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4 - 10 ianuarie 2016 este săptămâna visului de a avea succes și a puterilor 
care cresc inutil. Există multe conjuncturi astrale care sunt programate a se 
consuma în acest interval și unele par să fie destul de grave, precum sunt: inițierea 
mersului retrograd al lui Mercur, conjuncția Soarelui cu Pluton, revenirea lui 
Mercur în zodia Capricorn prin retrogradare, careul Soarelui cu Uranus sau 
inițierea mersului retrograd al lui Jupiter. Cu toate acestea, nimic din ceea ce se 
prefigurează a se consuma de-a lungul acestei săptămâni nu este nou. Se lucrează 
cu informații cunoscute, chiar și visul pare să fie asemănător unor aspirații pe care 
le-am avut în anul anterior, doar că acestora nu le-am acordat prea multă atenție 
datorită priorităților de atunci. Aspirațiile anului anterior devin în această 
săptămână un vis care ar trebui să ne ducă spre succes. Dacă visul acesta lucrează 
cu puterea, cu aspirațiile prea îndrăznețe atunci va exista tendința de a ni le 
proiecta pe acestea prea departe în viitor, de a crede că realizările lor trebuie să se 
întindă pe tot parcursul anului. Nu se întind pe tot parcursul anului ci, cel mult, 
până spre finalul lunii martie când Saturn își va iniția mersul retrograd. 

La începutul acestei săptămâni Luna se va afla pe început de zodie Scorpion, 
iar la finalul săptămânii ea va intra în Vărsător, parcurgând astfel un cadran 
interesant care face referire la putere și performanță. Nu ar trebui să uităm totuși 
că îndemnul acestei săptămâni arată că trebuie să fim selectivi, să nu confundăm 
eficiența cu succesul, să nu confundăm rezultatele trecutului cu promisiunile 
viitorului, ci să fim maturi, atenți la ceea ce spunem și la ceea ce ne propunem 
pentru a porni cu dreptul în acest an. 

Există însă o anume instabilitate care va fi vizibilă începând cu ziua de marți, 
5 ianuarie, prin două careuri, Marte-Mercur și Soare-Luna neagră, care îi 
îndeamnă pe oameni să nu fie recunoscători, să se sfideze, să se apropie prea mult 
de patimă. Apoi, în ziua de joi, 7 ianuarie, prin careul dintre Soare și Uranus să 
creadă că observațiile pe care le-au făcut anterior, cele la care au ajuns prin lipsa de 
control sunt de fapt pertinente. Pe baza acestora ar putea să creadă că această 
neîncredere în sine trebuie explorată, această injustiție trebuie să primească din 
partea individului suficient de multă atenție, nu ca în trecut, să fie ignorată. Apoi, 
în finalul acestei săptămâni, când se va împlini și Luna nouă, vom vedea că visul 
acesta de a avea succes nu este complet inutil, ci poate, cel mult, puterile pe care 
vrem să le punem în acest succes să fie inutile. Luna nouă care se împlinește în 
ultima zi a acestei săptămâni arată că succesul este accesibil. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu spera în 
realizări construite împotriva celorlalți pentru că le vom transmite acestora un 
impuls de a gândi și simți la fel și, asemenea nouă, și ei își vor construi idealuri 
împotriva noastră. Iată cât de ușor se poate ajunge la tensiune. 
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Luni, 4 ianuarie 
Luni  4- 1-2016 11:44    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Luni  4- 1-2016 12:53    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
 

Se spun lucruri în mod dur. Înțelegeri secrete. Primim un semn. Vorba 
dulce mult aduce. Inspirație care protejează. Senzații stranii. Atenție. Exprimare 
prin sensibilitate. Decizii care trec peste timp. 

 
Debutul săptămânii se face cu Luna în zodia Scorpion, poziție pe care o 

ocupă încă din ziua anterioară, adică de pe ultima zi a săptămânii anterioare, cea 
care a făcut trecerea între ani. Momentul acesta aduce capacitate de conștientizare, 
putere de a trece dincolo de aparențe, inteligență practică și ușurința în a selecta 
informația pe baza unor criterii noi. Deja se poate stabili că ecuațiile astrale pe care 
le vom parcurge începând cu 4 ianuarie se încadrează în termenul generic de 
dihotomii periculoase, adică deviza generală a anului 2016. Poate, unora, li se va 
părea mult prea dificilă trecerea aceasta de la secrete dezvăluite, cele care după ce 
erau deconspirate rămâneau într-o anume plutire, la dihotomiile periculoase, cele 
care nu mai permit ca, după deconspirare, lucrurile să rămână așa, ci se trece la 
acțiune, fără să mai conteze dacă aceasta acțiune este bună sau rea. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor descoperi că prima zi a săptămânii îi îndeamnă să se 
deschidă, să fie curajoși, să iubească oamenii, să le aprecieze faptele, să se exprime 
elegant, rafinat, prin sentimente alese, adică să dea curs trigonului dintre Lună și 
Neptun, unghiul cel mai frumos al acestei zile. Apoi, pentru că lucrurile nu sunt 
atât de simple precum înțelegem din unghiurile care se împlinesc astăzi, momentul 
de 4 ianuarie ne aduce în fața unei decizii foarte importante. Poate, în momentul 
acesta, nu vom avea clar senzația că ne aflăm în fața unei decizii importante, dar 
peste timp ne vom întoarce la această primă decadă anului, nu foarte târziu, ci 
poate chiar la mijlocul lunii februarie sau poate chiar pe finalul lunii iulie, când 
decada aceasta pe care o parcurgem acum va avea un cuvânt important de spus. 
Decada pe care o parcurgem nu stă doar în ecuația astrală zilei de 4 ianuarie, dar 
pentru ceea ce avem de experimentat în această săptămână lucrurile acestea 
stranii, atenția aceasta specială pe care trebuie să o dovedim, sensibilitatea aparte 
cu care vom lucra în momentul acesta vor fi regăsite în reperele indicate. Asta 
înseamnă că prima zi a săptămânii ne aduce puterea de a privi evenimentele sociale 
prin sensibilitate și de a nu regreta lucrul acesta. 

Prin urmare, 4 ianuarie ne aduce în fața unor situații foarte ciudate, unele 
dintre ele chiar ne pregătesc pentru ceea ce va veni spre noi începând cu ziua de 5 
ianuarie, despre care știm, pentru că am descoperit singuri sau pentru că am citit în 
prezentarea generală aplicată acestui an, este dominată de inițierea mersului 
retrograd al lui Mercur care înseamnă sfârșitul copilăriei, întoarcerea la problemele 
mai vechi, poate chiar la problemele anului 2015. Ceea ce avem de parcurs în prima 
zi acestei săptămâni ne oferă senzații stranii, capacitatea de a face o sinteză 
interesantă a ultimelor săptămâni, de a ne exprima frumos, poate chiar sensibil, nu 
doar elegant sau galant, de a apela la instrumente care să favorizeze buna înțelegere 
între oameni, progresul și profunzimea sufletească. 

Ceea ce vom face acum, în prima zi a acestei săptămâni, nu doar este marcat 
de o mare sensibilitate, ci de o mare însemnătate pe care o vom regăsi și în alte 
perioade ale anului, spre exemplu în mijlocul lunii februarie sau pe finalul lunii 
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iulie. Rămâne de văzut ce considerăm noi în momentul acesta a fi binele, ce este 
important, cât de necesar ne va fi acest bine și până când. Ființele profunde vor 
trece dincolo de aparențe, nu se vor simți exaltate de faptul că binele domină, nu 
vor fi atât de încântate de faptul că au descoperit piatra filozofală pentru că, fiind în 
anul dihotomiilor periculoase și știind ce înseamnă asta, primul gând va fi că 
această piatră filozofală este inutilă sau contrafăcută. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântării ceea ce trebuie să 
spunem, ceea ce trebuie să transmitem, dar de a nu considera că totul stă în 
greutatea a ceea ce trebuie să facem ori să spunem. Cu siguranță există ceva mult 
mai profund dincolo de toate aceste lucruri frumoase. 

 
Marți, 5 ianuarie 

Marti  5- 1-2016  1:42 Sun (Cap) Sex (Sco) Luna 
Marti  5- 1-2016  3:57    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Marti  5- 1-2016  8:42    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Marti  5- 1-2016 12:58 Mercury <Aqu> Squ (Sco) Mars 

Marti  5- 1-2016 14:56 Mercury <Aqu> S/R 

Marti  5- 1-2016 16:33   Venus (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Marti  5- 1-2016 19:14 Sun (Cap) Squ (Lib) Lilith 
Marti  5- 1-2016 19:45    Luna (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Marti  5- 1-2016 23:55    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 
 

Supunere în fața sorții. Se vorbește prea mult despre lucruri pe care nu le 
cunoaștem foarte bine. Profunzime. Se caută soluții la lucruri dificile. Caracterul 
retrograd al unor atitudini schimbă tabăra. Revoltă împotriva unui bine 
confortabil. Se caută mai mult. Se obține foarte puțin. Oamenii acționează în 
necunoștință de cauză. Accidentul dă vina pe altcineva. Neputință. Servitudine. 
Nu este cazul să privim înapoi cu manie. Seducție periculoasă. Interiorizarea ne 
apropie mai mult te cer. Simplitatea doare. Lucrurile sunt cântărite în defavoarea 
soluției. Patimă. 

 
Ceea ce se consumă în această a doua zi a săptămânii trage un semnal de 

alarmă asupra lucrurilor foarte importante cu care vom lucra mult timp de acum 
încolo. Nu vom lucra cu ele doar pentru că ele sunt integrate în această decadă, ci 
pentru că ele fac trimitere la anumite decizii care pot deveni foarte proaste deși, 
inițial, au fost bune. Ziua de 5 ianuarie pare să fie una dintre cele mai proaste zile 
ale acestei săptămâni. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur în mijlocul zilei 
își inițiază mersul retrograd, iar, spre seară, Soarele își va definitiva careul cu Luna 
neagră. Și pentru că nicio nenorocire nu vine singură, tot în mijlocul zilei se va 
consuma careul dintre Venus și Neptun, un unghi foarte prost, unul care instigă la 
comportamente antisociale sau care elogiază neputința și dezamăgirea. Unii au 
avut impresia că prima zi a acestei săptămâni constituie momentul în care intră în 
contact cu vibrațiile anului 2016, însă inițierea mersului retrograd al lui Mercur, 
cumulat cu toate celelalte unghiuri indicate mai sus, arată că anul 2016 este în plină 
desfășurare, nu doar din punct de vedere calendaristic, ci și din punct de vedere 
astral. Există o mare tensiune pe ideea de patrimoniu, pe ideea de neputință, și mai 
clar decât în această zi nu vom reuși să le argumentăm pe acestea în nicio altă zi 
aferentă acestei săptămâni. Momentul acesta ar putea să aducă întâlnirea cu un 
accident, cu un eveniment trist, unul care să ne păcălească, să ne înșele, să ne 
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inducă în eroare că înseamnă ceva și de fapt să însemne altceva, că este un 
exponent al profunzimii lor sufletești și de fapt să fie un alt compromis. 

Deși în acest aspect sunt implicate planetele Venus și Neptun, multe din cele 
complicate pe care trebuie să le parcurgem în momentul acesta țin de treburile 
lumești, de înțelegerea sau neînțelegerea unor aspecte, de aparență lucrurilor sau 
de necesitatea seducției. Până și seducția în 5 ianuarie ar putea sa aibă conotații 
negative, până și aceasta ar putea să ne ducă foarte mult în trecut, deși ea nu 
reprezintă altceva decât un impuls de moment, cel puțin așa ne arată ecuația 
astrală a acestei zile. 

Momentul acesta aduce tentația de a risipi, ușurința de a arăta cât de ușor 
poate un om să nu recunoască valoarea celuilalt, cât de ciudate sunt evenimentele 
sociale atunci când acestea trebuie să devină sclavi pentru alte episoade, supuși față 
de alte întâmplări cărora le este predestinat să fie lideri, nu pentru a domina, ci 
pentru a impune valori. Pentru că totul în această zi este supus confuziei, puțin vor 
fi aceea care vor descoperi evenimentele zilei de 5 ianuarie care sunt puterile care 
se impun prin valoare și care sunt puterile care se impun cu agresivitate. Practic, 
aceasta este sarcina acestei zile. 

Prin urmare, 5 ianuarie poate fi o zi cumplită pentru cei care nu au încă 
psihicul rezistent la problemele pe care le experimentează, poate fi o zi destul de 
grea pentru oamenii lacomi, cei care anunță încă de pe acum că vor avea un an 
foarte greu. Dacă în zilele anterioare, când am luat contact cu vibrația anului 2016, 
ne-am întrebat cam care sunt conotațiile și care va fi finalitatea a ceea ce vom 
experimenta în momentele acestea, vom vedea în 5 ianuarie că lucrurile nu sunt în 
favoarea noastră. Există o agresivitate pe care o vom conștientiza cu precădere în 
această zi și care va veni din partea oamenilor la care ținem foarte mult. Ideal ar fi 
să nu considerăm că acesta este un lucru bun, adică putem folosi această 
agresivitate împotriva celor pe care-i disprețuim, dar nici să credem că este un 
lucru rău, adică este îndreptat împotriva noastră. Ar trebui să privim lucrurile 
acestea ca fiind o lecție pe care fiecare trebuie să o parcurgă, să o consume, să 
treacă dincolo de ea prin epuizare, prin ardere completă, pentru a descoperi 
prietenia ce se naște din suferință. Aceasta este cea care durează cel mai mult. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi la cei din jur ca 
și cum sunt vinovații de ceva. Viața este în mare parte nedreaptă cu mulți dintre 
noi, nu trebuie, prin aportul personal, să o complicăm și mai mult, ci ar trebui să o 
simplificăm, să renunțăm la egoism, la tristețe sau la aroganță pentru a vedea că 
există frumusețe dincolo de acestea. 
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Miercuri, 6 ianuarie 
Miercuri  6- 1-2016  5:28 Sun (Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri  6- 1-2016  8:51    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Miercuri  6- 1-2016 10:42    Luna (Sag) Sex [Aqu] Mercury 

Miercuri  6- 1-2016 23:39    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 
 

Oamenii se pedepsesc pe nedrept. Bucuria încearcă să acopere lipsa de 
înțelegere. Sunt invocate motive absurde. Accidentele nu sunt luate în seamă. Se 
vorbește prea mult despre nimic. Agresivitate față de partener. Soluții proaste 
impuse ca rezolvări bune. Răscolire a unor probleme vechi de an de zile. 
Sentimentul de neîmplinire devine o pârghie pentru o mare realizare. Durerile 
sunt cântărite prin cuvintele celorlalți. Este transmis un salut interpretat greșit. 
Avertisment. 

 
Deși multora li se pare că evenimentele care s-au consumat în ziua anterioară 

reprezintă cel mai mare lucru care li se putea întâmpla, cel mai important element 
de care ar trebui să țină cont în momentul acesta, vor vedea că în ziua de 6 ianuarie 
lucrurile se răstoarnă, sunt atât de complicate și de interesante încât fiecare individ 
va observa că întotdeauna este loc de mai bine, întotdeauna este loc de mai mult. 

În 6 ianuarie invocăm nevoia de a ne bucura, de-a căuta pretexte de 
încântare și de reușită acolo unde ele nu există, acolo unde sufletul este încărcat de 
tristețe, acolo unde soluțiile proaste sunt impuse sau avertismentul nu mai ține 
cont de ceea ce oamenii au învățat de-a lungul vieții, ci ține cont doar de elementele 
superficiale care se consumă în momentul acesta și despre care nu se știe dacă au 
atât de multă perspectivă pe cât spun. Și ziua de 6 ianuarie, la fel cum s-a întâmplat 
și în zilele anterioare, oamenii au nevoie de prietenie, de sinceritate, de dragoste, 
pentru că orice formă de neîmplinire își pune puternic amprenta asupra viziunii. 
Luna se află acum în zodia Săgetător și va trece printr-o relație pozitivă cu Mercur 
și una negativă cu Neptun, iar asta înseamnă că lucrurile care se situează la 
suprafață, cele care vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă sunt 
într-un contrast interesant cu marile probleme existențiale, cele care răscolesc 
amintiri vechi, cele care au puterea în această perioadă să transmită un mesaj 
confuz. 

Se poate vorbi în momentul acesta și de o agresivitate, de un refuz al unui 
bine, de o întoarcere la problemele mai vechi, de tendința de a vinde orice, poate 
chiar și fericirea personală. De fiecare dată când Soarele trece prin conjuncția cu 
Pluton, oamenii își dau seama că până în momentul acela nu au folosit resursele 
așa cum trebuie. Pentru că momentul acesta al anului 2016 este încărcat de foarte 
multe semne de întrebare, în contextul acesta al săptămânii visului de a avea succes 
și a puterii care crește în mod inutil, conjuncția Soarelui cu Pluton arată că lucrurile 
pot fi mult mai complicate decât par la prima vedere. O banală răscolire prin 
amintirile celorlalți se soldează întotdeauna cu un rezultat negativ. Întotdeauna 
există ceva dincolo de un semn de întrebare, dincolo de o curiozitate. 

Prin urmare, 6 ianuarie reprezintă puterea pe care trebuie să o descoperim 
pentru a merge mai departe. S-ar putea ca pentru unii această putere să fie un 
accident, un eveniment nefericit, o durere pe care să nu o mă poată explora așa 
cum trebuie. Nu are importanță dacă lucrul acesta lasă urme adânci sau dacă 
soluțiile pe care le oferă sunt sau nu apăsătoare. Important este că în momentul 
acesta oamenii deviază atât de mult încât au impresia că toate lucrurile rele care s-
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au întâmplat până acum sunt de fapt bune. Din fericire, doar până la sfârșitul 
acestei săptămâni lucrurile acestea rele să pară bune și începând cu săptămâna 
următoare să vedem că realitatea este alta. Important este că pe conjuncția Soarelui 
cu planeta Pluton de acum ne pregătim pentru un mare episod, pentru stabilizare, 
chiar dacă în momentul acesta nimic din ceea ce se consumă nu ne spune că 
această stabilizare ar fi posibilă. De aici vine și tendința de a răsturna sensurile. 

Există însă o dezamăgire care va pune o amprentă mult prea dură pe ceea ce 
se consumă în momentul acesta și aceasta devine semnul că poate pe finalul anului 
anterior nu am acordat atât de multa atenție problemelor legate de carieră, 
dimensiune socială, aspirație sau patrimoniu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu refuza un ajutor. Cel care 
refuză un ajutor arată că pe viitor nu va putea să ofere celorlalți sprijin în probleme 
similare cu cele pe care le traversează acum. 

 
Joi, 7 ianuarie 

Joi  7- 1-2016  2:00 Neptune (Pis) Tri (Sco) Juno 
Joi  7- 1-2016  2:51    Luna (Sag) Con (Sag) Venus 

Joi  7- 1-2016  7:22    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Joi  7- 1-2016 13:20    Luna (Sag) Sex (Lib) Lilith 

Joi  7- 1-2016 14:22 Sun (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Joi  7- 1-2016 16:24    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Joi  7- 1-2016 18:24    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Conflict între generații. Disconfort cauzate de înțelegeri greșite aplicate 
conjuncturilor sociale. Avem nevoie de sentimente frumoase. Se invocă nevoia de 
echilibru. Se caută înțelegere la cei ce nu o pot oferi. Revoltă împotriva unui 
element stabil. Sunt invocate noile asocieri pentru a depăși un conflict fără soluții. 
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. 

 
În noaptea de miercuri spre joi se împlinește trigonul dintre Neptun și 

Junon, un aspect foarte bun care ar trebui să atenueze puțin conflictul pe care îl 
parcurgem în această perioadă. Din nefericire, nu se întâmplă lucrul acesta pentru 
că în mijlocul zilei de 7 ianuarie Soarele își definitivează careul cu Uranus, semn de 
instabilitate, de impuls negativ care pare să ne capteze atenția mai mult decât 
unghiurile bune care se întind pe o perioadă mare de timp. Se întâmplă lucrul 
acesta pentru că Mercur din Vărsător se află acum în mers retrograd și încrederea 
în sine pe lucruri minore pare să fie mai importantă decât încrederea în sine pe 
lucruri majore care nu cer atenție, nu impun respect și nici nu pretind devoțiune. 
Asta înseamnă că vom avea de-a face acum cu o formă de revoltă împotriva 
elementului stabil, împotriva a ceea ce este bine pentru ceilalți, împotriva a ceea ce 
este stabil pentru altcineva, împotriva a ceea ce este bun pentru toată lumea. Nu 
încape îndoială că momentul acesta, prin tensiunea pe care o predispune, prin 
agresivitatea pe care o vehiculează ne va răni foarte ușor sentimentele cele mai 
stabile și va aduce un conflict între generații care până acum se înțelegeau foarte 
bine. Nu ar fi nicio problemă dacă lucrurile acestea sunt înclinate către reguli 
abstracte, către o conviețuire pe baza unor argumente care deocamdată nu au 
echivalent în realitate, ci sunt utopice. Dacă ele sunt susținute de dorințele 
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personale, dacă ele sunt argumentate de faptul că oamenii care le promovează le 
iubesc, va fi suficient. Din nefericire, pentru că acest careu între Soare și Uranus 
aduce prea multă instabilitate și neîncrederea oamenilor în faptele lor, în 
sinceritatea celorlalți, atitudinea aceasta neobișnuită, inedită, nu va găsi înțelegere 
din partea celorlalți. 

În plus, pentru că Luna se află acum în zodia Săgetător și mulți oameni ar 
trebui să privească lucrurile prin valori, prin adevăr, prin dreptate, faptul că Luna 
începe ziua cu conjuncția cu Venus și o termină cu careul cu Chiron arată că ne 
menținem în acest registru al elementului personal care își permite, fără să dea 
socoteală celorlalți, să securizeze. 

Cu alte cuvinte, pentru că momentul zilei de 7 ianuarie pare să fie important 
pentru raporturile dintre grupuri, pentru că numai acolo există reguli de la care 
individul nu se poate abate acum, se poate vorbi acum și de un beneficiu de care să 
se bucure toată lumea și care să nu poată fi stins de o instabilitate de moment. Cine 
depășește această regulă, cine abuzează de o instabilitate de moment va da prea 
mult credit raporturilor negative care există între Soare și Uranus, pe de o parte, și 
dintre Lună și Chiron, de partea cealaltă. Adică, o tensiune, o stare de nervozitate 
se poate transforma într-un simptom de boală. Nu se știe dacă acesta este un banal 
simptom sau deja vorbim despre o afecțiune. Cert este că în momentul acesta cele 
două elemente negative, în condițiile indicate mai sus, își dau mâna. 

Prin urmare, 7 ianuarie este o zi mai importantă pentru comunitate decât 
pentru individ. Dacă avem multe probleme de rezolvat, multe tensiuni de 
soluționat, s-ar putea ca temperarea unei revolte, diminuarea agresivității 
personale să reprezinte o achiziție importantă. În caz contrar, tensiunea personală 
scăpată de sub control poate pune în dificultate un grup care nu este încă foarte 
sigur pe structura sa, care nu se bazează mult pe prietenia membrilor, ci doar pe 
reguli pe care ceilalți sunt constrânși să le respecte. 7 ianuarie este o zi de hoție, de 
minciună și de fățărnicie, un moment în care se invocă motivul stabilității grupului 
pentru a fura munca altuia și de a o prezenta ca pe un element de care toată lumea 
trebuie să țină cont. Grupul nu ar trebui să tolereze așa ceva pentru că hoția este 
hoție indiferent pentru ce motiv este practicată, iar consecințele karmice ale 
acesteia sunt aceleași. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că lucrurile mari fac 
parte din viața fiecăruia și individul nu trebuie să fi îndeplinit până acum un rol 
major pentru a participa la un eveniment important. 
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Vineri, 8 ianuarie 
Vineri  8- 1-2016  4:41    Luna (Sag) Squ <Vir> Jupiter 

Vineri  8- 1-2016  6:39 Jupiter <Vir> S/R 
Vineri  8- 1-2016  8:19    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Vineri  8- 1-2016 16:14 Sun (Cap) Sex (Pis) Chiron 
Vineri  8- 1-2016 17:03    Luna (Sag) --> Capricorn 

Vineri  8- 1-2016 21:14 Mercury [Aqu] --> Capricorn 
Vineri  8- 1-2016 22:18    Luna (Cap) Sex (Sco) Mars 

 

Teama de singurătate. Izolarea reprezintă un element de sancțiune. Se 
găsește cu greu o soluție la o urmă personală. Vindecarea vine prin întoarcere la 
vechile obiceiuri. Nevoie de interiorizare. Se caută soluții foarte departe în timp. 
Lucrurile mărunte sunt abordate cu mai mult curaj. Injustiție. Atracție către 
lucruri neobișnuite. Puterea personală este încercată prin raportarea la 
realizările destinului personal. Autoevaluare. Credința este privită cu aroganță. 
Confort periculos. Părerile sunt rezolvate în public. 

 
Astăzi Jupiter intră în mers retrograd și raportul complicat pe care îl vom 

avea cu toții față de regulă, față de precizie sau față de puritate, față de ceea ce 
reprezintă atitudinea corectă față de un principiu ori față de o regulă poate să intre 
într-o criză. Nu se știe dacă pe toată perioada mersului retrograd a lui Jupiter în 
zodia Fecioară lucrurile acestea vor fi în criză, știm sigur însă că în momentul 
acesta, când Luna se află într-o relație negativă cu Axa Dragonului, nu se poate 
vorbi despre echilibru și nici despre progres ca un element care s-a împrietenit mai 
nou cu dreptatea. Se poate vorbi însă despre nevoi neobișnuite, despre sentimente 
ciudate, despre o atracție către lucruri care doar la suprafață să facă dreptate, dar în 
interior să rănească foarte mult. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că în aceeași zi în care Jupiter intra în mers 
retrograd Mercur se va întoarce în zodia Capricorn, adică se va întoarce la o 
problematică a anului secretelor dezvăluite, dar pusă în contextul în care 
dezvăluirea anumitor informații nu mai este inofensivă, ci este încărcată de 
răspundere. Din această cauză o alegere personală, poate chiar credința sau 
anumite preferințe personale, sunt încărcate de o mare răspundere și pentru a și le 
păstra oamenii dau dovadă de prea multă încrâncenare ori poate chiar de aroganță. 
Există o conjunctură destul de periculoasă în momentul de față cea care nu poate 
rezolva anumite probleme sociale, însă poate tempera o problemă personală, una 
care ține de o dreptate pe care individul trebuie să o primească în raport cu o 
autoritate. 

Unii vor avea clar senzația că vindecarea vine prin întoarcere la vechile 
obiceiuri, prin redobândirea unei stări de confort, prin acceptarea faptului că 
oamenii sunt diferiți și că preocupările lor se întâlnesc acolo unde se întâlnesc și 
planurile de viitor. Nu este suficient în această zi să se facă o simplă recomandare, 
la fel cum nu este suficient ca aspirațiile unui individ să combată obiceiul vechi, să 
lase în urmă atitudinile negative, cele proaste sau care ar putea să-l compromită 
față de ceilalți, față de grupul de apartenență sau față de sine. 

Prin urmare, 8 ianuarie este o zi de mare încercare, prin care învățăm să 
combatem singurătatea, atracția către izolare, teama de boală sau frica de lucruri 
care pot să alunece către o finalitate negativă fără să putem interveni asupra lor. 
Este o zi a credinței oarbe ce poate foarte ușor să devină fanatică, a lipsei de 
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dreptate și, pentru cei care vor să domine toate aceste impulsuri negative, 8 
ianuarie este o zi a succesului împotriva patimilor. 

Dar pentru că toată lumea se interesează de lucrurile acestea care ar trebui să 
producă un salt evolutiv, se poate stabili că 8 ianuarie este și o zi de tensiune, o zi în 
care poate surveni un conflict între recomandările venite din exterior și ambițiile 
personale. De această dată recomandările venite din exterior ar putea să fie mai 
bune decât sancțiunea pe care vrem să ne-o aplicăm nouă înșine. Avem tendința în 
această zi să acordăm prea multă importanță lucrurilor mărunte și din această 
cauză să ne pedepsim prea mult. Nu este cazul să insistăm prea mult pe această 
latură pentru că mintea este astăzi rătăcitoare și lucrurile mărunte pe care le vedem 
disproporționat vor trece, în zilele următoare, într-un plan secund. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța la patimă pentru că 
astăzi ea ne duce către un confort periculos, acela care începe și se termină cu un 
dialog interior epuizant. 

 
Sâmbătă, 9 ianuarie 

Sambata  9- 1-2016  6:10   Venus (Sag) Con (Sag) Saturn 
Sambata  9- 1-2016  7:03    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Sambata  9- 1-2016  7:55    Luna (Cap) Sex (Sco) Juno 

Sambata  9- 1-2016 20:26    Luna (Cap) Squ (Lib) Lilith 

Sambata  9- 1-2016 20:38    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Sambata  9- 1-2016 22:57    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 
 

Nevoie de echilibru. Experiențele celorlalți devin foarte importante. 
Sentimentele devin mai clare prin interacțiune. Participarea la evenimente 
deconectante. Indecență. Accident cauzat de o defecțiune. Aparatele nu pot ține 
pasul cu nevoile oamenilor. Avem nevoie de sfaturi înțelepte. Prea multă 
inteligență strică. Sentimentele puternice fac apel la dureri mai vechi. Se adoptă o 
decizie importantă. O vulgaritate este ascunsă printr-o critică. Prieteniile 
superficiale țin de cald. Idealurile înalte consumă prea mult. A ține un secret 
înseamnă a avea o conduită morală aleasă. Se spune prea mult și se înțelege prea 
puțin. Nevoie de consolare. Asperitățile vieții nu ne învață cum să trăim. 

 
Mai avem puțin și prima decadă a lunii ianuarie se încheie. Astăzi se 

împlinește o conjuncție între Venus și Saturn, semn de stabilitate, de echilibru și de 
maturitate. Multe lucruri din cele care ne sunt rezervate în această zi ne lase 
impresia că batem pasul pe loc și că în ultima perioadă n-am făcut nimic important 
care să conteze, nu am făcut nimic valoros pentru proiectele ambițioase ale anului 
2016. Este adevărat, există o anume vulgaritate care se ascunde în ecuația astrală a 
zilei de 9 ianuarie, însă ea nu se va impune asupra evenimentelor sociale și nici nu 
va afecta relațiile de prietenie ori proiectele de viitor. Reușește însă să ne creeze 
impresia că dacă suntem fideli, stabili, prietenoși sau atenți într-un mod pasiv, nu 
demonstrativi, înseamnă că am pierdut ceva important. De altfel, nu ar trebui să 
luăm nici deviza aceasta de bună. Pentru că suntem în săptămâna visului de a avea 
succes înseamnă că aspirațiile acestui moment ar putea să creeze un contrast teribil 
cu ceea ce reprezintă în realitate succesul. 

Cei care sunt la vârsta maturității își vor petrece ziua gândindu-se care sunt 
recomandările cele mai importante pe care trebuie să le facă celorlalți, cum să dea 
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sfaturi, cum să explice, cum să transforme experiențele de viață într-o poveste 
pertinentă care să le folosească la orice sau care să le sporească imaginea. 

Conjuncția lui Venus cu Saturn pe zodia Săgetător face trimitere la o 
stabilitate mentală care ne va fi foarte folositoare în perioada următoare. Deși, 
inițial, aceasta face trimitere la anumite sentimente care ni se par acum puțin 
neclare, dacă nu pierdem din vedere nici decența, deci respectul față de oameni, 
nici modestia, atunci rezultatul a ceea ce avem de înfăptuit în momentul acesta nu 
poate fi decât unul eminamente bun. 

Mulți vor vorbi astăzi despre succes, despre curaj și vor considera că acestea 
vor fi preocupările lor tot anul. S-ar putea o perioadă să se lase antrenați de 
gândurile acestea însă nu foarte mult. Pentru că Saturn, spre finalul lunii martie, va 
intra într-o perioadă de retrogradare ce va ține până la vară, în momentul acesta, în 
care se află în conjuncție cu Venus, arată că proiectele bune nu au o perspectivă 
foarte mare, ci doar una de aproximativ două luni. 

Prin urmare, 9 ianuarie este o zi de stabilitate. Avem gânduri înțelepte, 
sentimentele s-ar putea să fie puțin cam rigide, însă în această zi ele nu au un 
caracter periculos, nu sunt vulgare, nu sunt dure și nici nu compromit imaginea 
socială, ci atrag atenția pe lucruri care ar trebui să fie rezolvate de la sine, ar trebui 
să nu accidenteze pe nimeni. 

Există o mare presiune pe decizia personală, pe atitudinea individului față de 
stabilitatea celorlalți, pe puterea lor de înțelegere sau poate chiar pe vulgaritatea 
despre care au spus anterior că vor să o topească, vor să o distrugă sau că vor să 
renunțe la ea. Din evenimentele zilei de 9 ianuarie învățăm cum să trăim, care este 
calitatea celor cu care lucrăm și cât de departe putem ajunge. Există, de asemenea, 
o ambii valență interesantă ce va fi vizibilă în ecuația astrală a zilei de 9 ianuarie și 
ea ne arată că perspectiva durabilă a evenimentelor de acum nu se întinde pe o 
perioadă mare de timp, ci pe aproximativ două luni. Spre finalul lunii martie știm 
că planeta Saturn va intra în mers retrograd pe zodia Săgetător, iar acum 
conjuncția lui Saturn cu Venus pe această zodie arată un fel de nebunie a tinereții, 
un fel de retrăire a bucuriilor din tinerețe sau pe care ni le-am închipuit de-a lungul 
anilor și care va lăsa zilei o notă foarte plăcută. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne ucide visul. Visul are o 
componentă care nu trebuie privită prin durere, ci trebuie privită atât prin puterea 
creativă pe care o are asupra destinului, adică ne ajută să inventăm situații pe care, 
în timp, să le transformăm în realitate, dar ne arată și că în continuare suntem vii și 
că, dacă vrem, putem reînvia ceea ce am trăit cândva și ni s-a părut frumos. 
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Duminică, 10 ianuarie 
Duminica 10- 1-2016  0:56    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 10- 1-2016  3:28 Sun (Cap) Con (Cap) Luna (New Luna) 
Duminica 10- 1-2016 10:30    Luna (Cap) Tri [Vir] Jupiter 

Duminica 10- 1-2016 13:47    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Duminica 10- 1-2016 19:36    Luna (Cap) Con [Cap] Mercury 

Duminica 10- 1-2016 22:21    Luna (Cap) --> Aquarius 
 

Speranța devine mai convingătoare. Încredere în sine. Ajutor venit dintr-o 
zona a ocultului. Simpatie pentru ceea ce este ascuns. Comunicare 
transfrontalieră. Adâncime în gândire. Viteză de reacție. Apel la simplitate. 
Ridicarea nivelului de percepție prin cuvinte folosite cu înțelepciune. 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. 

 
Astăzi se împlinește Luna nouă și directiva pe care momentul de față 

lucrează se va regăsi în următoarele patru săptămâni în toate conjuncturile astrale. 
Momentul de față devine reprezentativ la capitolul speranță de viață, arătând că 
demersurile sociale pot fi și foarte complicate, dar și foarte apăsătoare, și foarte 
încrâncenate, dar și foarte provocatoare pentru ceea ce urmează a se consuma în 
următoarele săptămâni. Momentul de față ne atrage atenția asupra vitezei de 
reacție, asupra simplității, ne îndeamnă să ne ridicăm nivelul de percepție, adică să 
fim atenți, să cercetăm ceea ce este de cercetat și să nu dăm importanță lucrurilor 
minore doar pentru că a existat o zonă a ocultului, a misterului care ne-a creat 
anumite semne de întrebare față de ceea ce întâlnim astăzi. 

În seara acestei zile, Luna va părăsi zodia Capricorn și va intra în zodia 
Vărsător, aducând o densitate destul de mare intenției de reușită, lansându-le 
oamenilor provocări prea mari față de puterile pe care le au în momentul acesta. 
Dacă în ziua anterioară lucrurile frumoase erau întreținute de anumite experiențe, 
de ceea ce am trăit cu mare intensitate și a fost frumos în ultimele luni, frumusețea 
momentului este firavă, este deschizătoare de drumuri și ea ne poate ajuta să ne 
împăcăm cu trecutul care era frumos prin experiență, dar care ne ținea conștiința 
blocată în aceleași tipuri de activități la care nu putem renunța. Asta înseamnă că 
frumusețea momentului poate veni cu relații noi, cu contacte noi, cu oameni noi, 
nu neapărat să îi întâlnim în mod direct cât mai ales, fără să ne dăm seama, 
atragem atenția celor care vor avea de-a lungul acestui an față de noi sentimente 
frumoase. Asta înseamnă medierea Axei Dragonului de către Luna prin Coada 
Dragonului. Asta înseamnă împăcarea individului cu propriul trecut și inițierea 
unui traseu foarte bun care poate favoriza împlinirea unor aspirații sau șlefuirea 
caracterului în așa fel încât rezultatul să fie bun pentru conștiință și pentru 
educație. De aici înțelegem că fidelitatea este cea care ne învață cum sa apreciem 
prietenia, cum să iubim mai mult, iar dragostea față de succes ne arată care sunt 
aspirațiile pe care trebuie să le menținem și cu ce costuri. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne învață să comunicăm altfel, într-un 
mod mult mai ușor, dar fără a renunța la instrumente complicate, delicate sau 
profunde ale vieții. Mulți vor avea clar senzația că se află în fața unui moment de 
transformare și că acum lucrează cu elemente care anterior l-au creat teamă. 
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Dorința de perfecționare este însă prea puternică, prea intensă pentru a nu ține 
cont de ea. 

Ceea ce ne captează atenția în această zi ne învață să descoperim respectul și 
să privim provocările vieții cu alta atitudine. S-ar putea ca și de această dată 
programările pe care ni le facem să nu fie foarte durabile în timp, acestea să nu ne 
ajute să ne impunem repere care să necesite mult timp pentru a fi realizate. Din 
această cauză nu ar trebui să ne așteptăm ca idealurile care ne frământă în 
momentul acesta să ceară mai mult de patru săptămâni pentru a se împlinii. 

În rest, momentul zilei de 10 ianuarie este dominat de comunicare, de 
descoperirea profunzimii lor de gândire, de trezirea acelor înțelepciuni de viață care 
ar trebui să îndemne pe fiecare să nu mai fie atât de atașat de ceea ce crede că este 
bun sau rău pentru a vedea că dincolo de aceste două extreme mai există ceva și că, 
poate, acel "ceva" s-ar putea să fie tot ceea ce caută. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite astăzi să avem o 
atitudine învingătoare. Dacă reușim să ținem vie această atitudine, fără a o aduce 
prea aproape de încrâncenare sau de aroganță, atunci nu avem decât de câștigat. 
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11 - 17 ianuarie 2016 este săptămâna coordonării și a birului plăcut. Sunt 
multe evenimente astrale importante pentru anul 2016 care vor fi găzduite de 
vibrațiile celor șapte zile de acum. Chiar din prima zi luăm contact cu un raport 
destul de dur și de apăsător dintre Luna neagră și Pluton care nu este activ doar în 
această săptămână, nu este activ doar în luna ianuarie, ci și în luna următoare. 
Apoi, se vor construi unghiuri bune și rele între planetele individuale și cele care au 
o deplasare mai lentă, lăsându-ne impresia că lucrăm cu elemente foarte 
importante, că participăm la construcția unui edificiu foarte important, că avem 
ceva de spus și trebuie să fim ascultați, avem ceva de făcut și trebuie să fim 
apreciați. Din nefericire, vom pierde din vedere că prin această activitate nu facem 
altceva decât să schimbăm un bir cu altul, adică să renunțăm la cel care era plătit cu 
forța, pentru a prefera unul pe care să-l plătim de plăcere. 

Cei care sunt pasionați de dezvoltarea personală, persoanele care doresc să 
pună în aplicare noile percepte ale psihologiei moderne, vor considera că a schimba 
un bir cu altul este de fapt un mare pericol, acela care apare în situațiile în care 
victima se îndrăgostește de torționar. Este prea mult spus ca în această săptămână 
să apară un astfel de proces (un fel de sindrom Stockholm), de altfel el nu va fi 
conturat în direcția aceasta, ci mai curând într-o direcție a conștientizării. Din 
nefericire, conștientizările acestei săptămâni merg mai mult spre defecte pe care le-
am folosit până acum pentru a ne face loc într-un grup, pentru a ne face remarcați, 
pentru a pune la punct pe cineva, pentru a da o lecție sau pentru a ne răzbuna. O 
parte din aceste elemente care au fost folosite pentru a produce un efect negativ 
sunt în mare parte bune, adică fac trimitere la empatie, memorie, conversație 
plăcută, transfer de putere sau chiar la sacrificiu. Scopul pentru care acestea au fost 
făcute de la începutul anului și până acum sau chiar în anul anterior va fi dezvăluit 
acum, dar nu față de comunitate, ci față de noi înșine. Cine are puterea să-și facă 
autocritica, să își judece faptele ca și cum le-ar observa la altcineva, renunță la 
regret și nu-l mai pune pe acesta în centrul preocupărilor, adică nu mai acționează 
cu intenția de a recupera timpul pierdut sau de a reedita o victorie făcută pe seama 
celorlalți sau împotriva lor. Din acest punct de vedere săptămâna în curs este una 
destul de dificilă pentru că lucrează cu înțelesuri, lucrează cu observația, dar și cu 
sinceritatea. Nu avem de ce să considerăm că dacă nu suntem sinceri față de ceilalți 
am ratat mesajul acestui interval. Sinceritatea față de sine trebuie să producă un 
efect frumos, adică să-i arate individului care sunt consecințele directe ale unor 
fapte pe care le face cu intenții egoiste pentru a nu le mai repeta pe viitor. Desigur, 
această conștientizare nu va opri fapta sau în cele mai multe din cazuri nu o va opri, 
dar nu acesta este scopul acestui joc minunat al cunoașterii. A nu mai repeta pe 
viitor greșeala pe care o facem cu mare plăcere în această săptămână reprezintă o 
achiziție minunată. 

În rest, săptămâna aduce probleme sociale legate de un mesaj înțeles greșit, o 
libertate folosită împotriva unui grup defavorizat, o ideologie promovata cu intenția 
de a schimba o ordine a lucrurilor care a mai fost agasată pe finalul anului anterior. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi lucizi. Un om cu 
capul limpede, cu judecata sănătoasă este de preferat chiar și atunci când greșește, 
chiar și atunci când o face intenționat. 
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Luni, 11 ianuarie 

Luni 11- 1-2016  5:29    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mars 

Luni 11- 1-2016  7:11   Pluto (Cap) Squ (Lib) Lilith 
Luni 11- 1-2016 13:29    Luna (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Luni 11- 1-2016 19:33    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

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. Conflicte durabile. Reevaluarea unor 
situații periculoase. Răzbunare. Adâncirea într-un conflict pe care cel care l-a 
inițiat nu îl mai poate controla. Severitate. Situațiile scapă de sub control prin 
impactul unor structuri ce până acum au activat în secret. Destăinuiri 
periculoase. 

 
Unul dintre cele mai importante aspecte ale lunii ianuarie, cel care se va 

consuma în prima zi a acestei săptămâni, este careul dintre Pluton și Luna neagră. 
Pentru că aceste elemente astrale se deplasează lent, se poate vorbi despre influxuri 
astrale ce activează nu doar în momentul acesta, ci care se răsfrâng asupra întregii 
săptămâni. Se poate vorbi în momentul acesta de o etapă finală sau de punctul cel 
mai intens al unei tensiuni care a fost de la începutul anului și până acum dominat 
de individualism. Există o atitudine negativă care va da zilei de 11 ianuarie o 
coloratură aparte. Există un conflict pe care suntem îndemnați să-l adâncim și 
acesta nu este definit în momentul de față doar de careul dintre Pluton și Luna 
neagră, ci și de tensiuni de moment, discrepanțe majore între exprimare și idee, de 
mici divergențe de opinie care ar trebui să rămână doar în spațiul acestei zile.  

O altă componentă mai puțin plăcută a acestei zile accentuează această latură 
dramatică prin destăinuiri periculoase. Unii vor vorbi astăzi despre succes, dar o 
fac pentru că vor să lovească în ceilalți cu realizările personale, vor să arate că ideile 
proprii, realizările personale sunt esențiale comunității, că metoda de lucru este 
una cât se poate de eficientă și eficiența în sine ar trebui să vorbească despre 
realizările individului despre calitățile lui morale, despre profunzimea sa, nu 
individul în sine. 

Este de la sine înțeles că această dispunere îi va face pe unii să-și dorească să 
iasă în evidență prin modestie, ceea ce este un paradox, dacă este neintenționat, 
sau un orgoliu spiritual, dacă este intenționat. Din această cauză atitudinea 
personală aduce premisele unui conflict care ar putea să dureze mai mult decât ar fi 
durat dacă s-ar fi consumat acest conflict pe alte conjuncturi în care Pluton să fi 
fost o piesă importantă sau Luna neagră. Întâlnirea celor două elemente astrale în 
această dispunere arată că se insistă foarte mult pe severitate, pe răstălmăcirea 
unor adevăruri doar pentru că acestea trebuie în mod imperios necesar să slujească 
unui interes personal. 

Evenimentele sociale care pornesc din prima zi a acestei săptămâni vor avea 
o bună coordonare, dar nu vor reuși să se situeze în afara birului, ci îl vor face pe 
acesta plăcut. Plăcerea birului vine din egoism, din dorința de a demonstra prin 
forțe proprii, în individualitate, în separare, calități sau ambiții. Nu în ultimul rând 
relația aceasta negativă dintre Pluton și Luna neagră aduce o criză a nemulțumirii 
care ar putea să ducă la o criză de conștiință. Ea ar putea să se mențină până spre 
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finalul lunii martie când Saturn, un alt malefic, va intra în mers retrograd și ne va 
atrage atenția asupra consecințelor susținerii acțiunilor egoiste. 

Prin urmare, 11 ianuarie devine o zi de confirmare a ambiției. Deși mulți 
vor avea clar senzația că această ambiție trebuie să primească toată atenția, că ea 
este o altă etapă de îndeplinire a unor demersuri, ea nu este decât un impuls limitat 
care constrânge exprimarea individului și îi limitează accesul la adevăratele soluții. 
11 ianuarie poate fi pentru unii o dovadă că în jurul lor oamenii care sunt buni, 
deschiși și rafinați în gândire sunt slabi și că în această lume numai oamenii 
agresivi, foarte ambițioși și inflexibili reușesc să învingă. Pentru că suntem în anul 
dihotomiilor periculoase atitudinea în sine, dar și argumentul, nu reprezintă 
elementele cu care ar trebui să lucrăm în momentul de față, acestea nu ne ajută să 
rezolvăm un conflict, ci doar să îl ducem mai departe. 

Cel care înțelege lucrul acesta va renunța la răzbunare și, deopotrivă, va 
renunța și la argumentele care ar putea să îl facă să se întoarcă la această răzbunare 
în săptămânile următoare. Se va menține însă o anume severitate și prin aceasta se 
va contura un conflict între dorință și acțiune care nu va fi plăcut nimănui, care va 
însemna epuizare sau consum suplimentar. Unii vor pune această tensiune pe 
seama faptului că trebuie să se adapteze într-un context nou, că trebuie să facă față 
unei presiuni, că trebuie să iasă dintr-un ritm de lucru să intre într-un alt ritm de 
lucru unde nu poate supraviețui decât făcând apel la o atitudine mai veche, cea care 
acum pare a fi încrâncenarea, duritatea sau chiar greutatea. Dacă se oprește puțin 
din această răscolire poate vedea că apelul la trecut înseamnă doar apelul la o 
schemă de lucru, nu la o atitudine rea. 11 ianuarie nu este bună pentru destăinuiri 
și nici pentru hotărâri categorice. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că bunătatea 
nu este o slăbiciune și cine nu va înțelege repede lucrul acesta atunci să caute 
oamenii răi să vadă cât de chinuiți sunt pentru că le lipsește bunătatea. 

 
Marți, 12 ianuarie 

Marti 12- 1-2016  0:58    Luna (Aqu) Sex (Sag) Venus 

Marti 12- 1-2016  1:05    Luna (Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Marti 12- 1-2016  2:32   Venus (Sag) Sex (Lib) Lilith 
Marti 12- 1-2016  3:08    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

 

Se pune problema siguranței personale. Sentimentul este investigat greșit. 
Libertatea este prost înțeleasă. Se vorbește mai mult despre indecența celorlalți. 
Libertatea de exprimare creează rezonante ciudate. Ceea ce criticăm la alții 
descoperim la noi înșine. Fățărnicie. Ideologia ascunde prefăcătoria. Disconfort 
cauzat de regrete. Sunt preferate doar activitățile plăcute, lingușitoare care 
accentuează regretul. 

 
Relația bună dintre Venus și Luna neagră, ce se împlinește în această zi, ne 

atrage atenția asupra faptului că ne este permis să ne bucurăm de o anume 
libertate, chiar dacă ea contravine interesului cu care am lucrat anterior. Această 
libertate de expresie pune în discuție o problemă complicată, poate chiar una legată 
de o formă de disimulare, de fățărnicie sau de prefăcătorie, cea care, până acum, le-
au creat oamenilor atât de multe probleme. Acum, în acest moment de 
conștientizare, intervine regretul și cine are puterea necesară se va ridica deasupra 
acestor atitudini lingușitoare prin activități plăcute, prin adevăr, prin recunoaștere 
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chiar dacă dincolo de această recunoaștere sau dincolo de acest adevăr nu există 
altceva. Este foarte posibil ca astăzi oamenii mai mult să vorbească despre 
schimbare decât să o realizeze la modul concret. De aici înțelegem că libertatea 
momentului este prost înțeleasă, că faptele care se bazează exclusiv pe aceste 
sentimente confuze nu pot să meargă mai departe decât dacă sunt trase de alții. 

12 ianuarie vine spre oameni cu gândul de reușită care trebuie să fie inventat 
de la zero, nu cel care trebuie să se situeze pe baze confuze sau pe sentimente ce 
înclină ușor balanța spre individualism. Nu trebuie să uităm că suntem în 
săptămâna coordonării, deci putem decide în momentul acesta pe ce traseu să o 
luăm, dar dacă ne bazăm exclusiv pe experiențe confuze sau pătimașe atunci binele 
pe care îl obținem nu este decât o altă modalitate de a plăti un bir. 

Dacă pentru relațiile individuale raportul acesta interesant dintre Venus și 
Luna neagră, chiar dacă susține anumite rezonanțe ciudate, aduce o ușoară 
deconectare pe problemele care în ziua anterioară erau fără soluție sau foarte 
apăsătoare, pe dimensiunea socială greșelile acestea individuale sunt elemente 
minore care nu pot influența la modul major mersul lucrurilor. Balansul acesta ne 
îndeamnă să uităm că marile evenimente sunt construite de impulsuri mici, cele ale 
oamenilor care participă la ele. Tot ceea ce trăiește un om este important, chiar 
dacă prin rotație acestea își transferă prioritatea. Cine crede că problemele 
personale, conflictele intime, ambițiile sau bucuriile personale sunt prea mici 
pentru a produce o schimbare în conștiința de grup va vedea azi că se înșală și că, 
dacă se preocupă frumos de lucrurile acestea, va găsi puterea necesară să treacă 
dincolo, să vadă rolul pe care îl are în grupul de apartenență. Acest rol poate fi 
văzut de individ prin realizarea unui exercițiu de imaginație: să-și imagineze cum 
ar fi grupul de apartenență sau poate chiar societatea fără el. 

Prin urmare, 12 ianuarie este o zi pe care unii o vor vedea ca pe o mare 
încercare, iar alții ca pe o mare provocare. Este încercare pentru cel care nu poate 
depăși constrângerea sau iluzia lui "eu nu sunt în stare". Este provocare pentru cel 
care înțelege ca lumea nu poate fi la fel fără el. Indiferent de zona în care ne situăm, 
vom avea clar senzația că suntem îndemnați să luăm o decizie, să ne hotărâm cum 
anume să procedăm de acum și până la finalul săptămânii, care sunt colaboratorii 
pe care îi vom tolera, cât de departe am putea merge cu efortul. 12 ianuarie este o zi 
în care efortul este bun, constructiv și plăcut. Vom vedea însă până la finalul acestei 
săptămâni dacă ceea ce ni se pare acum a fi bun sau constructiv este cu adevărat 
așa. 

Zona personală ar putea să conțină și trăsături care vor activa doar în această 
zi și care sunt legate de regrete, cele ce apar pe fondul conștientizării unor erori pe 
care le-am făcut în zilele anterioare. Pentru a le ascunde, unii vor zâmbi prea mult, 
prea obositor, vor cultiva o atitudine lingușitoare și vor încerca să atragă atenția 
doar asupra a ceea ce știu să facă. Pentru că totul este confuz în această zi, mesajul 
pe care îl transmit celorlalți este "voi nu sunteți în stare să faceți așa ceva" chiar 
dacă intenția nu este aceasta. Adevărul are nevoie astăzi să fie simplu, vertical și 
numai prin această atitudine să fie și plăcut, nu invers. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza regretul. Să ne 
propunem să ne gândim la motivele de regret în altă zi, nu astăzi! 
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Miercuri, 13 ianuarie 
Miercuri 13- 1-2016  1:53    Luna (Aqu) --> Pisces 

Miercuri 13- 1-2016  2:10   Venus (Sag) Tri (Ari) Uranus 
Miercuri 13- 1-2016 10:55    Luna (Pis) Tri (Sco) Mars 

Miercuri 13- 1-2016 15:16    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Miercuri 13- 1-2016 17:35    Luna (Pis) Tri (Sco) Juno 

Miercuri 13- 1-2016 19:49 Mercury [Cap] Tri [Vir] North Node 
Miercuri 13- 1-2016 23:06    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

 

Singurătatea sperie. Vasul se scufundă. Inima bate prea tare. Sentimentul 
neîmpărtășit doare. Speranța de a fi iubit de o persoană care s-a ascuns. 
Inspirație captivantă. Valorile speciale sunt descoperite în adâncuri. Modificarea 
conduitei prin acceptarea unor reguli noi. Aspirațiile prea mari participă la 
împlinirea unui destin important. Sensibilitatea devine dintr-o dată foarte 
importantă. Se adoptă o hotărâre împotriva unei reguli. Se poate mai mult, dar 
nu se vrea acest lucru. Ambițiile prea mari duc la accidente. 

 
Conjuncturile astrale ale zilei de 13 ianuarie încearcă să ne atragă atenția 

asupra sentimentului neîmpărtășit, asupra a ceea ce am ținut pentru noi înșine, nu 
am dorit să împărțim cu nimeni și în timp s-a transformat în durere. S-ar putea ca 
aceste informații care ne duc spre sentimente dureroase să fie legate de fapte bune 
pe care le-am făcut, de implicarea în valorificarea unui destin, nu doar a unuia 
personal, cât mai ales a unuia colectiv, de a demonstra puterea și originalitatea 
pentru un rezultat concret. Din această cauză, pe fondul rememorării unor 
întâmplări frumoase să fim îndemnați să facem mai mult pe această linie bună, să 
ne modificăm conduita, să acceptăm reguli noi în speranța că multe din aceste 
valori, multe din experiențele frumoase la care facem acum trimitere, să se 
înmulțească. Din nefericire, de această dată suntem, nu doar într-un an care nu ne 
permite așa ceva, dar și într-o săptămână în care ar trebui să facem un pas înapoi 
pentru a privi foarte departe înainte. Ambițiile de acum transformă un eveniment 
frumos într-o altă formă de tribut, regulile pe care le adoptăm sunt reprezentative 
doar la capitolul hotărâre, nu și la rezultate. 

Dacă ar fi să analizăm strict doar unghiurile care se împlinesc în această zi, 
faptul că Luna se află în zodia Pești aduce tendința de a privi foarte departe în 
viitor, de a face sinteze, de a avea viziune de ansamblu prin ceea ce am 
experimentat, prin ceea ce știm, de a extrage de-acolo lucrurile bune, dar pentru că 
Mercur, în deplasarea sa retrogradă, se află acum într-o relație bună cu Axa 
Dragonului, ceea ce-i va permite să medieze tendința Nodurilor, se produce un fapt 
surprinzător. Aceste impresii pozitive trebuie să devină instrumente de soluționare. 
Nu ne spune nimeni dacă sunt potrivite prezentului, dacă genul de interacțiune pe 
care-l experimentăm acum acceptă soluții mai vechi transpuse în prezent. Este 
posibil ca o parte din aceste direcții să fie chiar bune, ca ambițiile să nu ne ducă 
spre accident și această perioadă a anului, acest debut furtunos al lui 2016, să nu fie 
reprezentativ doar pentru că ne-am hotărât împotriva cuiva, să nu ne atragă atenția 
doar asupra faptului că dacă nu folosim lucrurile acestea ceva se strică, ci să fie bun 
și la altceva. Sensibilitatea acestui moment are acum puterea de a opri ambiția, de a 
aduce puțină lumină în intenția de a rezolva, uneori chiar brutal, anumite 
demersuri dominate de "mai mult". 



Săptămâna 11 – 17 ianuarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7  ianuarie 2016, ora 5:00 

Prin urmare, 13 ianuarie, în pofida a ceea ce se înțelege din fiecare unghi 
luat separat, este o zi care ne sperie cu ceva. Per ansamblu este educativă, adică 
aduce o îmbinare într-un mod frumos a sentimentului de libertate cu gândul 
ordonat, precis corect de a așeza totul după reguli precise pentru un rezultat clar. 

Cine este clar orientat în această direcție nici nu va avea nevoie să muncească 
atât de mult în prezent precum sugerează experiența anterioară. Se întâmple lucrul 
acesta pentru că acum Luna se află în conjuncție cu Neptun și sensibilitatea devine 
foarte importantă lansând un impuls de armonizare și de echilibrare celor care sunt 
interesați să vadă viața și altfel. Ceilalți care sunt limitați, închistați sau care înclină 
această balanță a binelui și a răului către prea multă rațiune, vor avea o zi în care 
vor reedita rezolvarea unui accident. Beneficiul există și într-un caz și-n celălalt, 
dar cel care va fi mult mai atent la sentimente, cel care va privi totul prin 
rafinamentul emoțiilor va fi mult mai protejat de situații neprevăzute. 

Prin vibrațiile acestei zile avem ocazia acum să ne spunem părerea despre 
orice, despre oricine și modul cum punem problema arată tabăra în care suntem. 
Cu toate acestea, există și un al treilea element care activează în această zi și el vine 
din ultimul aspect care se va împlini în seara acestei zile, adică relația negativă 
dintre Lună și Saturn. Acest careu dintre Lună și Saturn face trimitere la o 
experiență care depășește necesitatea prezentului sau mândria de a deține 
experiențe utile. Se face o analiză a prezentului, se constată care sunt elementele 
importante și se caută soluția doar cu ceea ce avem în momentul de față, vor face 
trimitere la observații de amploare, la experiențe anterioare sau la ceva ce ar putea 
să fie sugerată de altcineva pe baza acestor două elemente. Adică, se valorifică 
astăzi o intuiție teribilă care este, de fapt, adevăratul simț practic pe care îl are cel 
care respectă omul, viața și cunoașterea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că elementul 
care strigă cel mai tare este și cel mai important. Dacă nu strigă pe limba noastră s-
ar putea ca translatorul pe care îl folosim acum să ne inducă în eroare. 
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Joi, 14 ianuarie 
Joi 14- 1-2016  0:48 Sun (Cap) Tri [Vir] Jupiter 

Joi 14- 1-2016  2:26   Venus (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Joi 14- 1-2016  4:12    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Joi 14- 1-2016  8:21    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Joi 14- 1-2016  8:53    Luna (Pis) Squ (Sag) Venus 

Joi 14- 1-2016 16:03 Sun (Cap) Con [Cap] Mercury 
Joi 14- 1-2016 17:13    Luna (Pis) Opp [Vir] Jupiter 

Joi 14- 1-2016 18:08    Luna (Pis) Sex [Cap] Mercury 

Joi 14- 1-2016 18:31 Sun (Cap) Sex (Pis) Luna 
Joi 14- 1-2016 20:07    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

 

Nevoie de susținere. Apel la un terapeut. Putere de concentrare. Oamenii se 
simt puternici prin ceea ce obțin de la ceilalți. Ne reamintim de pedeapsă. Visăm 
la soluții care pot fi puse în aplicare foarte ușor. Nu există o interdicție pe care să 
o acceptăm. Frustrarea motivează eficiența. Ideile sunt ordonate după criterii 
mai vechi. Resentimentul influențează justiția. Ideea de dreptate este 
răstălmăcită. Nevoie de a fi înțeles de cel puternic. Refuzul de a înțelege pe cel 
slab. Se rupe o înțelegere. Regretul este ridicat la rang de regulă. Pedeapsa 
trecutului devine acum un privilegiu. Șansa există, plutește în jur, dar este 
inaccesibilă celor imaturi. 

 
Unghiurile care se împlinesc în această zi par să fie cele mai importante ale 

săptămânii. În primul rând, relația bună dintre Soare și Jupiter, ce se împlinește în 
noaptea de miercuri spre joi, arată că se invocă o nevoie despre care am fost 
informați în ziua anterioară, însă în alți termeni. Apoi, înainte de răsăritul Soarelui 
se va împlini careul dintre Venus și Chiron, semn că de dimineață se constată o 
scădere a vitalității, dar nu la modul general, ci strict pe baza unui gând pe care nu 
am reușit să îl înlăturăm din minte din preocupările zilei anterioare. Cu alte 
cuvinte, noaptea nu a fost un sfetnic bun, nu am lăsat problemele să se stingă, să se 
topească ori să dispară de la sine. În a doua parte a zilei, Soarele și Mercur se vor 
afla într-o conjuncție și pentru că Mercur este retrograd se poate vorbi despre o 
frustrare, despre tendința de a invoca, la fel ca și în ziua anterioară, o experiență ce 
va fi folosită de această dată pentru a face dreptate, poate chiar cu duritate. Cert 
este că întreaga zi ne pregătim pentru ceea ce Luna va avea de îndeplinit spre seară, 
când va trece prin Coada Dragonului. 

Unii ar putea să spună că această zi sfidează bunul simț și îi îndeamnă pe 
oameni să-și exploreze defecte de caracter într-un context bun, atunci când le este 
permis, atunci când găsesc un om cu prea mult bun simț sau unul prea rușinos care 
să îi asculte. La polul celălalt găsim oameni intransigenți și care sunt dispuși să 
răstălmăcească totul adică să privească partea plină a paharului și să se plângă de 
forma vasului, de masa pe care este așezat paharul sau de lumină. Asta înseamnă că 
dominanta acestei zile poate fi și refuzul de a-l înțelege pe cel slab, de a tolera o 
înțelegere care activa pentru altă zonă decât ni se cere acum. Cu toții ne vom afla 
astăzi într-un proces de expansiune, prin care vom dori să convingem pe ceilalți de 
ceea ce gândim, de ceea ce vrem să facem, că avem un anumit nivel care trebuie 
respectat, că, dacă ne decidem, nimic nu ne poate sta în cale și, mai ales, hotărârea 
aceasta este cea mai bună pentru sine, mult mai bună decât alta ce ar putea veni 
din exterior. Cel puternic va spune că s-a vindecat cu ceea ce a parcurs astăzi, iar cel 
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inferior va spune că s-a îmbolnăvit. Cu toate că lucrurile sunt importante sau foarte 
intense cam aceasta va fi direcția astrală a zilei de 14 ianuarie. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne îndeamnă să căutăm un răspuns. Unii 
vor avea clar senzația că-l obțin cerșind atenție, susținere, alții primind din partea 
celorlalți promisiunea că pe viitor, când se vor preocupa din nou de aceste lucruri 
răspunsul va fi personalizat. Cu alte cuvinte se caută astăzi o recompensă, poate 
chiar din vorbe, din atitudinea, dar nu ca o reacție de moment, ci ca și cum aceasta 
este ziua când s-a împlinit un termen, când s-a terminat un proces, când a fost 
încheiat un demers. Răspunsul care vine acum trebuie să mulțumească și teatrul pe 
care oamenii îl vor juca acum, dar și așteptările pe care și le-au formulat încă din 
anul anterior. 

Indiferent de situațiile pe care le parcurgem, că sunt diluate sau concentrate, 
că sunt foarte importante în prima parte a zilei sau revoluționare în a doua parte a 
zilei, în 14 ianuarie avem parte de o conștientizare educativă. Cei superiori vor 
vedea cum anume se pot vindeca, iar cei inferiori cum anume se pot îmbolnăvi. 
Este important să cunoaștem aceste detalii, să știm care sunt forțele cu care lucrăm 
și care acționează asupra noastră, pentru a nu cădea în patima regretului și a nu 
alimenta o coordonare negativă. S-ar putea ca unii să exagereze puțin în a solicita 
dovezi, fie pentru a crede în ceva sau în cineva, fie pentru a avea mai mult curaj să 
pornească pe un traseu. Cert este că până spre finalul zilei, când Luna va trece prin 
Coada Dragonului, ne va fi clar cam ce ar trebui să facem în această perioadă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza astăzi să privim 
realitatea înconjurătoare prin atitudinea grea. Ceea ce este greu devine brusc 
negativ. Ceea ce este ușor și liniștit ne depărtează de resentiment. 

 
Vineri, 15 ianuarie 

Vineri 15- 1-2016  4:16 Mercury [Cap] Tri [Vir] Jupiter 
Vineri 15- 1-2016  4:48    Luna (Pis) --> Aries 

Vineri 15- 1-2016 15:45 Sun (Cap) Tri [Vir] North Node 
 

Intrăm în posesia unei energii speciale. Inspirația ne ajută să ordonăm 
informația. Mare putere de expresie. Soluții puse în aplicare prin recomandări 
exterioare sau obiective stabilite din timp. Nevoie de luptă. Se cucerește un 
adversar. Experiența este importantă pentru succes. Patimile sunt ascunse mai 
bine. Reversul medaliei devine mult prea important. 

 
Pentru că Jupiter se află în preajma Capului Dragonului, a venit rândul 

acestei planete să împlinească un trigon cu Mercur. De această dată, relația nu va fi 
atât de spectaculoasă precum este trigonul lui Mercur cu Axa Dragonului, împlinit 
miercuri, 13 ianuarie, prin care se media, datorită retrogradării lui Mercur, 
tendința Nodurilor. Acum Soarele va realiza o relație bună cu Axa Dragonului, dar 
pentru că deplasarea sa este directă, așa cum este întotdeauna, nu va putea media 
tendința Nodurilor, ci doar invoca motivul performanței, al seriozității sau nevoia 
de luptă pentru a trece la etapa următoare. Nu se știe dacă se poate afla din 
evenimentele acestei zile care sunt etapele următoare. Se știe însă că momentul 
acesta aduce o mare putere de expresie, direcții importante așezate la picioare, 
curaj și multă energie. 

Pentru că Mercur este retrograd, asemenea lui Jupiter, cele două forțe care 
merg înapoi devin în 15 ianuarie îndemnul la a bate în retragere, la a ne întoarce la 
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locul faptei, la a căuta soluții sau recomandări impuse de ceilalți, la a vorbi despre 
experiența celorlalți ca și cum n-ar fi folositoare la ceva. Cu alte cuvinte 15 ianuarie 
se preocupă de reversul medaliei, cel care devine un element de referință pentru 
următoarele două zile ale acestei săptămâni. 

Pentru că în această zi Luna se află deja în zodia Berbec se poate vorbi despre 
resurse, despre administrare, despre transfer de bunuri sau despre consecințe ale 
folosirii acestora. Unii ar putea să refuze acum un ajutor material, o promisiune, să 
se încarce cu speranțe false și să arate că Luna din Berbec nu-i ajută decât să devină 
și mai conservatori. Lupta aceasta de a găsi propriul traseu sau de a trăi frumos, 
simplu și plăcut s-ar putea să-i transforme pe unii în sclavi ai plăcerilor, ai 
obsesiilor sau ai proiectelor care nu pot fi realizate. Din această cauză ambiția și 
determinarea zilei de 15 ianuarie rămân de referință pentru bucurie și încântare, 
dar reprezentative și la capitolul de eșec. 

Prin urmare, 15 ianuarie ne ajută să intrăm în posesia unor energii 
speciale. Pe de o parte, ne întâlnim cu o formă de inspirație care, din cauza 
retrogradărilor celor două planete, Mercur și Jupiter, ne duce spre trecut, iar, de 
partea cealaltă, cu trigonul dintre Soare și Neptun care ne îndeamnă să sperăm 
într-o viață mai bună. Indiferent pe care dintre cele două direcții ne situăm, 
alegerile sunt încărcate de un risc, pentru că vrem să punem în aceste decizii mai 
multe calități decât trebuie. Unii vor depăși o limită a timpului, a puterii, a forței 
poate chiar o limită a ajutorului oferit crezând că dacă fac lucrul acesta câștigă timp 
sau au succesul garantat. 

Datorita acestor două trigoane importante ziua de 15 ianuarie poate deveni și 
una de expresie, de dezlănțuirea, de dezvăluire. Unele rivalități de care ne aducem 
aminte în ziua de 15 ianuarie ar putea să fie atât de puternice și de remanente încât 
să nu le uităm încă 10 zile de acum încolo, cât Mercur se va mai afla în mers 
retrograd. Desigur, pentru că Luna este în Berbec, 15 ianuarie este și o zi de 
aplicație, de recomandare sau de subiectivitate. Nu trebuie ca toate aceste lucruri să 
fie dependente de un element care s-a consumat în anul anterior, dar este prea 
mare curiozitatea celui care îl invocă sperând ca din folosirea acestuia să obțină fie 
reeditarea unui succes mai vechi, fie, în sfârșit, succesul pe care nu au reușit să-l 
atingă anterior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de liniște. 
Cel care este liniștit va reuși să vadă lumina adevărată care se află în spatele celor 
două tendințe: întoarcere spre trecut și ambiția de a construi un viitor luminos. 

 



Săptămâna 11 – 17 ianuarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7  ianuarie 2016, ora 5:00 

Sâmbătă, 16 ianuarie 
Sambata 16- 1-2016  2:21    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 16- 1-2016  7:15    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Sambata 16- 1-2016  7:54    Luna (Ari) Opp (Lib) Lilith 

Sambata 16- 1-2016  9:15    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Sambata 16- 1-2016 16:39    Luna (Ari) Tri (Sag) Venus 

Sambata 16- 1-2016 16:47    Luna (Ari) Squ [Cap] Mercury 
 

Aspirații foarte înalte. Se schimbă metoda de lucru. Forța oamenilor este 
verificată în confruntări. Nevoie de independență. 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. 

 
Momentul acesta în care Luna se grăbește să împlinească conjuncția cu 

Uranus este de bun augur pentru planurile pe care le avem acum active. Se menține 
din zilele anterioare o anume sensibilitate care încurajează acum spre folosirea 
instrumentelor emoționale sau spirituale însă doar pentru a obține un rezultat 
practic imediat. Mulți ar putea să conștientizeze în momentul de față că această 
înclinație către sensibilitate reprezintă de fapt invitația conjuncturii de acum spre a 
se împăca sau spre a face pace cu dușmanul. Metodele acestea pe care le folosesc, 
instrumentele la care apelează în anul anterior au strălucit, au fost foarte eficiente 
sau au folosit gândul cu un rezultat spectaculos. Acum rezultatul spectaculos se 
vede doar în aspirație, doar în a dori o realizare despre care individul nu mai este 
atât de sigur că poate fi îndeplinită cu instrumentele de acum. Chiar dacă în 
momentul de față lucrurile nu sunt clare, chiar dacă există și o sensibilitate care ne 
dă suficient de multă încredere în sine, există un cadru general care face ca totul să 
fie foarte greu. De acest lucru sunt răspunzătoare mai multe unghiuri dintre 
planete printre care și careul dintre Lună și Pluton cel care arată acum, când Luna 
va trece și prin conjuncția cu Uranus, că se încheie un traseu, ajungem la o 
concluzie sau se finalizează un demers început în săptămâna anterioară. Pentru că 
Uranus și Pluton sunt în continuare într-o relație negativă, Luna, între conjuncția 
cu Pluton și conjuncția cu Uranus, are în continuare calitatea de purtător de 
lumină. Relația aceasta proastă arată că informația pe care Luna o vehiculează 
acum face trimitere la metodele de impunere a unui punct de vedere, de imixtiune 
sau de renunțare la un conflict care poate foarte ușor să se inflameze de la sine. 

Pentru că în ziua de 16 ianuarie, Luna, în calitatea aceasta de distribuitor de 
lumină care se încheie, împlinește și o opoziție cu Luna neagră, dar și un careu cu 
Mercur retrograd din Capricorn, vom înclina să credem că lucrurile simple sunt 
foarte ușor redimensionate și dacă un lucru ce avea acum calitatea de avertisment, 
deci făcea trimitere la ceva rău, pe alte conjuncturi ar fi fost doar un simplu mesaj. 
Acum se apropie foarte mult de dramatizare. Asta înseamnă că oamenii au nevoie 
să verifice orice informație cu care intră în contact, să se gândească de mai multe 
ori înainte să decidă, să fie puțin mai calculați atunci când își stabilesc obiective 
înalte. 

Prin urmare, 16 ianuarie ne ajută să verificăm dacă suntem pe linia cea 
bună, dacă independența este folosită împotriva propriilor metode, împotriva 
lucrurilor simple care trebuie să rămână singure sau împotriva lucrurilor 
complicate care nu se pot simplifica din cauza înțelegerilor eronate. Astăzi ne 
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întâlnim cu o formă de minciună care ne enervează foarte repede, care pare prea 
alunecoasă, prea dulce, prea magnetică, prea atractivă pentru a nu produce efecte 
negative pe mai târziu. Aceste minciuni ne îndeamnă să renunțăm la ideile proprii, 
să ne însușim valorile celorlalți și pentru că există și alte unghiuri rele care susțin 
această direcție să trecem foarte ușor de la a ne însuși ideile celorlalți, a ne inspira 
din ele, la a le prezenta ca și cum ne aparțin. Greșelile zilei de 16 ianuarie sunt 
făcute cu putere, cu forță și multe vor fi argumentate printr-o sensibilitate aparte. 
De aceea este bine să fim atenți și să nu luăm de bun toate lucrurile care țipă foarte 
tare acum. Să ne mai gândim o dată înainte de a ne hotărî, înainte de a vorbi, 
înainte de a face ceva. Este suficient doar atât. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să fim consecvenți 
prin metodele pe care le-am folosit până acum. Nu este de bun augur să ne 
schimbăm metoda de lucru doar pentru că cineva este nemulțumit de ea. Așa cum 
ni se cere să ne adaptăm la pretențiile celorlalți și cei care lansează astfel de invitații 
ar trebui să se adapteze la condițiile de trai ale altora. Problema aceasta a adaptării 
trebuie să activeze pe un flux bilateral, adică nu doar cel slab trebuie să se adapteze, 
ci și cel puternic. 

 
Duminică, 17 ianuarie 

Duminica 17- 1-2016  1:26 Sun (Cap) Squ (Ari) Luna (Half Luna) 
Duminica 17- 1-2016  7:48    Luna (Ari) --> Taurus 

Duminica 17- 1-2016 20:53    Luna (Tau) Opp (Sco) Mars 

Duminica 17- 1-2016 21:27    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 
 

Omul se sperie și de umbra lui. Regretul este din nou abordat. Conflict cu 
ceilalți pe ideea de patrimoniu. Sensibilitatea nu este împărtășită. Individul se 
simte neînțeles de ceilalți. Surprizele îi fac pe oameni irascibili. Nemulțumire față 
de ceea ce află. Lupta cu sine este transpusă în planul social. Ruină. 

 
Relație negativă care se împlinește în noaptea de sâmbătă spre duminică 

între Lună și Soare arată în primul rând o frică, o grijă, un regret, elemente care au 
fost cunoscute în zilele anterioare și la care nu am renunțat din diverse motive. 
Aceste trăiri complicate vor face ca astăzi sensibilitatea să nu poată fi împărtășită, 
să existe o atracție către lucruri care trebuie rezolvate rapid sau despre care credem 
că pot fi soluționate într-un timp foarte scurt. Această discrepanță între intenție și 
acțiune, între ceea ce gândim că ar trebui să se întâmple și ceea ce găsim la fața 
locului, duce la iritare. 

Deși Luna din Taur ar trebui să reducă aceste surprize și să-i facă pe oameni 
atenți la lucruri sigure, adică să diminueze un conflict social, nu să creeze altele, 
există o nemulțumire care se mobilizează acum și care este strict legată de un 
obiect, de o dorință neîmplinită, de o surpriză care vine într-un moment nepotrivit 
și ne dă peste cap. Astfel, ultima zi a săptămânii încearcă să tragă o linie, să 
delimiteze ceea ce am făcut până acum de ceea ce urmează să facem în săptămânile 
următoare. Din nefericire, facem lucrul acesta cu o contracție nepotrivită, cu teama 
de lucruri ascunse, cu grija că din necunoscut nu ne poate veni ceva bun. Indicat ar 
fi ca momentul acesta de tensiune să fie transformat într-un moment de 
conștientizare. Adică să înțelegem că necunoscutul poate avea integrate și elemente 
negative, dar nu este obligatoriu, iar asta pentru că nu avem puterea în această zi să 
facem o analiză atât de amplă pe cât ar trebui. Faptul că părerile pe care le emitem 
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acum sunt strict subiective, bazate pe lucruri pe care nu le-am înțeles sau nu am 
vrut să le acceptăm în zilele următoare, se poate transforma într-un argument 
pozitiv că această încrâncenare ne-a oprit și în trecut să intrăm în contact cu lucruri 
bune și este posibil ca și în momentul de față să se întâmple la fel. Nu răul este atât 
de important acum deși acesta strigă cel mai tare că nu degeaba trecem printr-o 
opoziție Luna-Marte pe axa Taur-Scorpion. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în fața unor plăceri ciudate. 
Unii s-ar putea să fie surprinși să vadă că cele care le-au încurcat planurile sunt cele 
mai iubite, oamenii care amplifică tensiunea și îi enervează sunt preferați, obiectele 
care nu funcționează sunt achiziționate primele sau tot ce are defect este îndrăgit. 
Nu ar trebui să fie atât de surprinși că se află în fața unor situații de această factură, 
ci ar trebui în primul rând să conștientizeze că există o atracție către aceste lucruri 
care corodează, care înțeapă sau care distrug pentru că de-a lungul acestei 
săptămâni, ba chiar de la începutul anului și până acum, am dorit să le folosim pe 
acestea pentru a ne face dreptate, pentru a ne răzbuna, pentru a ne face remarcați. 
Acum le folosim pe acestea în virtutea inerției și nu ar trebui să fim surprinși dacă 
efectul pe care am dorit să-l producă asupra celorlalți se produce asupra noastră. 
Adică se dă curs proverbului: "Cine sapă groapa altuia cade singur în ea!". Asta nu 
înseamnă că ar trebui să fim deprimați sau să privim cu frică în jur ca nu cumva de 
după un colț să apară cineva cu un pistol. Măsura țepilor pe care i-am folosit de la 
începutul anului și până acum este o lecție pe care o citim acum scrisă cu litere de-o 
șchioapă. Asta se înțelege prin lupta cu sine care este transpusă în plan social. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu duce mai departe 
conflictul pe care-l trăim astăzi. El vine spre noi doar pentru a conștientiza și 
înțelege că lucrurile acestea care apasă sau care înțeapă nu trebuie proliferate, iar 
dacă se întâmplă lucrul acesta trebuie să știm că rezultatul va fi asemănător cu ceea 
ce trăim astăzi. 
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18 - 24 ianuarie 2016 este săptămâna puterii de a repeta o eroare și a forțelor 
care ne spun că este vorba doar de o ciclicitate. Suntem, astfel, informați, încă din 
denumirea sintetică aplicată acestei săptămâni, că este vorba de un interval de 
șapte zile foarte important. Însemnătatea sa vine din ușurința cu care lucrează cu 
valori existențiale, din jocurile riscante în care vom fi implicați, chiar și atunci când 
dispunem doar de concepții eronate, chiar și atunci când ne întâlnim cu obstacole 
despre care știm, din experiențele anterioare, că sunt insurmontabile. Așadar, acest 
interval devine o săptămână pătimașă, cu multă culoare, cu multă forță, cu o 
diversitate de evenimente care va impresiona pe toată lumea, indiferent de 
educație, orientare, cultură sau domeniu în care activează. 

La capitolul evenimente astrale, fiecare zi conține un episod important, atât 
pentru luna ianuarie cât și pentru anul în curs. Planetele individuale trimit raze 
către Destin, către Jupiter, către Luna neagră și nu toate sunt pozitive. Din acest joc 
interesant la capitolul evenimente negative se remarcă tensiunea pe care Venus din 
Săgetător o pune pe conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului, eveniment care se 
consumă în primele două zile ale săptămânii. Apoi, vor mai exista alte două aspecte 
negative în care protagonistul principal este Mercur retrograd, cel care se află în 
această săptămână în conjuncție cu Pluton. Aceste evenimente negative activează 
într-un registru destul de periculos, cel al neatenției sau al răului făcut intenționat 
și repetat, adică opoziția lui Uranus cu Luna neagră. Venus va trece și ea din 
Săgetător în Capricorn arătând că perioada jocului s-a încheiat. Săptămâna mai 
conține în ultima sa zi și faza de Lună plină în Vărsător, cea care lucrează asupra 
puterii, asupra sentimentelor alese și asupra idealurilor. 

Ideea aceasta de eroare care se repetă, de ciclicitate a elementelor negative 
are menirea de a ne trezi acum la realitate și cine va dori își va nota, își va propune 
să țină minte cel puțin de-a lungul acestui an, dacă nu cumva pentru mult timp de 
acum încolo, că boala și eșecul social sunt expresii ale unor programe negative care 
trebuie rectificate sau eliminate. Cine are o sensibilitate foarte mare, cine dispune 
de o intuiție foarte bună va vedea că aceste programe care ne-au îndemnat de-a 
lungul vieții să revenim la aceeași greșeală, să transformăm o judecată eronată într-
un proces ciclic, ar putea să fie legate și de evenimente care nu s-au consumat în 
această viață, ci care vin din negura vremurilor. Nu contează dacă această 
informație le va fi sau nu accesibilă acum celor curioși, ci important este că fiecare 
va conștientiza caracterul ciclic al eroilor după nevoie, după putere sau după cât 
este necesar acum. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne propune să nu 
privim înapoi cu mânie. Rostul pentru care ni se întâmplă acum lucrul acesta este 
acela de a ne face mai puternici, nu de a ne muta dintr-o bancă  a acuzatului într-o 
colivie. 

 



Săptămâna 18 – 24 ianuarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 14 ianuarie 2016, ora 5:00 

Luni, 18 ianuarie 
Luni 18- 1-2016  1:10    Luna (Tau) Opp (Sco) Juno 

Luni 18- 1-2016  7:09   Venus (Sag) Squ [Vir] Jupiter 
Luni 18- 1-2016 10:33    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Luni 18- 1-2016 13:02    Mars (Sco) Tri (Pis) Neptune 
Luni 18- 1-2016 14:48    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Luni 18- 1-2016 16:05    Luna (Tau) Tri [Cap] Mercury 

Luni 18- 1-2016 23:15    Luna (Tau) Tri [Vir] Jupiter 
 

Surprizele produc mari tensiuni. Dorința de progres trece prin inimă. 
Aspirații îndrăznețe. Nevoie de a împărtăși din experiențele proprii. Judecată 
aspră aplicată torționarilor. Se rupe o alianță proastă. Câștig prin economie. 
Desprindere de obiceiuri proaste. Vedem foarte departe. Viziune de ansamblu. 
Atenția ne duce spre profunzime. Sentimentul de apartenență este pus la 
încercare. Se ridică un edificiu. Cultul personalității. Semnele sunt înșelătoare. 
Cunoașterea vine prin experiență sufletească. Adâncime. Culoare. Forță. 

 
Astăzi se definitivează careul dintre Venus și Jupiter, cel care a fost activ și în 

săptămâna anterioară. De aici ne vin complicații de factură emoțională, 
răstălmăcirea unor mesaje care până nu demult erau foarte bune, surprize 
neplăcute care vor fi întreținute toată săptămâna printr-o tensiune ce trebuie 
rezolvată pe calea dialogului, dar dialogul lipsește. Astfel, oamenii sunt invitați să 
își actualizeze informațiile despre cei din jur, să renunțe la planul material, să nu se 
mai gândească atât de mult la pericolul care ar trebui să se transforme de-a lungul 
acestei săptămâni într-un uragan. Astăzi doar au senzația că lucrurile intră într-un 
derapaj accentuat, doar cred că obiceiurile proaste pot foarte ușor să fie scăpate de 
sub control, dar până la finalul săptămânii vor vedea că, de fapt, totul este o 
conștientizare și se pot întâmpla și lucruri bune, nu doar lucruri rele. 

Luna se află acum în zodia Taur și are de împlinit un singur unghi negativ, în 
noaptea de duminică spre luni, adică o opoziție cu Junon, în rest, doar unghiuri 
pozitive. Astfel, va face casă bună cu unghiul frumos dintre Marte și Neptun, semn 
de inspirație, de transformare a personalității într-un mare exemplu pentru ceilalți, 
de construire a unor noi direcții sau participarea cu succes la demersuri sociale care 
par să nu ducă nicăieri. Momentul acesta de trigon dintre Marte și Neptun 
înseamnă și creativitate, și putere de convingere, dar și confuzie. Acolo unde 
calitățile personale au fost exagerate, acolo unde unghiurile acestea pozitive pe care 
Luna din Taur le construiește cu celelalte planete indică trăsături de caracter care 
sunt exagerate, care nu sunt reale, acolo unde lucrurile acestea devin sclavi ai 
viziunilor greșite, acolo avem de-a face cu o confuzie. Dar, din acest punct de 
vedere, până și această confuzie este constructivă pentru că arată o notă personală. 
Arată că individul în confuzie are dreptul la opinie. 

Totuși, per ansamblu, pentru că nu putem extrage din această zi doar 
trigonul lui Marte cu Neptun, vibrația sintetică a zilei de 18 ianuarie ridică semne 
de întrebare legate de necesitatea unei noi ierarhii sociale. Această ierarhie socială 
ar putea să facă trimitere atât la sectorul administrativ, dar și la cel educațional. 
Deci se poate vorbi astăzi despre interes față de manevre de culisă, despre 
demersuri sociale care duc spre judecată sau spre câștig, despre nevoia unei alianțe 
sau despre importanța reevaluării poziției personale într-o alianță creată deja, dar 
și despre analiza corectă a unor obiceiuri, poate chiar a merge în adâncime și a 
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vedea care sunt acele fapte care ne țin captivi toată viața, pe care dintre ele le facem 
cu mândrie și pe care le facem cu rușine. Multe lucruri sunt ironice în această zi și 
cu cât devin mai ironice cu atât elementele spre care fac trimitere devin mai 
înșelătoare. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine o invitație la a privi lucrurile în 
ambivalența lor. Pe de o parte, ne gândim la faptul că dacă alianțele în care suntem 
integrați se rup atunci realizările pe care nu le-am obținut până acum se vor dizolva 
de la sine și asta pentru că depindem prea mult de ceilalți, de avantajele pe care le 
obținem prin intermediul lor, deci nu suntem în stare să construim ceva de unii 
singuri. De partea cealaltă, există și un îndemn în a construi lucruri noi care nu pot 
fi realizate decât prin rupturi, prin desprinderea de o structură veche, prin 
despărțire, prin atitudine categorică față de o greșeală, un viciu sau față de un 
obicei prost. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor vedea că astăzi se evidențiază un concept cu care lucrează 
de mult timp: "Suntem ceea ce gândim!". Această idee arată că întotdeauna 
gândurile bune sunt amestecate cu cele rele, forțele pozitive au perioade când se 
exprima liber sau perioade când activează într-un program de autodistrugere. 
Mesajul sintetic al acestei zile ne îndeamnă să facem o separare clară a elementelor 
pozitive de cele negative, a forțelor creatoare de cele anarhice. Astăzi ghinionul nu 
este un simplu ghinion, iar norocul nu este nicidecum o întâmplare. Viziunea de 
ansamblu cere un astfel de discernământ, pentru a putea vedea dincolo de 
aparențe, pentru a nu alimenta confuzia că binele este întâmplător, iar răul este 
permanent. Cel care nu poate să facă lucrurile astea reușește astăzi să vadă măcar 
de ce a ajuns aici, care este mecanismul general pe care îl tot repetă de mult timp și 
care este direct răspunzător de suplimentarea ghinionului sau de transformarea 
binelui într-o întâmplare banală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lua în serios eliberarea de 
gânduri rele. Dacă nu am făcut până acum lucrul acesta în mod conștient, ar trebui 
să o facem acum. Doar orgoliul sau mintea falsă lucrează intens pentru că aceste 
gânduri rele să nu fie eliminate. Doar acestea creează panică și inventează 
argumente pentru a fi menținute. Ființa de lumină le oprește sau le elimină 
complet. 
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Marți, 19 ianuarie 
Marti 19- 1-2016  2:00    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Marti 19- 1-2016  8:50 Sun (Cap) Tri (Tau) Luna 

Marti 19- 1-2016  8:51 Mercury [Cap] Sex (Pis) Chiron 
Marti 19- 1-2016 11:14    Luna (Tau) --> Gemini 

Marti 19- 1-2016 13:35   Venus (Sag) Squ [Vir] North Node 
 

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. Bunăstarea este înțeleasă greșit. Viața ne păcălește 
că se schimbă. Aspirații fanteziste. Norocul se pune de-a curmezișul. Destinul este 
încercat. Ideile nu mai găsesc echivalent în realitate. Viața merge mai departe cu 
puțin. 

 
Astăzi Luna, aflată pe finalul tranzitului său prin zodia Taur, trimite un 

trigon către Capul Dragonului, fără a putea prin această dispunere să medieze 
tendința Nodurilor. În plus, pentru că Soarele se află acum tot pe zodie de pământ, 
adică în zodia Capricorn, se realizează o piramidă de pământ între luminarii și 
Capul Dragonului, iar dacă luăm în calcul în această ecuație și Coada Dragonului 
atunci avem pe cer o configurație numită zmeu. Dacă Jupiter nu ar fi fost acum în 
preajma Capului Dragonului această configurație nu ar fi avut un caracter atât de 
important. Așa, prezența Marelui Benefic pe destin, pe idealul de transformare și 
creștere, arată că lucrurile se pot schimba în bine, că nu totul se rezuma la 
popularitate, ci, în această formă de apreciere care vine acum din mediul social 
pentru fiecare individ, există o căldură, există ceva real, există o realizare pe care 
individul a obținut-o prin efort propriu și așa trebuie să o lase pentru că ea nu este 
dependentă de faimă, renume, aprecieri ale celorlalți. Cu alte cuvinte, vibrația zilei 
de 19 ianuarie ne vorbește despre muncă, despre efort, dar ne vorbește și despre 
ceea ce nu am reușit să obținem chiar dacă am muncit foarte mult, chiar dacă am 
fost consecvenți în metodă. 

În a doua parte a zilei, când Luna se află deja în zodia Gemeni, gândul acesta 
de reușită va primi o încurajare ciudată. Mulți vor transforma observațiile 
personale în aspirații fanteziste, ceea ce nu au obținut în obiective pe termen lung și 
totul se va zdruncina. Dacă Venus, în a doua parte a zilei nu ar fi fost în careu cu 
Axa Dragonului, adică în momentul de maximum al acestui unghi, aceste aspirații 
fanteziste nu ar fi încercat destinul sau ar fi trecut drept niște mofturi de moment. 
Relația proastă a lui Venus din Săgetător cu Axa Dragonului arată că aceste idei 
care sunt scoase din context nu-și mai găsesc echivalentul în realitate pentru că se 
transformă brusc în drame sau se depărtează de metodă, de schemă, de acele etape 
care nu s-au împlinit sau care nu și-au atins încă finalitatea. Acum oamenii cred că 
dacă aceste etape nu s-au împlinit ele nu se vor împlini în forma aceasta niciodată, 
ci doar dacă intervin cu o modificare. Pentru că Mercur retrograd din Capricorn 
trimite astăzi un sextil către Chiron, mulți au clar senzația că gândurile acestea 
răsturnate sunt de fapt momente de iluminare, de inspirație specială. Acești 
oameni care vor astăzi să facă mai mult prin ruptură trebuie să știe că singurul 
element care se rupe astăzi este cel de rezistență. Asta înseamnă că relația proastă a 
lui Venus cu Axa Dragonului, cea care vine și ne argumentează greșit ceea ce nu am 
obținut până acum, are nevoie doar de observație, nu de schimbare, nu de 
transformare, nu de metode neconvenționale. Metodele neconvenționale trebuie 
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abordate pentru a crește binele pe care îl avem în momentul acesta, nu pentru a 
obține un alt bine. 

Prin urmare, 19 ianuarie este o zi care ne învață cum sa apreciem un 
rezultat. Știm, nu este prima dată când invocăm lucrul acesta, nemulțumirea pare 
să fie un obstacol foarte important în evoluția morală, spirituală, în a acumula 
informații noi, în a înțelege sau în a cunoaște. Astăzi, nemulțumirea corodează 
elementele de rezistență, distruge norocul și ne convinge că acesta este rezultatul 
unei întâmplări. Cei care preferă astăzi metode neconvenționale doar pentru că se 
plictisesc, sunt avertizați că depărtarea de tradițional nu este de bun augur acum. 
În general, este foarte bine să ne depărtăm de schemele cunoscute pentru a ne 
depăși limitele. Astăzi ne depășim limitele doar prin sporirea binelui pe care îl 
avem, nu prin acumularea unui alt bine. Cei care nu știu ce înseamnă asta, pot 
porni în această călătorie de la liniște. Liniștea este o achiziție foarte importantă 
care nu păcălește pe nimeni, care nu duce la înțelegeri greșite ci, dimpotrivă, 
sporește înțelegerea și tăria de caracter. Adesea, constatăm că un om liniștit care nu 
are o cultură solidă se dovedește a fi mai puternic decât un om foarte agitat cu o 
cultură solidă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de lăcomie, 
indiferent sub ce forme se manifestă ea. Astăzi viața merge mai departe cu puțin. 

 
Miercuri, 20 ianuarie 

Miercuri 20- 1-2016  1:09    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Miercuri 20- 1-2016  9:55    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Miercuri 20- 1-2016 15:43    Luna (Gem) Tri (Lib) Lilith 

Miercuri 20- 1-2016 16:25    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Miercuri 20- 1-2016 17:27 Sun (Cap) --> Aquarius 
Miercuri 20- 1-2016 18:49    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri 20- 1-2016 20:41 Mercury [Cap] Squ (Ari) Uranus 
 

Simplitatea sperie. Acumulările înseamnă greutate. Patima este 
periculoasă. Suntem invitați la toleranță. Mare abilitate psihică. Contradicții pe 
ceea ce nu putem ierta. Accident de muncă. Vârful nu mai poate fi atins prin 
metodele vechi. Se cere o schimbare urgentă. Putem privi foarte departe. 
Înțelegeri profunde. Ne desprindem de un element material. Pentru a ne fi mai 
ușor luptăm împotriva unei reguli. Dezamăgire. Ineditul ne lasă impresia de trai 
ușor. Originalitate. Apel la neconvențional. Se deviază de la cale. Simțul 
pericolului este atenuat. Greșeli din neatenție. 

 
Astăzi Soarele va ieși din zodia Capricorn și va intra în zodia Vărsător, ceea 

ce înseamnă o schimbare în registrul percepțiilor, o schimbare de motivație și, 
pentru mulți dintre noi, chiar o schimbare de orientare. Intrăm, totuși, în această a 
treia zi a săptămânii cu sentimentul că simplitatea ne este impusă. Am văzut în ziua 
anterioară că simplitatea ne-a scos din multe încurcături, argumentele cele mai 
cuminți, clare, logice ne-au ținut departe de minciună sau de fapte care ar fi putut 
să se soldeze cu evenimente nefericite care să păcălească destinul și să ne ducă la 
pierderi importante. Acum, când Soarele se află pe ultimul grad din zodia 
Capricorn, când încă mai avem proaspăt în minte acele argumente în care nu am 
crezut în zilele anterioare, dar pe care a trebuit să le folosim pentru a nu ne 
compromite, ne simțim îndemnați de un sentiment de revoltă pentru a ieși din 
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ritm, ca și cum anturajul acesta care ne obligă să lucrăm foarte simplu de fapt ne 
îndeamnă să ne diminuăm performanța, să lucrăm sub nivelul de calificare, sub 
priceperea pe care o avem, sub potențial, iar această revoltă înseamnă eliberare. 
Totul se rezuma astăzi la această formă de nemulțumire, de revoltă, puse toate într-
o patimă. Astăzi devin foarte vizibile patimile pe care oamenii nu și le-au putut 
controla niciodată. Dacă până acum nu au găsit resursele necesare pentru că nu au 
văzut cât de periculoase sunt, vor vedea astăzi, când Soarele se află pe granița 
dintre Capricorn și Vărsător, când Mercur atinge momentul de maximum în careul 
cu Uranus, că lucrurile acestea sunt destul de profunde. 

Desigur, trecerea Soarelui pe zodia Vărsător este un element bun pentru 
toată lumea chiar dacă în momentul acesta gândurile sunt răvășite, chiar dacă 
binele acesta pe care-l întâlnim acum ne găsește pregătiți pentru a lucra cu 
informații abstracte, pentru a ne exprima liber fără consecințe negative. 
Originalitatea acestui moment primește replici dure din partea comunității, 
sentimentul de libertate nu se poate exprima pentru că există prea multe reguli pe 
care le-am folosit clar în zilele anterioare și de care ne temem să ne desprindem. 
Deși ar fi prea repede de la o zi la alta să ne schimbăm starea, în momentul acesta, 
pentru a valorifica originalitatea, este nevoie de neconvențional. Ieri  nu a fost 
posibil să lucrăm cu aceste informații, dar astăzi, acolo unde simțul pericolului este 
și el diminuat, adică nu amplificăm lucrurile rele prin frică sau ignoranță, se poate 
vorbi de salt prin lucru cu elemente abstracte, de depășirea tradiționalului fără 
repercusiuni negative. Pentru că Mercur se află într-o relație negativă cu Uranus, 
ziua are o notă complicată însă ea se poate localiza doar în zona conversațiilor. 
Ideile s-ar putea să nu fie argumentate pe înțelesul partenerului de dialog, 
sentimentele vor părea confuze pentru că nu ne dăm seama că trebuie explicate, iar 
unii pot deveni un factor de stres pentru că devin originali fără să fie toleranți. 

Prin urmare, 20 ianuarie, pentru că este o zi de graniță în tranzitul 
Soarelui de la Capricorn la Vărsător, dar și pentru că aduce împlinirea unui careu 
dintre Mercur retrograd și Uranus, devine o zi de investigare a patimilor. Nu ar 
trebui să ne temem de faptul că astăzi nu ne vom putea abține de la ceea ce am 
făcut cu plăcere anterior și ne-a făcut rău, de la vicii sau de la fapte greșite, pe motiv 
că ne întoarcem definitiv la obiceiuri mai vechi. Momentul acesta este doar o buclă, 
doar o repetare, nimic mai mult. Avem astăzi nevoie de originalitate, dar nu pentru 
a dezamăgi și nu pentru a ne amplifica, nouă înșine, un complex de inferioritate sau 
un obicei prost. 

În prima parte a zilei, când Soarele se află în continuare pe zodia Capricorn, 
va predomina senzația că simplitatea înseamnă un puțin periculos, înseamnă 
sărăcie de idei sau poate chiar sărăcie de bunuri. În a doua parte a zilei, chiar dacă 
intensitatea careului dintre Mercur și Uranus este mai mare, faptul că Soarele se 
află deja în zodia Vărsător arată că această senzație de insatisfacție este ușor 
diminuată. Repercusiunile vor fi văzute în special în a doua parte a zilei, adică acele 
impulsuri negative vor ieși la suprafață spre seară, când Luna își va definitiva 
careul pe care îl împlinește cu Chiron. La final, unii vor spune că 20 ianuarie a fost 
o zi de zăpăceală, alții că în sfârșit au reușit să se desprindă de obiceiuri vechi, au 
reușit să le vadă, să înțeleagă cauza lor, în sfârșit au descoperit care este metoda de 
lucru pentru a spera că se vor desprinde complet de lucrurile acestea. Cu siguranță 
această eroare a mai fost parcursă și altădată pentru că ziua de 20 ianuarie devine 
reprezentativă și la acest capitol al greșelilor făcute din neatenție. Trecerea de la 
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convențional la neconvențional este astăzi de bun augur și impulsul către libertate, 
dacă nu se desfășoară în absența toleranței, este de bun augur. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi din nou iertarea. 
Iertarea nu înseamnă împăcarea cu problema, ci înseamnă a trece dincolo de ea. 

 
Joi, 21 ianuarie 

Joi 21- 1-2016  3:07    Luna (Gem) Squ [Vir] Jupiter 

Joi 21- 1-2016  5:53    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Joi 21- 1-2016  7:41 Mercury [Cap] Squ (Lib) Lilith 
Joi 21- 1-2016 10:03    Luna (Gem) Opp (Sag) Venus 

Joi 21- 1-2016 15:30    Luna (Gem) --> Cancer 
 

Vorbele sunt încercate. Apel greșit la noțiuni pe care nu le putem controla. 
Obsesia trecutului nerezolvat. Ideea este împotriva destinului. Sentimentul de 
greutate domina. Injustiție. Minciuni care rănesc. Seducție. Se cere ridicarea unei 
interdicții pentru a evita o sancțiune. Nu ne pasă de răspundere. Răzbunare. 
Răutate gratuită. 

 
Mijlocul săptămânii este dominat de vorbe grele pentru că astăzi Mercur se 

va afla într-o relație negativă cu Lilith și ideea aceasta de impunere, de mesaj care 
nu are nevoie de interpretare și nici de răstălmăcire, are consecințe destul de grave 
asupra echilibrului emoțional sau asupra relațiilor care nu au trecut până acum 
testul maturității. Unii vor spune că toate aceste lucruri rele care definesc ziua de 21 
ianuarie se bazează pe o formă de nedreptate, iar această nedreptate trebuie în mod 
obligatoriu să susțină un furt sau o minciună. În realitate, pentru că Mercur este 
retrograd, atât fapta în sine cât și explicațiile sunt supuse interpretărilor eronate. 
Dacă Luna nu s-ar fi aflat acum în tranzit printr-o zodie reprezentativă la capitolul 
comunicare, zodia Gemeni, atunci multe din cele pe care le vom vedea astăzi s-ar fi 
desfășurat la interior, departe de privirile curioase sau ar fi fost reținute în mod 
intenționat într-o zonă întunecată, în penumbră, din teamă sau rușine. De fapt, 
relația aceasta de careu dintre Mercur și Lilith le vorbește oamenilor și despre 
rușine, și despre indecentă, și despre acel factor conservator care limitează dreptul 
la libertate sau care inspiră teamă pentru a-i atrage atenția individului că orice 
abatere de la regulă duce la sancțiuni dure. 

În a doua parte a zilei Luna va intra în domiciliu, în zodia Rac și o parte din 
aceste elemente care agresează prin vorbă, prin mișcare sau prin conținut, trec în 
plan secund, iar greutatea momentului va fi văzută așa cum este, adică gratuită. De 
aici înțelegem că prima jumătate a zilei va fi foarte grea și va fi dominată de 
nedreptate pentru că în a doua parte a zilei vom avea ocazia să lucrăm departe de 
acești factori, să ne protejam, să uităm trecutul care doare sau să ne lăsăm 
antrenați în activități care să ne dea o stare plăcută. În mare parte ziua nu ne poate 
oferi lucrurile acestea, ci doar motive de contracție, de rațiune, argumente care să 
se susțină prin logică, prin combaterea imaginarului, prin fragmentarea 
creativității la elemente tehnice, cunoscute foarte bine, care au arătat și anterior că 
pot funcționa doar în forma aceasta. Așadar, relația proastă dintre Mercur și Luna 
neagră ne oferă astăzi argumente credibile împotriva unor demersuri personale 
sensibile, vulnerabile, delicate sau imature din explorarea cărora am putea obține 
realizări importante de care să ne bucurăm mult timp de acum încolo. Argumentele 
acestea fac trimitere la lucruri mici care s-au consumat în ultima vreme pe care 
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trebuie să le scoatem din context și să le vedem ca fiind esențiale. A generaliza după 
un caz particular este una din capcanele acestei zile. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii devine un element reprezentativ prin 
intermediul căruia putem înțelege foarte clar deviza generală a acestei săptămâni, 
cea care ne vorbește despre repetarea unei greșeli sau care ne readuce în minte că 
această repetare a greșelii poate să facă parte dintr-un mecanism mult mai complex 
prin care fapta să fie ciclică. 21 ianuarie ne vorbește despre nedreptate, despre 
sentimentele grele la care oamenii nu renunța decât atunci când sunt constrânși, la 
obsesia trecutului nerezolvat doar pentru că semenul nu suferă la fel de tare, de 
intens sau de complicat precum suferim noi. 

Dacă referitor la aceste elemente de factură internă, lucrurile nu sunt atât de 
periculoase pentru comunitate, adică fiecare își va purta de grijă și va găsi soluții pe 
măsura puterii sale, în relațiile dintre oameni lipsa de răspundere generează 
conflicte ciudate, concretizează prin argument, prin explicații stranii o 
incompatibilitate care nu avea nevoie de astfel de evenimente, fie pentru că era 
prea minoră, fie pentru că a fost doar expresia unei stări confuze de moment. Acum 
lucrurile acestea par că se inflamează din nimic, cuvintele rănesc foarte ușor, 
conținutul lor sperie și oamenii au senzația că sunt în fața unui conflict iminent. 
Pentru că este vorba de careu acest conflict are nevoie de o comandă internă. Cine 
nu are o fire conflictuală, va suferi și va merge mai departe, nu va ține mânie. Cine 
dispune de o fire conflictuală, iubește tensiunile, se revoltă foarte ușor, suferă de 
mania persecuției, va vedea în această tensiune internă o dovadă a faptului că în 
exteriorul său se întâmplă ceva care nu-i place și va reacționa. Cel înțelept va trece 
dincolo de lucrurile acestea și va considera că, până la urmă, așa este viața, cu bune 
cu rele, și acum a sosit momentul să treacă și prin tensiuni. Acest gând va fi 
valorificat în a doua parte a zilei, când Luna va fi deja în Rac, în domiciliu, și ne va 
aduce aminte de liniște, de romantism, de rafinament. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua de bun nimic din ceea 
ce lovește, critică sau acuză. Chiar dacă aceste probleme par că se vor menține până 
la sfârșitul săptămânii, ele prind viață doar dacă ne vom hotărî astăzi să credem în 
ele. 
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Vineri, 22 ianuarie 
Vineri 22- 1-2016  5:54    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Vineri 22- 1-2016  9:18    Luna (Can) Tri (Sco) Mars 

Vineri 22- 1-2016 11:07    Luna (Can) Tri (Sco) Juno 

Vineri 22- 1-2016 12:49 Mercury [Cap] Con (Cap) Pluto 
Vineri 22- 1-2016 19:20    Luna (Can) Opp [Cap] Mercury 

Vineri 22- 1-2016 19:35    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Vineri 22- 1-2016 21:11    Luna (Can) Squ (Lib) Lilith 

Vineri 22- 1-2016 21:32    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
 

Se cere un acord de pace. Se pune în aplicare o idee egoistă de toleranță. 
Visul de a trăi mai bine îi pune pe oameni în dificultate. Griji nejustificate față de 
ziua de mâine. Aspectele confuze se adâncesc în trasee absurde. Rigiditatea și 
regretul își dau mâna. Un vânător stă la pândă. Victima înfruntă evenimentul 
care este construit împotriva sa. O vorbă schimbă totul. Nimic nu va mai fi ca 
înainte. Puterile nebănuite nu mai sunt atât de accesibile.  Sperăm. Avem mai 
multă încredere în ceea ce am primit acum din necunoscut. 

 
22 ianuarie este o zi de putere. Astăzi Mercur retrograd se va afla într-o 

conjuncție cu Pluton și rigiditatea și regretul își dau mâna, dar nu pentru a construi 
ceva rău, ci pentru a vedea totul foarte clar, de după colț, de după perdea, printr-un 
instrument care mărește, prin intermediul explicațiilor celorlalți sau ajutați de 
energiile altora. De aici înțelegem că puterea momentului se amplifică prin 
interacțiuni, iar interacțiunile nu au nevoie de tensiunea zilei de 21 ianuarie, când 
Mercur s-a aflat într-o relație negativă cu Luna neagră. Este adevărat, o parte din 
vibrațiile zilei anterioare se răsfrâng și în acest moment, dar vedeta zilei de 22 
ianuarie rămâne în continuare conjuncția lui Mercur cu Pluton. Asta înseamnă că 
nu tensiune devin definitorii, ci soluțiile pe care le considerăm foarte utile sau 
foarte practice la aceste tensiuni. Puterea se va manifesta doar în această zonă. 
Astăzi vorba nu va mai răni atât de mult, decât dacă se urmărește în mod special 
lucrul acesta. Nu va mai exista o întâmplare care să chinuie, ci o întâmplare care să 
schimbe totul, o vorbă care să încline balanța către seriozitate și către respect. 
Situația zilei de 22 ianuarie nu poate activa fără istoricul zilei anterioare, soluțiile 
de acum au nevoie de problemele anterioare pentru a-și împlini rostul. Așadar, nu 
este nimic rău în a ne preocupa de ceea ce a fost greșit anterior, de derapajele 
ultimelor zile, de răutățile celorlalți, chiar dacă ne-am fi dorit să nu le fi cunoscut 
niciodată. Unii vor considera că preocuparea excesiv de mare față de răutățile 
celorlalți duce la pierderea unui timp important, la consum de energie, când 
lucrurile ar fi trebuit să fie simple, dar pierd din vedere că și ei au activat în acest 
registru al greșelii, și ei i-au rănit pe alții. Deci nu trebuie să judece lucrurile după 
aparențe sau după necesitatea imediată. Răutățile acestea se consumă într-o 
săptămână în care erorile se repetă, iar forțele lucrează chiar cu aceste evenimente 
care au ciclicitate. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție 
accelerată se vor gândi astăzi la rostul pentru care trebuie să se preocupe de 
lucrurile acestea ciclice. Orice soluție pe care o descoperă în momentul acesta va 
face ca acest mecanism să se schimbe, greșelile să nu mai fie atât de multe sau să nu 
mai fie atât de grave. De aceea, puterea concentrată ce ne vine din conjuncția lui 
Mercur cu Pluton, chiar dacă șchioapătă, chiar dacă invocă prea des motivul 



Săptămâna 18 – 24 ianuarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 14 ianuarie 2016, ora 5:00 

oboselii, al epuizării, al plictiselii, produce un val de transformare destul de vizibil 
încât fenomenele acestea ciclice cu care ne-am obișnuit de-a lungul vieții să devină 
altfel. 

Prin urmare, 22 ianuarie devine o zi foarte importantă pentru 
redobândirea încrederii în sine, a puterii personale, pentru redefinirea conceptelor 
trainice cu care vom lucra atât anul acesta cât și în anii următori. Nu se întâmplă 
lucrul acesta doar pentru că Mercur se află în conjuncție cu Pluton, pentru că acest 
aspect apare în fiecare an. Se întâmplă pentru că această conjuncție face parte 
dintr-un mecanism astral foarte complex ce ne trimite acum către evenimentele 
care se repetă. Evenimentele negative care se repeta acum au o comandă internă, 
sunt deja integrate într-un mecanism care nu este bun. Deci nu putem nici de data 
aceasta să considerăm că repetarea lor este întâmplătoare. Am considerat lucrul 
acesta de prea multe ori de-a lungul vieții și acum vedem că nu a fost bine. 

Repetarea greșelilor se produce, desigur, diferit de la o persoană la alta. Cu 
cât ziua este mai complicată cu atât problemele nerezolvate sunt mai multe și cu 
atât mai clar ar trebui să-i fie individului că le duce cu el de la un an la altul prin 
comandă proprie, nu întâmplător. Norocul acestei zile vine din faptul că ne este dat 
să conștientizăm repetarea acestor greșeli într-un moment în care puterea crește. 
Asta înseamnă că lucrurile bune pe care le-am rezolvat primesc și ele putere, 
calitățile se pot exprima mult mai frumos, tendința de a combate argumentul 
celuilalt cu forța, de a desconsidera sau de a strivi libertatea celuilalt să fie mult mai 
ușor combătute cu explicații proprii. Cu alte cuvinte, impulsul acesta negativ pe 
care l-am tot alimentat de-a lungul vieții să poată fi oprit de un alt impuls pozitiv 
personal pe care l-am construit prin lecții învățate, prin experiență, prin 
seriozitatea cu care ne-am înconjurat de oameni puternici, pozitiv, profunzi. Pentru 
că Mercur este retrograd, superficialitatea acestei zile creează haos, aduce din ziua 
anterioară conflictul și-l lasă nerezolvat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta dreptul la 
simplitate. Ceea ce se poate simplifica acum nu este efectul unei întâmplări, ci 
rodul unei profunzimii remarcabile. Nimic din ceea ce se consuma astăzi nu ne 
îndeamnă spre simplitate. Cine ajunge la ea arată că este o ființă remarcabilă. 

 
Sâmbătă, 23 ianuarie 

Sambata 23- 1-2016  0:06    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Sambata 23- 1-2016  8:23    Luna (Can) Sex [Vir] Jupiter 

Sambata 23- 1-2016 11:13    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Sambata 23- 1-2016 21:22    Luna (Can) --> Leo 

Sambata 23- 1-2016 22:31   Venus (Sag) --> Capricorn 
 

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 doar dacă se face 
apel la o conduită superioară. Restricție. Deviație controlată. Inteligență 
practică. Visul este încercat de prea mult materialism. Atitudine radicală. 
Supunere în fața unui element de ordin exterior. Efort. Muncă. 

 
Pentru că aproape toată ziua Venus se va afla pe ultimul grad in zodia 

Săgetător, oamenii își vor petrece ziua de sâmbăta gândindu-se la inutilitățile vieții, 
la ceea ce ar fi putut să facă în ultima lună, la relaxarea pe care au plătit-o scump, la 
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distracțiile pe care ar fi trebuit să le mai reducă, la cheltuielile pe care le-au făcut și 
care acum li se par fără rost. Gândul acesta face o retrospectivă negativă și 
pregătește Luna plină care se va împlini în noaptea de sâmbăta spre duminică, 
punând o greutate teribilă pe ideea de restricție. Ceea ce se întâmplă în 23 ianuarie 
trebuie să ne ajute să înțelegem altfel restricția, să ne încurajeze în a ne încălzi unii 
altora sufletele cu gânduri frumoase, în a ne ajuta unii pe alții să depășim anumite 
obstacole ale vieții sau pur și simplu în a ne întreține unii cu alții pentru a ni se 
părea că viața este ușoară și frumoasă.  

În general, viața este frumoasă chiar dacă uneori nu este ușoară, însă 
unghiurile acestei zile ne atrag atenția în mod vizibil asupra acestui sentiment de 
utilitate sau de inutilitate, creând un balans interesant între relaxare și efort, între 
valoare și nonvaloare, între cinste și minciună. 

Unii vor avea clar senzația că intră într-un con de umbră, că această perioadă 
de relaxare sau de destindere, că acest interval de conștientizare prin care și-au 
îmbogățit nivelul de cunoștințe, percepția, se oprește. În realitate, trecerea lui 
Venus pe ultimul grad din Săgetător și iminenta sa trecere în Capricorn arată că 
valorile personale trebuie raportate acum la alte etaloane. Aceste etaloane pot fi și 
personale, nu doar sugerate de alții, nu doar create de alții. Asta înseamnă că 
această călătorie în trecut, care ne-a speriat în zilele anterioare, trebuie acum să 
devină o călătorie inițiatică, o evadare din prezentul confuz pentru a ne încărca 
sufletul cu experiențe minunate de existența cărora am uitat. Nu ar trebui să ne 
mire dacă această călătorie în trecut ne întristează puțin pentru că ne aducem 
aminte de o victorie pe care am obținut-o după o lungă perioadă de suferință sau de 
efort. N-ar trebui să fim surprinși că, amintindu-ne de victorie, ne amintim și de 
efort. Nemulțumirea situației cu pricina vine din faptul că astăzi ni se va părea că 
efortul din trecut seamănă cu ceea ce trăim acum. Această asemănare este de fapt o 
iluzie. Mercur retrograd încă ne răstălmăcește această viziune asupra înțelegerii, 
asupra gândirii, asupra corelațiilor pe care trebuie să le facem între evenimentul în 
sine și rostul pe care îl are el în destinul personal. 

Prin urmare, 23 ianuarie este o zi de evadare. Unii s-ar putea să evadeze 
dintr-un prezent care li se pare nesigur într-un trecut care este și mai nesigur. Se 
întâmplă lucrul acesta, nu doar astăzi, ci el a fost vizibil și de-a lungul celorlalte zile 
ale săptămânii în tot felul de ipostaze, în tot felul de evenimente, când individul cu 
pricina s-a mințit pe sine, și-a exagerat realitatea pe care o trăia, și-a exagerat 
problemele, și-a țipat mult prea tare și prea strident durerea. 

Cea mai mare tentație a zilei de 23 ianuarie este minciuna, adică la 
întoarcerea spre evenimente care s-au consumat acum o lună sau acum un an de 
zile să interpretăm totul după bunul plac, cum ne convine sau după cum credem că 
trebuie făcut acum pentru a obține un avantaj. Asta se întâmplă pentru că ziua de 
față lucrează bine cu visul însă trecerea lui Venus pe Capricorn și complicațiile pe 
care le aduce de pe ultimul grad din Săgetător impune visului reguli prea dure sau îl 
obligă pe acesta să lucreze cu instrumente care țin de materialism, de lumea 
aceasta plină de limitări. Visul este o componentă a creativității și acesta nu ar 
trebui să fie îngrădit. Deci comenzile pe care le dăm viselor nu trebuie să devină 
cuști în care să le încuiem, ci ținte spre care să le îndreptăm. 

Apoi, pentru că Luna va media astăzi tendința Nodurilor valorile acestea pe 
care le trăim astăzi cu intensitate și cărora le acordăm o importanță majoră devin 
factori activi pe Luna plină de mâine. Ceea ce considerăm a fi soluție astăzi, chiar 
este, chiar are o importanță majoră pentru sine însă vom vedea dacă va avea 
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aceeași importanță și pentru comunitate, iar de lucrul acesta se va ocupa Luna 
plină. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda speranța cu 
visul. Visul este întotdeauna îndreptat în față, speranța trage după ea și lucruri 
vechi. 

 
Duminică, 24 ianuarie 

Duminica 24- 1-2016  3:47 Sun (Aqu) Opp (Leo) Luna (Full Luna) 
Duminica 24- 1-2016 18:13    Luna (Leo) Squ (Sco) Mars 

Duminica 24- 1-2016 18:39    Luna (Leo) Squ (Sco) Juno 

Duminica 24- 1-2016 22:25    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 
 

Puterea individului se măsoară prin cuvinte. Deschidere față de o formă de 
răzbunare ce inspira până acum teamă. Atitudine refractară față de muncă. 
Intensitate periculoasă. Conflicte gratuite. Nimic nu ne convine. Barca se 
scufundă. Intuițiile sunt puse la naftalina. Atenție pe  lucruri lipsite de 
importanță. Atitudine radicală. 

 
În noaptea de sâmbăta spre duminică se împlinește Luna plină, un moment 

de mare intensitate, în primul rând afectivă, apoi o intensitate a puterii, a intenției 
și a nevoii de exprimare. Această Lună plină, pentru că se împlinește pe axa Leu-
Vărsător, pentru că activează într-o săptămână în care o eroare se repetă, în care 
marile probleme ale existenței arată că sunt ciclice, impune asupra acestei 
perioade, deci nu doar asupra acestei zile, o intensitate periculoasă. Se poate vorbi 
în momentul acesta despre conflicte gratuite, despre o atitudine radicală pe care un 
individ o adoptă ca un instrument de protecție. Lucrurile acestea dure, gesturile 
acestea regretabile arată că oamenii lucrează în momentul de față cu sentimentul 
inutilității. Ajuns pe zona publică acest sentiment se transformă în tendința de a 
profita de slăbiciunile celorlalți, de abilitățile lor, de ceea ce știu să facă și vor. 

În primul rând, această intensitate îi duce pe oamenii obișnuiți la conflicte 
gratuite, iar pe cei profunzi și înțelepți către a folosi de la ei, energia personală sau 
din lucrurile proprii, pentru a-i împăca pe ceilalți. În timp ce omul obișnuit 
traversează o zi de tensiune și nu face nimic să o tempereze, cel profund se ocupă 
de mediere, de consiliere, creează soluții bune pentru comunitate, se opune răului 
care l-a făcut să sufere ajutându-i pe ceilalți să devină mai buni. 

Pentru că în această dispunere, în această fază a Lunii, Marte și cu Junon de 
pe zodia Scorpion care se află în conjuncție trimit careuri către luminarii, dorința 
aceasta de putere pare să se exprime la aceeași intensitate, indiferent că activează 
în domeniul binelui sau în domeniul răului. Unii vor considera că puterea lor se 
măsoară astăzi prin cuvinte, că tot ceea ce fac este constructiv și că este problema 
celorlalți dacă ei consideră că evenimentele acestea sunt întâmplătoare. Ei știu 
sigur că le-au determinat și vor, de asemenea, în mod intenționat să obțină anumite 
rezultate. Iarăși, omul comun va fi incoerent, iar cel profund va arăta că lucrează 
împotriva condiționărilor. În timp ce primul pune degetul pe rană pentru că trebuie 
să le arate celorlalți unde-l doare, al doilea pune degetul pe rană pentru a se 
vindeca. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii arată în ce direcție se orientează 
puterea personală, cum este ea măsurată și dacă atributele sale sunt utile 
comunității. De asemenea, 24 ianuarie este și o zi de curaj, și de deschidere, dar și o 
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zi în care ne asumăm riscuri neobișnuite. Deja Venus acum se află pe zodia 
Capricorn, iar Luna plină care se împlinește acum îi încurajează pe oameni să se 
exprime după cum le este specificul, dar nu le spune dacă este bine sau dacă este 
rău. Le atrage atenția asupra intensității și mulți vor avea impresia că doar 
intensitatea este importantă, nu și calitatea faptelor. Pentru că această Lună plină 
face trimitere la putere, oamenii au nevoie să judece de mai multe ori înainte de a 
face o faptă, iar dacă nu sunt siguri pe rezultat, dacă nu sunt siguri pe apreciere 
atunci să se preocupe doar de ceea ce este concret. Puterea acestei faze a Lunii, 
tocmai pentru că se împlinește pe o axă a afectivității, pe o axă a puterii, poate 
aduce o intensitate periculoasă lucrurilor neclare, iar consecințele acestor fapte să 
se răsfrângă și asupra săptămânii următoare. 

Pentru că Soarele din Vărsător îi face pe oameni sensibili la interacțiuni, la 
comunicare, la schimb de experiență sau la idei progresiste, forța conjuncturii 
astrale de acum are puterea să treacă dincolo de cuvânt, de noțiune sau de 
apreciere și să ajungă într-o zonă unde doar cel cu experiență în sensul acesta poate 
lucra conștient. Din această cauză omul comun ar trebui să folosească spațiul 
acestei zile pentru activități desfășurate la minimum, deoarece orice lucru greșit se 
amplifică și îl duce într-o zonă unde nu are control deloc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita astăzi asupra 
idealului. Dacă idealul pe care l-am ales nu conține toleranță, generozitate, 
dragoste atunci acesta se poate transforma într-o sursă de tristețe. 
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25 - 31 ianuarie 2016 este săptămâna curbelor sinuoase pe care le fac cei slabi 
și a verticalității celor puternici. Contrastul este elementul definitoriu al acestei 
săptămâni care, de altfel, nici nu este foarte bogată, ca număr, în evenimente 
astrale, dar care conține câteva aspecte foarte importante atât pentru luna ianuarie, 
cât și pentru anul 2016. Acest contrast scoate în evidență natura experiențelor 
anterioare, ușurința cu care oamenii au ales să facă fapte de o anumită factură, cum 
anume este menținută curiozitatea lor și ce sunt interesați să facă pe mai departe. 
Faptul că această săptămână nu este bogată în evenimente astrale nu arată că este 
mai puțin importantă decât celelalte. Ar putea să fie, dintr-un anumit punct de 
vedere, chiar un avantaj, pentru că ne oferă, din loc în loc, momente de respiro 
când să ne tragem sufletul, să gândim mai mult, să simțim profund și să alegem din 
toate acestea ceea ce credem că ni se potrivește, ceea ce credem că ne va fi util pe 
mai departe. Toată săptămâna ne vom gândi la perspectiva faptelor, la profunzimea 
atitudinilor celorlalți, la sinceritatea lor și, cei slabi, vor reacționa cu frică, vor vorbi 
despre eșec, despre regrete pentru că agresorul trebuie să înțeleagă ușurința cu care 
îi poate crea suferință și, constatând acestea, să se oprească. Este, de altfel, o reacție 
de lașitate deoarece acum cu toții avem nevoie să simplificăm lucrurile, să le 
spunem pe nume, să le argumentăm, să le arătăm așa cum sunt, nu să le sugerăm 
sau să le reinterpretăm. În multe zile din această săptămână vom vedea că această 
tendință de a reformula, de a prezenta realitatea răsturnat, arată, de fapt, o carență 
afectivă. În această săptămână se va dori ascunderea iubirii prin explicații foarte 
complicate, argumente încurcate, reacții zăpăcite, fapte contradictorii. Toate 
acestea răstoarnă normalitatea și o îmbracă în haine nepotrivite. 

Din punctul de vedere al celui care are o educație solidă, care are bun simț, 
care are respect față de oameni și față de rezultatele muncii lor, această ultimă 
săptămână a lunii ianuarie este foarte simplă, surprinzător de simplă, în care cele 
mai multe din situații parcă se rezolvă de la sine. Se întâmplă lucrul acesta pentru 
că adevărata putere stă acum în mâinile celor care iubesc simplitatea. Ceilalți vor 
juca teatru, vor explica lucruri pe care nu le înțeleg, vor dori să-i convingă pe 
ceilalți că fac ceea ce alții nu pot să facă și urmăresc în mod special o reacție, 
așteaptă o plată, o recompensă pentru această prestație. Omul simplu va trăi în 
această săptămână frumos și îi va fi ușor. 

Dacă omului complicat opoziția lui Uranus cu Luna neagră îi încurcă și mai 
mult viața, îi aduce asocieri pe care nu le poate controla, dar care îl adâncesc și mai 
mult în compromis, pe cel simplu această opoziție îl ajută selectându-i anturajul, 
adică i-l curăță de paraziții, de oameni care obișnuiesc să facă rău în mod gratuit. 
Pentru toți, acest eveniment care se consumă în prima zi a săptămânii produce 
efecte în cascadă. Calitatea a ceea ce reprezintă omul poate deveni o membrană 
foarte permeabilă pentru probleme sau un scut de protecție. Dacă de multe ori în 
analizele pe care le facem aici am invocat necesitatea educației și respectului, iată 
că nu au fost vorbe aruncate. Acum, în prima zi a acestei săptămâni, adevărata 
educație poate fi un scut, iar falsa educație o membrana permeabilă pentru 
probleme. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi că 
vindecarea nu este posibilă dacă rana nu este curățată. Indiferent din ce zona 
pornim curățarea, din interior, din suflet, din minte sau din exterior, prin fapte, 
vorbe, calitatea a ceea ce facem pentru a curăța trebuie să simplifice lucrurile, 
trebuie să folosească metodele cele mai puțin complicate. Acolo unde lucrurile se 
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ramifică sau se amplifică, acolo unde ele par că scapă de sub control există o 
comandă mai veche, există o mai veche dorință de răzbunare, există o intenție rea 
care s-a așezat deasupra acestei răni și intensifică durerea. 

 
Luni, 25 ianuarie 

Luni 25- 1-2016  4:25  Uranus (Ari) Opp (Lib) Lilith 
Luni 25- 1-2016  4:53    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Luni 25- 1-2016  4:53    Luna (Leo) Sex (Lib) Lilith 

Luni 25- 1-2016 10:30    Mars (Sco) Con (Sco) Juno 

Luni 25- 1-2016 23:49 Mercury <Cap> S/D 
 

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. Doar cele speciale sunt menținute în intimitate. Vorbele 
frumoase sunt spuse în gând. Se fac noi asocieri. Se revine la o stare de 
normalitate specifică începutului de an. Simțul ridicolului este elogiat. Lucrurile 
imposibile devin normalități. Curajul este simulat. Se ridică un mare semn de 
întrebare față de bunele intenții ale celor care și le declară. Pericol major pe cale 
diplomatică. 

 
Încă de la începutul acestei săptămâni, se împlinește un unghi foarte 

interesant, unul dintre cele mai dure ale acestei luni și, implicit, ale acestei 
perioade. În primul rând, opoziția lui Uranus cu Luna neagră face trimitere la 
comportamente sociale aberante. Acestea ne vor fi mult mai clare prin nota lor 
agresivă, nu prin cea vicleană, dar, cu timpul, ele vor deveni foarte importante și 
prin consecințele pe care le produc, prin ușurința cu care îi îndeamnă pe oameni să 
nu facă ceea ce trebuie, să nu facă nimic, să-și piardă vremea, să-și irosească 
puterile, averea, să-și consume timpul fără să facă ceva important pentru binele 
personal, ci doar fapte ca întrețin sentimentul de satisfacție. Practic, în ziua de 25 
ianuarie, nu doar în acest context, problema satisfacției este una de o importanță 
majoră. De dragul satisfacției suntem îndemnați să vorbim, să ne comportăm altfel, 
să preferăm un anumit mediu sau un anumit obiect, să acceptăm asocieri de 
proastă factură, chiar dacă tipul de interacțiune pe care-l dezvoltăm acum 
contravine întru totul obiectivelor personale sau chiar țelului pe care ni l-am 
propus încă din anul anterior. În felul acesta, prin această nevoie de satisfacție 
alegem să inversăm lucrurile, să schimbăm normalitatea, să prezentăm cu 
convingere ceea ce am respins altădată sau să arătăm că suntem consumatorii unui 
produs față de care până acum am avut alergie. 

Cu alte cuvinte momentul acesta ridică un mare semn de întrebare față de 
sinceritatea a ceea ce afirmăm în momentul acesta sau, de partea cealaltă, față de 
lucrurile în care am crezut până acum. În mare parte, pentru că ziua aduce un alt 
eveniment important pentru această perioadă, (revenirea lui Mercur la mersul 
direct) tot acest disconfort general poate fi înțeles și încadrat după câteva repere 
personale, chiar dacă acestea nu sunt încă foarte clare. Revenirea lui Mercur la 
mersul direct, tocmai pentru că se produce pe zodia Capricorn, permite selecția 
acelor experiențe de viață care nu au nevoie de răstălmăcire, nu au nevoie de 
reinterpretare. Acolo unde există bune intenții, oamenii nu pornesc pe un traseu 
ocolitor, nu evită curajul, nu fac demonstrație de forță, ci activează într-o zonă a 
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firescului, a bunului simț, a simplității. Din toate acestea am putea înțelege că 
marile drame personale, cele care reprezintă scânteia ce se transformă pe zona 
socială într-o flacără imensă, susținută de opoziția lui Uranus cu Luna neagră, 
pornesc de aici, din punctul în care omul se îndoiește de propriile experiențe, de 
propriul bine, de propria putere. Face lucrul acesta evitând situațiile ridicole, 
evitând excesele temperamentale, dar, în egală măsură, evitând și asocierile pe 
motivul satisfacției sau dorinței de putere. Evitând, așadar, complexele de 
inferioritate, gândirea răsturnată, aspecte care vin din retrogradarea lui Mercur pe 
zodia Capricorn, dar și asocierile de proastă factură, cele care îi dau individului 
senzația de putere, cele care ne vin din conjuncția lui Marte cu Junon, ajungem la o 
concluzie interesantă: ceea ce ni se pare acum încărcat de satisfacție reprezintă o 
forță teribilă care ne duce pe traseul ocolitor, iar drumul direct, de această dată, nu 
este periculos. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii este încărcată de un mare risc, acela de 
a elogia satisfacția și de a considera că aceasta este finalitatea. Opoziția lui Uranus 
cu Luna neagră reprezintă o etapă foarte intensă dintr-un ciclu mult mai lung, acela 
care se întinde pe ani de zile și care se referă la pericolul de a distruge frumosul. De 
această dată frumosul se distruge prin explozie, prin hotărâre radicală, prin decizia 
asupra căreia nu vrem să mai revenim, prin inventarea unor conflicte care nu au 
nimic de-a face cu realitatea, ci doar cu propria noastră interpretare a realității. 
Pentru ca lucrurile acestea să fie accesibile, această opoziție dură dintre Uranus și 
Luna neagră are și ajutoare. Prin conjuncția lui Marte cu Junon oamenii cred că 
dacă se asociază pe ideea de plăcere sau de satisfacție atunci devin mai puternici, 
mai siguri pe ei înșiși, își rezolvă problemele cu ajutorul celorlalți și nu mai sunt 
constrânși să-și recunoască vina ori să creadă în propriile greșeli pentru a le 
rezolva. Apoi, mai este și Mercur, cel care astăzi își încheie mersul retrograd de 
aproximativ trei săptămâni și care poate pune în dificultate o situație socială ce s-ar 
putea rezolva pe cale diplomatică. Cuvântul este ușor răstălmăcit și se face lucrul 
acesta pe final de traseu, adică această răstălmăcire nu va mai putea fi reparată 
pentru că va produce efecte rapide. 

Pentru a se păcăli că nu au greșit prea mult, că nu au pornit pe un traseu 
sinuos, oamenii își iau acum ca reper starea sufletească pe care au avut-o la 
începutul anului. Dacă atunci au fost triști, acum invocarea tristeții li se pare o 
normalitate, pentru că, întâlnindu-se a doua oară cu ea, devine deja o tradiție. 
Simțul ridicolului va fi astfel elogiat pentru că întreaga zi ne tulbură convingerea că 
trăim în normalitate. Pentru că omul, în general, are nevoie de normalitate, ceea ce 
nu este normal va fi reformulat pentru a părea așa. De aici și tendința de a deforma 
lucrurile prin percepție, prin explicație sau prin importanța pe care omul le-o 
acordă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că revenirea la 
normalitate este o durere. Revenirea la normalitate are nevoie în primul rând de o 
decizie și, dacă pornim în această decizie cu prejudecata că știm ce se află la capătul 
drumului, deformăm normalitatea și o facem să semene cu ceea ce am trăit la 
începutul anului. Dacă nu facem așa, dacă îi lăsăm acesteia dreptul de a ne 
surprinde s-ar putea să descoperim o normalitate mult mai plăcută și mai simplă. 
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Marți, 26 ianuarie 
Marti 26- 1-2016  5:48    Luna (Leo) --> Virgo 

Marti 26- 1-2016 11:54    Luna (Vir) Tri (Cap) Venus 

Marti 26- 1-2016 21:53    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 
 

Speranțele prind rădăcini într-un pământ nou. Rămășițele tulburărilor 
anterioare strigă mai tare. Viața dorește să intre pe un făgaș nou. Prea mult 
spirit critic. Se cer dovezi de afecțiune. Se oferă dovezi de supunere. 

 
Luna trece în dimineața acestei zile în zodia Fecioară și ne arată că lucrurile 

complicate pot avea și urmări dure, nu doar ne zăpăcesc, nu doar ne încurcă 
traseele. Asta înseamnă că deciziile eronate ale zilei anterioare, cele care păreau că 
se adresau unei perioade mai mari de timp, produc astăzi primele efecte. Acum 
avem dileme, semne de întrebare, convingeri eronate care ne tulbură capacitatea de 
a ne controla, de a selecta informația sau de a fi calmi atunci când alții se agită. 

În mare parte, pentru că Luna în mijlocul zilei trece prin trigonul cu Venus, 
conjuncturile acestea sunt bune, adică fac trimitere la sentimente frumoase, solide, 
rafinate, dar dacă ziua anterioară nu ar fi avut asupra acesteia un impact atât de 
mare ele chiar ar fi mult mai ușor vizibile. Deci nu putem ignora predispozițiile 
majore ale zilei anterioare, nici măcar pentru că astăzi am putea să o percepem 
diferit datorită revenirii lui Mercur la mersul direct. De aici înțelegem că privim în 
urmă cu sentimentul că ne aflăm în fața unor lucruri grave pe care trebuie să le 
soluționăm, dar nimic nu ne constrânge să facem acum lucrul acesta, nimic nu ne 
obligă să dovedim ceva. Pentru că atât Venus cât și Mercur sunt acum în zodia 
Capricorn, Mercur fiind din seara zilei anterioare și în deplasare directă, oamenii 
vor avea impresia ca au timp pentru toate, că își pot permite chiar și luxul de a 
amâna, de a evita soluționarea rapidă a problemelor care cer o astfel de abordare. 
Desigur, cei care se lasă în voia acestui sentiment, sunt avertizați că există și 
reversul medaliei. Spre seară, când Luna va trece prin opoziția cu Neptun, ceea ce 
ni s-a părut relaxare sau dreptul de a nu ne implica, se transformă în vină, în 
acuzație pe care ne-o aplicăm nouă înșine, în mod paradoxal, tocmai pe ideea de 
pierdere a timpului în mod inutil. 

Desigur mulți vor considera sau vor spune că așa cred, că iubirea este de 
vină, ca atunci când este preferată încurcă celelalte sectoare ale vieții, iar atunci 
când este ignorată aduce frustrare și nemulțumire. Acesta este jocul principal al 
zilei de 26 ianuarie, fiind cauzat, în mare parte, de trecerea Lunii pe zodia Fecioară 
și, implicit, împlinirea a două unghiuri contrare, trigonul cu Venus și opoziția cu 
Neptun, cele două făcând trimitere la experiențele iubirii, ale compasiunii și ale 
iertării. 

Prin urmare, a doua zi a săptămânii ne arată ce pierdem dacă pornim pe 
un traseu sinuos. Persoanele care în ziua anterioară au fost directe, își vor menține 
această atitudine observând care sunt sentimentele corecte pe care trebuie să le 
împărtășească celorlalți, care sunt cele confuze pe care ar trebui să le evite și, mai 
ales, care dintre acestea au nevoie de aprofundare. Dacă au nevoie de timp, atunci îl 
vor folosi pe acesta pentru consolidarea raportului afectiv cu cei din jur. Pentru 
acești oameni 26 ianuarie va fi o zi a emoțiilor, cele mai multe dintre ele fiind 
pozitive și mature. 
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Cei care au pornit în ziua anterioară pe un traseu sinuos, cei care s-au asociat 
pe baza plăcerilor constată în această zi că plăcerile care li s-au părut foarte 
importante în ziua anterioară nu le folosesc la nimic sau nu le folosesc la nimic bun. 
Nu pot spera la stabilitatea familiei prin acestea, dar pot înlocui metoda, pot deveni 
mai puternici sau mai buni oferindu-le celorlalți argumentele în care ei au crezut în 
ziua anterioară, fără a-i considera pe aceștia leneși în gândire sau reacții. Aceste 
persoane nu cred într-o schimbare pozitivă ce ar putea să-i ducă la reușită, ci vor 
privi totul prin sentimentul greu pe care l-au preferat în ziua anterioară. Până și lor, 
astăzi, lucrurile le vor fi mai clare, dar nici această claritate nu prea îi va ajuta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta puterea visului. 
Visul nu este dăunător dacă are la capătul său un țel. Visăm pentru a deveni mai 
buni, mai puternici, mai înțelepți, mai informați sau mai siguri pe ceea ce iubim. 

 
Miercuri, 27 ianuarie 

Miercuri 27- 1-2016  5:01    Luna (Vir) Sex (Sco) Juno 

Miercuri 27- 1-2016  6:14    Luna (Vir) Sex (Sco) Mars 

Miercuri 27- 1-2016  8:36    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Miercuri 27- 1-2016 11:14    Luna (Vir) Tri (Cap) Mercury 

Miercuri 27- 1-2016 12:59    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Miercuri 27- 1-2016 18:07 Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
 

Nimeni nu este perfect. Valorile personale intră în criză. Se gândește prea 
mult o soluție imposibilă. Elementul practic are nevoie de performanță. 
Vindecarea este criticată. 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. Accident. Regretul este transformat 
în înțelegere și acceptare. 

 
Fie că înțeleg, fie că nu înțeleg, 27 ianuarie le trezește oamenilor nevoia de 

dreptate. Dreptatea nu are niciodată un chip frumos atunci când vine din zodia 
Fecioară pentru că nu e liberă, ci prea mult dependentă de regulă, de o metodă 
rigidă care a fost utilă la un moment dat, dar care poate răspunde corect cerințelor 
prezentului. Cu alte cuvinte, nevoia de dreptate, cea care face trimitere acum atât la 
realizări cât și la eșecuri, lasă impresia că experimentăm o constrângere prin bine 
(recompensă) sau o constrângere prin rău (pedeapsă). Se va face vizibil acum un 
val al nevoii de a fi apreciat, o creștere a vitezei de lucru, o putere specială în a 
conștientiza faptele bune și faptele rele, dar, în egală măsură, va fi percepută și 
forța care îi trage pe oamenii în jos, care îi face să gândească precum au gândit în 
trecut, să greșească la fel, să transforme înțelegerea și acceptarea într-o formă de 
regret, de neputință ce au fost abordate cu implicare în trecut și care i-au 
îmbolnăvit. 

În plus față de predispozițiile zilei anterioare, momentul acesta 
impresionează prin diversitate, prin intensitatea cu care lucruri minore, întâmplări 
cărora nu le-am acordat ieri toată atenția sau nu le-am acordat atenția cuvenită, 
cresc în ochii celorlalți și ni se par foarte importante și de viitor. De asemenea, 
există o presiune teribilă pe viața privată, ca și cum acolo trebuie să demonstrăm 
ceea ce nu știm să facem și ne comportăm ca și cum reacțiile celorlalți seamănă cu 
reacțiile comunității. Deci chiar dacă ziua de azi este diferită prin diversitate sau 
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intensitate față de cea anterioară, când Luna se afla tot în zodia Fecioară, se 
menține aceeași notă în a răstălmăciri lucrurile, în a exagera o situație minoră sau 
în a considera că speranța nu este pentru oricine. 27 ianuarie vine, așadar, cu o 
viziune neobișnuită, cea care poate transforma idealismul în sentimente și, prin 
intermediul acestui sentiment, oamenii să se protejeze de un accident social, de 
sărăcie. Simțind într-un anumit fel, având reacții simple, spunând chiar lucruri 
banale, dar prezentându-le pe acestea dintr-un anumit registru, dintr-o anumită 
zonă, ajungem să înviem relații, să hrănim prieteniile cu lucrurile care au fost 
ignorate până acum tocmai pentru că au fost simple. Ziua aceasta nu ne ajută să 
redescoperim simplitatea, dar ne apropie foarte mult de ea, iar lucrul acesta se 
întâmplă pentru că nu căutăm în mod direct simplitatea, ci beneficiem de întâlnirea 
cu ea, de faptul că aceasta apare în viețile noastre fără să fie chemată în mod direct. 

Prin urmare, 27 ianuarie poate deveni o zi de înțelepciune. Nu putem, 
însă, generaliza, deci nu putem considera că această deviză se aplică tuturor. Sunt 
oameni care nu preferă transformarea, ci vor, dacă se interesează de această formă 
de anticipație, de previziuni astrale sau nu, așteaptă să li se spună că vor trăi mai 
bine sau să li se confirme prejudecățile, observațiile, adică vor să afle că și alții 
gândesc la fel ca ei. 27 ianuarie s-ar putea să ne surprindă la acest capitol atât prin 
diversitate, cât și prin profunzimea unor direcții. Nu sunt lucruri mari cele pe care 
le experimentăm astăzi, dar sunt intense, sunt profunde și au o mare însemnătate 
pentru dimensiunea personală. Pentru că se păstrează în continuare nota zilelor 
anterioare care ne-a îndemnat să răstălmăcim normalitatea pentru a o schimonosi 
și a o face după chipul și asemănarea prezentului sinistru, orice critică venită dintr-
o zonă intimă, orice observație, orice răspuns este perceput ca și cum ar fi venit de 
pe zona socială, orice lipsă de apreciere din partea partenerului de viață va fi 
resimțită ca o desconsiderare socială. 

Ceea ce observăm și investigăm în această zi face trimitere atât la lucruri 
bune cât și la lucrurile rele, cele care trebuie să devină la un moment dat o dovadă 
de dreptate. Dreptatea acestei zile trebuie să fie și ea confortabilă așa cum au fost și 
celelalte elemente ale vieții personale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu răstălmăciri mesajul 
celuilalt. Dacă nu putem înțelege fără ajutor atunci să ne imaginăm că suntem în 
postura celui care emite astfel de idei și atunci am putea mai ușor înțelege ce simte 
un om care spune așa ceva. Desigur, nu este admisă în acest exercițiu 
subiectivitatea. Ne reprezentăm lucrurile acestea în minte tocmai pentru a renunța 
la subiectivitatea care nu ne permite în mod firesc, fără alte tehnici, procedee sau 
instrumente, să înțelegem lucrul acesta. Deci dacă aplicăm o tehnică, dacă ne 
ducem în vizită, nu ne luăm și cățelul, nu-l luăm și pe Bubico. 

 



Săptămâna 25 – 31 ianuarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 21 ianuarie 2016, ora 7:10 

Joi, 28 ianuarie 
Joi 28- 1-2016  2:11    Luna (Vir) Con [Vir] Jupiter 

Joi 28- 1-2016  5:19    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Joi 28- 1-2016 17:00    Luna (Vir) --> Libra 
 

Se caută vinovați. Destinul devine important pentru valorile sufletești. Sunt 
chemați să dea socoteală cei superficiali. 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. Deciziile sunt amânate 
sau întârziate voit. 

 
Luna se află acum pe ultimul sector al zodiei Fecioară și va trece prin 

conjuncția cu Jupiter și, respectiv, Capul Dragonului. Momentul acesta arată că 
oamenii trebuie să dea socoteală dacă sunt profunzi sau dacă sunt superficiali, dacă 
au înțeles demersul în care se implică, dacă au înțeles pretențiile sociale pe care le 
lansează comunității, dacă sunt în măsură să-și ducă mai departe sarcinile ce le-au 
fost atribuite sau dacă se distanțează de păcat. Problema aceasta a distanțării de 
păcat va fi de actualitate de-a lungul anului 2016 și ea nu se referă doar la interesul 
pe care o persoană cu experiență ar putea să îl aibă față de progres în așa fel încât 
distanțarea cu pricina să fie o consecință a acestui progres. În momentul de față, 
distanțarea de păcat face trimitere la bun-simț, cel pe care începem să îl dezvoltăm 
de la vârste fragede. Educația de acasă are un rol foarte important și pe aceasta o 
vom vedea cu precădere în ecuația zilei de 28 ianuarie. În termenul generic de 
destin această educație are o poziție foarte importantă pentru că ea îi vorbește 
individului atât despre reguli de conviețuire, cât și despre ce anume îi oferă 
satisfacție. Astfel, momentul de față scoate în evidență convingeri bazate pe 
respect, cercetare, muncă, bună creștere. Pentru unii s-ar putea ca aceste elemente 
să fie banale, nu pentru că nu ar fi valoroase în momentul acesta, ci pentru că nu le-
au acordat niciodată importanța cuvenită și acum, când trebuie să bage mâna în sac 
și să scoată de acolo ce are mai de preț, își dau seama că sacul e gol și procedează ca 
în proverbul: "Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri!". 

Apoi, Luna, spre seară, va trece pe zodia Balanță și le va arăta oamenilor că 
deciziile sunt importante atât pentru a păstra aparențele sociale, raporturile 
superficiale, cât și pentru a aprecia elementele valoroase. Bunul simț este 
important, nu doar în prima parte a zilei, când Luna trece prin conjuncția cu 
Jupiter și inițiază un nou ciclu draconitic (conjuncția cu Capul Dragonului), ci și 
spre seară, când lucrurile acestea grave legate de viață, sarcini sociale, destin nu 
mai sunt atât de urgente. Asta înseamnă că în 28 ianuarie înțelegem că schimbarea 
se face pe mai multe planuri, atât prin muncă prin seriozitate, prin respect, deci cu 
ceea ce avem în momentul de față, cât și cu ceea ce am putea primi prin statutul pe 
care am știut să-l păstrăm sau să-l construim frumos. 

Prin urmare, finalul tranzitului Lunii prin zodia Fecioară ne face să ne 
gândim într-un alt mod la viitor, la ceea ce avem de făcut de acum încolo până la 
finalul lunii sau în următoarele două luni. Ne putem întâlni astăzi cu convingeri 
care să ne încurajeze să reconstituie situații pe care ar trebui să le lăsăm în trecut, 
cărora ar trebui să le adăugăm o nouă etapă. De aici poate surveni și o decizie 
proastă care poate modifica o direcție, poate modifica țelul sau poate bloca o 
ascensiune socială. Totul depinde în această zi de educație, de ceea ce am pus la 
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rădăcină și vedem acum că a ajuns în frunze sau flori. Dacă am pus otravă, otravă 
vom culege, ca în proverbul: "Cine seamănă vânt culege furtună!". 

Trecerea Lunii în zodia Balanța arată că lucrurile se pot simplifica însă, după 
cum vom vedea în ziua următoare, și aici există puncte dureroase, și aici există 
probleme care cer un dram de înțelepciune. Până mâine, până când se va împlini 
acel unghi rău dintre Lună și Venus, acea porțiune de tranzit al Lunii prin zodia 
Balanță aferentă acestei zile este liniștită și face un contrast cu evenimentele din 
prima parte a zilei. Cei care se gândesc la suflet, vor îndrăzni să vadă în ecuația 
astrală a acestei zile o mare putere, aceea de a transforma lucrul rău într-un bine și 
mai mare decât binele pe care l-au construit până acum cu educația și bunul simț. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi astăzi că binele 
vine de la sine, că binele este efectul nivelului foarte înalt pe care îl are o ființă. 
Binele este o creație săvârșită în cunoștință de cauză, este o faptă pe care omul o 
face în mod conștient. Binele inconștient nu-i aparține individului, ci procesului în 
care el însuși se integrează. 

 
Vineri, 29 ianuarie 

Vineri 29- 1-2016  6:12    Luna (Lib) Squ (Cap) Venus 

Vineri 29- 1-2016 10:55 Sun (Aqu) Tri (Lib) Luna 

Vineri 29- 1-2016 21:12    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 
 

Lucrurile mici au o mai mare greutate. Sunt criticați cei timizi. Spiritul 
practic este dovedit dacă i s-a făcut reclamă. Bunăstare prin prieteni, asociați, 
parteneri. Drumul este plin de asperități. Încrederea în sine ridică standardul de 
lucru. Apăsarea este diminuată de confort. Viața poate sanctifica acțiunile unui 
om. 

 
În 29 ianuarie oamenii au probleme cu înțelegerea sentimentelor, cu 

încadrarea lor corectă, cu acceptarea condiționărilor sociale sau cu toleranța. 
Pentru a face față acestei presiuni, răstălmăcesc, inventează explicații sau caută 
sensuri acolo unde lucrurile ar trebui să fie simple. Trecerea Lunii prin zodia 
Balanță are de fiecare dată rolul de a atrage atenția oamenilor asupra relațiilor, 
asupra schimbului de experiență, asupra impactului pe care dreptatea personală o 
are asupra echilibrului social. Momentul acesta invocă o dreptate încărcată de 
frustrare, de privațiuni, de sărăcie. Dacă facem trimitere doar la relația proastă 
dintre Lună și Venus, această sărăcie se referă la sentimente, la incapacitatea 
omului de a iubi sincer, dar și la situațiile în care, fără iubire, se implică în relații 
sentimentale bolnăvicioase. Absența iubirii este cauzatoare de probleme. Golul pe 
care îl lasă în urmă este umplut cu altceva, spre exemplu cu satisfacție, cu plăcere 
sau cu dorința de putere. Acolo unde nu există iubire, dar există altceva care umple 
acest gol, apar probleme de comportament, de atitudine și chiar de înțelegere. 

Dacă în ceea ce privește raportul personal al individului cu cei din jur, adică 
în ceea ce privește abordarea comuna a evenimentelor sociale, absența iubirii a 
devenit deja o modă, pentru că omul sensibil, romantic și iubitor devine în 
societatea de consum o ființă penibilă, în domeniul spiritual absența iubirii creează 
paradoxuri. Pentru că este un domeniu pentru abordarea căruia se cere un efort de 
ridicare, integrare sau de gândire, limbajul, mesajul, informațiile fac trimitere la o 
zonă ce nu poate fi verificată ușor. În acest sector, absența iubirii este văzută la 
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oamenii care simt nevoia să răstălmăcească totul, la cei care evită simplitatea 
pentru că vor, insistent sau abuziv, pentru a complica, nu pentru a clarifica, să 
reinterpreteze. Acolo unde există iubire totul poate fi înțeles și încadrat și omul nu 
are nevoie să schimbe pentru a reuși ori pentru a se simți bine, ci să împlinească. 

Apoi, ziua de 29 ianuarie mai aduce o problemă, cea a argumentului pe baza 
experiențelor. Adică avem ocazia astăzi nu doar să ne facem de râs că suntem ființe 
incapabile să iubim, dar, în dorința obsesivă de a demonstra contrariul, arătăm că 
există și o tradiție în sensul acesta, că și altădată ne-am ocupat la fel de intens de 
lucrul acesta. Este de la sine înțeles că a trăi o viață fără iubire, fără sentimente 
frumoase și sincere creează tot felul de complicații, diminuează puterea adevărată 
și crește puterea falsă, cea care va avea nevoie de argumente din ce în ce mai multe 
sau mai intens reinterpretate, cea care se va depărta din ce în ce mai mult de 
autentic. Preocupându-se de acest aspect fals al vieții omul va avea nevoi absurde, 
își va folosi încrederea pentru a întreține procese aberante, care duc spre boală sau 
spre comportamente antisociale. Pentru a evita lucrurile acestea nu trebuie să facă 
prea multe lucruri, ci să fie simplu, foarte simplu. 

Prin urmare, 29 ianuarie ridică o problemă de atitudine sau de 
comportament și, în egală măsură, ne atrage atenția asupra cauzelor pentru care 
oamenii nu reușesc în ceea ce-și propun. Prin vibrațiile acestei zile drumul pare 
sinuos, încurcat, standardele de lucru se modifică în permanență, lipsesc reperele, 
lipsește miezul unei educații și totul pare într-o mișcare obositoare. Pentru 
lucrurile acestea avem și argument, cel care face trimitere la o experiență de viață, 
la putere, la judecată. În realitate, astăzi totul este judecat după greutatea pe care 
am alimentat-o de la începutul săptămânii până acum. Dacă totul ni se pare 
imposibil de dus, enervant sau consumator de resurse atunci să dăm firul înapoi, 
nu foarte departe în timp, ci chiar la începutul acestei săptămâni și să vedem unde 
am greșit. S-ar putea ca greșeala să fie de metodă și atunci relația bună a Lunii cu 
Saturn ne ajută să o îmbunătățim. S-ar putea să constatăm că greșeala este de 
atitudine și atunci careul dintre Lună și Venus ne arată cât de urgent este să iertăm. 
Dacă nu îmbunătățim metoda atunci relația bună a Lunii cu Saturn ne va îndemna 
să intervenim peste metoda veche cu o metodă nouă, să le amestecăm fără 
judecată, să încurcăm ițele, poate chiar pe cele ale destinului și să nu reușim să 
împlinim mare lucru. Dacă nu iertăm atunci vom fi încurajați să tolerăm greșelile 
personale și greșelile celorlalți, să proliferăm această eroare, s-o ducem mai departe 
fără să îi aplicăm acesteia medicamentul potrivit. Cu alte cuvinte, relația proastă a 
Lunii cu Venus nu ne pune eticheta, ci ne arată ce nu este bine și ne îndeamnă să 
căutăm pentru această boală un medicament. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca omul după 
acțiunea pe care o face acum. Dacă vrem să aflăm mai multe despre calitatea sa, să 
încercăm să căutăm cauzele care l-au determinat să ajung aici. Constatând lucrul 
acesta am putea să extindem acest proces și asupra noastră, căutând cauza 
greșelilor personale și momentele în care am cedat tentației de a le repeta. 
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Sâmbătă, 30 ianuarie 
Sambata 30- 1-2016  1:11Luna (Lib) Squ (Cap) Mercury 

Sambata 30- 1-2016  1:26    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Sambata 30- 1-2016  3:34 Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Sambata 30- 1-2016  4:25    Luna (Lib) Con (Lib) Lilith 

Sambata 30- 1-2016  7:27 Mercury (Cap) Con (Cap) Pluto 

Sambata 30- 1-2016 18:44   Venus (Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Succesul este cântărit după rezultatele cuantificabile. Conflict între 
generații. Raportul dintre centrele de putere se orientează pe o altă cale. Vibrația 
tentației este mai aproape. Succesul vine acolo unde neîncrederea nu ne-a atins. 
Speranța și optimismul sunt accesibile. Mare forță a gândirii. Tentație a 
minciunii și fățărniciei. Apel la substanțe care stimulează. Regretul este amânat. 
Succes prin calm, renunțare, atenție. 

 
Trecerea Lunii prin conjuncția cu Luna neagră nu este deloc puțin lucru. Se 

întâmplă lucrul acesta acum, în 30 ianuarie, când Mercur are de împlinit o 
conjuncție cu Pluton, iar Venus se va afla într-o relație pozitivă cu Neptun. Se poate 
vorbi, așadar, despre un contrast care se va prezenta, în primul rând, prin 
diversitate și, abia după aceea, și doar în cazul celor care au o anumită profunzime 
în observație sau în gândire, lucrurile să se separe. Până să se separe, totul va părea 
amestecat, totul va fi integrat într-o formă amorfă din care o trăsătură definitorie se 
va ridica deasupra tuturor celorlalte: puterea. Puterea îi va face pe oameni acum să 
amâne demersuri importante, să arate că dacă se pot impune atunci faptele lor 
trebuie apreciate sau negociate, dacă reușesc să-și însușească ceea ce nu le aparține 
înseamnă că sunt deasupra celorlalți. Nu înseamnă nimic din toate acestea, ci doar 
că abuzează de putere și o fac pentru satisfacția personală, deci de plăcere, nu din 
necesitate. 

A abuza de putere pe conjuncția lui Mercur cu Pluton înseamnă exagerare, 
fapte abordate pentru a ascunde necesitatea de a corecta o eroare, incapacitatea de 
a controla un impuls nervos sau neputința de a înțelege propria creativitate. A 
abuza de putere pe sextilul dintre Venus și Neptun înseamnă a ridica plăcerea la 
rang de regulă. Dar nu toată lumea va greși pe 30 ianuarie. Nu toată lumea va 
abuza de această forță a gândirii sau de acest impuls de a domina, de a controla ori 
de a distruge. Cei care nu vor face lucrul acesta vor folosi acest impuls pentru a 
studia, pentru a analiza comportamentele celorlalți, pentru a se stabiliza, pentru a 
împlini, doar pentru sine, o putere pe care o au, nu pentru a o schimba și a o face 
dominatoare. 

Apoi, 30 ianuarie ne va vorbi și despre o metodă de a obține succesul. Unii 
vor prefera să obțină succes prin metodă, prin aplicarea unei tehnici, prin apelul la 
un procedeu care, în cazul altora, a dat rezultate bune. Alții vor dori să iasă din 
regulă, din schemă, să vină cu un element nou pentru că, după cum ne spune 
sextilul dintre Venus și Neptun, au și ei propriile experiențe pe care vor să le pună 
în aplicare. 

Există însă o componentă mai puțin plăcută a zilei de 30 ianuarie care îi 
îndeamnă pe oameni să confunde curajul cu răbdarea sau cu acceptarea condițiilor 
impuse de ceilalți, ca și cum drumul numai pe acolo poate merge. Din nou, la fel 
cum am văzut și în zilele anterioare, există o atracție către stagnare sau către a 
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proceda greșit, către a alege varianta cea mai comodă care, în realitate, este și 
varianta ocolitoare. Este important să pornim în folosirea vibrațiilor acestei zile cu 
gândul că traseul acesta ocolitor va face întotdeauna casă bună cu minciuna, chiar 
dacă ea este mică sau nevinovată, dar și cu fățărnicia, chiar dacă ea poartă astăzi 
straie noi, chiar dacă este argumentată printr-o astfel de necesitate. 

Prin urmare, 30 ianuarie ar trebui să fie o zi de educație. Acolo unde nu 
există o preocupare în sensul acesta, impulsurile acestea puternice, atracția aceasta 
către forță, către imixtiune, către putere se transformă într-un abuz. Oamenii se 
folosesc de lucruri bune pentru a se impune, au argument, dispun de o logică 
imbatabilă, arată că sunt mai înzestrați sau mai bogați, dar asta nu înseamnă că 
este și bine cum procedează. Ceea ce se prefigurează a se consumam în ziua de 30 
ianuarie le vorbește oamenilor despre puterea pe care ar trebui să o folosească 
pentru a nu ajunge la conflict, pentru a nu impune celorlalți propriile argumente, 
pentru a nu domina pe nimeni, ci pentru a deschide aripile și a zbura, pentru a se 
împlini, pentru a consolida propria poziție. Cei care au o educație în sensul acesta 
vor putea să se oprească, vor îndrepta această forță către interior, vor fi mai 
liniștiți, mai încrezători în sine și vor avea mai mult curaj în a se ocupa de propriile 
sentimente. Ceilalți, pentru a-și menține nivelul puteri în expansiune, sunt dispuși 
să facă apel și la substanțe care stimulează sau care creează dependență, să mintă 
foarte convingător pentru a porni de la o poziție cât mai redusă a celor din jur, să se 
preschimbe, să păcălească sau să facă alte lucruri care nu sunt corecte. 

Apoi, ca fundal, atunci când evenimentele de acum se leagă de ceea ce s-a 
consumat anterior, există și o picătură de siguranță sau de revoltă care poate foarte 
ușor să fie oprită. Din nou, doar cei care au dovedit până acum că au bun-simț, că 
sunt respectuoși, că nu au nicio satisfacție din a-i face pe alții să sufere vor reuși să 
oprească acest impuls rău. Nu este deloc puțin lucru să treci printr-o conjuncție a 
Lunii cu Luna neagră, mai ales atunci când în toată această schemă intervin alți doi 
malefici: Uranus și Pluton. Este adevărat, conjuncturile acestea la care participă 
Luna nu pot opri nici speranța și nici entuziasmul să se desfășoare. Dar nu despre 
asta este vorba. Motivul a ceea ce punem în speranță sau în optimism este cel mai 
important acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că omul bogat este 
cel care are o viață curată, nu cel care are neapărat o viață plină. 

 
Duminică, 31 ianuarie 

Duminica 31- 1-2016  5:49    Luna (Lib) --> Scorpio 

Duminica 31- 1-2016 22:57    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 
 

Se pornește o revoluție. Accente dramatice pe aspectul practic al vieții. 
Neîmplinirile dor. Curiozitate periculoasă. Intuiția trece dincolo de scheletul 
acțiunii. Se surmontează un conflict, dar încă nu se trece la faptă. 

 
Am ajuns în ultima zi a acestei luni încercate, în care s-a pus problema unui 

succes, dar prea puțini s-au preocupat de calitatea faptelor care au dus la împlinirea 
acestui succes, obținând avantaje prin mijloace nefirești, atingând un anumit grad 
de eficiență socială. Neținând cont de ceea ce au făcut până să ajungă acolo nu au 
dovedit eficiență, nici chiar acolo unde succesul este impresionant, ci o eroare de 
gândire, decadență sau o mare greutate psihică pentru că ianuarie se evidențiază la 
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capitolul efort de unul singur pentru progres, nu succes obținut oricum care lase 
impresia că a existat și un efort la mijloc. 31 ianuarie devine astfel o zi în care se 
hotărăște ceva: poate se pornește o revoluție, poate se conștientizează o dramă 
socială, poate o curiozitate ciudată ajută un om cu o gândire puternică să facă o 
mare descoperire. Cert este că momentul zilei de 31 ianuarie aduce împlinirea unor 
eforturi pe care le-am abordat de-a lungul întregii luni, ca și cum cercul se închide, 
lăsăm în urmă neîmplinirile, chiar și atunci când dor, chiar și atunci când a nu le 
rezolva acum înseamnă a le amplifica trăsătura cea mai periculoasă. Există multă 
confuzie în ultima zi a acestei luni și asta doar pentru că ea devine o zi de analiză, o 
zi în care tragem linia și vedem dacă bilanțul este favorabil, o zi în care ne pregătim 
pentru pericolele lunii următoare pentru că știm, din analiza generală aplicată 
anului 2016, luna februarie ne vorbește despre un accident. 

31 ianuarie ne atrage atenția asupra a ceea ce am plătit pentru confort, a ceea 
ce am pierdut pentru a menține gradul de satisfacție, pentru a poza în persoane 
fericite, puternice sau realizate. Poate, pe alocuri, mai avem și răstimpul necesar să 
recuperăm ceva. În mod sigur, acel element care poate fi recuperată trebuie să fie în 
afara unui conflict, în afara luptei, ci doar rătăcit prin memorie, printre lucruri, 
printre întâmplări. Acolo unde există conflict dispare intuiția, dispare nevoia de a 
participa la un bine colectiv fără a crea suferință. Cu alte cuvinte, dacă în această zi 
mintea se orientează doar către neîmplinire, dacă ne amintim doar de ceea ce nu a 
fost corect și curiozitatea ne ține blocați în acest sector, arată că există o 
neobișnuită atracție către conflict și în luna următoare accidentele vin din această 
zonă. Conflictele pe care le alimentăm acum vor găzdui cu brațele deschise 
accidentele predispuse pentru luna februarie. 

Prin urmare, finalul săptămânii și, implicit, finalul lunii ianuarie ne atrage 
atenția asupra faptului că anumite demersuri care ne-au consumat o mare parte 
din energie se opresc, cercul se închide, avem nevoie să ajungem acum la o 
concluzie, să constatăm care este calitatea oamenilor cu care lucrăm și care sunt 
adevăratele motive pentru care ne implicăm în demersurile active. Această zi ne 
arată că nu este întâmplător că am preferat anumite lucruri de-a lungul acestei luni, 
pentru că ele vin pe o educație mai veche sau pe absența unei educații acolo unde ar 
fi trebuit să existe. De asemenea, ne spune că nu sunt întâmplătoare nici 
impulsurile foarte vizibile din prezent pentru că ele reprezintă rezultatele unor 
intenții alimentate de-a lungul acestei luni. 

Așadar, în aparență ziua de 31 ianuarie pare foarte liniștită, dar, în realitate, 
este dominată de frământări adânci, de gânduri puternice sau de mari semne de 
întrebare care ne duc spre concluzii, ne obligă să căutăm rezultate, ne presează să 
obținem ceva concret, să avem în mână biletul pentru a urca în trenul lunii 
februarie. Adică nu este suficient să fim curajoși pentru a învinge, să deținem 
anumite cunoștințe pentru a fi recompensați pe măsură, să simțim frumos pentru a 
găsi și persoana cu care să realizăm un schimb adecvat. Mai este nevoie să facem 
ceva, adică să ne implicăm activ în cultivarea acestor elemente personale bune pe 
care le conștientizăm, să devenim surse de frumos, nu doar consumatorii lui care se 
îmbracă elegant și sunt manierați. Dacă 31 ianuarie arată doar lucruri rele atunci ar 
trebui, încă de pe acum, să ne pregătim pentru luna februarie, cea care le vorbește 
oamenilor despre accidente ciudate. Cel care se va pregăti prin fapte bune și care, 
prin această retrospectivă, constată că inventarul său este bogat în „bine”, se 
pregătește cu curaj pentru luna februarie. Adică va dori să dăruiască și prin aceste 
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cadouri minunate care vin din suflet, din spirit, dintr-o forță pozitivă, va încerca să 
atenueze efectul negativ al accidentelor celorlalți. Pentru el februarie va fi o lună în 
care se va ocupa de accidentele celorlalți, nu de ale sale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lăsa gândurile rele să ne 
îndemne spre neîncredere. Un gând rău, un gând de tristețe, un gând apăsător sau 
de frică are o rădăcină concretă. Nu avem de ce să generalizăm și, prin această 
generalizare, să anulăm tot ceea ce este bun. Neîncrederea în sine scăpată de sub 
control poate astăzi să facă mult rău. 
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1 - 7 februarie 2016 este săptămâna bunurilor stricate și a cercetărilor dificile, 
dar care ne conferă rezultate de durată. Prima săptămână a lunii februarie ne pune 
în fața unor situații destul de complicate, încărcate de o mare răspundere, situații 
care ne mobilizează foarte mult spectrul percepțiilor și ne ajută să facem o selecție 
puternică pe ceea ce credem că este foarte important acum. Asta înseamnă că acest 
interval nu ne spune care sunt lucrurile foarte bune sau foarte rele pe care trebuie 
să le preferăm. Ne va spune însă care este conținutul lor și unde ne pot duce, dar nu 
ne poate spune care sunt mai importante decât celelalte. Apoi, noi, după ce le vom 
observa și înțelege, să facem, în cunoștință de cauză, alegerea cea mai bună. 

Alegerile acestei săptămâni nu țin în mod special de o anume libertate, cât 
țin de schemele pe care le-am alimentat până acum. Din obișnuință, multe alegeri 
ale acestei săptămâni vor primi calitatea preferințelor anterioare și, de asemenea, 
multe obstacole vor inspira teamă la fel ca în trecut. Sunt puține ființe care vor 
acționa într-o libertate complexă, fără să compromită viața sau alegerile celorlalți. 
Acești oameni sunt cei care prefera calea de mijloc, preferă să facă o îmbinare 
înțeleaptă între ceea ce știu ei să facă și ceea ce primesc din jur. Din nefericire, 
întâlnirea cu calea de mijloc se va realiza abia spre finalul săptămânii. Asta 
înseamnă că până atunci vom activa în orb, fiecare după puterea pe care o are sau, 
mai exact, după judecata sa. 

Pentru că luna februarie ne vorbește despre accidente, despre evenimente 
complexe care nu bruschează doar zona fizică, ci se adresează și accidentelor 
mentale sau emoționale, aceste două structuri cer acum stabilitate și aceasta nu 
poate veni decât dintr-o intimitate pozitivă. 

Per ansamblu, săptămâna aceasta lucrează cu coduri. Vom avea impresia în 
fiecare zi că primim mesaje, că ni se sugerează ceva, că ne este transmis într-un 
mod cifrat o informație sau că ar trebui să ne preocupăm mai mult de ceea ce este 
ascuns, de limbajul trupului, de ceea ce se spune fără cuvinte. Așadar, intervalul 
acesta este o săptămână care îmbină experiențe personale cu planurile de viitor. 
Cine nu are înțelepciunea necesară va greși, dar va mai avea ocazia de-a lungul 
acestui an să mai treacă prin întâmplări de genul acesta pentru a depăși acest test al 
îmbinării. Cei care obțin rezultate acum vor vedea că ele sunt de durată. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne gândi mai serios 
la compatibilitate. Am putea să observăm acum care sunt elementele de 
compatibilitate, prin ce anume menținem relațiile sau care sunt schimbările care ar 
putea să ne pună în pericol. Dacă avem nevoie de repere, atunci experiențele 
negative din mijlocul lunii ianuarie ar putea să ne fie de referință în sensul acesta. 
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Luni, 1 februarie 
Luni  1- 2-2016  2:06    Luna (Sco) Sex (Cap) Venus 

Luni  1- 2-2016  5:25 Sun (Aqu) Squ (Sco) Luna (Half Luna) 

Luni  1- 2-2016  5:26 Mercury (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Luni  1- 2-2016  7:34    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Luni  1- 2-2016 12:25    Luna (Sco) Con (Sco) Mars 

Luni  1- 2-2016 14:17    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Luni  1- 2-2016 16:59    Luna (Sco) Sex (Cap) Mercury 

Luni  1- 2-2016 19:40    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
 

Forță de exprimare. Deschidere către inteligența practică. Visul agasează 
conștiința individuală. Ne implicăm în activități de grup. Dorință. Comunicare. 
Memorie foarte buna. Griji față de un patrimoniu. Relațiile cu grupul de 
apartenența sunt judecate prin bani sau ceea ce poate fi convertite în bani. 
Aspirații prea înalte. Nevoie de relaxare. Revoltă prin cuvânt. Sentimentele sunt 
confuze. Aspirațiile sunt prea complicate. Nevoia de independență este 
împiedicată de îndoială. Suspiciuni. Un proiect personal se află în impas. 

 
Sunt câteva aspecte importante care se împlinesc în această zi și care vor crea 

un debut foarte interesant al săptămânii în curs. În primul rând, poziția Lunii în 
zodia Scorpion și, implicit, conjuncțiile succesive cu Junon și cu Marte, arată că ne 
aflăm în fața unei mari puteri de exprimare, că vom fi preocupați să lucrăm cu 
patrimoniul, să lăsăm durerile la o parte, să privim în adâncime, nu neapărat foarte 
departe, pentru a obține un rezultat imediat. Unii vor dori ca acest rezultat imediat 
să satisfacă nevoia de relaxare, de înțelegere sau de profunzime, alții vor dori să 
administreze foarte bine această putere pentru a avea mai mult control asupra 
evenimentelor vieții sau asupra celorlalți. Apoi, relația de careu dintre Mercur și 
Uranus va ridica o problemă ce ne va frământa de-a lungul întregii săptămâni: 
investigarea bunurilor stricate. 

Unii vor considera că atracția pe care o au față de lucrurile acestea ciudate, 
ascunse sau complicate le dă dreptul să se revolte mult prea ușor, să spună ceea ce 
nu este cuviincios sau ceea ce îi rănește pe ceilalți. Chiar dacă  par îndreptățiți, 
chiar dacă nemulțumirea lor face trimitere la evenimente reale, chiar dacă 
argumentele pe care le folosesc sunt perfect logice, au un înțeles de sine stătător, ar 
trebui să țină cont de ceea ce se întâmplă în sectorul celuilalt pentru că situația de 
față ne îndeamnă să reparăm lucrurile rele care ne răscolesc, nu să le răscolim și 
mai mult. Nu trebuie să pierdem din vedere că Luna din zodia Scorpion aduce mari 
suspiciuni față de limitele celorlalți. Adesea, prin această poziție a Lunii în 
Scorpion, oamenii pun foarte ușor etichete, construiesc foarte ușor bariere și își dau 
seama în timp că de acestea doar ei nu pot trece. 

Dacă în zona personală aceste elemente, susținute de poziția Lunii pe zodia 
Scorpion și de careurile Mercur-Uranus și Lună-Soare (Ultimul Pătrar), pot fi 
încadrate în segmentul relațiilor complicate, atunci când vine vorba de relațiile 
sociale dispozițiile acestea astrale atrag prea mult atenția asupra trădărilor. 
Trădările zilei de 1 februarie vor deveni celebre, atât în această săptămână, în care 
investigăm bunurile stricate, dar și de-a lungul acestui an al dihotomiilor 
periculoase. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne pune în fața unor situații care ar 
putea să ne bruscheze prin intensitate, prin ușurința cu care invocă un compromis, 
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un motiv de revoltă, de indiferență sau de duritate. Componentele acestei zile ne 
încurajează să privim totul prin avantajul material, prin interesul personal sau prin 
binele care să facă trimitere doar la ceea ce ne interesează. 

Mulți ar putea să facă speculații astăzi pe seama aspirațiilor, pe seama 
curajului pe care cred că îl au în momentul acesta, analizând sau, pur și simplu, 
observând temerile celorlalți. Chiar dacă astăzi dovedim o memorie buna, ușurință 
în a lucra cu informații abstracte, în a observa și investiga tristețea sau suferințele 
celorlalți, cu toate că în momentul acesta partitura vieții personale scoate în 
evidență marile diferențe între individ și comunitate, acesta trebuie să fie rezultatul 
preocupărilor de acum. Conversia în sine este importantă, nu suspiciunile și nici 
numărul lor. Cu cât reușim să diminuăm această tulburare de comunicare, cu cât 
ne apropiem de relaxare, dar nu pe seama celorlalți, cu cât ne lăsăm în voia 
dorințelor intense, fără a ne construi etape de îndeplinire a acestora pe seama 
altora, cu efortul lor, împiedicându-i pe ei să ajungă în același punct, cu atât 
suntem mai aproape de soluționare, cu atât ne ținem mai departe de trădare. 
Trădarea este marea problemă a acestei zile și ea, prima dată, va veni în vârful 
picioarelor, îmbrăcată în hainele confuziei. În timp, cu cât această confuzie se 
adâncește, cu cât ne acordăm circumstanțe atenuante față de propria uitare sau 
propriile derapaje, dar le judecăm pe ale celorlalți, cu atât mai mult vom considera 
că nu avem cum să ne menținem la suprafață. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că lucrurile bune 
astăzi sunt îmbrăcate în simplitate. Ceea ce este complicat, ceea ce zdruncină sau 
obosește duce spre trădare. 

 
Marți, 2 februarie 

Marti  2- 2-2016  2:33    Luna (Sco) Sex [Vir] Jupiter 

Marti  2- 2-2016  5:35 Mercury (Cap) Squ (Lib) Lilith 
Marti  2- 2-2016  5:47    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Marti  2- 2-2016 10:40 Sun (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Marti  2- 2-2016 17:46    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Singurătatea dorește să se argumenteze altfel. Cine privește înapoi se 
sperie. Ambiții prea mari. Nevoie de dreptate. Informațiile sunt răscolite. 
Modificarea conduitei pentru a ascunde un adevăr compromițător. Relații 
periculoase. Raporturile de familie sunt în impas. Planurile de viitor sunt oprite. 
Relaxare plătită scump. Schimbare cauzată de faptul că partenerul de dialog este 
considerat nepotrivit. 

 
Există câteva unghiuri care se împlinesc în această zi și care ne vorbesc 

despre o continuitate a trădării, ca și cum lucrurile acestea aici trebuia să ajungă, în 
această formă de răscolire, în acest moment compromițător când avem nevoie de 
ajutor, când teama de compromis sau chiar strigătul de durere nu mai contează. 
Astăzi, când Mercur se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră din Balanță, 
iar Soarele într-o dispunere negativă cu Junon, Luna, pe final de zodie Scorpion, 
trimite unghiuri pozitive către Jupiter și Capul Dragonului care încă se află în 
conjuncție pe zodia Fecioară. Achizițiile mici nu contează astăzi, ci doar 
frământările, doar raportările pe care suntem constrânși să le facem la 
nemulțumirile celorlalți, la marile probleme ale societății. Tensiunea prezentului 
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vorbește despre o plată pe care trebuie să o facem și pe care, în momentul acesta, 
nu prea avem cu ce. Careurile invocate se referă la o frământare interioară, la un 
obstacol care cere să fie abordat, înfruntat, exact cum este, nu cum ne-ar plăcea să 
fie. De aici înțelegem că vor exista oameni care vor privi situația aceasta cu 
maturitate, vor merge mai departe cu ambițiile lor și, fie că au experiență, fie ca au 
oameni buni în jur, nu vor renunța la ele. Vor fi și persoane care-și vor transforma 
relațiile, din dorința de a-și impune propriul punct de vedere, propria dreptate, 
propria moralitate, devin ființe conflictuale și ajung în ipostaze sociale delicate. 

Ceea ce se consumă în a doua zi a lunii februarie atrage atenția asupra 
lucrurilor care nu trebuie să meargă mai departe în forma aceasta, ci au nevoie de o 
schimbare. Dacă trebuie să plătim un preț pentru asta atunci să-l oferim fără să ne 
gândim că pierdem, ci să ne gândim că am rămas cu ceea ce este important, valoros 
sau durabil. Aceasta este condiția ca lucrurile bune să fie duse mai departe. Prin 
aceste observații nevoia de stabilitate va deveni o direcție reală, un element pe care-
l construim din aproape în aproape cu imaginația sau cu speranța. Aceste 
nemulțumiri ale zilei de 2 februarie, aceste obstacole care enervează sau care se pot 
transforma oricând în motive de tristețe sau de nemulțumire, dacă sunt 
întâmpinate cu acest efort al selecției, dacă sunt cerute în modul acesta fără 
regretul că se pierde ceva, contribuie la un bine foarte valoros care ne va fi util pe 
viitor. Nu putem însă merge mai departe fără să privim cu o oarecare teamă către 
evenimentele care ne-au zdruncinat din luna anterioară. Acestea reprezintă practic 
deschiderea momentului de conștientizare. Totuși, nu ceea ce ni s-a întâmplat în 
luna anterioară este decisiv, ci doar începutul, factorul care declanșează această 
selecție. 

Prin urmare, a doua zi a săptămânii ne zdruncină cu sentimentul 
singurătății de care am fugit până acum sau pe care nu am reușit să-l investigăm 
corect. Astăzi vedem ceea ce nu a fost corect și ne va fi la fel de greu ca anterior să 
trecem peste acest obstacol. Cine va reuși să treacă astăzi peste dificultățile de 
comunicare, peste teama de compromis, de minciuni sau de intrigi, cine va rezista 
tentației de a considera că doar celălalt este vinovat, a reușit să rezolve acum ceea 
ce nu a reușit cu luni sau poate chiar cu ani în urmă. 

Elementul cel mai dureros al acestei zile vine împreună cu sentimentul că ne 
aflăm într-un context trist, că suntem înconjurați doar de oameni răi, de ființe 
nepotrivite care își văd doar propriul interes și care nu țin cont de reguli sau nu 
respectă. Unghiul acesta trist, cumulat cu relația bună a Lunii cu Axa Dragonului și 
cu Jupiter, arată un balans interesant între valorile personale pe care le privim cu 
încredere, cu speranță și valorile celorlalți pe care suntem tentați să le judecăm 
mult prea aspru. Ideea în sine de echilibru trebuie să rămână în acest registru. 
Avem nevoie să acordăm celorlalți circumstanțe atenuante ori să amânăm puțin 
judecata faptelor lor. 2 februarie nu este o zi potrivită pentru astfel de decizii sau de 
analize. Toate informațiile sunt răscolite și cea mai mare achiziție a momentului 
este rezistența la a nu judeca. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu accepta că reducerea 
momentului este un semn de observație sau de discernământ. Ceea ce strigă foarte 
tare astăzi este un imbold către dezordine. Liniștea și înțelegerea sunt acele 
impulsuri care ne ajută să nu stricăm corola de minuni a lumii și, procedând în 
felul acesta, să ne menținem un echilibru. Vom vedea în zilele următoare cât de 
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importantă este motivația pentru liniște. Dacă o pierdem astăzi, de-a lungul acestei 
săptămâni nu o vom mai regăsi. 

 
Miercuri, 3 februarie 

Miercuri  3- 2-2016 10:20  Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Miercuri  3- 2-2016 12:54 Mars (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Miercuri  3- 2-2016 13:35Venus (Cap) Sex (Sco) Juno 

Miercuri  3- 2-2016 14:22 Mercury (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Miercuri  3- 2-2016 20:17 Sun (Aqu)Sex (Sag) Saturn 
Miercuri  3- 2-2016 21:28    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Miercuri  3- 2-2016 21:34  Sun (Aqu) Sex (Sag) Luna 
 

Se spune prea ușor un lucru foarte mare. Când privim foarte departe 
lucrurile mici se autodistrug. Secretele sunt din nou dezvăluite. Cine face un pas 
înapoi descoperă că regretul i-a fost tot timpul aproape. Cantitatea nu înlocuiește 
calitatea. Nevoie de o metodă nouă de lucru. Singurătatea este combătută prin 
metode clasice. Curaj. Nevoie de a acumula valori noi. Se dezvăluie un secret. Se 
caută din nou un confort personal. Elementele personale sunt încercate. 
Stabilitatea intima este zdruncinată. Prea multe idei pentru un spațiu atât de mic. 
Teoria binelui este diferită de practica binelui. Prea ușor se dau sentințe. 

 
Astăzi Luna se află în plin tranzit prin zodia Săgetător și va avea de împlinit 

un unghi rău cu Neptun, altul neutru cu Saturn și unul pozitiv cu Soarele. În rest, 
ziua este dominată de dispuneri frumoase pe care planetele individuale le 
realizează cu Pluton, Junon, Chiron și Saturn, iar asta înseamnă că reprezentarea 
zilei de 3 februarie se bazează foarte mult pe un paradox. De această dată 
elementele individuale sunt solide și puternice, iar cele sociale neclare. Cu toate că 
aceste elemente sociale sunt foarte pozitive, cu toate că acestea fac trimitere la 
experiențele care arată cum anume am gestionat în luna anterioară defectele 
personale, faptul că ne întâlnim cu acest bine bogat și intens poate duce la 
răsturnări de situație, iar beneficiul se transforma în sarcini suplimentare, într-o 
altfel de constrângere. Unii s-ar putea să constate că, brusc, nu mai sunt singuri, că 
trec în extrema cealaltă, adică sunt înconjurați de oameni care să le umple timpul, 
care să-i solicite, care să le creeze mult zgomot în jur încât să nu se plictisească. 
Alții sunt dintr-odată apreciați, poate mai mult decât trebuie și, cumva, privesc cu 
mirare spre aceste aprecieri, gândindu-se că, este foarte posibil, ca după ce acestea 
se vor încheia vor urma sarcini suplimentare. Cu toate că interpretarea personală a 
ceea ce se consumă pe zona socială poate fi departe de adevăr, cu toate că această 
situație socială bună este ușor răstălmăcită, ziua de 3 februarie este dominată de 
curaj, de expresivitate, de contacte frumoase și de rezultate care vor dura.  

Omul comun va lua lucrurile acestea în ușor. Va lua din jur tot ceea ce crede 
că poate înțelege sau poate conștientiza, va face doar ceea ce va considera că este 
bine și nu se va extinde foarte mult. Se întâmplă lucrul acesta pentru că planetele 
individuale se implică doar în împlinirea unor sextile, deci se pune mult accent pe 
impulsul personal, pe comanda personală și până și presiunea socială ține cont de 
aceste măsuri. 

Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de 
cercetare spirituală va vedea astăzi lucrurile prin încercări. Va dori mai mult și va 
risca să fie o persoană lacomă, va cere mai mult fără să se intereseze dacă nu cumva 
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acest “mai mult” îl distruge. Relația aceasta bună dintre Marte și Pluton poate arăta 
secrete construite pentru a întări imaginea cuiva. Acest unghi poate aduce și curajul 
de a se prezenta în fața unui for superior chiar dacă individul nu are pregătite 
lecțiile, chiar dacă nu știe foarte bine ceea ce trebuie să spună. Această relație 
frumoasă dintre Marte și Pluton, în contextul acestei zile, în care Luna din 
Săgetător îndeamnă spre performanță, dar nu oricum, ci după ce în zilele 
anterioare ne-am preocupat de supraviețuire, se transformă într-un element de 
care cei care lucrează cu energia vor deveni foarte conștienți. Am putea chiar să 
credem că greutatea acestei zile apare doar în cazul lor ca o mare încercare, ca un 
test. Există însă și un factor de reglare, un element care lucrează bine cu 
performanța, cu situațiile conflictuale ale anului anterior, când secretele au fost 
dezvăluite și care nu va lăsa lucrurile la voia întâmplării (sextilul Soare-Saturn). 
Asta înseamnă că o persoană care se simte cuprinsă de fierbințeala lăcomiei va 
trebui să înțeleagă că până acum au contat preocupările pe care le-a avut, că a 
progresat și acum trebuie să treacă un test, apoi va trebui să înțeleagă și că testul se 
referă la selecție. Selectarea a ceea ce este durabil de ceea ce este plăcut și iluzoriu 
este cu adevărat o mare încercare. Dacă nu pierdem din vedere că lucrurile acestea 
au forță doar în acest sector, adică dacă nu ne pierdem în lăcomie, ziua de 3 
februarie va deveni una de performanță. Acolo unde lucrurile acestea nu sunt 
apreciate, întâlnirea cu performanța semănă cu un bolovan așezat pe umeri. 

Prin urmare, 3 februarie este cea mai interesantă zi a acestei săptămâni 
când performanța are atât un aspect clar, atât o față cunoscută, pentru cei modești 
și maturi, dar și un chip sinistru, un aspect prea complicat sau prea greu, în cazul 
persoanelor care vor mai mult de la viață, au făcut ceva în sensul acesta, dar care nu 
au învățat până acum cât de important este să-și stăpânească lăcomia. În mare 
parte, ziua de 3 februarie este bună, deci problemele cu care ne vom confrunta nu 
sunt altceva decât rezultatul transformării unei lecții într-o corvoadă. Un om care 
iubește munca, un om care nu crede că atunci când trebuie să facă ceva se 
pedepsește, va vedea și înțelege altfel lăcomia, o va înlătura și în locul ei va așeza 
bunul simț. 

În felul acesta, flexibilitatea și aprofundarea par să fie două luminițe, două 
făclii la care nu trebuie să renunțăm nici atunci când ne simțim curajoși, nici când 
suntem apreciați, nici când constatăm că ne prezentăm foarte frumos, nici când 
auzim din jur că rezultatele pe care le descoperim acum sunt de durată. Nimic din 
toate acestea nu trebuie să ne ducă departe de flexibilitate și aprofundare. Dacă 
deviem de la acestea atunci ar trebui să știm că finalul drumului este lăcomia. 
Pentru că este plasată în această săptămână în care cercetările chiar dacă sunt 
dificile ele ne conferă rezultate de durată, lăcomia va fi și ea durabilă și destul de 
greu vom reuși să scăpăm de ea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne justifica singurătatea. 
Acumulările suplimentare justifică doar lipsa de control, nu și singurătatea. 
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Joi, 4 februarie 
Joi  4- 2-2016  2:55    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Joi  4- 2-2016  4:27    Luna (Sag) Sex (Lib) Lilith 

Joi  4- 2-2016  6:06    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Joi  4- 2-2016 11:58    Luna (Sag) Squ [Vir] Jupiter 

Joi  4- 2-2016 15:09    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 
 

Deviație prin fugă de realitate. Prea multe cuvinte. Oboseală. 
Vulnerabilitate față de înșelăciune. Puterea nu este folosită corect. Prin replică se 
agasează propriul patrimoniu. Justiția cerută înseamnă dezvăluirea faptelor 
proprii. Probleme de seriozitate. Viața dă semne că se schimbă. Individul nu mai 
corespunde intereselor de grup. Refuz de a răspunde la o solicitare. Invidie. 
Indiferență. 

 
Luna se află astăzi în ultima sa zi de tranzit prin zodia Săgetător și încearcă 

prin vibrațiile sale să ne alunge tristețea, să ne încurajeze în a ne ocupa de ceea ce 
ar trebui să combată oboseala, plictiseala sau de ceea ce ar trebui să ne ajute să 
redobândim bucuria. Bucuria este un cuvânt pretențios pentru ziua de 4 februarie 
pentru că se dovedește a fi prea rigidă, limitată la câteva elemente pe care individul 
nu le poate extinde și nici nu le poate explora prea mult. 

Așadar, elementul definitoriu al acestei zile este o fixație, adică duritatea cu 
care credem în adevărul pe care îl invocăm, ușurința cu care respingem adevărul 
celorlalți, fascinația cu care inventăm tot felul de replici, tot felul de gesturi pe care 
le vedem puternice pentru că le urmărim doar o parte a desfășurării, le surprindem 
doar drumul până la destinație, nu și efectele pe care le produc. Schema la care 
apelăm în această zi ne îndeamnă să apele mult prea ușor la recomandări, să iubim 
schimbarea doar pentru că ni se pare fascinantă, să vorbim foarte mult despre 
lucruri care nu produc nicio asimilare, care nu lasă urme pozitive, ci care au un 
singur rol: întrețin o atmosferă spontană, fără să conteze dacă aceasta este bună 
sau rea. Unii, care se axează mai mult pe unghiurile pozitive pe care Luna le 
împlinește cu Uranus și Luna neagră, vor încerca, prin originalitate sau diferite 
tertipuri, să ocolească o pedeapsă, să evite o sancțiune, să schimbe o impresie 
proastă. Alții, care se cred mai sinceri, mai direcți, cei care nu au suficient de multă 
putere să se poată impune, vor funcționa pe baza celorlalte unghiuri pe care Luna le 
construiește, adică cu Chiron, Jupiter și Axa Dragonului, toate careuri. Schema care 
transpare din aceste unghiuri negative susțin invidia și indiferența, neputința de a 
construi o modalitate de apărare pe măsura stimulului, adică atât de puternică 
încât să rezolve problema. Aceste careuri amplifică o grijă și oamenii vor rămâne cu 
senzația că jignirile acestei zile nu vor fi uitate niciodată. Deci avem o zi de balans, 
în care bucuria de a învinge, dacă este subiectivă, încântă foarte mult, iar tristețea 
de a fi din nou rănit, lasă senzația că aceste amintiri neplăcute nu vor fi uitate 
niciodată. 

Prin urmare, 4 februarie este o zi de continuare a unor impulsuri pe care 
le-am traversat în primele trei zile ale acestei săptămâni. Abia acum vedem dacă 
aceste impulsuri au stricat sau dacă au participat la ridicarea unui edificiu 
important. Abia acum vedem dacă prin faptele primelor trei zile ale acestei 
săptămâni am fost chibzuiți, înțelepți, dacă am fost lacomi sau perverși. Calitățile și 
defectele se văd acum în putere. 
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Tocmai pentru că este o zi de putere, unii vor avea impresia că intensitatea 
forței pe care o remarcă este tot ceea ce pot obține. Dacă sunt oameni cu o anume 
sensibilitate vor putea să vadă ce le lipsește și atunci durerea conștientizării va fi 
mai mare, la fel cum s-a întâmplat și în ziua anterioară, iar asta pentru că o parte 
din unghiurile care s-au consumat miercuri, 3 februarie, sunt suficient de active și 
acum. Totuși, chiar dacă sunt atât de active, schema zilei de 4 februarie ne 
îndeamnă să gustăm din ceea ce credem acum că este elementul superior, nu se 
axează exclusiv nici pe trădare, nici pe aprofundare. La prima vedere, atât pentru 
omul comun cât și pentru cel profund, cel mai accesibil asistent al elementului 
superior va fi puterea. Cei care caută sensul vieții, care nu se bucură cu achiziții 
care vin doar din materie, vor reuși foarte ușor să treacă dincolo de acest impuls 
către putere. Știm însă că acești oameni sunt puțini și cu cât trece timpul, cu cât 
puterea societății de consum devine mai mare cu atât numărul lor este mai mic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că întotdeauna 
simplificarea lucrurilor se face pentru a trece dincolo de putere, pentru a atinge 
esența. Cel care crede că simplifică lucrurile pentru a concentra, pentru a avea mai 
multă influență, nu pentru a avea mai multă înțelepciune, va vedea astăzi că se 
înșală. 

 
Vineri, 5 februarie 

Vineri  5- 2-2016  2:41    Luna (Sag) --> Capricorn 

Vineri  5- 2-2016 18:20    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 
 

Secretele sunt prea bine păzite. Inspirație. Lucru cu informații abstracte. 
Desprindere de rău. Atingerea unei moment de satisfacție. Pasul înapoi înseamnă 
detentă. Deschiderea ne reamintește de curaj. Zbor. Atenție prin controlul 
emoțiilor. 

 
Luna va trece în noaptea de joi spre vineri în zodia Capricorn și apoi, spre 

seară, va avea de împlinit un sextil cu Neptun. Schema momentului ne vorbește 
despre o revoltă, una care ar putea să se desfășoare în absența inspirației. Știm din 
cunoștințele cu caracter general că o revoltă fără inspirație nu poate fi niciodată 
numită revoluție, ci pur și simplu o acțiune cu caracter antisocial. Inspirația acestei 
zile are menirea, ca de fiecare dată, să pună ordine în lucruri, în idei, în relațiile 
dintre oameni pentru a-i face mulțumiți cu ceea ce obțin, pentru a-i ajuta să treacă 
pe nivelul următor, pentru a le vorbi despre schimbare într-un mod inteligibil și 
despre zbor într-un mod curajos. Prin ceea ce experimentăm astăzi se face un pas 
înainte, dar nu unul după schemele care au activat în zilele anterioare, ci printr-o 
altfel de deschidere, pentru a arăta celorlalți că nu toate deciziile pe care le luăm 
sunt rele, pentru a demonstra prin ceea ce spunem, simțim și facem, că nu trăim pe 
nisipuri mișcătoare. 

Desigur, acesta este un impuls de un mare curaj, cel care va avea nevoie atât 
de logică, de argumentare, de calm, dar și de o mare experiență. De fiecare dată 
când Luna intră în zodia Capricorn sentimentele oamenilor devin mai restrictive. 
Acum motivul pentru care sentimentele devin restrictive este acela de a demonstra 
ceva bun, ceva puternic sau ceva care ar trebui să impresioneze.  

Poate nu ar trebui sa avem atât de mari așteptări de la această zi pentru că 
sextilul dintre Lună și Neptun nu poate aduce, decât cu o susținere venită din altă 
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parte, o realizare socială importantă. O posibilă susținere se va concretiza în ziua 
următoare, aspect care este activ și în această zi, însă el se încadrează în mesajul 
zilei de 6 februarie. Este vorba despre trigonul lui Mercur cu Jupiter, semn de 
exprimare, de comunicare pe un nivel superior, de transfer rapid de valori și de 
noroc. Având în vedere că Mercur este în Capricorn, în aceeași zodie în care Luna a 
intrat în noaptea de joi spre vineri, se poate stabili încă de pe acum că există un 
fond permisiv pentru o reușită, dar ceea ce ni se întâmpla astăzi nu ne duce acolo. 
În cel mai fericit dintre cazuri, astăzi aflăm că există un noroc și, de asemenea, 
aflăm că ar fi posibil să ajungem la el, dar de la teorie la practică este drum lung. 

Prin urmare, 5 februarie se dovedește a fi o zi de mare îndrăzneală. Ne 
deschidem astăzi față de ceea ce altădată observam în domeniul celuilalt, în viața 
altuia, peste gard, la vecini sau pe la prieteni. Acum vedem că acest noroc plutește 
peste tot și ne încearcă un gând îndrăzneț: credem că ni-l putem însuși. Nu este 
însă momentul potrivit să visăm atât de departe. Va trebui să așteptăm mesajele 
zilei următoare, să vedem cum trigonul dintre Mercur și Jupiter se încadrează în 
mesajul zilei care va veni pentru a înțelege dacă visul de acum este posibil. 

Totuși, nu toată lumea are aspirații foarte îndrăznețe și nu toată lumea se 
așteaptă să aibă mai mult noroc decât am avut până acum. Există în această lume 
ciudată și oamenii modești care nu își doresc să acumuleze mai mult, să primească 
mai multe favoruri sau mai multe cadouri, ci doar să aibă liniște. Nu își doresc mai 
multă liniște, ci liniștea pe care o au să fie prezentă în viețile lor și pe mai departe. 
Pentru aceștia, ziua de 5 februarie devine una de inspirație. Vor putea să se 
deschidă față de ceea ce înseamnă curaj și exprimare pe un nivel superior, dar fără 
a cere mai mult și fără a demonstra nimic. Pentru ei accesul la ceea ce s-ar putea 
transforma într-un mare noroc este o trăire foarte intimă, una personală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că emoțiile pe 
care le avem acum sunt rele. Ele sunt doar hainele care acoperă o esență. Uneori 
avem nevoie de haine, dacă este frig, alteori simțim nevoia să le dăm jos. Rolul lor 
este clar. Nu sunt vinovate nici că acoperă și nici că descoperă. 
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Sâmbătă, 6 februarie 
Sambata  6- 2-2016  2:58    Luna (Cap) Sex (Sco) Juno 

Sambata  6- 2-2016  3:14Venus (Cap)Con(Cap) Pluto 
Sambata  6- 2-2016  7:56    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Sambata  6- 2-2016  8:23  Luna (Cap) Con (Cap) Venus 

Sambata  6- 2-2016  9:46  Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Sambata  6- 2-2016 10:15    Luna (Cap) Sex (Sco) Mars 

Sambata  6- 2-2016 11:32   Luna (Cap) Squ (Lib) Lilith 

Sambata  6- 2-2016 12:51  Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Sambata  6- 2-2016 17:35    Luna (Cap) Con (Cap) Mercury 

Sambata  6- 2-2016 17:49   Luna (Cap) Tri [Vir] Jupiter 

Sambata  6- 2-2016 18:39Sun (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Sambata  6- 2-2016 20:41 Mercury (Cap) Tri [Vir] Jupiter 

Sambata  6- 2-2016 20:57    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 
 

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. Desprindere de o promisiune. 
Încălcarea unui drept. Invazie. Distrugerea speranțelor într-o viață mai bună 
poartă amprenta globalizării. Se vorbește despre un proiect foarte îndrăzneț. 
Viziune sinistră asupra viitorului. Vorba despre dreptate este pusă la încercare. 
Se modifică rapid condițiile contractuale. Întâlnirea unei speranțe se face numai 
prin renunțarea la durerile trecutului. Sobrietatea ascunde teama de eșec. 
Inspirație genială. Calcule făcute în avantaj personal. Justiția ne ocupă prea mult 
mintea. Ni se face dreptate. Vindecare miraculoasă. Rigoare. Seriozitate față de 
un plan mai vechi. 

 
Adevărurile acestei zile ne vor pune în dificultate. În primul rând, vom avea 

de experimentat aspirații asupra cărora am lucrat în ultimele cinci zile ca și cum 
ziua de sâmbătă nu este o zi de weekend, nu este o zi de relaxare sau în care să ne 
facem bilanțul a ceea ce a însemnat perioada activă a acestei săptămâni, ci 
începutul unei perioade interesante. De aici înțelegem că 6 februarie este dominată 
de o viziune asupra viitorului. Din nou, la fel cum am văzut și în celelalte zile ale 
acestei săptămâni, în observațiile prezentului se ascunde o notă sobră, adică se fac, 
uneori împotriva propriului interes, calcule, se caută mesaje ascunse, sunt implicați 
oamenii din jur în deciziile pe care trebuie să le adoptăm, se face, astfel, o 
combinație între ambiție și nevoia de reușită, între ingeniozitate și necesitatea de a 
fi recunoscuți într-un domeniu.  

Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn și împlinește astăzi 
multe aspecte, transformând momentul acesta într-o ipostază aparte, poate chiar 
una genială. Unii, care de felul lor sunt mai activi dimineața, se vor plasa pe 
frecvența conjuncției lui Venus cu Pluton de pe zodia Capricorn, adică vor încerca 
să încadreze totul în regulă, să schimbe prioritățile, să nu se lase în voia inspirației 
și, prin tot ceea ce fac, să spună că ei nu cred în noroc, ei cred doar în ceea ce pot 
construi cu efort propriu. Această parte a viziunii este destul de încărcată și se 
limitează doar la puterea conștientizată, nu la tot ceea ce se poate face. Cu cât ne 
apropiem de seară, cu cât ne apropiem de împlinirea perfectă a celor două unghiuri 
minunate aferente acestei zile, sextil Soare-Uranus și trigon Mercur-Jupiter, se 
poate vorbi de o realizare a valorilor prin inspirație sau după scheme pe care le-am 
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gândit, pe care le-am intenționat în primele cinci zile ale acestei săptămâni. Dacă, 
încă de dimineață, avem impresia că drumul pe care suntem acum este nou, că 
trebuie să ne pregătim pentru ceea ce se va declanșa începând cu ziua de mâine, că 
este nevoie să fim pregătiți pentru ceea ce va veni, cu cât ne apropiem de seară, cu 
cât ne apropiem de cele două unghiuri minunate, înțelegem mai mult că 6 februarie 
este o zi de graniță în care două perioade se întrepătrund. Deci componenta 
esențială a acestei zile nu se remarcă prin finalul unei perioade și începutul alteia, 
ci prin întrepătrunderea lor. Întrepătrunderea lor înseamnă respect față de munca 
proprie, renunțarea la speranțe fanteziste, acceptarea opiniei celuilalt, mai multă 
deschidere față de provocările care ne vin din jur și diminuarea fricii de muncă. 
Ceea ce se întâmplă acum nu sunt simple decizii, chiar dacă ele seamănă cu ceea ce 
am traversat acum, ci sunt evenimente importante din viața individului care au un 
impact teribil asupra devenirii sale. Pentru că luna februarie le vorbește oamenilor 
despre accidente, aceasta este modalitatea prin care pot fi evitate derapaje ce ar 
putea duce la boală, la despărțire, la răul pe care ni-l facem unii altora și care, în 
timp, să devină un argument în favoarea neputinței de a ierta. Unii vor avea 
impresia că nota aceasta sobră, disciplinată este o greutate la care trebuie să 
renunțe, alții consideră că această notă cu care vom intra în contact în dimineața 
acestei zile reprezintă catargul vaporului. În realitate, cele două direcții (disciplina 
și inspirația, metoda și libertatea), trebuie să se regăsească în schema preocupărilor 
individuale fără a se anula una pe cealaltă. Asta înseamnă astăzi calea de mijloc. 

Prin urmare, 6 februarie este o zi în care ni se promite o transformare. 
Luăm contact direct cu ceea ce ar trebui să reprezinte un factor de creștere sau cu 
un motiv de distrugere și suntem pregătiți pentru ceea ce va veni. Unii, pe baza 
percepțiilor acestei zile, au despre viitor o viziune sinistră. Este alegerea lor, pentru 
că vibrațiile astrale ale zilei de 6 februarie nu încurajează pe nimeni să fie genial 
fără metodă și nici muncitor fără inspirație. Cele două direcții se îmbină astăzi 
pentru a întări încrederea omului în dreptate, în faptul că traiul frumos și curat 
construit prin muncă poate fi înnobilat de momente de inspirație, de ipostaze când 
se exprimă liber, fără nicio îngrădire, dar fără a încălca libertatea celuilalt. Iată de 
ce a fost nevoie să așteptăm ziua de astăzi, să nu luăm o decizie în ziua anterioară, 
vineri, 5 februarie, pentru că, după dispuneri astrale, personale sau sociale ale zilei 
anterioare, lucrul acesta nu ar fi fost posibil. Ieri gândul era mai aproape de 
speranță, iar astăzi el este încurajat să se așeze la jumătatea distanței dintre muncă 
și inspirație. Doar așa se poate folosi cu rezultate foarte bune ordinea și precizia, 
dragostea și respectul față de muncă sau față de un ajutor, indiferent cum este 
oferit. Avem ocazia astăzi să nu ne mai speriem de instrumente de lucru, să nu mai 
considerăm că efortul, munca, sârguința, sunt pedepse, să nu considerăm că dacă 
trebuie să le abordăm pe acestea ne distrugem speranța ori libertatea. Calea de 
mijloc înseamnă a lucra cu toate aceste elemente, a avea loc în suflet pentru toate 
acestea, dar și pentru noroc, inspirație, libertate. 

Astfel, prin ceea ce avem de împlinit astăzi nu selecția este importantă, nu a 
cerne, nu a sorta, nu a alunga, ci a aduna sau a fuziona. Poate, din această cauză, 
unora, ziua de 6 februarie li se va părea ca un fel de abis în care ajung fără să-și 
dorească lucrul acesta și în care cred că nu sunt în stare să facă nimic. Aceasta este 
doar o observație. Poate este adevărat, poate chiar așa este, adică nu știu să facă 
nimic în această zonă mediană, pe calea de mijloc, iar asta pentru că niciodată nu 
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au luat în serios acest sector. Astfel, tot ceea ce fac astăzi în această zonă care-i 
sperie reprezintă un mare beneficiu pentru devenirea individuală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a considera că achizițiile de 
până acum sunt copiii pe care trebuie să-i creștem. Avem ocazia astăzi să 
conștientizăm că putem privi în viitor împreună cu toată familia, împreună cu 
acești minunați copii pe care-i avem în preajmă. 

 
Duminică, 7 februarie 

Duminica  7- 2-2016  0:03   Venus (Cap) Squ (Ari) Uranus 
Duminica  7- 2-2016  7:54    Luna (Cap) --> Aquarius 

Duminica  7- 2-2016 14:06 Sun (Aqu) Squ (Sco) Mars 

Duminica  7- 2-2016 17:00Venus (Cap)Sex(Sco) Mars 

Duminica  7- 2-2016 21:46 Sun (Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Duminica  7- 2-2016 22:12   Venus (Cap) Squ (Lib) Lilith 
 

Frustrare. Răzbunare pe un personaj mai slab. Plăceri costisitoare. 
Accidente provocate de neatenție. Lăcomie. Sustragere de la o plăcere care ar 
putea să fie constructivă. Simplitatea devine periculoasă. Gândurile sunt răvășite. 
Partenerul de viață devine incomod. Segregare. Valorile viitorului ne pun la 
încercare. Adâncimea vieții nu poate fi abordată de un personaj imatur. Bucuria 
este înlocuită cu visul. Se stabilesc repere prea grele. Unele speranțe se dovedesc a 
fi caustice. Prea multă plăcere și prea puține resurse. Aversiune față de cel care a 
adjudecat puterea deja. 

 
Astăzi ne întâlnim cu un moment de tristețe. Acesta va fi argumentat fie în 

mod activ, susținut de careul Soare-Marte, fie în mod intim, personal, ca observație 
neîmpărtășită, susținută astral de careul Venus cu Luna neagră. Mai există însă o 
componentă care nu se referă în mod special la această stare de tristețe, ci la 
adevăruri incomode. Careul dintre Venus și Uranus devine astfel un element astral 
care amplifică frustrarea, indiferent că ea este exprimată activ sau că este ascunsă. 
Se întâmplă lucrul acesta pentru că Venus împlinește cu Marte o relație pozitivă, iar 
Luna neagră o relație pozitivă cu Soarele. Fiecare unghi negativ, fiecare protagonist 
din schema aceasta complicată primește un motiv pozitiv, fără să conteze dacă 
acesta ajută sau nu. Asta înseamnă că frustrarea nu reprezintă altceva decât 
încurajarea unui sentiment negativ, iar răzbunarea, de asemenea. 

La prima vedere, pentru că Venus se află într-o relație bună cu Marte, am fi 
tentați să credem că zona intimă este protejată de toate aceste complicații. Există 
prea multă determinare, prea multe impulsuri personale, prea multă dorință de a 
șterge o durere, prea multă ambiție și prea multe secrete pentru ca liniștea aceasta 
intimă să fie în siguranță. Desigur, există și motive de bucurie și de liniște, dar, în 
egală măsură, există și motive care agasează această liniște și o face să fie 
incompletă. 

Cu alte cuvinte, liniștea acestei zile nu vine de la sine, ci se va remarca doar 
acolo unde oprim o agitație în mod conștient, acolo unde acceptăm limitele 
celorlalți, acolo unde nu punem o etichetă partenerului de viață, de exemplu de 
ființă incomodă, instabilă sau care nu se adaptează. Chiar dacă situația este clar 
orientată în sensul acesta, în sensul că adevărul chiar așa este construit, nu este 
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drept și nici corect pentru armonia relațiilor să ne adaptăm întregul comportament 
la câteva etichete. 

Astfel, plăcerile complicate pot fi acum un factor de stres, de tensiune, de 
aversiune în așa fel încât să zdruncine până și deciziile categorice ale zilei 
anterioare, până și realizările glorioase pe care le avem acum în minte. Forțele care 
au activat în ziua anterioară și care au lăsat impresia de putere concentrată, se pot 
risipi astăzi prostește pentru că ni se pare mult mai important un gând de revoltă, 
de frustrare sau de răzbunare. Deci schema astrală a acestei zile arată că binele și 
răul coexistă doar că acum suntem tentați să judecăm totul după plăcerile cele mai 
intense, după caracterul evident al puținului, al resurselor diminuate, uitând că, de 
fapt, aceasta ar trebui să fie prima zi în care să ne bucurăm de glorie, nu una în care 
să începem să o corodăm pe aceasta pentru că ne dorim o altă glorie. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni nu reprezintă, ca de obicei, un 
moment de analiză, ci unul de zăpăceală, un moment în care există riscul să 
răstălmăcim totul, să ne adâncim în elemente care nu au importanță, care nu 
contează, care nu ne învață cum să trăim și nici nu ne ajută să fim mulțumiți cu 
ceea ce avem. 

Gândurile acestei zile ar putea să fie ușor răvășite, în sensul că vom avea 
senzația că ne lipsește acea adâncime în percepție și pentru că nu dorim să 
pierdem, nu dorim să ne retragem din fața unei reușite, nu neapărat cea care a 
venit spre noi în ziua anterioară, ci și altele, avem tendința de a da la o parte ceea ce 
considerăm că ne perturbă. Toată ziua va fi dominată de aceste reacții, aceste 
impulsuri, pe care, inițial, le considerăm constructive, dar până la urmă sunt doar 
expresia unei mari agitații. 

Există tendința de a crede că lucrurile acestei zile au perspective foarte mari. 
Nu se poate stabili din schema momentului dacă această perspectivă este mare sau 
nu, însă se poate spune că teoria argumentului face ca aceste modificări să fie de 
durată. Dacă vom crede în conflict, acesta va dura. Dacă vom crede în pace, aceasta 
va fi valoarea cu care evenimentele viitorului vor lucra.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să nu 
credem în durere. Durerea este un stimul, este un avertisment, dar până să devină 
realitate, până când se pune problema ca ea să definească întregul spectru al 
percepțiilor mai durează. 
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8 - 14 februarie 2016 este săptămâna gândului care nu poate schimba 
ordinea și a valorilor care se stabilizează prin credință. Există o mare provocare cu 
care ne vom întâlni de-a lungul acestei săptămâni și care, în primul rând, ne lasă 
senzația de balans: ba vom fi în zona lucrurilor apăsătoare pe care nu le putem 
schimba, ba ne vom resemna pentru a ne întoarce la ceea ce considerăm mai curat 
și mai frumos pentru ființa în ansamblul ei. Curajul ne ajută să vedem lucrurile așa 
cum sunt, dar nu ne ajută să ne decidem, nu ne oferă sprijinul necesar pentru a fi 
corecți, buni sau profunzi. Este însă un lucru demn de luat în seamă că suntem atât 
de lucizi în fața unor probleme despre care mulți au crezut că au rămas în trecut. 
Această luciditate, la un moment dat, poate fi piatra neînsemnată care să încline 
balanța valorilor de la suferință la vindecare, de la rău la bine. 

Gândul acesta care se întâlnește cu valorile trecutului are nevoie, în primul 
rând, de observație. Primul impuls este de a modifica, de a schimba, pierzând din 
vedere faptul că schimbarea se face tot după reguli vechi, adică ea nu va soluționa 
nimic, ci va înlocui o problemă cu o altă problemă. Pentru ca lucrurile să se 
stabilizeze, pentru ca ele să întărească puterea adevărată, trebuie să se oprească. 
Dacă în primele trei zile ale săptămânii aceste lucruri se vor opri pentru că vom fi 
tentați cu ajutorul, cu binele, cu puterea sau cu succesul, după aceea tentațiile vor 
deveni mai greu de suportat, mai greu de încadrat sau mult mai periculoase. Cine 
rămâne curajos în luciditatea sa, cine nu se teme că, dacă vede adevărul în față, 
frica îl va distruge, va vedea că în finalul acestei săptămâni multe din concluziile cu 
care s-au întâlnit își găsesc rostul, împlinesc așteptări profunde, cântăresc mult mai 
mult decât au crezut la momentul la care le-au întâlnit pentru prima dată. 

Apoi, această săptămână poate fi un exemplu la cum ar trebui să facem 
inventarul a ceea ce am avut de parcurs în luna anterioară, care sunt achizițiile 
anului anterior unde își găsesc cu succes locul în vibrațiile acestui an, cum să 
evităm accidentele, cum să nu abuzăm de un noroc și cum să facem diferența între 
satisfacția personală și modelele pe care le impunem comunității. Pe toate acestea 
le vom parcurge de-a lungul acestei săptămâni și să sperăm că o vom face cu 
fruntea sus, cu demnitate, fără să ne lăsăm doborâți de lăcomia de a avea mai mult 
sau de a ni se face dreptate așa cum cerem. În această săptămână dreptatea 
vorbește de la sine și doar prin valori morale, doar prin credință, doar prin iubire 
împărtășită. Ceea ce este ascuns lucrează cu minciuna care cere reinstaurarea unei 
ordini. Ceea ce doare lucrează cu lucru care trebuie oprit, eliberare care va duce la 
sporirea puterii adevărate. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a oferi celorlalți sau 
conjuncturilor posibilitatea de a-și alege propria ordine. Dacă ne abținem din a 
impune propria ordine avem șansa să progresăm. Vom avea ocazia de lungul 
acestui an să intervenim asupra evenimentelor cu propria ordine. Nu acesta este 
momentul. 
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Luni, 8 februarie 
Luni  8- 2-2016  7:17    Luna (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Luni  8- 2-2016  8:54    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Luni  8- 2-2016 11:38   Venus (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Luni  8- 2-2016 12:14 Mercury (Cap) Tri [Vir] North Node 
Luni  8- 2-2016 13:26    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Luni  8- 2-2016 15:24    Luna (Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Luni  8- 2-2016 15:34    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mars 

Luni  8- 2-2016 16:36 Sun (Aqu) Con (Aqu) Luna (New Luna) 
 

Puterea este testată în confruntări. Planurile de viitor sunt mult prea 
îndrăznețe. Lăsăm în urmă prea multe resentimente. Visăm la o viață mai buna 
însă nu facem nimic pentru asta. Evenimentele ultimei perioade se transformă în 
emoții certe. Conflict între generații. Se decide prost într-o relație bună. 
Singurătatea sperie. Interdicția nu ne dă voie să ne exprimăm liber. Ingeniozitate. 
Valorile de grup nu corespund intereselor individuale. Se visează prea departe. Se 
pune la cale un plan de modificare a grupului de apartenență prin fragmentare. 

 
Luna, în ultima sa zi de tranzit prin zodia Vărsător, ne lansează o invitație la 

conștientizare. Astăzi se va împlini și Luna nouă, adică se va iniția un nou ciclu 
lunar. Pe acest fond, tocmai pentru că împlinirea fazei de Luna nouă este ultimul 
aspect al zilei, toate aceste direcții care vin spre noi de dimineață până în a doua 
parte a zilei, ne testează puterea, înțelepciunea, atenția, adică se prezintă ca niște 
elemente care aparțin unei perioade ce trebuie să se încheie, ca a unui interval care 
ne invită la concluzii, la observații pertinente, la inteligență practică. Pentru că 
Venus se implică astăzi într-o relație bună cu Chiron, iar Mercur într-o relație 
pozitivă cu Axa Dragonului, reușind să medieze tendința Nodurilor prin deplasare 
directă, schema aceasta de final seamănă cu detenta înaintea unui atac iminent. 
Avem, astfel, ocazia ca încă de la începutul acestei săptămâni, adică din această 
primă zi, să constatăm că oricât de ambițioși am fi, oricât de puternici ni se pare că 
suntem în momentul acesta, putem schimba ordinea, putem să ne stabilizăm pe o 
linie a înțelepciunii sau a credinței. Venus din Capricorn alături de Mercur, aflat și 
el în tranzit prin aceeași zodie, ne îndeamnă să observăm că evenimentele din 
ultima perioadă au pentru noi informații clare, emoții incerte, iar visarea, acolo 
unde este preferată, se transformă și în direcții concrete. 

Momentul acesta devine, așadar, un îndemn la sinteză, dar, în egală măsură, 
reprezintă și o încurajare și în a ne stabili idealuri îndrăznețe. Desigur, o persoană 
inteligentă, care dispune de suficient de multă energie și care nu se sperie de 
obstacole, nu va prefera gloria care este acum evidențiată din observațiile aplicate 
evenimentelor din ultimele luni. Faptul că Mercur mediază tendința Nodurilor prin 
Coada Dragonului arată, cu precădere, atracția spre a răscoli trecutul pentru a ne 
motiva ca acesta nu este încărcat doar de tristețe, doar de efort, doar de muncă, ci și 
de rezultate frumoase. Există riscul ca în această călătorie să bruscăm sentimentele, 
să luptăm împotriva grupului de apartenență pe motiv că nu ne-a oferit 
recompensa pe care am fi meritat-o. Brusc am putea să transformăm prietenii în 
adversari pentru că astăzi ni se pare că relația cu aceste persoane nu a fost cea 
potrivită, că aceștia au profitat de o naivitate sau au profitat de acea naivitate pe 
care nici noi nu ne-o mai putem tolera acum. În mod firesc, relația bună dintre 
Venus și Chiron sporește vitalitatea, crește forța lăuntrică, selectează acele 
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convingeri care-l fac pe individ să fie încrezător în forțele proprii, să evite lauda de 
sine și, prin aceste elemente, să vadă departe în viitor. Dacă va dori să vadă în viitor 
fără acestea, nu ar trebui să fie surprins că răscolește degeaba totul, ca ajunge să-și 
vadă prietenii ca adversari. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne îndeamnă să fim obiectivi față de 
evenimentele din ultimele luni. Nu este indicat ca astăzi să folosim ceea ce 
observăm din ultima perioadă pentru laudă de sine, pentru a elogia un anumit 
episod, ci pentru a construi o convingere pe care să o folosim începând de mâine 
încolo. Astăzi se împlinește Luna nouă și avem de depășit obstacolul importanței de 
sine bazată pe experiența ultimelor patru săptămâni și să lăsăm în urmă 
încurajările care ne duc spre fragmentare sau teamă de trădare. 

Poate apărea în această zi un conflict între generații, o revoltă a individului 
care pornește de la motive puierile, nefirești, pentru a susține o convingere care nu 
are nevoie de astfel de argumente. De aici înțelegem că mintea este tulburată astăzi, 
nu atât de ceea ce se consumă în viețile celorlalți, aspecte pe care am dori să le 
reparăm, cât mai ales pe ceea ce s-a consumat în viața proprie și acum nu înțelegem 
corect. 

Unii vor avea impresia că această zi este dominată de impulsurile spre 
destrămare. Prin aceste observații au impresia că valorile grupului susțin interesele 
individuale și din această cauză se impune o separare. Nu avem de ce să ne 
construim un viitor pe baza acestor convingeri pentru că nesiguranța lor va impune 
viitorului instabilitate. Dacă vrem ca viitorul pe care-l gândim astăzi să fie corect 
atunci avem nevoie să căutăm răspunsuri în interior, să ne consolidăm vitalitatea, 
să lucram pentru a fi mai atenți, mai înțelegători, mai buni, dar să nu folosim aceste 
elemente personale pentru a distruge sistemul de valori cu care celălalt lucrează. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite astăzi să 
credem că un viitor luminos se construiește pe suferința celorlalți, indiferent cum 
este ea argumentată. 

 
Marți, 9 februarie 

Marti  9- 2-2016 10:29    Luna (Aqu) --> Pisces 

Marti  9- 2-2016 21:15    Mars (Sco) Tri (Pis) Chiron 
 

Lipsă de putere. Teamă față de 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. 

 
Astăzi, Luna intră în zodia Pești, încă de dimineață, arătându-le oamenilor că 

acolo unde au fost agresivi, au rămas fără putere, acolo unde au dorit să critice, nu 
mai au argument, iar acolo unde gândul de risipă i-a dus foarte departe nu mai 
găsesc deloc înțelegere din partea celorlalți. Peștii au asupra conjuncturilor sociale 
un rol aparte. De fiecare dată când se consumă un eveniment pe care îl 
coordonează se cere o sinteză, o analiză puternică a ceea ce ar fi trebuit să fie 
putere, cunoaștere sau experimentare. În această zi ne vom confrunta cu o parte 
din intensitatea a ceea ce a venit spre noi în ziua anterioară, când ni s-a cerut să fim 
atenți asupra planurilor de viitor, când nu ne-am putut susține aspirațiile oricum. 
În primul rând, avem așteptări de la cei pe care nu i-am criticat, de la cei pe care nu 
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i-am acuzat de rea-intenție, nu i-am implicat în acest proces de selecție, ci i-am 
protejat, ce-i drept cu efort, de tensiune. Acum ne așteptăm la o răsplată și chiar 
dacă ea nu va fi cerută în mod implicit, prin cuvinte, chiar dacă fapta nu va fi așa 
cum s-a construit pe alte conjuncturi, avem așteptări și acestea ne descoperă, ne 
deconspiră, ne dau de gol lipsa de putere și dificultățile de concentrare. 

Pentru că această zi are de împlinit și un unghi frumos între Marte și Chiron 
suntem atrași în evenimente sociale care simulează puterea, eficiența, cuprinderea, 
dar, vom vedea, nu va fi chiar așa simplu pentru că fiecare va participa la toate 
aceste secvențe sociale cu efort. În mare parte, în ansamblul său, 9 februarie ne va 
ajuta să ne consolidăm relațiile personale, în mod paradoxal, prin așteptările pe 
care la avem de la ceilalți. Atunci când cei din jur răspund frumos, fie că este 
întâmplător sau intenționat, combinațiile ce vin după, vor fi intense și dominate de 
o putere adevărată. 

Totuși, Marte din Scorpion are o mare putere de a se transforma, de a 
renaște, de a lupta împotriva unui element rău, chiar dacă asta înseamnă divizare 
totală. Efortul acestei zile, chiar pentru lucrurile bune, chiar pentru întreținerea 
unor relații frumoase, este unul foarte mare însă lucrul acesta nu sperie, nu 
enervează, nu devine un motiv de renunțare. Din această cauză, 9 februarie poate fi 
reprezentativă la capitolul bucurie față de o recompensa primită pentru un efort 
intens. Astfel, se poate vorbi despre ambiție, despre frică, despre neputința de a 
refuza conjuncturi puternice doar pentru că aceeași neputința se manifestă și în 
situațiile în care ar fi trebuit să renunțăm la pretenții, să redefinim aspirațiile. 
Pentru că nu putem să ne redefinim aspirațiile, suntem atrași în tot felul de 
conjuncturi, una mai complicată decât alta, doar pentru că pe acolo trece drumul. 
Deci îndemnul la a schimba sau a renunța nu este altceva decât o protecție. Astfel, a 
proteja înseamnă a întoarce din drum. Dar pentru că ziua este dominată de o 
relație bună dintre Marte și Chiron, renunțarea la acest traseu, norocul acesta care 
ne vine din conjunctura astrală, nu înseamnă anularea acțiunii. Îndemnul acesta 
către acțiune va fi canalizat spre altceva, spre exemplu către valorile morale, către a 
reinventa calitățile personale, către a întreține o stare de sănătate sau către a ne 
ocupa de purificare.  

Prin urmare, 9 februarie ar trebui să fie o zi de înțelepciune. Nu se poate 
stabili din această prezentare cu caracter general dacă traseul acesta către 
înțelepciune va fi abordat de toată lumea. Se poate stabili însă că în cazul tuturor 
întoarcerea din drum va fi astăzi un mare noroc. Suntem ajutați să renunțăm la un 
traseu plin de pericole sau de efort să nu persistăm în ambiție, altfel se va constata 
o adâncime în probleme și mai mari. Suntem, așadar, avertizați, încă de pe acum, 
că ambiția pe care nu ne-o putem controla, momentul acesta reprezintă factorul 
care ne va adânci și mai mult în probleme. Acestea nu sunt programate foarte 
departe în timp, ci în această lună, până la finalul ei. Cu cât vom constata că avem 
mai multe probleme, cu atât mai mult trebuie să ne gândim la cum ne-am formulat 
acum ambițiile și către ce persoane ne-am îndreptat atenția pentru soluționare. 
Este posibil ca la momentul acela întoarcerea din drum să nu mai poată fi abordată, 
însă răul care s-a consumat până în momentul acela va rămâne. 

Omul simplu, cel care își ascultă vocea interioară și care nu se sperie de 
situațiile care îl opresc, care-l întorc din drum, cel care nu-și consumă energia nici 
pentru a fi fricos și nici mânios, ci doar pentru a construi, va simți astăzi un îndemn 
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puternic spre vindecare, spre purificare, spre a-și argumenta cu scopul de a elimina 
frica. Ambițiile de pe acest traseu sunt constructive. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări spre ce se îndreaptă 
revolta. Punctul spre care se îndreaptă revolta a primit în trecut din partea noastră 
jurăminte fierbinți de asociere, de continuitate, adică a primit din partea noastră 
prea multă putere. Acum ne încearcă puterea de atunci împreună cu motivul ei. Din 
acest moment până la finalul lunii intrăm pe domeniul ei. Dacă nu avem puterea să 
facem un pas înapoi, să ne ocupăm de curățare, să cerem iertare, să ne oprim 
fluctuațiile minții, să fim mai buni, atunci nu avem de ce să ne așteptăm la nimic 
bun. 

 
Miercuri, 10 februarie 

Miercuri 10- 2-2016  1:01Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Miercuri 10- 2-2016  9:32    Luna (Pis) Tri (Sco) Juno 

Miercuri 10- 2-2016  9:53   Venus (Cap) Tri [Vir] Jupiter 
Miercuri 10- 2-2016 10:58  Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Miercuri 10- 2-2016 13:32    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Miercuri 10- 2-2016 18:17  Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Miercuri 10- 2-2016 18:54    Luna (Pis) Tri (Sco) Mars 

Miercuri 10- 2-2016 21:55 Luna (Pis) Opp [Vir] Jupiter 

Miercuri 10- 2-2016 23:07  Luna (Pis) Sex (Cap) Venus 
 

Invitație la cultură. Puteri personale folosite pentru binele grupului. 
Revendicările înseamnă progresul anturajului. Respect față de o decizie mai 
veche. Este nevoie să trecem un test. Surprizele sunt acceptate, dar neplăcute. 
Combinații diverse. Este oprit un proces de asimilare. 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. 

 
În mare parte, conjuncturile astrale ale acestei zile sunt pozitive. Există însă 

și o mare presiune, aceea care vine din utilizarea binelui sau din promovarea sa, 
ceea ce va evidenția una din trăsăturile lunii februarie sau a săptămânii în curs. 
Ziua va deveni, astfel, reprezentativă la capitolul combinații, atrăgând atenția că 
pentru orice bine făcut va trebui să plătim un preț. Nu doar ziua de față este 
generoasă în a lansa astfel de invitații, ci întreaga decadă în curs a lunii februarie 
scoate în evidență lucrul acesta. 

Relația bună a lui Venus cu Jupiter arată că în momentul de față suntem 
atrași de creativitate, ne face plăcere să privim lucrurile frumoase, să le selectăm 
dintr-un context, să credem în ele ca și cum acestea ne-ar salva dintr-o conjunctură 
complicată. Pentru că Venus în Capricorn nu excelează la capitolul exprimare 
emoțională, întâlnirea sa într-un trigon cu Jupiter retrograd de pe zodia Fecioară 
transformă această inhibiție într-o mare reținere. Din fericire, retrogradarea lui 
Jupiter și, implicit, conjuncția sa cu Capul Dragonului arată că această selecție se 
face cu un scop, pentru redresare, pentru reparare sau pentru vindecare. 

Deocamdată, pentru că acum se împlinește relația bună dintre Venus și 
Jupiter, schema aceasta pe care o aplicăm face trimitere la nevoia de confort. 
Mâine, când se va împlini același unghi cu Capul Dragonului, vom transforma 
această nevoie personală într-un interes de grup, într-un obiectiv social. Așadar, 
schema acestei zile face trimitere la un moment de inspirație din folosirea căruia ar 



Săptămâna 8 – 14 februarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 4 februarie 2016, ora 6:00 

trebui să ne corectăm un comportament, să reparăm o relație, să găsim puterea 
necesară pentru a ne armoniza cu cineva din jur și, de ce nu, poate chiar să-i cerem 
iertare. Toată această transformare, toată această exprimare la un nivel superior 
conține și un moment magic. Fiecare, după gradul de sensibilitate, va fi interesat de 
ceva. Interesul îl îndreaptă către un anume schimb de experiență, unul care în luna 
ianuarie a trecut prin criză, unul care, prin reparare, trebuie să devină foarte 
interesant și util. Astăzi îi vedem acestui tip de relaționare doar caracterul limitat. 
Vedem doar ceea ce nu putem face, doar obstacolele, doar golul. Acesta reprezintă 
îndemnul fericit al acestei zile care, prin umplerea golului, vrea să împlinească mari 
așteptări ale acestei luni și, dovedind preocupările superioare ale individului, să-l 
ajute pe acesta să evite un accident. 

Prin urmare, 10 februarie este o zi de reușită. Succesul momentului vine 
prin evitarea unei căderi, prin completarea unui neajuns și, cei care sunt de felul lor 
lacomi, s-ar putea să nu vadă reușita specială a momentului. Prin ceea ce primim 
astăzi, prin ceea ce împlinim, ne ridicăm, dar nu foarte sus, ci până la nivelul zero, 
până la punctul de echilibru, nu spre o mare performanță. Omul muncitor va 
aprecia în mod substanțial realizările acestui moment, înțelegând cât de mult este 
ajutat prin simplificarea metodei de lucru, prin încălzirea inimii, prin schimburi de 
experiență realizate într-un mod frumos și constructiv, prin reîntoarcerea la 
sentimentul de împlinire. Vom vedea ca acest sentiment de împlinire de astăzi se 
transformă mâine într-un deziderat. 

Nu trebuie să cădem însă în patima aprecierilor gratuite doar pentru că 
astăzi cei doi benefici, Venus și Jupiter, sunt în trigon. În primul rând, Venus se 
află într-o zodie care nu favorizează calitățile sale, iar Jupiter este în mers 
retrograd, deci binele trebuie să slujească unui scop. Scopul acesta a fost vizibil în 
luna anterioară, prin preocupări, prin tipul de relație pe care l-am alimentat, prin 
intensitatea iubirii pe care am fost în stare să o arătăm. Nu este cazul să fim atât de 
zăpăciți încât să credem că acum putem arăta iubirea pe care nu am deținut-o 
niciodată, că putem afișa calități pe care nu le-am avut niciodată. Trigonul acesta 
dintre Venus și Jupiter nu face minuni, ci doar împlinește așteptări personale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi atracția către acțiune ca 
pe un îndemn la a ne completa, la a ne reinventa, la a crește pe măsura calității 
puterii pe care o avem. 

 
Joi, 11 februarie 

Joi 11- 2-2016  1:07    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Joi 11- 2-2016  6:25    Luna (Pis) Sex (Cap) Mercury 

Joi 11- 2-2016 11:55    Luna (Pis) --> Aries 

Joi 11- 2-2016 21:57   Venus (Cap) Tri [Vir] North Node 
 

Vocea conștiinței - un secret. Se întâlnește o pedeapsă. Cuvintele sunt foarte 
importante. Se transmite o informație importantă pentru grupul de apartenență. 
Se face o sinteză. Se vede foarte departe. Perspectiva evenimentelor 
îmbunătățește starea de confort. Accidentele sunt evitate. Noroc prin dragoste 
față de grup. 

 
Mulți vor avea clar senzația că aceasta este cea mai bună zi a săptămânii, că 

de aici le vin beneficiile cele mai mari. Consideră că doar realizările acestui moment 
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sunt foarte importante și de acestea își vor aminti mult timp de acum încolo. Și 
momentul acesta păstrează ceva din vibrația norocului despre care am aflat în ziua 
anterioară. Și acum suntem ridicați la cer, suntem recompensați ori apreciați 
pentru lucruri care ne sunt specifice și pe care nu am putut până acum să le arătăm 
într-un mod atât de deschis și de frumos. Totuși, nu aceasta este, privit în mod 
singular, cea mai importantă zi a săptămânii. Ea doar face front comun cu ceea ce 
s-a consumat în ziua anterioară, când Venus se afla în trigon cu Jupiter. Acum 
încercăm să exprimăm la nivel social ceea ce ne-am dorit să avem pentru sine, în 
familie, în relațiile personale, cu prietenii sau cu cei dragi. 

Astăzi starea de confort are o altă denumire, deși momentul ne vorbește 
despre alte lucruri importante față de ceea ce ni s-a părut de maximă urgență în 
ziua anterioară. Adică mesajul seamănă cumva cu ceea ce am parcurs ieri,  în 
sensul că trebuie să fie la fel de constructiv și de sublim, la fel de puternic și de 
eficient pentru a nu ne pierde cu firea atunci când ne exprimăm la un nivel mai 
înalt sau față de mai mulți oameni, pentru a nu ne risipi în încercarea de a ne pune 
în valoare. 

Dintre toate zilele lunii februarie, momentul acesta pare să fie edificator în a 
asculta vocea conștiinței. Până acum toate aceste strigăte sau sugestii păreau că se 
adresează doar forului intim, dar individului, adică doar el trebuia să țină cont de 
ele. Acum realizăm că devenirea unui individ face parte din planul de transformare 
a grupului. Așadar, n-ar trebui să fim surprinși dacă momentul acesta ridică 
anumite semne de întrebare față de capacitatea individului de a participa la o așa 
mare sinteză. Unii vor considera că este prea mult să vorbească în fața celorlalți, să 
se exprime, să punem la dispoziția lor ceea ce până acum au folosit doar pentru 
sine. Nu vede utilă această descindere, această exprimare la un alt nivel. Noi, 
pentru că studiem astrologia, știm că această combinație a trecerii Lunii prin Coada 
Dragonului cu relația frumoasă a lui Venus cu Axa Dragonului permite individului 
să transfere comunității emoții frumoase, puteri personale, să consolideze o 
schemă socială cu elemente personale. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne ajută să evităm o tentație, să 
împlinim un deziderat mai vechi, să ne exprimăm pe un nivel superior și rezultatul 
spectaculos al acestor ipostaze sociale să genereze efecte în cascadă, unele de care 
ne vom aminti peste mult timp de acum încolo pentru că ele se vor integra în 
mentalitatea de grup. Există un mare impact asupra comunității prin ceea ce facem, 
prin ceea ce spunem ca și cum aceste emisii, toate cele ce le dăruim au fost cerute 
de comunitate, dar până acum nu am văzut lucrul acesta sau, dacă l-am văzut, nu 
am putut să-i dăm curs. 

Trecerea Lunii prin Coada Dragonului, cumulat cu împlinirea unui unghi 
frumos dintre Venus și Axa Dragonului, transformă orice situație personală într-o 
ipostază socială puternică, solidă, una care să împlinească o nevoie a momentului. 
Desigur, pentru că în preajma Capului Dragonului avem planeta Jupiter aflat în 
mers retrograd, nu este cazul să ne așteptăm ca această construcție astrală să 
rezolve problemele anului. Prin ceea ce ni se întâmplă acum rezolvăm o problema a 
săptămânii sau, cel mult, o problemă a lunii februarie, nu a anului 2016. Oamenii 
se vor preocupa astăzi de confort, de lucruri frumoase, vor putea să facă sinteze fără 
să simtă că se consumă și, în plus, cei care lucrează cu energia sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală vor putea să renunțe ușor la ceea ce-
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i apasă, la zgomotul strident al viciilor, poate chiar la vicii în sine. Este, așadar, o zi 
de atenție și de profunzime. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne preocupa de cum 
anume se realizează transferul valorilor personale către zona publică. Vom vedea 
mai târziu cum anume s-a realizat lucrul acesta. Avem nevoie să fim atenți pe fapte, 
nu cum anume se realizează aceasta. 

 
Vineri, 12 februarie 

Vineri 12- 2-2016 12:36    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Vineri 12- 2-2016 15:03    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Vineri 12- 2-2016 16:51    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Vineri 12- 2-2016 19:17    Luna (Ari) Opp (Lib) Lilith 
 

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. 

 
Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Berbec încurajându-i 

pe oameni să constate primele rezultate produse de noul tip de exprimare pe care l-
au abordat în zilele anterioare. Unii s-ar putea să fie astăzi mult prea lacomi, să 
iubească minciuna, să considere că dacă sunt instabili sau dacă îi constrâng ușor pe 
ceilalți dovedesc, prin acest comportament, putere și capacitate de a se descurca. 
Există un raport complicat ce este ușor de constatat din dispunerea astrală a 
momentului. Luna trece prin conjuncția cu Uranus și, implicit, reactivează careul în 
T pe semne cardinale ce îl are pe Pluton ca planetă focar. Multe dintre cele care 
devin evidente astăzi sunt marcate de un caracter practic, vor să fie judecate după 
ceea ce poate fi măsurat sau cântărit, dar, în realitate, totul se bazează pe 
importanța pe care individul și-o acordă lui însuși. Dacă în ultimele două zile a fost 
înțelept, atent la valorile cu care intră în contact și nu a urmărit să promoveze idei 
false sau să arate celorlalți un comportament stricat, momentul de egoism al zilei 
de 12 februarie va fi unul plăcut, deconectant, lipsit de pericol. 

Abia acum, în 12 februarie, mulți vor constata o parte a devizei generale 
aplicată acestei săptămâni, cea care se referă la gândul care nu poate schimba 
ordinea. Se întâmplă lucrul acesta pentru că se trece de la bucuriile și realizările 
ultimelor două zile la o altă încercare, una mult mai serioasă și mai importantă 
pentru tipul de analiză pe care îl abordăm aici - cea personală. Dacă în ultimele 
două zile am reușit, prin interacțiuni, să completăm un gol, unul de natură socială 
sau profesională, în momentul acesta golul de caracter, de atitudine sau de puritate 
sufletească este bine argumentat, este ascuns sau nu este investigat cu duritate 
pentru un rezultat imediat. Din această cauză, confortul și siguranța de sine pe care 
le constatăm din trigonul Lunii cu Saturn sunt anulate de faptele individului cele 
care sunt plasate pe frecvența careului în T pe semne cardinale cu Pluton focar. Nu 
ar trebui să ne mirăm dacă astăzi seriozitatea este pusă la îndoială, dacă aventura 
este mai importantă decât stabilitatea pe care am cerut-o și am primit-o în ultima 
perioadă. N-ar trebui să fim surprinși dacă astăzi nu mai ținem cont de vocea 
conștiinței. Vibrația acestei zile face un balans interesant între ceea ce considerăm a 
fi bun pentru sine și ceea ce este în realitate. Binele care există în realitate și-a făcut 
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simțită prezența încă din zilele anterioare. Ceea ce credem acum că este formula 
fericirii perfecte nu este altceva decât un alt gol. Factorii care corodează astăzi 
binele obiectiv vor produce un gol similar cu cel pe care l-am completat cu un 
ajutor exterior în ultimele două zile. Iată că, fie că vrem, fie că nu vrem, există 
ordine pe care nu le putem schimba ceea ce va face ca o lecție neînvățată să se 
repete. 

Prin urmare, 12 februarie este o zi în care ne confruntăm cu propriile 
probleme, conștientizăm propriile limite sau, cel puțin, așa ar trebui. Cine nu se 
ocupă de conștientizare pentru că are alte treburi mai importante va elibera acești 
factori corozivi și se va trezi în perioada de retrogradare a lui Saturn, adică de pe 25 
martie până în august, că se va întâlni cu probleme similare celor pe care le-au 
rezolvat în ultimele două zile, având clar senzația că oricât de multă putere au, 
anumite lucruri nu pot fi schimbate. Cel care este puternic își face autocritica, va 
înțelege ce nu este corect din comportamentul său și va alege, în cunoștință de 
cauză, să nu schimbe această ordine, preocupându-se mai curând de stabilizarea 
impulsurilor personale pe linia credinței sau a educației morale. Acești oameni 
curați la suflet vor sta astăzi departe de minciună, pe ei nu-i va deranja dacă 
seriozitatea le va fi pusă la îndoială și vor amâna aventurile pentru o altă perioadă. 
Astfel, în funcție de dinamica pe care o alimentăm vom știi clar în care categorie ne 
situam și care va fi perspectiva evenimentelor în care ne implicăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu generaliza după un caz 
particular. Generalizarea presupune consens, uniformitate, similitudine. Când 
aceasta este realizată forțat se produce un gol. 

 
Sâmbătă, 13 februarie 

Sambata 13- 2-2016  3:11 Sun (Aqu) Sex (Ari) Luna 
Sambata 13- 2-2016  5:16    Luna (Ari) Squ (Cap) Venus 

Sambata 13- 2-2016 12:34    Luna (Ari) Squ (Cap) Mercury 

Sambata 13- 2-2016 13:37    Luna (Ari) --> Taurus 
 

Schimbul de experiență are un efect binefăcător. Se răspunde unei 
provocări. Viața este într-o continuă transformare. Forța este încercată prin 
regret, dezamăgire, accident. Este inventariat patrimoniul personal. Se suportă 
mult mai ușor o presiune. Conflictul deschis rezolvă o problemă mai veche. 
Adevărul celorlalți nu ne mai ajută. 

 
Conjuncturile astrale ale momentului ne reamintesc din nou de anumite 

conflicte. S-ar putea ca unele dintre ele să se intensifice mai mult decât este cazul, 
adică să le observăm, dar să nu putem interveni asupra lor. Complicațiile despre 
care vorbesc aceste conjuncturi ar putea să facă trimitere la cadouri, la sentimente 
confuze, la o invidie pe care luna anterioară nu am putut-o controla, la o presiune 
care vine din zona socială pe ideea de timp, de valoare sau de termen. 

Este ultima zi în care Mercur trece prin zodia Capricorn, pentru că în ziua 
următoare, mai exact în noaptea de sâmbătă spre duminică, va trece în Vărsător. 
Ceea ce nu ne convine astăzi devine acuzator, încărcat de vină, deci vine spre 
individ cu o mare presiune. Unii vor crede că dacă se documentează, dacă intră în 
contact cu informații noi scapă de această presiune, i se distrage atenția de pe o 
problemă și prin preocupări superficiale sau noi să depășească acest impas. 13 
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februarie este reprezentativă la capitolul conflict, deși nu este obligatoriu ca acest 
conflict să fie între oameni, poate fi și cu propria persoană argumentat de neputința 
de a face față la anumite solicitări. 

Pentru că în mijlocul zilei Luna va ieși din zodia Berbec și va intra în zodia 
Taur acest conflict se poate ascunde de la sine, se poate argumenta atât de bine 
încât să se oprească. Știm însă că între aceste două zodii, Berbec și Taur, există o 
asemănare referitoare la timp: Berbecul intensifică prin exprimare, Taurul prin 
suprimare. Asta înseamnă că dacă într-una din cele două zodii se constată 
problema, prin energia și mesajul specifice, niciuna nu o poate rezolva, ci o va 
amplifica. Așadar, acolo unde punem accentul pe adevărul celorlalți nu facem 
altceva decât să arătăm că avem așteptări de la cei care nu ne pot ajuta sau să 
devenim neîncrezători la modul general în oameni pornind de la niște cazuri 
particulare din prezent. Deci, așa după cum se poate observa, 13 februarie este o zi 
de analiză, dar nu de analiza bună. Ceea ce se poate rezolva astăzi ține mai curând 
de timp, adică este o problemă mai veche. Totuși, momentul zilei de 13 februarie nu 
ne permite să ne preocupăm de probleme foarte vechi așa cum o făceam pe 
vremuri.  

Prin urmare, 13 februarie este o zi de contracție. Mulți vor considera că 
nerespectarea unor tabieturi, schimbarea la minimum a programului stabilit 
pentru această zi reprezintă cea mai mare problemă și un veritabil motiv în 
favoarea ideii că trăiesc o viață nefericită. Modul acesta subiectiv de a vedea 
lucrurile, ușurința cu care analizează disproporționat, cu care dau curs unei 
presiuni deși ar putea foarte ușor să-l ignore, arată că încă mai conviețuiesc cu 
probleme nerezolvate și că acestea s-au ascuns printre cele din ultima vreme care 
strigă în mintea individului că aceste probleme mici sunt adevărata cauză a 
nefericirii. Adevărata cauză a nefericirii este inflexibilitatea, ușurința de a face 
probleme celorlalți, tendința de a deforma adevărul, plăcerile vicioase. Pe acestea le 
vom explora astăzi prin cele două careuri pe care Luna le împlinește cu Venus și 
Mercur. Apoi, în a doua parte a zilei, când Luna va trece în zodia Taur, s-ar putea ca 
aceste elemente să rămână în sfera lor conflictuală, dar să nu mai fie văzute atât de 
clar. Unora li se va părea că problema a dispărut, că s-au liniștit, că și-au stins 
amarul într-o ceașcă de cafea sau după ce au băut un litru de ceai aromat. Atracția 
către un gust neobișnuit, către cuvinte care să inspire plăcere, care să trezească 
senzații frumoase reprezintă a doua parte a zilei, instrumentul prin care ne 
redobândim starea de confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda problemele 
vechi cu cele noi. Ceea ce este vechi a primit deja o etapizare, are deja trepte 
programate pe care am hotărât că le vom respecta, iar ceea ce este de ultim 
moment zăpăcește, țipă foarte tare, afectează starea de confort, modifică 
argumentul unei decizii. 
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Duminică, 14 februarie 
Duminica 14- 2-2016  0:42 Mercury (Cap) --> Aquarius 

Duminica 14-2-2016  0:58 Mars (Sco) Sex [Vir] Jupiter 
Duminica 14-2-2016  4:38 Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 14- 2-2016 13:52 Luna (Tau) Opp (Sco) Juno 

Duminica 14- 2-2016 17:28  Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Duminica 14- 2-2016 22:34Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Se cere prea mult din partea unui individ care până acum nu a dovedit 
nimic. Iubire cu frică. Lipsa de experiență scoate la lumină o minciuna mai veche. 
Oamenii se ceartă de la banii. Proiectele de viitor nu țin cont de resurse. Starea de 
sănătate se îmbunătățește. Comunicarea se realizează la un nivel superior. 
Inspirație. Deschidere către o zona abstractă. Seriozitatea prin fapte este 
înlocuită cu seriozitatea prin idei sau vorbe. 

 
În noaptea de sâmbătă spre duminică Mercur va intra în zodia Vărsător și ne 

va atrage atenția asupra unor restanțe. În primul rând, prima restanță la care ne 
vom gândi încă de dimineață va fi cea legată de iubire. Unii iubesc în secret, alții 
spun că iubesc altfel decât sunt în realitate, unii nu iubesc deloc. Toate aceste trei 
direcții vor fi importante astăzi pentru că toate fac trimitere la o minciună. 
Minciuna este marele secret al zilei de 14 februarie care i-a chemat pe oameni până 
acum să se preocupe de valori materiale, de bani, de câștiguri, deși nu meritau să 
primească în modul în care cereau lucrurile acestea. Apoi, pentru a ascunde lucrul 
acesta, se va face trimitere și la o anume lipsa de experiență, la o cunoaștere 
parțială, la o bucurie superficială, cea care nu este deloc pe frecvența lui Marte din 
Scorpion, dar poate fi pe frecvența lui Jupiter retrograd din Fecioară. Cu alte 
cuvinte, gândirea profundă și ideile ordonate pe care suntem îndemnați să le 
folosim imediat ce Mercur intră în Vărsător, în exaltare, au nevoie de lumini 
stridente, de un auditoriu, de o scenă pe care să facă o reprezentație. Dacă ne 
referim la domeniul cultural atunci forma aceasta de disimulare, minciuna aceasta, 
capătă înfățișarea ideilor diverse. Multiculturalitatea, schimbul de impresii, zona 
comună unde fiecare are dreptul să-și etaleze opiniile pare să fie partea cea mai 
bună și mai frumoasă a acestei zile. Apoi, pentru cei care se limitează doar în zona 
aceasta, apar și recompense. 

Desigur, nu toată lumea se preocupă de cultură, nu toată lumea este 
interesată de educație, de moralitate, dar cu toții avem în acest moment experiența 
impulsurilor pe care le-am traversat de-a lungul acestei săptămâni și care fac 
trimitere la lucruri nerezolvate din destinul propriu, la bucurii menținute forțat 
care au creat goluri periculoase. Schemele acestea devin astăzi foarte vizibile prin 
minciună, deși este posibil ca în trecut golul în sine să nu fi fost creat de minciună, 
ci doar de prea multă ambiție, de lipsă de respect, de lăcomie. 

Gândirea profundă, ușurința cu care oamenii se deschid acum către valorile 
profunde, esențiale, ale vieții se situează în contrast cu impulsul momentului. În 
felul acesta ne dăm seama că de-a lungul săptămânii ne-am consumat energia 
urcând și coborând, demonstrând sau refuzând demonstrațiile celorlalți. O parte 
din argumentele pe care le-am folosit de-a lungul săptămânii vor deveni astăzi 
elemente de fală, de mândrie, dovezi ale faptului că vorbim în cunoștință de cauză, 
ne-am mai ocupat de lucrul acesta, știm cum să-l abordăm. 



Săptămâna 8 – 14 februarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 4 februarie 2016, ora 6:00 

În realitate, profunzimea care ne vine din poziția lui Mercur pe Vărsător, dar 
și din trecerea lui Marte prin zodia Scorpion ne îndeamnă să renunțăm la zgomot, 
să alungam din minte gândurile care strigă spre răzbunare sau care cer împlinirea 
propriei dreptăți. Deși tendința este de a dovedi seriozitate prin idee sau prin 
vorbă, în realitate, ceea ce este esențial astăzi se ridică doar din faptă. Abia 
începând cu săptămâna următoare, după ce unghiurile acestea se vor rarefia, după 
ce Mercur se va stabiliza pe zodia Vărsător vom vedea cât de periculoasă este 
iubirea cu frică, iubirea tăinuită, cât de nefiresc este acest impuls de a obține 
dreptate prin orice mijloc. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine o zi a dorinței. În funcție de 
preocupările pe care le-am avut de-a lungul acestei săptămâni, dorințele de-acum 
pot fi profunde, educate, morale sau pur și simplu dezordonate. Tendința este de a 
căuta în jur vinovați pentru conținutul acestor dorințe. Noi, pentru că ne ocupăm 
aici de astrologie și, nu oricum, ci de astrologia folosită pentru dezvoltarea 
personală, știm că acest lucru este o greșeală. Ceea ce este frumos și bun ni se pare 
greu, imposibil de atins și obositor. Cu cât ne preocupăm mai mult de lucrul acesta 
care ne lansează încă de la început mesajul acțiunilor obositoare, cu atât mai mult 
lucrurile se așază, ele devin din ce în ce mai ușor de împlinit, de realizat sau de 
soluționat. Este posibil ca momentul acesta să reprezinte un impuls către zona 
abstractă, un impuls către a ne șlefui sau a ne vindeca. Deschiderea către zona 
abstractă a vieții pare să fie o condiție absolut esențială pentru împlinirea lor. 

Există și oameni care vor deveni vedetele acestei zile. Cei care de-a lungul 
întregii săptămâni au strigat că faptele celorlalți sunt greșite, cei care s-au 
preocupat ca faptele lor să fie foarte bune și au obținut și rezultate în sensul acesta 
vor folosi adâncimea emoției, adică sextilul Marte-Jupiter, pentru a întări credința. 
Această credință nu se întărește privind în viitor, ci, din cauza retrogradării lui 
Jupiter, privind către faptele celorlalți. Aceste persoane care toată săptămâna au 
încercat să lanseze mesaje puternice, înălțătoare, se liniștesc acum și se hotărăsc să 
nu facă niciodată ceea ce văd la alții. Acestea sunt faptele care îi prezintă pe ei ca 
fiind ființe serioase. Ceilalți vor prefera mai mult să vorbească, să filozofeze despre 
seriozitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de valori 
morale. Ceea ce ne dovedim nouă înșine, nu ca argument, ci ca faptă, va rămâne o 
mare achiziție. Prin ceea ce avem de parcurs astăzi, vorba zboară, dar fapta rămâne. 

 
 



Săptămâna 15 – 21 februarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 11 februarie 2016, ora 5:40 

15 - 21 februarie 2016 este săptămâna disjuncției valorilor personale de cele 
sociale și a bucuriei de a păstra ceea ce este bun și durabil. Importanța majoră a 
acestei săptămâni vine din faptul că va scoate în evidență această luptă între 
valorile personale și cele sociale pentru a elogia ceea ce ne separă, pentru a adânci 
această disjuncție, această separare între ceea ce este individual și ceea ce este 
comun. Această săptămână nu are însă accente dramatice așa cum au avut celelalte, 
dar riscul major la care suntem supuși, pericolul care plutește asupra deciziilor 
acestui interval va face din cele șapte zile ale sale șapte momente obositoare și, 
deopotrivă, șapte momente încărcate de glorie. Unele vor fi foarte apăsătoare altele 
foarte frumoase, unele vor consuma prea mult din puterea personală pentru a 
reedita episoade trecute, altele ne vor îndemna să ne separăm de tot ceea ce este 
obositor sau dramatic, pentru a ne vindeca. Din acest punct de vedere această 
săptămână aduce o disjuncție între problemele personale și cele sociale, iar 
rezultatul este unul spectaculos, pentru că întărește discernământul și îi ajută pe 
oameni să vadă mult mai clar unde se termină problema personală și unde începe 
cea socială. 

Schema acestei săptămâni conține câteva evenimente astrale, cum ar fi: 
intrarea planetei Venus în zodia Vărsător, miercuri, 17 februarie, sextilul lui Marte 
cu Capul Dragonului, joi, 18 februarie și trecerea Soarelui în zodia Pești, vineri, 19 
februarie. Acestora li se adaugă ipostaza interesantă a Lunii în prima zi a 
săptămânii, pe 15 februarie, prin opoziția cu Marte și prin împlinirea fazei de 
Primul Pătrar, dar și prin rolul aparte pe care îl va avea vineri, 19 februarie, când va 
împlini, împreună cu Pluton, Uranus și Luna neagră, o cruce cosmica pe semne 
cardinale. Se poate vorbi pe o asemenea combinație de sentimente confuze, de 
trecerea de la condiționare la libertate, de îndeplinirea unor sarcini autoimpuse sau 
care sunt venite pe linie ierarhică ale căror rezultate produc multă satisfacție. Asta 
înseamnă că întâmplările care nu ne consumă energia prin mijlocirea separării, 
fragmentării, disjuncției sunt folosite pentru conservarea calităților și pentru a le 
transforma pe acestea în elemente durabile. 

Marea problemă a acestei săptămâni vine din precipitare. Atunci când nu ne 
gândim suficient, când uităm că suntem deja în plină expresie a anului 2016, anul 
dihotomiilor periculoase, an în care martorul este important și la care se ajunge 
prin judecată repetată, prin rezervă sau atenție, se poate vorbi de o separare, una pe 
care să o vedem bună și tocmai pentru că o vedem bună să o facem durabilă. 
Aceasta este trăsătura neobișnuită a săptămânii în curs. Aceasta este lama cu două 
tăișuri cu care vom lucra de-a lungul acestui interval. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că marile 
realizări de acum vin prin cultivarea spiritului practic, dar nu avem de ce să 
transformăm acest spirit practic într-un materialism obositor. Avem nevoie doar de 
corelații pertinente care să fie susținute pe evenimente reale, nu pe presupuneri, nu 
pe închipuiri. 
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Luni, 15 februarie 
Luni 15- 2-2016  1:13    Luna (Tau) Tri [Vir] Jupiter 

Luni 15- 2-2016  2:13    Luna (Tau) Opp (Sco) Mars 

Luni 15- 2-2016  4:56 Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Luni 15- 2-2016  9:49 Sun (Aqu) Squ (Tau) Luna (Half Luna) 
Luni 15- 2-2016 12:57    Luna (Tau) Tri (Cap) Venus 

Luni 15- 2-2016 16:37    Luna (Tau) --> Gemini 

Luni 15- 2-2016 20:38  Luna (Gem) Tri (Aqu) Mercury 
 

Tristețea ne oferă răspunsuri interesante. Acolo unde nu există înțelegere 
există îndrăzneală sau tupeu. Cunoașterea este atinsă după o provocare. 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. Vorba dulce 
mult aduce. Sunt investigate noi interdicții. 

 
Prima zi a săptămânii aduce împlinirea Primului Pătrar, adică a primului 

careu dintre Soare și Lună, aspect ce are pe fundal sfârșitul tranzitului Lunii prin 
zodia Taur și, implicit, împlinirea opoziției cu Marte, planetă care tranzitează de 
ceva vreme zodia Scorpion. Apoi, pe ultimul segment al zodiei Taur, Luna lansează 
și un mesaj pozitiv implicându-se în trei unghiuri pozitive, cu Jupiter, Axa 
Dragonului și, respectiv, Venus. În a doua parte a zilei, ea va trece pe zodia Gemeni 
și, spre seară, va împlini un trigon cu Mercur din zodia Vărsător. 

Schema aceasta astrală face o combinație interesantă între provocare și 
dezamăgire, între tristețea că nu am reușit să obținem ceea ce ne-am propus în 
zilele anterioare și speranța că această săptămână ne va oferi mai mult decât ni s-a 
oferit anterior. Se pornește însă cu această senzație de apăsare, cu neputința de a 
înțelege importanța inițiativei, a curajului sau, acolo unde este cazul, a retragerii. 
Mulți vor constata, chiar din prima zi a acestei săptămâni, că rămân fără principii, 
că sunt separați de ceea ce au iubit până acum, că sunt, la modul concret, 
deposedați de obiecte sau se desprind mult mai ușor de patima cu care le iubeau și 
și le țineau aproape. Ca o consecință pozitivă a acestei detașări, se va observa, în 
special în a doua parte a zilei, consolidarea sentimentului de prietenie, 
comunicarea mult mai ușoară sau mult mai profundă cu scopul de a înțelege că 
interdicțiile nu sunt invenții inutile, ci fac parte dintr-un traseu evolutiv pentru că 
sunt creații personale și avem datoria morală, în calitate de creator de probleme, să 
le observăm, să le conștientizăm, să le înțelegem pentru a le elimina. 

Un alt element vizibil în ecuație astrală a zilei de 15 februarie vine chiar din 
combinația tranzitului Lunii pe final de zodie Taur cu cel de pe început de zodie 
Gemeni. Dacă, pe final de zodie Taur, Luna le spune oamenilor că proiectele se 
derulează lent, că sunt definite de obstacole, atunci când va trece pe zodia Gemeni 
provocările vor fi văzute altfel, vom avea mai mult curaj, mai multă îndrăzneală, 
mai multă luciditate. Dacă în zona privată lucrurile acestea atrag atenția individului 
către prietenii, către anularea competiției, către a consolida un sentiment frumos 
pentru a ne adâncimi în emoții frumoase, pe zona publică, trecerea aceasta intensă 
de la vibrațiile zodiei Taur la vibrațiile zodiei Gemeni duce la competiție. Mediul 
concurențial nu are în această zi susținere adică totul va fi judecat după viteza de 
reacție, nu după conținutul ei. Cel care nu va reacționa repede va considera că are 
un obstacol pe care nu a fost în stare să-l depășească, iar cel care va reacționa foarte 
repede se va crede superior celorlalți. Maniera aceasta simplistă de a interacționa 
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cu comunitatea, privită prin prisma condiționărilor impuse de anul dihotomiilor 
periculoase, nu poate duce la nimic bun în prezent. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne vorbește despre conduită, despre 
atitudinea pe care ar trebui să o avem față de oamenii din jur, față de comunitate, 
față de faptele cunoscuților sau față de interpretarea pe care am dat-o acestor fapte 
în săptămânile anterioare. Pentru că Luna trece astăzi prin opoziția cu Marte s-ar 
putea ca aceste opinii să fie exprimate într-un mod necuviincios, pe un ton ridicat 
ori și să constatăm că, dintr-odată, devenim mult prea atașați de lucruri și mult 
prea detașați de persoane. A iubi mai mult un lucru decât o persoană este o 
greșeală pe care omul o face față de sine, încălcând regulile scrise ale bunului simț, 
ale moralității. Acolo unde lucrurile acestea nu sunt orientate către duritate, acolo 
unde oamenii nu se lasă în voia acestor derapaje, se poate constata o îndulcire a 
limbajului, adoptarea unor noi strategii de interacțiune, poate chiar succes pe cale 
diplomatică. Având în vedere că ultimele săptămâni nu au fost deloc simple și nu 
au încurajat, decât în cazuri izolate, această formă de armonie sau de echilibru, este 
puțin probabil ca provocările acestei zile, cele care vin cu precădere din opoziția 
Lunii cu Marte (complicații temperamentale), dar și din neputința sa de a media 
tendința Nodurilor (neconcordanță între soluțiile individuale și cele ale 
comunității), să nu ducă spre o competiție gratuită. Dacă într-o competiție se ține 
cont de reguli, dacă oamenii nu devin pătimași atunci când se iau la întrecere, în 
mod sigur nu se va pierde nimic. Din nefericire, ziua de 15 februarie aduce prea 
multă putere în zonele definite anterior de îndrăzneală sau de tupeu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că până și lucrurile 
simple dor. Nu avem de ce să judecăm astăzi lucrurile după intensitatea durerii, 
după gradul de nemulțumire sau după iritarea pe care anumite situații ne-o 
provoacă. Dacă nu ne oprim pe confruntare și căutăm adevărul de dincolo, multe 
din complicațiile acestei zile se vor rezolva de la sine. 

 
Marți, 16 februarie 

Marti 16- 2-2016  8:17  Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Marti 16- 2-2016 19:11  Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Marti 16- 2-2016 23:30    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 
 

Suspiciune. Îndoială. Acuzații nefondate. Se caută soluții imposibile. 
Prietenii nu mai au credibilitate. Sunt agresați cei care oferă ajutor. O încercare 
vine prin informație sau pe calea aerului. Apa devine o problemă. 

 
Luna se află astăzi în a doua zi de tranzit prin zodia Gemeni și are de împlinit 

trei unghiuri: un careu cu Neptun, o opoziție cu Saturn și un sextil cu Uranus. 
Dintr-un anumit punct de vedere, cel referitor la continuitatea unor demersuri 
importante pentru comunitate, ziua de 16 februarie seamănă cu ceea ce s-a 
consumat anterior, în prima zi a acestei săptămâni. Este limpede că această zi va fi 
complicată sau apăsătoare cu precădere pentru cei care au o carieră, pentru 
persoanele care și-au propus activități în comunitate, pentru cei care se ocupă de 
un schimb de experiență. Celelalte persoane, poate chiar și indivizii care reușesc să 
se interiorizeze foarte ușor, să se detașeze de complexitatea și oboseala unor 
interacțiuni intense, vor avea o zi liniștită, în care preocupările cele mai triste sau 
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obositoare țin de o anume rememorare, o suspiciune pe care o tot frământă în 
minte pe evenimente care s-au consumat în săptămâna anterioară. 

Totuși, nu este ușor de trecut cu vederea opoziția Lunii cu Saturn, mai ales că 
ea se realizează pe o axă a comunicării, a cunoașterii. De aici ne pot veni tot felul de 
mesaje confuze ori să apară mici modificări în programul de lucru, mici întârzieri, 
argumentate într-un mod credibil pe care să le acceptăm doar ca informație, nu ca 
eveniment concret și nici ca necesitate. De aici poate apărea o suspiciune, o 
îndoială sau devenim victima unor acuzații nefondate. Pentru a face față acestei 
presiuni venită de pe zona publică nu trebuie să facem prea mari eforturi, ci doar să 
ne detașăm de argument, să-i lăsăm acestuia dreptul de a exista, dar să nu-i oferim 
durabilitate. A crede în argumentul care limitează, care întârzie sau 
obstrucționează înseamnă a nu înțelege că răul acestei zile este trecător. 

Apoi, este important de consemnat și faptul că acum Venus se află pe ultimul 
grad al zodiei Capricorn, urmând ca în dimineața zilei următoare să treacă în zodia 
Vărsător. Asta înseamnă că duritatea cu care ne confruntăm acum, rigiditatea unor 
decizii nu este deloc întâmplătoare, ci doar neputința de a înțelege, un gol 
informațional, dificultate în a ne adapta la condițiile pe care le-am parcurs în 
ultimele patru săptămâni. A ne arăta astăzi nemulțumiți că nu am reușit să obținem 
ceea ce ne-am propus, nu arată dorință de perfecțiune, ci obsesia perfecțiunii, 
inflexibilitate față de nivelul pe care-l avem, deci lăcomie. 

Prin urmare, 16 februarie se va dovedi a fi o zi destul de încărcată, în 
special pentru persoanele care și-au programat interacțiuni sociale, activități pe 
zona publică, în special pentru cei care au ceva de rezolvat și nu pot amâna. Ceilalți, 
își vor interioriza toată această presiune socială gândindu-se la lucrurile pe care nu 
au putut să le rezolve, arătându-se lacomi sau pătimași. Din acest punct de vedere 
există o asemănare teribilă cu ceea ce am parcurs în ziua anterioară. 

Totuși, pentru că 16 februarie este dominată în mare parte de trecerea 
planetei Venus pe ultimul grad al zodiei Capricorn, nu sunt de trecut cu vederea 
aceste impulsuri stranii, aceste reeditări negative. Ele arată că obiceiurile rele încă 
există, ele nu s-au stins, deci, în privința problemei la care fac trimitere, individul 
nu a progresat. Cel care se detașează acum de problemă arată că, cel puțin în 
această zonă la care face referire, a progresat. Cel care constată că nu a progresat, 
dacă nu reușește să se împace cu aceste limite pe care le are, va adânci și mai mult 
prăpastia dintre valorile personale și cele sociale, având toate șansele ca până la 
finalul acestui an atât de greu și de încercat, să devină un inadaptabil. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de bunătate. 
Cel care nu se lasă consumat de situațiile apăsătoare, doar pentru că acestea l-au 
convins că sunt urgente și se întoarce des sau foarte des către bunătate, arată că 
este un om superior. 

 



Săptămâna 15 – 21 februarie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 11 februarie 2016, ora 5:40 

Miercuri, 17 februarie 
Miercuri 17- 2-2016  2:40  Luna (Gem) Tri (Lib) Lilith 

Miercuri 17- 2-2016  2:57Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri 17- 2-2016  5:03Luna (Gem) Squ [Vir] Jupiter 

Miercuri 17- 2-2016  6:16   Venus (Cap) --> Aquarius 
Miercuri 17- 2-2016  9:07    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Miercuri 17- 2-2016 18:38 Sun (Aqu) Tri (Gem) Luna 

Miercuri 17- 2-2016 21:24    Luna (Gem) --> Cancer 
 

Spiritul practic este abordat dintr-o altă perspectivă. Problemele de 
sănătate amplifică o tensiune afectivă. Se caută răspunsuri la cei care au trecut 
prin situații similare. Minciuna este elaborată cu grijă. Singurătatea este semnul 
originalității. Se minte frumos. Agitația din ultima perioadă atinge un vârf apoi 
dispare. Se face apel la noi reguli. Timpul pierdut nu mai poate fi recuperat chiar 
dacă se încearcă acest lucru. Teama de minciună zdruncina proiecte de durată. 
Destinul este încercat. Ideea de prosperitate are nevoie de reformulare. Bunurile 
au alt chip și altă utilitate. 

 
Astăzi Venus intră în Vărsător și ne vom simți eliberați pe presiunea regulilor 

care au fost adoptate și integrate greșite în zona emoțiilor în timpul trecerii acestei 
planete prin Capricorn. Libertatea ne va face să ne simțim mai bine, mai optimiști 
și mai încrezători că fără rigiditate beneficiile unui trai liniștit vor fi mai aproape. 
Este, însă, puțin cam devreme să vorbim despre beneficiile unui trai liniștit. Este 
prea curând să ne gândim că doar ce Venus intră în Vărsător ne va reașeza 
prioritățile, ne va elibera de condiționări și ne va ajuta să uităm că am fost prea duri 
cu sensibilitatea. În plus, nu doar că nu se poate obține imediat lucrul acesta, dar 
Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia Gemeni, trece azi printr-un careu la 
Nodurile sale și apare un eveniment complicat, un episod trist pe care, inițial, îl 
considerăm reprezentativ, practic, de viitor, dar cu cât ne apropiem de a doua parte 
a zilei cu atât mai greu ne va veni să-i vedem rostul bun. 

Dar ziua nu este rea, adică acest careu al Lunii la Axa Dragonului nu poate 
înclina Balanța valorilor atât de mult încât să nu mai conteze celelalte lucruri bune 
pe care le vom parcurge. În mare parte, aceste elemente pozitiv țin de modul cum 
apreciem bunăstarea, de atitudinea corectă pe care o vom avea azi față de bunuri, 
față de importanța lor practică, față de rolul pe care-l vor avea acestea pe mai 
târziu. Trigonul luminariilor ne va ajuta astăzi să nu mai punem nevoile materiale 
înainte celorlalte pentru că în privința strictelor necesități astăzi ne vom mulțumi 
cu ceea ce avem. Nu va putea însă să atenueze lăcomia ori invidia. Din Gemeni, 
Luna va realiza azi un careu cu Jupiter retrograd din Fecioară și cu Chiron din 
Pești. Unii vor spune că lipsurile din ultima vreme i-au îmbolnăvit ori, dacă se vor 
menține așa cum le vad acum, îi vor îmbolnăvi, deși acum au în preajma lor cam tot 
ce le trebuie. 

Acolo unde se depășește o limită a respectului față de valoare, acolo unde 
lăcomia se ridică prea sus, acolo unde bunurilor nu sunt gestionate corect se va 
putea constata, în primul rând, o afectare a stării de sănătate în așa fel încât 
confortul personal să aibă mai mult de suferit. 

Afectarea stării de sănătate prin trecerea planetei Venus pe zodia Vărsător 
este întotdeauna semn de dezordine. Atunci când sănătatea este afectată din prea 
multă independență, din prea multă acțiune sau din prea multă libertate arată că 
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folosim aceste valori, dar nu așa cum le știm, ci în mod răsturnat. Libertatea este de 
fapt dezordine, independența este de fapt teamă de interior, adică disperarea de a 
trăi tot timpul în exterior. Din această cauză trecerea planetei Venus pe zodia 
Vărsător poate aduce zilei de 17 februarie un vârf. Nu se poate stabili din această 
prezentare cu caracter general dacă acest vârf este bun sau rău. Poate fi într-unul 
din cele două moduri în funcție de poziția acestei planete pe tema personală. În 
mod sigur se poate stabili că ziua de 17 februarie aduce tentația minciunii și, prin 
neputința de a depăși această încercare, se pierde ceva. În cazul unor oameni se 
pierde sănătatea, în cazul altora se pierde echilibrul sau apar pierderi la nivel de 
carieră ori imagine publică. Rănirea care vine din plasarea planetei Venus pe axa 
Leu-Vărsător, arată nu doar o acțiune îndreptată împotriva celuilalt, ci o acțiune 
îndreptată împotriva propriei persoane. 

Spre seară, cu puțin timp înainte ca ziua să se termine, Luna va intra pe zodia 
Rac, în domiciliu, și va pregăti vibrațiile minunate ale zilei de 18 februarie, cele care 
sunt dominate de relația bună dintre Marte și Axa Dragonului. Astfel, se poate 
vorbi de o așezare, de un moment de înțelepciune, de o situație menită să clarifice, 
dacă nu era clar, care sunt raporturile pe care le avem cu cei din jur, cât de departe 
se poate merge într-o discuție în contradictoriu, cât de mult ne trebuie să lăsăm de 
la noi pentru ca partenerul de dialog să se bucure de victorie. Am putea spune că 17 
februarie, din acest punct de vedere, este o zi mult prea încercată și obositoare. 
Având în vedere că ne vom mai întâlni cu unghiuri pe care planeta Venus din 
Vărsător le va realiza cu alte planete, vom vedea că schema aceasta de acum este 
atractivă, cu toate că în momentul de față nu ni se pare așa. 

Prin urmare, 17 februarie dorește să se prezinte ca o zi marcată de spirit 
practic, de inventarierea problemelor personale sau urmărește să ne atragă atenția 
asupra acestor probleme ca și cum sunt cele mai importante ale destinului. Dacă 
punem elementele de destin pe picior de egalitate cu ceea ce țipă mai tare în 
această zi chiar vom ajunge să credem că tulburările de moment se pot amplifica, că 
acestea, pe fondul unor relații nesigure sau neclare, pot genera complicații sociale 
de durată. Nu este cazul să considerăm că ne aflăm în fața unor probleme atât de 
mari, ci doar că ne aflăm în fața unui impas. Astăzi, 17 februarie 2016, trebuie să ne 
hotărâm în privința unui traseu, ce facem cu bunurile pe care le avem, cum 
abordăm relațiile. Acolo unde oamenii vor fi zăpăciți, acolo timpul este pierdut, iar 
lipsa lor de atenție le poate afecta starea de sănătate sau poate compromite acele 
relații care nu s-au maturizat încă. Așadar, 17 februarie este o zi care sancționează 
lipsa de atenție, chiar dacă evenimentele care sunt programate pentru momentul de 
față au o profunzime aparte. Profunzimea lor vine din faptul că ne deschide un 
drum interesant. Prin noua poziție a lui Venus descoperim că libertatea nu trebuie 
folosită împotriva celorlalți și nici într-un caz doar pentru îndeplinirea dorințelor 
proprii. Cu toate că pe Vărsător Venus nu are o calitate specială, adică rănește fără 
o intenție clară, fără să urmărească în mod implicit lucrul acesta, caracterul 
imaterial al zodiei Vărsător face bine sentimentului de unitate, dorinței de 
cunoaștere, de explorare a unei lumi necunoscute, de evoluție. Acolo unde 
sentimentele sunt orientate în direcția aceasta poziția lui Venus pe Vărsător este 
eminamente pozitivă și aduce o mare împlinire. Așadar, diferența dintre un individ 
care se folosește de această nouă deschidere pentru succes și unul care își dă singur 
în cap cu el, este dată de sinceritate. Când emoțiile sunt sincere, protejează. Când 
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ele nu sunt sincere, dar vor să fie văzute așa, impun valori care pot fi și bune, dar în 
acest proces de impunere întotdeauna oamenii se rănesc unii pe alții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a transforma libertatea în 
observație. Abia urmărind acest proces realizăm cât de multe bariere ne construim 
refuzând observația. 

 
Joi, 18 februarie 

Joi 18- 2-2016  5:25    Mars (Sco) Sex [Vir] North Node 

Joi 18- 2-2016 13:52    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 
 

Evoluție prin mișcare. Flexibilitate. Inspirație. Deschidere către noi 
oportunități. Sunt acceptate sfaturile celorlalți. Se face o sinteză utilă a 
experiențelor de viață. Puterea este controlată. Exemplu pozitiv este foarte 
important. Se ridică o interdicție. Relațiile își pierd caracterul greu. Mare forță și 
creativitate. Expresie pe un nivel superior. Seducție. Depășirea unor bariere. 
Viclenie. Istețime. Evoluție. 

 
Astăzi se împlinește unul dintre cele mai frumoase aspecte ale acestei 

săptămâni și, dacă ar fi să privim doar prin prisma sensibilității și să considerăm că 
progresul este elementul cel mai important al acestei perioade, am putea considera 
că acest sextil dintre Marte și Axa Dragonului (că de el vorbim) reprezintă unul 
dintre cele mai frumoase aspecte ale lunii februarie. De aici înțelegem că maniera 
sa de acțiune ne lansează o invitație la flexibilitate, la inspirație și ne oferă 
promisiunea că, dacă le vom aborda pe acestea cu implicare, vom evolua. Evoluția, 
așa cum este ea creionată din unghiurile momentului, depinde foarte mult de 
rememorare. Rememorarea ne spune astăzi care sunt valorile personale esențiale, 
ce este important din demersurile publice și unde anume se poate întrezări o 
disjuncție. Abia acum, în mijlocul săptămânii, reușim să înțelegem mult mai bine 
deviza generală aplicată acestei săptămâni care ne vorbește despre separare și 
despre valorile esențiale, singurele care trebuie să meargă mai departe. 

Pentru că Marte se află pe zodia Scorpion, se poate vorbi acum de siguranță 
de sine. Nu se poate ști dacă această siguranță de sine este bună sau rea, unghiurile 
de acum nu ne indică precis o asemenea informație, însă în mod sigur trăsătura 
aceasta la care ținem foarte mult ne ajută să facem o sinteză interesantă asupra 
experiențelor de viață. Se știe, nu doar din astrologia karmică, ci și din astrologia 
holistică, faptul că această relație bună dintre Marte și Axa Dragonului, la fel cum și 
relația bună dintre Saturn și Axa Dragonului, dar care nu se împlinește acum, 
reprezintă un semn clar de progres și de deschidere, o dovadă a faptului că lucrăm 
cu elemente situate pe un nivel superior. 

Primul element pe care-l vom conștientiza va fi cel legat de putere. Puterea 
va fi mult mai ușor controlată, impulsivitatea nu se va exprima într-un mod atât de 
agresiv sau de violent, viclenia va fi înțeleasă altfel, iar seducția nu va mai fi o 
problemă. În felul acesta, se poate stabili că relația bună dintre Marte și Axa 
Dragonului, chiar dacă prin această dispunere nu se mediază tendința Nodurilor, 
reprezintă un moment interesant de deschidere. El nu va face trimitere doar la 
relații, doar la spiritul întreprinzător, doar la modificarea opiniilor celorlalți pentru 
a le face mai încrezătoare sau mai puternice, ci și la identificarea circumstanțelor 
atenuante, adică are menirea de a atenua puțin din agresivitatea momentului, de a-
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i ajuta pe oameni să găsească elementul comun, să se preocupe de ceea ce-i unește, 
nu doar de ceea ce-i dezbină. Din acest punct de vedere mijlocul săptămânii ar 
putea crea și un contraargument devizei generale aplicată acestei săptămâni care ne 
vorbește despre disjuncția valorilor. 

Apoi, un alt element important al ecuației astrale aferentă zilei de 18 
februarie este cel al depășirii unor bariere. Dacă prima dată conștientizăm că 
puterea este mult mai bine controlată, cu cât ne menținem în această sferă a binelui 
cu atât înțelegem mai bine că această putere trebuie folosită pentru a depăși o 
barieră. Pentru unii, mai sensibili din fire, această barieră este dată chiar de 
disjuncție, de separare, de fragmentare, de anulare sau de discordie. 

Prin urmare, 18 februarie este o zi care ne atrage atenția asupra achizițiilor 
pe care le avem deja, asupra valorii pe care o reprezentăm față de noi înșine sau 
față de comunitate. Ceea ce vedem și înțelegem astăzi ne ajută să găsim elementul 
comun care se situează între valorile personale și cele sociale pentru a nu mai trăi 
în fragmentare sau în separare. Tot ceea ce înțelegem astăzi ne ajută, prin putere 
sau prin nevoia de progres, să consolidăm acele ambiții sociale corecte, frumoase, 
constructive care ne conferă mobilitate și ne protejează sensibilitatea. Ne vom simți 
astăzi încurajați să ne deschidem către noi oportunități, să acceptăm opiniile 
celorlalți, să nu mai judecăm viclenia doar prin frică, ci să o privim ca un defect de 
funcție, ca o eroare a unui proces. 

Apoi, după ce vom înțelege că puterea aceasta, tocmai pentru că este bună 
este și ușor de controlat, ne ajută să depășim anumite bariere, vom reuși să 
obținem o stare de bine, de flexibilitate, pe care unii o vor folosi după cum li s-a 
părut importantă în ultimele luni, după încărcătura emoțională, după 
condiționările care le-a dat de furcă în anul anterior. Se poate ajunge apoi la 
experimentare, la o simplificare a schimbului de experiență în așa fel încât relațiile 
să devină foarte ușoare. 

Există însă și o componentă destul de delicată a acestei zile care se va 
manifesta mai intens în a doua parte a zilei, spre seară, când Soarele va trece pe 
ultimul grad al zodiei Vărsător. S-ar putea ca această senzație de libertate să mai 
aibă din loc în loc și câteva picături de întunecare, să mai intervenim în toată 
această comportare frumoasă cu picanterii, cu gesturi de proastă factură, cu erori 
de judecată sau cuvinte nepotrivite. Deși, inițial, acestea par simple erori sau 
derapaje ce pot fi trecute cu vederea tocmai pentru că ansamblul zilei este unul 
bun, faptul că ele se manifestă prin ultimul grad al zodiei Vărsător arată că s-a 
cultivat trăsătura respectivă, că nu a părut pur și simplu, adică nu este nimic 
întâmplător. Cu toate acestea, nu trebuie să luăm de decisiv, este important doar să 
vedem, doar să conștientizăm și să nu îi legăm pe ceilalți cu opiniile acestea 
hiperlucide. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza astăzi de cuvânt. 
Cuvântul este o armă doar în luptă, dar astăzi nu se pune problema de luptă. 
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Vineri, 19 februarie 
Vineri 19- 2-2016  0:05    Luna (Can) Tri (Sco) Juno 

Vineri 19- 2-2016  3:35    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Vineri 19- 2-2016  5:44    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Vineri 19- 2-2016  7:33 Sun (Aqu) --> Pisces 
Vineri 19- 2-2016  9:19    Luna (Can) Squ (Lib) Lilith 

Vineri 19- 2-2016  9:23    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Vineri 19- 2-2016 10:51    Luna (Can) Sex [Vir] Jupiter 

Vineri 19- 2-2016 15:18Luna (Can) Sex[Vir]North Node 

Vineri 19- 2-2016 16:38    Luna (Can) Tri (Sco) Mars 
 

Puterea este deținută de cel sensibil. Deschidere față de noi criterii de 
evaluare a puterii. Seriozitate. Aprecierea vine după o încercare. Minciuna este 
corozivă. Se face dreptate într-un mod constructiv. Soluțiile de acum pot fi puse în 
aplicare mult mai ușor. Apare o complicație legate de patrimoniu. Este pus la 
îndoială un sfat. Neastâmpăr. Neputința de a ține pasul cu pretențiile celorlalți. 
Așteptări nerealiste. 

 
Astăzi Soarele va trece în zodia Pești și ne va îndemna să ne evaluăm altfel 

puterea de convingere, să fim mult mai atenți cu mesajele pe care le transmitem, să 
nu mai preferăm caracterul coroziv al informațiilor doar pentru că numai în modul 
acesta obținem avantaje imediate. Tactul și diplomația vor face parte din 
preocupările pe care le vom avea în următoarele patru săptămâni, fiind capabili de 
mari sacrificii, atunci când situația o cere sau găsind puterea necesară pentru a ne 
detașa de ceea ce este fals sau obositor. În Pești, Soarele nu are numai trăsături 
pozitive. Reușim să descoperim care dintre trăsăturile negative ale acestei zodii vor 
fi mult mai vizibile în următoarele patru săptămâni observând care sunt unghiurile 
proaste care își pun amprenta acum, în acest moment de ingres, pe această 
schimbare de vibrație impusă de tranzitul Soarelui. Înainte ca Soarele să își încheie 
deplasarea sa prin zodia Vărsător, Luna va trece prin opoziția cu Pluton și prin 
careul cu Uranus, apoi, la puțin timp de la trecerea Soarelui în zodia Pești, ea va 
împlini un careu cu Luna neagră, ceea ce înseamnă în ecuația astrală a zilei o cruce 
cosmică pe semne cardinale. Intrarea Soarelui pe zodia Pești, adică trecerea de la 
încredere în sine, chiar și atunci când ea nu este susținută de argumente solide, la 
sensibilitate, emoție, suspiciune sau ambivalență, dar nu oricum, ci atunci când pe 
cer avem o asemenea dispunere agresivă (crucea cosmică pe semne cardinale), 
înseamnă adoptarea unor comportamente represive, invadarea intimității celuilalt 
cu scopul de a afla care este motivul pentru care unii oameni aleg să se izoleze, să se 
interiorizeze, ce anume au în interior și îi ajută să găsească soluții la toate 
complicațiile care vin pe nepregătite. Dintre toate aceste planete sau elemente 
astrale care participă la formarea crucii cosmice pe semne cardinale, Luna se pare 
că are rolul cel mai important. Se implică într-o relație bună cu Axa Dragonului și 
reușește să medieze tendința nodurilor, iar de aici înțelegem că valorile pe care le 
evidențiem în această zi vor fi perene, vor dura mult în timp, chiar și atunci când, 
din diverse motive, demersurile susținute acum vor apela la așteptări nerealiste, 
chiar și atunci când vom trece prin derapaje comportamentale. Schema pe care o 
impune trecerea Soarelui pe zodia Pești arată că avem ocazia acum să lucrăm 
frumos cu elemente sociale, cu forțe care să ne încurajeze deschiderea către noi 
criterii de evaluare, să ne ajute să fim mai serioși, să ne controlăm mai bine în 
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situații delicate, să nu renunțăm la sensibilitate doar pentru că la un moment dat ni 
se pare că trăim într-un mediu agresiv. 

Prin urmare, 19 februarie ne ajută să înțelegem corect elementele 
exterioare, să separăm ceea ce este necesar de ceea ce nu este necesar, să nu ne 
precipităm în față situațiilor neprevăzute, să vedem greul care ni se deschide la 
picioare și să reușim cu ceea ce avem în momentul acesta să îl rezolvăm sau să 
rezolvăm situațiile neprevăzute care apar acum. Luna reușește astăzi să medieze 
tendința Nodurilor ceea ce, pentru mulți care s-au îmbolnăvit din cauza greutăților 
sociale, care și-au construit singuri boala pentru că nu au înțeles limitele puterilor 
lor sau nu s-au împăcat cu transformările din ultima perioadă, poate însemna un 
moment de vindecare, de eliberare de griji, de probleme. Luna nu este singurul 
element astral care participă la crucea cosmică de pe semnele cardinale ce se 
implică și în alte unghiuri, situație care ar putea să ofere o rezolvare a tensiunilor 
impuse de crucea cosmică, debușeul sau deschiderea către diversitate ori către 
soluții miraculoase. Devine elementul cel mai important pentru că se leagă de 
destin, iar aproape de Capul Dragonului (destin) se află Jupiter care încă ne 
lansează invitații la a regândi situațiile conflictuale ale anului anterior, dar, de 
această dată, puse în contextul anului 2016, anul dihotomiilor periculoase. De 
această dată, prin ceea ce suntem îndemnați să facem pe zona publică, prin ceea ce 
ni se cere să împlinim pentru imaginea personală, pentru o recunoaștere socială, 
pentru o dreptate de care să se bucure toată lumea reușim să găsim echilibrul între 
problemele personale și cele sociale, să punem într-o armonie aproape perfectă 
valorile personale cu cele sociale și să contrazicem impulsul sintetic al acestei 
săptămâni, care ne vorbește despre disjuncție. Mesajul care vine din partea Lunii 
este acela de a ne ocupa de situații care țin de comunitate, de grupul de apartenență 
sau chiar de societate, dar nu este pentru prima dată când Luna ne lansează astfel 
de provocări, nu este prima dată nici în luna februarie și nu este prima dată nici în 
acest an. Devine un element mai important decât celelalte doar prin suportul 
suplimentar oferit de trecerea Soarelui în Pești. Cu alte cuvinte, ne ocupăm de 
lucruri mari și, fiind ajutați de tranzitul Soarelui, reușim sa avem o viziune clară 
asupra evenimentelor, reușim să obținem o privire de ansamblu foarte bună, foarte 
eficientă care ne scurtează timpul de lucru și ne ajută să ne consumăm mai puțină 
energie pentru un rezultat foarte bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne vedea singurii 
privilegiați ai unor situații sociale. Contextul astral este obiectiv și binele pe care îl 
simțim se răsfrânge, la aceeași intensitate și disponibilitate și asupra celorlalți . 
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Sâmbăta, 20 februarie 
Sambata 20- 2-2016  4:19    Luna (Can) --> Leo 

Sambata 20- 2-2016 11:48    Luna (Leo) Opp (Aqu) Venus 

Sambata 20- 2-2016 21:28    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mercury 
 

Secretele sunt dezvăluite celor slabi. Se face o dezvăluire interesantă. 
Interes față de cultură. Puterea vine prin informație. Întâlniri neobișnuite. 
Problemele afective sunt dominate de putere. O problema administrativă este 
mediată corect. Soluții neobișnuite. Ne atrage atenția un element care se va 
dovedi foarte important în a doua parte a anului. 

 
În dimineața acestei zile Luna va ieși din zodia Rac și va intra în zodia Leu, 

punând la încercare convingerile personale. Se întâmpla lucrul acesta, nu doar 
pentru că Luna intră în zodia Leu, ci pentru că, din această nouă postură, trimite 
două opoziții, una către Venus și cealaltă către Mercur, planete care se află acum în 
tranzit prin zodia Vărsător. Ziua de 20 februarie nu va ieși în evidență prin 
întâmplări spectaculoase, nu va putea să răscolească lucrurile mari și încărcate de 
semnificație care s-au consumat de-a lungul acestei săptămâni. Poate însă să ofere 
un zgomot neașteptat, să folosească sunete stridente, să facă anumite gesturi care 
să pară prea mari și, în consecință, să ni se pară prea enervante. Ceea ce gândim 
astăzi prin intermediul acestor porniri este greșit și cu cât va primi din partea 
individului o mai mare convingere cu atât se poate transforma într-un episod, într-
o problemă administrativă, într-o dispoziție conflictuală. Se păstrează din zilele 
anterioare un interes față de informație, față de cultură, față de ceea ce este trainic, 
puternic și util comunității, dar anumite componente care nu au putut fi abordate 
prin conjuncturile frumoase cu care ne-am întâlnit de-a lungul acestei săptămâni 
nu vor putea fi soluționate astăzi deși asta ne vom dori. Cu alte cuvinte ce nu am 
putut soluționa prin efort, seriozitate sau schimb de experiență, vrem să rezolvăm 
astăzi printr-o acțiune în forță, vrem să dăm lovitura prin mișcări bruște, prin 
decizii categorice sau printr-un ton ridicat. 

Apoi, mai există o componentă care poate fi citită din vibrațiile zilei de 20 
februarie și ea se referă la întâlnirea cu un sentiment nou. În contextul acesta 
generos susținut, mai nou, de trecerea Soarelui prin zodia Pești, această dispunere 
conflictuală susținută de opozițiile Lunii cu Venus și, respectiv, Mercur, scoate la 
lumină senzația că binele pe care l-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni este 
de fapt un rău disimulat, este conturat altfel decât am văzut sau am constatat. Acest 
sentiment nou, în cazul celor care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-
un proces de cercetare spirituală, se soldează cu conștientizarea problemelor 
ascunse nu doar în subconștient, cât în alte zone ale ființei. Momentul acesta în 
care oamenii se întâlnesc cu acest sentiment se transformă în vindecare prin 
eliberare de o idee obsesivă care acționa din fundal și care este văzută astăzi ca fiind 
singura sursă de zgomot, singurul factor care obosește. Ceilalți care nu au astfel de 
preocupări vor privi această observație cu mirare. Dacă au un nivel de cultură 
suficient de bun vor personaliza această observație, adică vor considera că acest 
impuls este unul din nenumăratele defecte pe care le au și pe care trebuie să și le 
controleze. 

Prin urmare, ultima zi a celei de-a doua decade a lunii februarie ne aduce 
în sfera atenției sentimente confuze. Prin acestea, mulți ar putea să se considere că 
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nu au suficient de multă putere și trebuie să facă un salt, trebuie să-și încordeze 
mușchii și să lovească foarte tare pentru a nu se vedea că nu au făcut sport în 
ultima perioadă. Dispoziția astrală a zilei de 20 februarie ne vorbește, așadar, 
despre acele impulsuri care ar putea să strice armonia, să tulbure conștiința, să-i 
facă pe oameni să uite de bunul simț și de respect, să nu mai dorească să se ajute 
pentru că par să fie mai mult preocupați cu grijile personale. De altfel, prin cele 
două poziții pe care Luna le realizează cu Venus și, respectiv, Mercur, aceste 
probleme personale sunt exagerate: ba se insistă pe sentimentele împărtășite, ba pe 
o problemă de comunicare, pe întârzierea unui mesaj sau răstălmăcirea acestuia. 
Chiar dacă lucrurile acestea, în contextul săptămânii, nu sunt mai importante decât 
ceea ce am parcurs în primele cinci zile ale acestui interval, mesajul acesta care 
strigă foarte tare se va dovedi foarte important în a doua parte a anului. Cel care 
este profund din fire, care își înțelege rolul pe care îl are în acest context social sau 
istoric, își va observa cu mare obiectivitate aceste impulsuri, va găsi puterea 
necesară să le elimine și astfel să se vindece de ele. Ceilalți, vor mai adăuga un 
defect la lista pe care o au deja. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu da importanță lucrurilor 
minore doar pentru că acestea astăzi strigă mai tare. Aceste elemente care strigă 
foarte tare trebuie să ne distragă atenția de pe contextul general. Dacă nu pierdem 
viziunea de ansamblu, ne putem ocupa și de acestea fără să greșim cu nimic. 

 
Duminică, 21 februarie 

Duminica 21- 2-2016  8:23 Luna (Leo) Squ (Sco) Juno 

Duminica 21- 2-2016  9:33 Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 21- 2-2016 14:08Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Duminica 21- 2-2016 18:09 Luna (Leo) Sex (Lib) Lilith 
 

Semnalele vin să susțină o despărțire. Interes pentru a clarifica o problemă 
de refracție între obiect și funcție. Atenție pe informație, atitudine sau disciplină. 
Mediere interesantă. Succes pe cale diplomatică. Îmbunătățirea propriei condiții 
prin faptă. Progresul este stabil. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni ne lansează mesaje pe care le putem încadra 

foarte bine sau corect doar dacă ținem cont de experiențele pe care le-am avut în 
primele șase zile ale acestui interval. Ceea ce vine spre noi acum seamănă cumva cu 
o separare, cu o fragmentare, dar bine argumentată ca și cum s-au adunat în 
această ultima zi a săptămânii toate durerile vieții. Rezultatul trebuie să fie unul 
bun și el nu va întârzia să apară, adică ne va curta chiar din dimineața acestei zile, 
când Luna și Saturn se vor afla într-o relație bună. De aici înțelegem că există o 
conjunctură socială care ne ajută să înțelegem bine problema, să acceptăm soluții, 
să abordăm medierea tuturor acestor situații într-un mod frumos, armonios, 
diplomatic. Cu alte cuvinte, progresul pe care-l obținem prin mediere, prin 
inteligență practică, este unul foarte stabil. 

Dintre acestea, preocupările cele mai mari ale zilei de 21 februarie ar putea să 
fie legate de o legalizare, de un transfer de autoritate, de putere, între două 
persoane din generații diferite, de identificare a unor soluții de factură financiară. 
Pentru că Luna se află acum în Leu și, în dimineața acestei zile, are de împlinit și un 
careu cu Junon, s-ar putea ca primul impuls să nu fie unul foarte bun. Nu trebuie 
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prea multă putere, nu avem nevoie de prea mult ajutor, ci doar de puțină atenție 
pentru ca lucrurile să fie încadrate corespunzător pentru ca o dificultate de 
atitudine sau de limbaj să fie depășită. Atunci când ne gândim la conotațiile a ceea 
ce alegem sau decidem în momentul de față problema capătă o altă dimensiune. 
Sunt puse în aceste atitudini temeri mai vechi, griji care nu pot fi soluționate într-
un timp atât de scurt, dar care prin caracterul lor repetitiv, răpesc prea multă 
energie. De aceea, cea mai mare problemă a zilei de 21 februarie se va părea 
revenirea la frământări mai vechi, la probleme pe care nu le-am putut soluționa în 
trecut. Există tendința de a aduce din trecut și eșecul, ceea ce este, de altfel, o mare 
greșeală. Dacă se întâmplă ca nici de această dată să nu soluționăm, să nu găsim o 
rezolvare de durata, atunci să se decidă în momentul acesta, nu eșecul de altădată 
să fie impus acestei conjuncturi. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne răscolește sufletul, încearcă să ne 
tulbure viziunea de ansamblu, să ne impună opiniei sau să ne readucă în fața unor 
probleme care nu au soluție așa cum le gândim acum, nu au soluții care să poată fi 
puse în aplicare într-un timp atât de scurt deci probleme care ne obosesc pentru că 
cer o rezolvare, dar nu o acceptă. Poate fi o zi foarte reușită la capitolul informare, 
pentru că avem acum disponibilitate să înțelegem mai bine atât atitudinea cât și 
disciplina de lucru, să privim cu mai mare obiectivitate spre episoadele acestei 
săptămâni și să selectăm fără prea mare efort ce anume s-ar potrivi, din ceea ce am 
parcurs acum, să încadrăm în schema generală a vieții de acolo de unde ne vin 
marile probleme. 

Este clar că o singură zi nu poate să ofere soluții atât de mari, nu poate 
susține episoade grandioase decât dacă ele sunt pregătite. Or, pentru că am văzut 
de-a lungul săptămânii că direcțiile au fost variate și doar câteva dintre ele s-au 
ocupat de această rememorare, dar nici unele dintre ele nu au mers atât de departe 
cum merge această zi, deci nefiind vorba de o pregătire în sensul acesta, 21 
februarie nu poate oferi soluții definitive. Orice pas îl facem, orice progres, oricât de 
mic ar fi el dacă ține cont de experiențele acestei săptămâni, dacă nu caută să 
impună în această zi eșecul de altădată, dacă nu face apel la scheme care și-au 
dovedit ineficiența în trecut, conferă un progres stabil. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde prea mult în 
trecut. Trecutul este doar un fir, nu locul unde să ne așezăm de fiecare dată când nu 
mai putem alerga. A avea viziune de ansamblu înseamnă astăzi a privi succesiv 
către trecut, către prezent, dar și către viitor. Toate aceste trei dimensiuni ale 
timpului au nevoie de atenție în mod egal. 
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22 - 28 februarie 2016 este săptămâna servituții față de căile cele mai 
întunecate și a schimbărilor mici și frumoase. În pofida caracterului său complex, 
determinant, săptămâna în curs se va remarca mai mult prin nostalgia unei victorii, 
prin respectul față de o temă misterioasă care ne-a mai ieșit în cale atât în anul 
acesta, în luna anterioară, dar și în anul trecut. Această temă misterioasă ne 
vorbește acum despre riscuri, despre consecințele renunțării la anumite pretenții 
pentru a elogia un drept valoros sau pentru a recupera timpul pierdut. Unii vor 
avea de-a lungul acestei săptămâni probleme de conduită, vor încerca să repare un 
element rudimentar în situația în care tot ceea ce întâlnesc le cere să lase în urmă, 
să se desprindă de patimă, de atașamente, să se elibereze de o problemă, să 
înțeleagă importanța suferinței trecute și să nu o aducă în prezent. Luna plină care 
se va împlini în prima zi a acestei săptămâni, dar și careul dintre Mercur și Junon, 
creează aceste valuri ucigătoare, aceste reacții personale ciudate. Oamenii ar trebui 
să înțeleagă, cu precădere în aceste două zile, că problemele și le fac singuri. Apoi, 
mai sunt și complicații de natură socială pe care nu le determină un singur om, 
adică ele nu sunt expresia unor intenții personale, ci rezultatul unor interacțiuni 
sociale. Partea cea mai dureroasă a acestor interacțiuni sociale va apărea în ziua de 
marți. 

În a doua parte a săptămânii, adică în zilele de joi, vineri și sâmbătă, suntem 
invitați să facem o sinteză interesantă, să pornim cu mai multă încredere pe un 
traseu nou pentru ca, apoi, în ultima zi a acestei săptămâni să înțelegem în 
ansamblu la ce se refera acest traseu. Din această cauză a doua parte a săptămânii 
va fi, pentru oamenii care nu își asumă riscuri, care nu vor să iasă dintr-o schemă 
precisă, încărcată de pericole sau aducătoare de complicații care nu au logică. Unii 
vor fi obligați să se întoarcă la o formă de conducere, la pupitrul de comandă, să 
participe la demersuri sociale crezând că, în felul acesta, se reeditează o schema 
mai veche ce îi va duce la reușită. Pierd din vedere că, în realitate, maniera aceasta 
tulburătoare prin care un om va fi scos în evidență nu a fost stabilită în ultima 
vreme, ci reprezintă efectul cumulat a doi factori: talentul de a putea face ceva și 
eroarea de a refuza practicarea lui. Aceste două elemente au fost abordate în mai 
multe rânduri în luna trecută, ianuarie, dar și în anul anterior. Cei care sunt lideri, 
oamenii care decid pentru grupul de apartenență au întâlnit aceste două direcții și 
în alte perioade ale vieții, nu doar în cele două indicate mai sus. 

Indiferent de reușita în aceste demersuri, indiferent de puterea de 
cuprindere sau de calitatea informațiilor cu care vom intra în contact acum, este 
foarte important ca finalul acestei săptămâni să nu îl petrecem în minciună, să nu 
ne facem planuri de defăimare, nici măcar atunci când aceastea îmbracă haina 
necesității de a ne apăra. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a rezista tentației de 
a schimba. Sunt lucruri care trebuie să se împlinească în această săptămână, adică 
să recupereze timpul pierdut, să își redobândească o poziție mai veche, dar nu prin 
schimbarea pe care am fi tentați să o facem. 
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Luni, 22 februarie 
Luni 22- 2-2016  3:18    Luna (Leo) Squ (Sco) Mars 

Luni 22- 2-2016 13:27    Luna (Leo) --> Virgo 

Luni 22- 2-2016 20:21 Sun (Pis) Opp (Vir) Luna (Full Luna) 
 

Putere diminuată prin neatenție. Forță sporită prin disciplină. Viziune de 
ansamblu. Atenția este îndreptată către lucruri esențiale. Revoltă împotriva unui 
element stabilit în mod abuziv. Presentiment. Disconfort cauzat de un element 
rudimentar. Acceptarea unei presiuni. Descoperirea unei vocații. Nemulțumire 
față de sine. Adâncime în trăire. Senzații stranii. 

 
Luna își încheie tranzitul sau prin zodia Leu și, în mijlocul zilei, intră în zodia 

Fecioară, iar apoi, spre seară, împlinește faza de Luna plină. Momentul acesta se 
înfățișează ca o transformare. În primul rând, ne vom întâlni cu motivele 
săptămânilor anterioare, cu pretențiile pe care le-am observat la alții. Acestea vor 
deveni din ce în ce mai vizibile, din ce în ce mai puternice, având tendința de a ne 
ocupa întregul spectru al percepției lor. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna, înainte de a-și încheia tranzitul 
prin zodia Leu, are de împlinit un careu cu planeta Marte. Se poate vorbi pe această 
dispunere de o nemulțumire, de o formă de revoltă care duce la studiu, la 
identificarea elementului care ne-a lipsit în săptămânile anterioare și prin căutarea 
căruia ne-am expus intrigilor, situațiilor penibile sau riscurilor. Există și un îndemn 
foarte frumos, unul care ține de cunoaștere, de intuiție, de acele experiențe care au 
conturat acțiunile anterioare și care le-au scos din zona măruntă. Subiectivitatea 
devine pe această Lună plină un element care transformă, care lasă în urmă ceea ce 
este rudimentar și ne adâncește în trăiri sau senzații puternice. 

Nu se știe dacă povestea aceasta frumoasă pe care o traversăm acum ne poate 
duce spre miracol sau nu. Intensitatea sa nu este de neglijat și acum avem toate 
șansele ca, prin viziune de ansamblu, adică privind dintr-un unghi pe care nu l-am 
abordat în forma aceasta până acum, să vedem, precum vulturul, victima din iarbă, 
elementul care ne-a lipsit până acum, ceea ce trebuie să cucerim în momentul 
acesta. Pentru că relația proastă dintre Lună și Marte pare să fie un element 
premergător împlinirii fazei de Lună plină, vom traversa și o formă de revoltă 
împotriva a ceea ce nu este rezolvat, ca și cum suntem constrânși să ne ocupăm de 
lucruri care ar fi trebuit abordate cu săptămâni în urmă. Din această cauză, unii vor 
avea impresia că își pierd vremea, că-și consumă energia pe lucruri care ar fi trebuit 
să se rezolve de la sine sau cu lucruri care ar fi trebuit să facă parte din preocupările 
celorlalți. Toate direcțiile acestea vor căpăta o notă constructivă sau toate aceste 
impulsuri rele se vor liniști doar în situația în care nu se renunță la disciplină, nu se 
pierde din vedere necesitatea purificării, îmbrățișând gândul curat sau pe cel al 
iertării. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne pune deja în temă cu deviza 
generală aplicată acestui interval care face trimitere la o formă de supunere care 
vine dintr-o zonă necunoscută, din partea unei persoane care nu are puterea să 
recunoască direct lucrul acesta, dintr-un context care a devenit puternic pentru că a 
fost neglijat. Mulți vor avea în această zi resentimente, vor descoperi că sunt 
reînviate senzații stranii sau o anume stare de disconfort ce poate fi legată de o 
preocupare mai veche, de o vocație, de ceea ce nu mai este de actualitate, de bani 
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sau de ceea ce poate fi convertit în bani. Scopul acestor vibrații nu este de a cuceri, 
ci de a redescoperi disciplina, puritatea sufletească, inima curată care nu judecă și 
nu acuză. Din această cauză situațiile care cer disciplină, respect și continuitate 
impun astăzi o altă metodă de lucru și pot, în consecință, crea senzații stranii, de 
nemulțumire sau de revoltă. Cu cât golul pe care trebuie să-l umplem este mai mare 
cu atât aceste stări sunt mai intense pentru că avem mai mult de lucru, avem mai 
multe de recuperat. De altfel, vom vedea de-a lungul acestei zile că nu efortul 
obositor, nu suferințele, nu umilințele sunt importante, ci ceea ce protejăm trecând 
prin aceste ape tulburi. Practic, această Lună plină din Pești la asta face trimitere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea pradă confuziei că 
limpezimea gândurilor înseamnă, de fiecare dată, suferință. Limpezimea gândurilor 
ne aduce în mod indubitabil o altă percepție, poate chiar o altă percepție asupra 
suferinței. În multe din situații, suferința dispare atunci când luciditatea prinde 
putere. 

 
Marți, 23 februarie 

Marti 23- 2-2016  7:33    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Marti 23- 2-2016 18:50    Luna (Vir) Sex (Sco) Juno 

Marti 23- 2-2016 20:03    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Marti 23- 2-2016 21:59 Jupiter [Vir] Opp (Pis) Chiron 

Marti 23- 2-2016 22:17    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 
 

Nevoie de a participa la evenimente majore. Succes prin prospectarea unor 
condiționări sociale. Teamă de noutate. Atașamente abuzive. Dreptatea este 
răsturnată. Se face un inventar al patrimoniului. Atenție la dezvăluiri. Misterul 
personal este protejat mai bine. Este pusă în aplicare o soluție ce va duce la 
vindecare. Durerea anunță eliberarea de o problemă. Înțelegere profundă. 
Condiționările sociale sunt prea interpretate. Atracție către metafizică. Se caută 
în plan social reguli mai ușor de suportat. Accentuarea unei rezonanțe negative. 
Înțelegerea suferinței duce la superioritate. 

 
Astăzi se împlinește un unghi foarte important pentru luna februarie, 

opoziția Jupiter-Chiron. În primul rând, pentru că Luna se află în plin tranzit prin 
zodia Fecioară, se constată întâlnirea cu o teamă mai veche. Această teamă nu este 
adusă din trecut, nu este invocată din evenimentele care s-au consumat de la 
începutul anului și până acum, ci este scoasă la lumină din minte, din subconștient, 
de-acolo de unde am ascuns-o. Această teamă oprea accesul individului la propria 
profunzime, aducea dificultăți de înțelegere și făceau durerea să pară mult mai 
intensă. Reîntâlnirea cu durerea, cea sufletească sau cea fizică, arată că ne aflăm în 
punctul în care să ne eliberăm de o problemă. Este adevărat, pentru că procesul de 
purificare implică și situații de genul acesta, se poate ajunge chiar până la suferință, 
cu atât mai mult cu cât ambițiile sau gândurile sunt mai înălțătoare. 

Apoi, mai există o componentă integrată în schema astrală a acestei zile. Ea 
ne vorbește despre condiționări sociale, despre nevoia de a participa la bunurile 
comune cu ceva personal, de a oferi comunității ceva care să o facă mai puternică, 
elementul care-i sporește prestigiu sau îi diminuează decăderea. Prin acestea, 
oamenii pun condiții. Vor ca bunurile acestea pe care le pun la dispoziția celorlalți 
să vorbească și despre ei, să îi promoveze, adică să se facă dreptate pentru a-i 
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avantaja. Este greșită această atitudine, este greșit acest impuls de a cere o răsplată 
pentru o faptă care ar fi trebuit să fie din start lipsită de orice intenție egoistă. 
Faptele corecte nu sunt pe frecvența acestei zile, ci mai curând scot în evidență 
greșelile celorlalți. Aici vom constata că se întâmplă un fapt neobișnuit. În 
încercarea de a ne detașa de o formă de recompensă, de a ne prezenta ca fiind ființe 
obiective, dezinteresate față de o formă de plată, lăsăm drumul liber pentru cei care 
greșesc, eliberăm culoarul care îi va expune la scenă deschisă pe cei egoiști. Lucrul 
acesta nu rămâne fără urmări. În fața unei asemenea încercări, doar o persoană 
educată, doar un om înțelept va reuși să se protejeze de tentațiile egoului spiritual, 
cel care îl îndeamnă pe individ să iasă în evidență prin modestie, să le spună 
celorlalți cât de conștient este de renunțările sale, ce lucru măreț face prin 
renunțare. Cel care cedează tentației egoului spiritual și nu se implică în activități 
comune, pentru a ieși în evidență la capitolul negativ prin fapte concrete, dar 
privește din poziție secundă cu mândria celui care se vede superior că a evitat 
penibilul, este informat că nu a rezolvat nimic prin adoptarea acestei atitudini 
detașate. Egoul său spiritual, rădăcinile acestea plăpânde îl duc spre cauza 
problemei, îi arată de ce se crede atât de grozav. Cel care nu va uita de obiectivitate, 
care va face un pas înapoi pentru a vedea mai mult,  nu pentru a se vedea pe sine 
superior prin înțelegerea pasului înapoi, va lucra pe un alt plan, va înțelege mult 
mai bine condiționările sociale, va reuși să transforme suferința sa într-o atitudine 
superioară, matură, ceea ce îl va pregăti pentru alte evenimente aferente anului 
2016. 

Prin urmare, 23 februarie este o zi în care ne întâlnim cu ceea ce se poate 
transforma foarte ușor în abuzuri, în atașamente penibile sau în evenimente care 
compromit. Există anumite condiționări sociale pe care le vom conștientiza în 
această zi și care nu ne vor duce către pierzanie. Acestea țin mai curând de 
interacțiunea simplă, cu prietenii, cu cei cu care avem deja o legătură de factură 
administrativă sau construite pe baza unor jurăminte personale, care se amplifică, 
exercită asupra conștiinței individuale o presiune teribilă. Fiecare individ va 
percepe, mai mult intuitiv, cât de important este jocul acesta al prieteniei sincere, 
cât de intens poate fi acest sentiment curat. 

Așadar, relația aceasta negativă dintre Jupiter retrograd de pe zodia Fecioară 
și Chiron de pe zodia Pești le vorbește oamenilor despre cunoașterea pe care au 
pierdut-o. Asta înseamnă că se va cere parcurgerea traseului ce a fost evitat anterior 
sau poate chiar parcurgerea drumului invers, întoarcerea criminalului la locul 
faptei, revenirea la o atitudine mai veche, nu pentru am dezgropa securea 
războiului, ci pentru a înțelege impulsul care întreține acest război. Această 
ipostaza astrală este, de altfel, o formă de cunoaștere. 

În rest, ziua se poate remarca, în special în a doua sa parte, prin întârzieri 
stranii sau întârzieri intenționate făcute cu scopul de a ne rezerva mai mult timp 
plăcerilor personale. Ceea ce este întârziat pare să fie de maximă urgență pentru 
consolidarea relației individului cu comunitatea. Ceea ce este foarte plăcut, vizează 
cu precădere satisfacția personală. De aici, cei sensibili, vor avea și senzația că 
greșesc și se vor învinui de lucrul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți ca din dorința de a 
amplifica acest grad de satisfacție să nu cădem în capcanele celorlalți, să nu slujim 
interesului de preamărire, adică tentației în fața căreia ceilalți au cedat. Lucrurile 
simple ne oferă de la sine o mare intensitate emoțională, deci nu trebuie să le 
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pretindem în mod intenționat mai mult. Ceea ce nu vine de la sine astăzi duce spre 
greșeală. 

 
Miercuri, 24 februarie 

Miercuri 24- 2-2016  4:45  Luna (Vir) Con [Vir] Jupiter 

Miercuri 24- 2-2016  4:51  Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Miercuri 24- 2-2016 10:11    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Miercuri 24- 2-2016 16:24    Luna (Vir) Sex (Sco) Mars 

Miercuri 24- 2-2016 23:34 Mercury (Aqu) Squ (Sco) Juno 
 

Nevoie de a impresiona un auditoriu. Relațiile se complică prin neputința 
de a folosi un patrimoniu. Planuri de viitor. Adicție. Se rupe o relație. Raporturile 
sociale se clatină. Aspirații prea îndrăznețe. Viața se așază pe noi baze. 
Simplitatea onorează. Revoltă împotriva ceea ce nu știm. Durerile se acutizează. 
Oamenii se mint fiind convinși că numai așa își menține relațiile. 

 
Ecuația astrală a acestei zile ne va vorbi despre durere. Am văzut și în zilele 

anterioare că această întâlnire cu durerea are conotații profunde. Uneori durerea 
ne învață să aplecăm fruntea în fața celui mai curat, mai puternic sau mai bun, 
alteori ne arată cum să nu procedăm, ce program negativ să evităm. Relație 
negativă dintre Mercur și Junon urmărește o formă de revoltă care se va construi 
împotriva simplității. Astăzi durerea ne va spune că simplitatea nu este bună, că 
rușinea și insuccesul sunt elementele care ne duc spre violență, iar dacă am ajuns 
într-un context conflictual înseamnă că deja le-am experimentat pe cele două. De 
asemenea, 24 februarie este și o zi de minciună, o zi în care raporturile sociale se 
clatină, se zdruncina pentru că ni se par lipsite de importanță, prea complicate sau 
obositoare. Cu toate că lucrurile sunt orientate în forma aceasta, avem pretenții 
ciudate, ne facem planuri de viitor și toate evenimentele care urmează să se 
consume trebuie sa aibă în mod obligatoriu o soluție care să-l șantajeze pe cel în 
cauză. Problema este că soluțiile pe care le gândim acum sunt întotdeauna 
acuzatoare, scot în evidență vina celuilalt și îl declară pe cel în cauză nevinovat. 
Această formă de minciună cu care ne întâlnim astăzi ne bulversează, ne face să 
vedem mai multe defectele decât calitățile, să extragem din trecut, că nu degeaba 
Jupiter este acum în mers retrograd, metodele aplicate de alții în situații similare. 
Unii chiar vor avea o mare satisfacție din a acuza gratuit pe cei care se fac vinovați 
astăzi de neatenție sau de răstălmăcirea adevărului. Este important să nu luăm 
decizii categorice pe baza impresiilor de acum. Luna, pentru că se află astăzi în 
conjuncție cu Capul Dragonului, conferă evenimentelor o perspectivă de 
aproximativ patru săptămâni. Deci, cumva, oamenii sunt îndreptățiți să-și facă 
planuri de viitor, dar, pentru că acest ciclu draconitic se referă la evoluția morală 
sau spirituală, planurile de viitor care fac trimitere la evenimente sociale ca 
pedeapsă aplicată celorlalți, deci prin depărtarea de moralitate sau de spiritualitate, 
sunt greșite. În mod firesc, o persoană puternică va observa că multe vin de la sine 
astăzi. Din nefericire, dorința aceasta de dreptate, dorința de răzbunare, impulsul 
acesta de a evada din propria frustrare prin crearea unei suferințe celui care se face 
vinovat de ceva, așază intențiile individului pe acest traseu al confuziei, obligându-l 
să acționeze în forță, să se impună, să arate că are încredere în sine chiar dacă 
aceasta nu există. Lucrurile valoroase ale acestei zile vin de la sine, ele se vor așeza 
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pe baze solide începând cu ziua de mâine, când se va împlini sextilul dintre Mercur 
și Saturn. Până atunci, vom trăi cu durerile începutului, acela care este confuz 
pentru că deschide un traseu pe care nu am mai mers și pentru a evita confuzia 
întâlnirii cu elementele noi, oamenii au tendința de a se uita prea mult în urmă, de 
a extrage din trecut ceea ce recunosc cel mai ușor și cred că le este util acum. Din 
fericire, această confuzie se va încheia cu această zi. De mâine lucrurile vor fi altfel. 

Prin urmare, 24 februarie devine un episod în care relațiile sociale se 
complică pentru că nu au fost așezate pe baze solide. Ceea ce vedem astăzi că se 
clatină va trece, începând cu ziua de mâine, prin transformări repetate, va cere în 
mod insistent o altă bază. Astăzi nu ne putem închipui un viitor avantajos fără să ni 
se facă dreptate într-un conflict care este astăzi foarte vizibil. Asta înseamnă că prin 
evenimentele de acum avem nevoie să impresionăm un auditoriu, să folosim 
elemente personale de patrimoniu pentru a obține o poziție care va măguli orgoliu, 
care va satisface ambiția sau dorința de a ieși în evidență. Pentru a obține lucrul 
acesta, oamenii sunt dispuși să mintă, să opună rezistență în mod gratuit, să 
folosească ironiile penibile, să evite recunoașterea unui adevăr sau să facă un 
compromis. Accentuarea acestor dispuneri de pe axa Fecioară-Pești lovește într-un 
sistem de valori care se menținea prin impresiile celorlalți, nu prin conținutul în 
sine. Cu toate că Luna se implică astăzi într-o relație bună cu Marte și se 
accentuează schimbul minunat care se realizează între Marte și Axa Dragonului, 
activând din nou dorința de progres și elevare, instrumentele pe care le folosim 
astăzi pentru a împlini acest deziderat sunt greșite. Omul slab va denatura atât 
impresiile pe care le obține din jur, dar și motivul pentru care se implică în 
evenimente atât de ciudate sau de caustice. Omul simplu va avea astăzi preocupări 
frumoase, cele care țin de relația minunată dintre Marte și Axa Dragonului, adică 
legate de adevărata dorință de evoluție. Acum, în cazul celor profunzi, contextul 
acesta agresiv se va transforma în motive pentru renunțare, impuls care, în cazul 
celorlalți, înseamnă obligativitatea de a crea situații sociale care să ducă la 
deposedarea celui vinovat de un bun sau de un drept. Omul profund nu va căuta 
vinovați. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că omul care 
iubește viața o protejează. 

 
Joi, 25 februarie 

Joi 25- 2-2016  0:41    Luna (Vir) --> Libra 

Joi 25- 2-2016 10:02 Mercury (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Joi 25- 2-2016 22:17    Luna (Lib) Tri (Aqu) Venus 
 

Atașamentele creează probleme și mai mari. Senzația de libertate este 
căutată acolo unde nu trebuie. Disciplină. Cunoaștere. Acumulare de informații 
noi. Schimb de experiență foarte util. Sedimentare. Adjudecarea unei victorii. 
Promovarea unui examen. Fascinație ce vine dintr-un plan al ideii. Tentația de a 
renunța la o practică. Reperele se schimbă prin argument. Apel la simplitate. 
Primim un avertisment. 

 
În noaptea de miercuri spre joi luna intra în zodia Balanță și ne îndeamnă să 

ne schimbăm atitudinea față de cei din jur, față de proiectele personale sau față de 
ceea ce considerăm în acest moment că este de actualitate. Primește un ajutor 
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substanțial din partea sextilului care se împlinește în dimineața acestei zile între 
Mercur și Saturn. Apoi, seara târziu, Luna va trebui să treacă prin trigonul cu 
Venus, aflată acum în plin tranzit prin zodia Vărsător. 

Practic, această zi de 25 februarie ne oferă alte repere. Modificarea acestora 
se va face prin argument și, ca și cum am uitat complet ce s-a întâmplat în ziua 
anterioară, ne întoarcem din nou la simplitate. Abia în momentul acesta 
conștientizăm partea a doua a devizei aplicată acestei săptămâni, cea care face 
trimitere la schimbările mici și frumoase. Ceea ce este mic și frumos nu mai are 
statutul de avertisment, ci de bază. De aici înțelegem că prin această relație 
interesantă dintre Mercur de pe zodia Vărsător, din exaltare, și Saturn de pe zodia 
Săgetător, se va constata o fascinație față de lucruri pe care până acum nu prea l-
am băgat în seamă și care vine dintr-un plan al ideii. Fascinația aceasta creată de 
idee, de noțiune sau de termen duce spre acumulări de informații noi, conferă 
individului capacitatea de a găsi rezolvare imediată la probleme mari și, desigur, o 
stranie senzație de libertate. Întrunind toate aceste elemente, individul va avea 
senzația că lumea s-a schimbat, că problemele întunecate care i-au dat bătăi de cap 
în primele trei zile ale săptămânii s-au risipit. 

Există și un neajuns, unul destul de trist pentru cât de frumoasă poate fi 
această zi, acela care îl va îndemna pe individ să renunțe la practică. Cu toate că 
ușurința cu care accesăm informația arată că ne desprindem ușor de dramele 
primelor trei zile ale săptămânii, nu trebuie să credem că toate sunt de domeniul 
trecutului. Cel care trece acum printr-o confruntare, care are nevoie să împlinească 
un nou pas din dezideratele pe care și l-a stabilit în primele trei zile ale săptămânii, 
are nevoie să nu renunțe la practică. Dacă renunță la practică va vedea că nu va găsi 
în jur pe nimeni care să muncească în locul său. Cu toate că implicarea lui Saturn în 
ecuația astrală a acestei zile lasă impresia de seriozitate, disciplină și înclinație 
către muncă, impulsurile acestea vor fi orientate mai mult către planul ideilor, și 
mai puțin către efortul concret, către munca fizică. De aici pot apărea mai multe 
probleme de înțelegere, de aplicare, de practică. Cu toate acestea, ecuația astrală a 
zilei de 25 februarie încântă, simplifică lucrurile, ne readuce zâmbetul pe buze și 
bucuria în suflete. 

Prin urmare, 25 februarie ne ajută să ne desprindem de atașamentele care 
ne-au enervat în ziua anterioară, care ne-au creat impresii greșite despre oameni, 
care ne-au pus la încercare răbdarea și stabilitatea. Este posibil ca astăzi să trecem 
prin alte tulburări, însă acestea țin mai curând de abordare, nu de interacțiune. 
Adică, problemele acestei zile vor veni din faptul că vom gândi prea mult și vom 
face prea puțin, vom teoretiza mai mult decât putem aplica. Tensiunea aceasta între 
teorie și practică ne dă senzația că numai evadând pe deplin într-un plan abstract, 
într-un plan al ideii, scăpăm complet de probleme. 

Dacă omul obișnuit va avea astăzi comportamente ciudate, o atracție către 
informație, către cultură, către studiu, arătând o anume curiozitate care este utilă 
oricui, oricând, cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de 
cercetare spirituală va avea astăzi parte de trăiri aparte. Energia cu care va rezona 
va fi rafinată, iar rezultatul, chiar dacă el nu va face trimitere la demersuri viitoare, 
va fi unul foarte bun. Prin această sensibilitate față de un plan abstract se pune în 
practică o idee, dar nu aici, în acest plan, ci într-un plan subtil. Cu alte cuvinte, prin 
această modalitate abstractă se evită această problematică, găsindu-se astfel 
compromisul perfect pentru a împăca teoria cu practica. 
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Seara acestei zile, tocmai pentru că Luna se va afla într-un trigon cu Venus, 
va fi atractivă, îi va îndemna pe oameni să se implice într-un schimb foarte frumos, 
să se comporte frumos ca și cum au uitat de conflictele primelor trei zile ale 
săptămânii, au uitat de trădare sau de minciună. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa astăzi în voia 
înțelegerii. Dacă permite curiozității să se transforme în înțelegere înseamnă că 
împlinim îndemnul ce vine din sextilul lui Mercur cu Saturn, aspectul principal al 
zilei. 

 
Vineri, 26 februarie 

Vineri 26- 2-2016  8:29    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Vineri 26- 2-2016 10:40    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Vineri 26- 2-2016 11:39  Luna (Lib) Tri (Aqu) Mercury 

Vineri 26- 2-2016 13:18    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Vineri 26- 2-2016 18:15    Luna (Lib) Con (Lib) Lilith 
 

Surpriză. Se combate o limita. Rememorare stranie. Raporturile sociale se 
complică prin informații incomplete. Preocupări intelectuale. 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. 

 
Ecuația astrală a zilei de 26 februarie se situează la distanță relativ egală între 

două unghiuri pe care Mercur le împlinește cu Saturn și cu Uranus, două sextile, 
ceea ce îi conferă acestei planete statut de focar într-un triunghi minor. Dacă relația 
aceasta dintre cele trei planete lansează întregii săptămâni mesaje pozitive, 
capacitatea de a vedea rolul profund al oricărui lucru, oricât de mic este, în spațiul 
acestei zile creează o presiune pe nevoie. Pentru că, în mare parte, este o zi liniștită 
în privința raporturilor sociale, ca și cum acestea s-au temperat, atât în aspectul lor 
pozitiv cât și în aspectul lor negativ, conotațiile acestea, create pe ideea de nevoie 
duc la curiozitate, la un interes față de acumulare de informație, la o rememorare a 
unor evenimente pe care le alegem aleator din istoria personală sau pe care le 
alegem după intensitatea emoției trăită la momentul respectiv. 

Cu alte cuvinte ecuația astrală a zilei de 26 februarie ne vorbește despre 
libertatea de a alege, de a integra, de a rememorat sau de a selecta din istoria 
personală ceea ce ni se pare acum foarte important. Ziua nu conține doar unghiuri 
pozitive, ci, dimpotrivă, din cele cinci unghiuri pe care le construiește Luna, două 
sunt pozitive și trei negative. Cu toate acestea, pentru că schema aceasta este 
îmbrățișată de două sextile frumoase pe care Mercur le împlinește cu Saturn și, 
respectiv, Uranus, toată ecuația astrală a zilei de 26 februarie devine o presiune 
internă care duce la libertate de expresie sau chiar la cunoaștere. Pentru unii, 
libertatea se obține prin metodă, prin selectarea priorităților, prin alegerea unui 
anumit tip de activitate, adică prin relația bună a Lunii cu Saturn. Pentru alții 
libertatea înseamnă desprindere de condiționări, de o presiune psihică, înseamnă 
clarificarea, poate chiar într-un mod brutal, a unor tensiuni de natură relațională, 
adică implicarea Lunii în careul în T pe semne cardinale cu Pluton focar. Alții vor 
vorbi mult, poate prea mult pentru cât de puține au de spus, însă comunicarea în 
sine, verbalizarea în sine, ridică puterea de expresie a individului către zone 
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frumoase și de acolo individul sa aibă impresia că este acceptat, tolerat sau chiar că 
este liber, adică se va da curs relației pozitive dintre Lună și Mercur. Unii, în special 
în a doua parte a zilei, vor considera că problemele lor se accentuează atunci când 
refuză un compromis, când sunt prea rigizi, când insistă prea mult pe ideile 
personale, în situația în care dacă mint sau dacă dau răspunsuri ambigue ori dacă 
se exteriorizează printr-o ambivalență vizibil teatrală obțin întotdeauna ceea ce vor, 
adică dau curs conjuncției dintre Lună și Lilith. Iată, așadar, fiecare își poate găsi 
locul într-o schemă. Nimeni nu este condiționat să aleagă o schema anume, ci 
fiecare o va prefera după firea pe care o are. 

Prin urmare, 26 februarie ne ajută să alegem în cunoștință de cauză ceea 
ce credem că ne împlinește, ceea ce credem că ne completează sau ceea ce ne-am 
dori să avem. S-ar putea ca unele lucruri să nu fie bune, însă nu este niciun pericol 
dacă astăzi o conversație degenerează într-un conflict, dacă seducția ascunde 
tendința de a profita de naivitatea sau de încrederea celorlalți, dacă disciplina de 
lucru ascunde de fapt neputința de a accepta o schimbare sau de adaptare. Nu 
contează dacă lucrurile acestea ating durerea sau bucuria, contează calitatea 
alegerii, contează ca individul să fie sincer față de el însuși atunci când alege ceva. 
Nu are de ce să demonstreze și, dacă nu dorește, nici nu trebuie să spună de ce a 
ales. Este însă bine pentru relația cu sine, pentru stabilitatea sa psiho-emoțională 
să nu uite această sinceritate, să sfideze acest moment de grație al săptămânii în 
curs și al lunii februarie. Cel care neglijează acest avertisment astral va declanșa 
evenimente în cascadă care se vor finaliza cu întâlnirea unui individ ce îi va arăta o 
atitudine similară celei pe care el o are astăzi. Apoi, mai sunt și situațiile pe care nu 
le va mai putea controla, chiar dacă acum are impresia că este stăpânul lumii. Nu 
este indicat să privim însă conjuncturile acestei zile cu teama de pedeapsă. Este 
suficient doar să dovedim un plus de luciditate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita astăzi sfidarea. 
Sfidarea, indiferent că este abordată verbal sau nonverbal, este o lamă cu două 
tăișuri. Astăzi vom avea impresia că ne apără, ne protejează sau că prin sfidare 
simplificăm lucrurile, dar, începând de mâine încolo, vom vedea că ea va face pui. 

 
Sâmbătă, 27 februarie 

Sambata 27- 2-2016  1:01 Mercury (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Sambata 27- 2-2016 13:25    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Regulile se schimbă. Acces la informație prin liniște. Descoperiri 
neobișnuite. Creativitate. Atenție pe lucruri esențiale. Cuprindere. Inserție. 
Acceptarea informațiilor venite din exterior. Administrarea unui bun străin. 
Îmbogățirea patrimoniului personal. Detașare. Absența unui atașament 
bolnăvicios îmbunătățește starea de confort. Simplitate. 

 
În noapte de vineri spre sâmbătă se împlinește sextilul dintre Mercur și 

Uranus. Apoi, în mijlocul zilei Luna va intra în zodia Scorpion. Maniera aceasta 
prin care se face transferul de informații, prin care oamenii sunt eliberați de 
promisiuni, de angajamente sau de jurăminte reprezintă un mare beneficiu al 
acestei săptămâni, dar și al lunii februarie. Prin această dispunere dintre Mercur și 
Uranus se combate egoismul sau plăcerile bolnăvicioase, oamenii căutând să 
rezolve multe din problemele personale prin sinceritate, prin creativitate sau 
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respect. Accesarea informațiilor se face dintr-o zonă misterioasă, ca și cum trecutul 
nu mai este o problemă, moștenirea este încadrată foarte corect, iar slăbiciunile, 
care le-au dat de furcă de la începutul săptămânii și până acum, dispar. 

În realitate, ceea ce se construiește în ziua de 27 februarie realizează un 
contrast interesant cu ceea ce s-a construit pe 25 februarie, joi, când Mercur 
împlinea același tip de unghi cu Saturn. De aici înțelegem că momentul zilei de 27 
februarie ne aduce o descătușare, o eliberare de presiune, o încadrare mult mai 
eficientă a ceea ce am cunoscut sau experimentat în ultima perioadă. 

Apoi, beneficiile acestui unghi pot fi văzute și pe un nivel superior, nu doar în 
interacțiunile comune. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un 
proces de cercetare spirituală vor observa că lucrurile se modifică într-un mod 
ascendent, fără să depună mare efort, fără să consume prea mult de la ei. Forțele 
latente sunt încurajate să se exprime, să treacă în planul conștient, să împlinească 
așteptările pe care individul le are de la sine, de la cei din jur, de la comunitate. 
Dacă în privința relației sale cu el însuși, abordarea acestei transcendențe nu este 
ceva greu de realizat, atunci când energia minunată a sextilului Mercur-Uranus 
produce efecte în cadrul relațiilor individului cu ceilalți va fi nevoie de împlinirea 
unui proces de expansiune. Va fi nevoie de calități dovedite anterior pentru ca 
lucrul acesta să poată fi împlinit și, în plus, să și dureze. Cei care au reușit până 
acum să administreze bunurile proprii, să dăruiască celor din jur fără să aștepte 
neapărat o formă de plată, cei care nu au fost egoiști și închistați, pot realiza acest 
proces de expansiune, pot intra în câmpul intim al celorlalți pentru ca împreună cu 
ei să producă pe zona publică efecte de genul acesta. Când vine vorba de relația 
individului cu tot ceea ce se află în jur, se cere, de asemenea, calități dovedite 
anterior, însă unele ceva mai solide sau mai profunde decât o simplă administrare a 
bunurilor proprii. În tipul acesta de relație oamenilor li se cere să fi dovedit 
anterior că au conștiința unei Lucrări, că fac parte dintr-un proces care modifică 
obiectul de studiu, ceea ce analizează, pentru a-l îmbunătăți. 

Prin urmare, 27 februarie ne ajută să modificăm un plan de relaționare 
atât în ceea ce privește schimbul pe care îl realizăm cu noi înșine, dar și în privința 
raporturilor sociale. Rezultatul acestei schimbări trebuie să fie unul bun, care să 
întărească convingerile că faptele personale sunt constructive, dar să și consolideze 
încrederea în sine. Prin ceea ce obținem astăzi realizăm că suntem inspirați, 
puternici, că o mâna nevăzută a destinului ne protejează de pericole. Prin această 
relație se poate îmbunătății o colaborare, care, dacă este de scurtă durată a fost 
inițiată acum două zile, dacă este de lungă durată a fost inițiată la începutul anului. 

Apoi, pentru că în mijlocul zilei Luna trece într-o zodie unde nu se simte 
bine, Scorpion, suntem puși la lucru, ne ies în cale tot felul de situații încordate, dar 
pe care le vom aborda cu maximă luciditate. Cu alte cuvinte, ziua de sâmbătă, 27 
februarie, ne poate aduce o problemă mai veche care să primească din partea 
noastră o abordare nouă. Vom fi mulțumiți de noi înșine prin ceea ce administrăm, 
prin ceea ce rezolvăm, prin schemele pe care le aplicăm, dar și prin ușurința cu care 
ne putem detașa de consecințele lucrului de acum. Cu alte cuvinte, 27 februarie este 
o zi de simplitate, o simplitate eficientă și misterioasă care nu ne răscolește și nici 
nu ne sperie cu consecințele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că gândul 
are o putere teribilă. Când forța sa transformă energia din jur din bine în rău nu 
face altceva decât să-și creeze singur factori corozivi care îi vor agresa structura. 
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Binele este protector și dacă folosim gândul pentru a crea elemente benefice atunci 
ne construim singuri propria protecție. 

 
Duminică, 28 februarie 

Duminica 28- 2-2016  7:49 Sun (Pis) Tri (Sco) Luna 
Duminica 28- 2-2016  8:38Luna (Sco)Tri (Pis) Neptune 

Duminica 28- 2-2016 17:46 Sun (Pis) Con (Pis) Neptune 

Duminica 28- 2-2016 18:08 Mercury (Aqu) Tri (Lib) Lilith 
Duminica 28- 2-2016 18:15 Luna (Sco)Squ (Aqu) Venus 

Duminica 28- 2-2016 20:08 Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Duminica 28- 2-2016 23:39 Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 
 

Deschidere către noi orizonturi de cunoaștere. Schimbarea metodei de 
lucru. Adâncime în percepție. Acceptarea unei provocări. Senzația că puterile 
cresc. Spirit pătrunzător. Apropiere de cel slab. Revoltă împotriva unei devieri. 
Sedimentare. Sentimentul de apartenența este diminuat. Se caută o cale nouă. 
Traseul pare întortocheat. Acceptarea unor recomandări. Superioritatea este 
dovedită prin fapte. Sentimentul că participăm la mari evenimente istorice. 
Nevoie de patrimoniu. Interes pentru secretele celorlalți. Răscolire. Așteptări prea 
mari din partea unui colaborator. Regretele se adâncesc. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni aduce împlinirea unor unghiuri care se vor 

remarca prin profunzime și sensibilitate, unghiuri care vor încerca să-i învețe pe 
oameni să trăiască frumos. Desigur, pentru ca lucrurile acestea să fie vizibile a fost 
nevoie de o pregătire, de o perioadă preliminară care a vorbit despre reușita de 
astăzi. Cu alte cuvinte, binele care se va consuma în această zi nu vine de la sine, nu 
vine pe nepregătite, ci a fost anunțat în celelalte zile ale acestei săptămâni. Există 
un ton aparte, există un interes pentru a căuta ceea ce este ascuns, ceea ce întreține 
caracterul liberal al relațiilor dintre oameni, cu scopul de a aduna toate aceste 
informații într-o bază de date, pentru a le folosi pe mai târziu. Unii, care sunt mai 
conștienți din fire, vor avea sentimentul că participă la mari evenimente istorice. În 
realitate, ceea ce simt ei ține mai curând de deplasarea punctului de interes către 
acele preocupări ale celorlalți care au fost ignorate până acum. De aceea au 
sentimentul că participă la mari evenimente istorice, că sunt curtați de gânduri 
îndrăznețe și că nu trebuie decât să le acorde atenția cuvenită pentru a se împlini. 

Relația pozitivă Mercur-Luna neagră nu este însă un ajutor în sensul acesta. 
Din acest unghi oamenii nu se vor alege cu realizări obiective, ci doar cu o 
satisfacție. Indiferent că se ocupă de evenimente minore, că participă efectiv la ele 
sau că le privesc din depărtare, această relație dintre Mercur și Luna neagră 
deformează informație adevărată și o plasează pe aceasta în zona victoriei, chiar 
dacă nu are ce căuta acolo. Adevărul subiectiv s-ar putea ca, în anumite situații, să 
semene cu adevărul obiectiv și rezultatul să fie unul bun, chiar să vedem persoane 
care simulează puterea și care se vor apropia cu deschidere de cei slabi. Pentru că 
acest unghi este mult mai aproape atât ca punct de împlinire, dar și ca vibrație, de 
careul dintre Lună și Venus, vom vedea că această tendință de a prezenta lucrurile 
exagerat, de a le expune pentru a susține un interes personal, doar pentru avantajul 
personal, nu poate duce la evenimente pe termen lung și, pentru că individul în 
sine cunoaște adevărul, rămâne cu acest sentiment că binele nu vine de la sine, ci a 
fost construit de el. 
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Apoi, conjuncția Soarelui cu Neptun, aspect care se împlinește o singură dată 
pe an, ne ajută să avem viziune de ansamblu asupra situațiilor pe care le 
parcurgem, asupra evenimentelor sociale cu scopul de a-l înțelege. În multe din 
cazuri, conjuncția Soarelui cu Neptun nu ne poate oferi atât de multă putere încât 
să schimbăm sensul unor întâmplări, dar ne va ajuta să le vedem pe acestea mult 
mai clar, mult mai serios, mult mai profund. Această adâncime în percepție ne 
ajută să atingem noi orizonturi de cunoaștere, să fim lucizi în acțiune și să vedem 
foarte clar adevărul, dar este posibil ca unora să nu le folosească acum la nimic 
adevărul. Despre acest lucru se vor preocupa începând cu săptămâna următoare. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine, în primul rând, o zi de 
percepție, iar, în al doilea rând, o zi de interes pentru perspectiva evenimentelor. 
Unora li se va părea că finalul săptămânii este un fel de nod între ceea ce am 
parcurs până acum și ceea ce urmează să împlinim în luna următoare. Există o 
inversare a valorilor, un sentiment de greutate care vine din mișcarea individului 
către zone pe care le-a ignorat pana acum și care ar putea, în același timp cu o mare 
curiozitate, să confere și senzația de greutate, de apăsare sau de efort. Se poate 
depăși foarte ușor această senzație de greutate dacă se obține o viziune de 
ansamblu asupra situației. Acolo unde individul realizează că îi este greu, se va 
simți eliberat de această greutate dacă va înțelege că senzația este falsă și vine doar 
din faptul că de-a lungul timpului nu a avut interes să se preocupe de lucrurile care 
îl atrag acum. Practic, recunoaște din relația cu informațiile de acum doar faptul că 
nu și-a dorit altădată așa ceva. 

În rest, finalul săptămânii ne aduce capacitatea de a pătrunde în locuri 
ascunse, de a înțelege lucruri care nu ne-au fost ascunse de-a lungul săptămânii, 
dar și să împlinim un bine pe care l-am construit din aproape în aproape de-a 
lungul acestei săptămâni. 28 februarie poate deveni și o zi de minciună, o zi în care 
informațiile sunt prezentate intenționat întortocheat, trunchiat ca să facă parte 
dintr-un mare context, poate chiar dintr-un context istoric. Oamenii care vor cu 
orice preț să capteze atenția, să manipuleze impresiile celorlalți prin ceea ce arată 
acum, prin ceea ce s-au construit în timp, sunt cei care vor folosi toată vibrația 
acestei zile pentru minciună. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu invada intimitatea 
celorlalți doar pentru că astăzi avem mai multă putere să facem chiar și lucrul 
acesta. Acolo unde acest avertisment astral nu este respectat, toate realizările de 
acum devin motive pentru a regreta. 
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29 februarie - 6 martie 2016 este săptămâna culmilor dureroase și a apelor 
tulburi despre care vom vorbi tot anul. Multe din unghiurile care se vor împlini de-
a lungul acestui interval au o componentă dramatică diferită față de ceea ce am 
parcurs de la începutul anului și până acum. Dacă până acum au mai existat 
anumite interferențe, rămășițe ale anului anterior, mai mult în luna ianuarie decât 
acum, începând cu această săptămână ne desprindem complet de ceea ce înseamnă 
vibrații aparținând a două sau mai multor intervale care se întrepătrund. Asta 
înseamnă că avem nevoie să dovedim, din punct de vedere practic, nu doar teoretic, 
faptul că deținem achiziții importante, că putem să facem ceea ce am declarat până 
acum, că suntem persoane serioase, disciplinate, atentă la nevoile celorlalți sau 
capabile de mari sacrificii. Nu este cazul să ne speriem pentru că nu trebuie să 
dovedim mai multe sacrificii decât am arătat de la începutul anului și până acum. 
Devine greu în momentul în care trebuie să facem lucrul acesta fără ajutor. Și de 
aici înțelegem că, începând cu momentul acesta, dispare orice interferență. 

La capitolul evenimente astrale, această săptămână aduce atât unghiuri care 
se împlinesc periodic, anual, cât și unele mai rare. Junon, în ziua de miercuri, 2 
martie, va intra în mers retrograd până pe 22 iunie, Mercur va ieși din zodia 
Vărsător și va intra în Pești, sâmbătă, iar Marte, în ultima zi a acestei săptămâni, va 
intra în zodia Săgetător. Celelalte unghiuri, fie că sunt bune, fie că sunt rele, se 
împlinesc mai des și din această cauză trăsăturile pe care le reprezintă ni se vor 
părea ușor de recunoscut. Retrogradarea lui Junon ne vorbește despre abuzul de 
putere în relații intime, iar trecerea lui Marte pe Săgetător despre nevoia de a face 
performanță, de a face o impresie buna, de a rupe gura târgului, de a renunța la 
structurile vechi, chiar dacă ele sunt pe alocuri confortabile. 

În consecință, culmile dureroase sunt acele evenimente unde trebuie să 
facem dovada cunoștințelor acumulate, a abilităților pe care le deținem dar nu 
putem, iar apele tulburi sunt acele episoade pe care nu ni le dorim, dar pe care 
trebuie să le parcurgem, care se vor dovedi încărcate de privațiuni și tristețe. Din 
acest punct de vedere săptămâna este una dintre cele mai grele pe care le-am 
parcurs de la începutul anului și până acum, cu toate că în fiecare dintre cele șapte 
zile primim semnale că traseul poate porni spre o altă destinație. De aceea 
întâlnirea cu aceste culmi dureroase sau cu apele tulburi poate deveni subiect de 
discuție pentru tot anul. Ne vom aduce aminte că de aici au început traseele 
ascendente sau căderile spectaculoase. Desigur, există și persoane pentru care 
această săptămână va reprezenta doar o ipostază de decizie. Cu toate acestea, 
caracterul categoric al episoadelor rămâne și chiar dacă acestea nu sunt dureroase, 
efectele lor sunt la fel de importante precum sunt pentru ceilalți. Așadar, 
săptămâna aceasta avem nevoie de repere, să ne mobilizam calitățile pe care știm 
că le putem folosi conștient, să ne rezervăm zilnic timp pentru reculegere, pentru 
iertare, pentru eliminarea frustrărilor sau a tensiunilor. Cine va merge mai departe 
cu acumulările negative ale acestei săptămâni arată că nu a dorit să renunțe la el, 
nu că nu a putut. În consecință, tot anul va avea ce povesti, despre încercările pe 
care le-a parcurs, despre tentațiile cu care s-a întâlnit sau despre ce ar fi câștigat 
dacă ar fi procedat corect. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu cădea în patima 
dezbaterii. Dezbaterea, strict în această săptămână, nu este altceva decât un dialog 
interior epuizant. Ceea ce vrem să analizăm, să așternem pe hârtie, să punem în 
ordine, să luăm metodic începând cu problemele cele mai mici sau cu bucuriile cele 
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mai mici, până la cele mai intense. Altfel, ne vom pierde în detalii care se vor 
transforma în pietre de moară. 

 
Luni, 29 februarie 

Luni 29- 2-2016  4:40    Luna (Sco) Sex [Vir] Jupiter 

Luni 29- 2-2016  6:37    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Luni 29- 2-2016  9:27    Luna (Sco) Squ (Aqu) Mercury 

Luni 29- 2-2016 10:50    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Luni 29- 2-2016 12:35   Venus (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Luni 29- 2-2016 21:53    Luna (Sco) Con (Sco) Mars 
 

Amintirile sunt apreciate altfel. Se face dreptate într-un sector minor. 
Superioritatea este lovită. Colaborări stranii. Ambiții ce nu pot fi duse mai 
departe. Adâncimi 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. Este diminuată 
puterea de a cântării experiențele personale și ale celorlalți în mod obiectiv. 

 
Deși este ultima zi a acestei luni încercate, abordarea conjuncturii astrale de 

acum ne va face să credem că totul este foarte concentrat, totul este încărcat de 
răspundere, că ni se cere în mod insistent să fim foarte atenți pentru că o problemă 
merge mai departe, se continuă, se înmulțește. Nu este prima dată când trecem 
prin așa ceva, toată luna februarie ni s-a cerut mai multă atenție decât până acum 
pentru că la tot pasul erau presărate tot felul de pericole. Acum, când Venus și 
Junon sunt într-o relație negativă, când Luna și Mercur sunt, de asemenea, în 
același tip de relație tensionată, dorim să demonstrăm că informațiile pe care le 
deținem sunt foarte valoroase, că suferința pe care o traversăm este doar rodul 
unor condiționări sociale, nu expresia unui nivel inferior de conștiință. Ziua devine, 
astfel, reprezentativă la capitolul oboseală, tensiune relaționale, grija față de ceea ce 
nu se poate rezolva într-un timp foarte scurt, teamă că soluțiile pe care le avem 
acum nu vor putea fi puse în aplicare așa cum dorim, pentru a genera efecte pe 
termen lung. Luna, deși se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, nu poate 
media tendința Nodurilor și, în plus, va trebui să treacă și printr-o conjuncție cu 
Marte, semn de expansiune, duritate sau chiar agresivitate la adresa celui slab. 
Doar în felul acesta ne putem demonstra puterea în această primă zi, doar așa dăm 
curs devizei generale aplicată acestei săptămâni care ne vorbește despre culmile 
dureroase sau despre ape tulburi. 

Acolo unde lucrurile par mai clare argumentul personal se susține pe 
recomandarea venită din partea unei persoane cu experiență, care știe mai multe 
despre problema în cauză, care se controlează mai bine, se abține mai eficient sau 
s-a obișnuit de-a lungul vieții să gândească de mai multe ori o problemă înainte să 
acționeze. Aspectul concentrat al acestei zile ne va lăsa impresia că sistemul de 
credințe, de convingeri sau cel care face referire la moralitate nu ne mai ajută deloc. 
Vom avea certitudinea că la tot pasul domină ignoranța și că însuși Universul este 
dovada vie a unei rătăciri prin care o Ființă absolut minunată a creat totul. Toate 
aceste vibrații ne îndeamnă să gândim așa, să elaborăm aceste concluzii penibile, 
însă nu trebuie să uităm că suntem în anul dihotomiilor periculoase și valorile 
personale sunt cele care trec dincolo de pozitiv sau negativ, adică pasul înainte se 
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face prin martor. În prima zi a acestei săptămâni și, implicit, în ultima zi a lunii 
februarie, binele și răul vin să susțină, de fapt, nevoia de a demonstra ceva. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne face o invitație la înțelepciune. Va fi 
greu să ne menținem firea, să ne exprimăm într-una din cele două direcții, pozitivă 
sau negativă, considerând că experiența de acum ne îndeamnă să facem lucrul 
acesta și nu există nicio forță care să ne oprească. Uităm de obligații, uităm de 
promisiuni și facem astăzi ceea ce credem că ne motivează și ne face plăcere să ne 
comportăm în felul acesta. Este, de altfel, o greșeală să ne comportăm așa pentru 
că, indiferent că facem o faptă bună sau că facem o faptă rea, prin acest careu 
dintre Venus și Junon ce se împlinește în mijlocul zilei, indubitabil rănim pe 
cineva. Dacă, totuși, suntem constrânși să acționăm, dacă suntem totuși pe zona 
publică unde obiectivitatea are o altă expresie, dacă nu avem de ales și trebuie să 
lucrăm, atunci să ne sprijinim faptele de acum pe opiniile celorlalți. Nu este indicat 
să luăm o decizie decât după ce suntem convinși că partenerul de dialog este de 
acord cu ea sau să înaintăm o decizie pe care partenerul de dialog o are față de sine. 
Dacă reușim să facem acest joc interesant ocolim aceste predispoziții negative, 
ocolim bucuriile superficiale, dar și suferințele la care fac referire unghiurile de 
acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza de părerea 
personală doar pentru că ni se pare că nu ni se opune rezistență. 

 
Marți, 1 martie 

Marti  1- 3-2016  1:54    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Marti  1- 3-2016  3:07   Venus (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Marti  1- 3-2016 20:46    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptun 
 

Secretele personale sunt prea bine păzite. Deschidere către noi posibilități 
de a reuși în plan social. Viața are surprize plăcute. Oamenii se mint frumos. 
Traumele afective sunt duse într-un plan secund. Dezamăgire față de sine. 
Prietenii dăruiesc mult însă nu li se răspunde la fel. Seriozitate. Disciplină. 
Planuri de viitor care primesc prea multă atenție. Interes pentru o ideologie nouă. 
Curaj pentru a răscoli acolo unde doare mai tare. 

 
În noaptea de luni spre marți, Luna va intra în zodia Săgetător și ne vom 

elibera de această presiune a complexelor de inferioritate sau a vinei. În Săgetător, 
Luna îi face pe oameni să fie veseli, distractivi, să iubească frumosul și să se 
comporte elegant. Ziua aceasta primește însă și beneficiile unui unghi foarte 
frumos dintre Venus și Saturn care le vorbește oamenilor pentru prima dată anul 
acesta despre putere. Luna, abia intrată în zodia Săgetător, are de împlinit în seara 
acestei zile un careu cu Neptun și este foarte posibil ca această putere să încline 
către valorile negative. Pentru că în ziua anterioară am avut de demonstrat ceva și 
am considerat că, indiferent că ne implicăm în fapte bune sau rele, trebuie să fim 
puternici, această amprentă va fi vizibilă și în această zi, mai ales că întreaga lună 
martie lucrează cu puterea, în așa fel încât aceasta să devină accesibilă oricui. 
Sextilul Venus-Saturn, în general, înseamnă înțelegere, toleranță și disciplină, dar 
acum face trimitere în special la educație, adică la ceea ce am acumulat în timp și 
care face referire la comportament. 
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Pentru că unghiurile acestea mențin un balans între bine și rău, mulți vor 
considera că numai visând la realizări foarte mari, la evenimente foarte puternice 
pot să acceadă la poziții sociale importante sau la achiziții care să conteze. 
Indiferent de zona în care se situează, și astăzi prietenii au un loc important, și 
acum traumele, divergențele de opinie strigă foarte tare. 

Cu toate că această confuzie este suficient de vizibilă acum, noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că nu balansul cu pricina este important, ci faptul că 
suntem îndemnați să facem un pas, indiferent în ce direcție. Dacă dezamăgirea 
strigă mai care, pasul pe care-l vom face nu înseamnă adâncirea în suferință, ci 
identificarea celor mai bune soluții. Dacă prieteniile ne captează toată atenția, se 
întâmplă pentru că în evenimentele anterioare au rămas multe lucruri nespuse, de 
altfel, frumoase, care trebuie împărtășite și abordarea acestui traseu de acum duce 
la împlinire, la descoperirea unei noi ideologii sau la extinderea cercului de prieteni 
ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun. Cu toate că, noi, pentru că studiem 
astrologia, putem să anticipăm care vor fi etapele finale ale traseului pe care am 
pornit astăzi, cei mai mulți nu vor putea să vadă în pasul pe care îl fac acum care 
vor fi aceste etape finale. Pentru că știm, ne putem considera privilegiați, deoarece, 
prin aceste etape finale, înțelegem că până la urmă totul are o rezolvare bună, dar 
unghiurile care se împlinesc astăzi ne ajută să vedem lucrul acesta. De aici 
înțelegem că există o presiune care vine din conjuncția Soarelui cu Neptun de pe 
zodia Pești care, în continuare, ne ajută să avem o viziune de ansamblu asupra 
situațiilor pe care le parcurgem cu scopul de a înțelege, de a integra mai bine 
educația în cerințele prezente, de a ne face lucrul mai eficient și mai ușor. 

Prin urmare, prima zi a lunii martie ne vorbește despre putere, dar nu vom 
avea capacitatea necesară acum să o vedem pe aceasta prin toate laturile pe care le 
conține, prin toate direcțiile pe care le vom aborda de-a lungul acestei luni, ci doar 
pe interesul de moment. Interesul de moment este acela de a demonstra că suntem 
puternici, de a întreține relațiile frumoase, plăcute sau de a găsi o soluție rapidă la o 
dezamăgire care strigă foarte tare. 

Unghiul acesta frumos care se împlinește între Venus și Saturn le vorbește 
oamenilor și despre schimburi interesante. Saturn din Săgetător aduce în această 
conjunctură tendința de a minți frumos pentru a ne proteja de o dezamăgire mai 
mare decât cea pe care o conștientizăm acum. Pentru că Luna se află astăzi în 
tranzit prin zodia Săgetător este puțin probabil ca bunurile materiale să reprezinte 
obiectivul în sine, decât dacă sunt originale, dacă ies în evidență, dacă strălucesc 
sau dacă vorbesc despre o ideologie nouă. 

Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem astăzi este să ne lăsăm în 
voia acestor impulsuri. Va fi nevoie ca, prin propria voință, să facem un pas într-o 
direcție, fie că ea înseamnă menținerea unor lucruri frumoase, exprimarea lor pe 
un nivel superior, fie că asta implică abordarea unor tehnici sau procedee de 
diminuare, combatere sau anulare a dezamăgirilor. Totul va fi înțeles astăzi pe baza 
principiilor comportamentale. Totul va fi judecat după deprinderile sau după 
acumulările comportamentale din aceste interacțiuni. Vom vedea că până la finalul 
lunii această putere pe care o simțim astăzi în formă ascendentă are multe aspecte 
pe care le vom aborda cu maximă implicare. Acum nu putem știi cât de diversificată 
poate fi gama acțiunilor legate de aceste puteri. Acum cerem să ni se facă dreptate, 
ne implicăm în acțiuni definite de acest comportament și credem cu tărie că este tot 
ceea ce se poate obține. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi activi. Pasivitatea este 
marele pericol al acestei zile. 

 
Miercuri, 2 martie 

Miercuri  2- 3-2016  1:09 Sun (Pis) Squ (Sag) Luna (Half Luna) 
Miercuri  2- 3-2016  9:11  Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Miercuri  2- 3-2016 12:23 Luna (Sag) Sex (Aqu) Venus 

Miercuri  2- 3-2016 12:38    Juno <Sco> S/R 
Miercuri  2- 3-2016 13:49 Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Miercuri  2- 3-2016 15:11 Luna (Sag) Squ [Vir] Jupiter 

Miercuri  2- 3-2016 17:57  Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri  2- 3-2016 19:07    Luna (Sag) Sex (Lib) Lilith 

Miercuri  2- 3-2016 21:28    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

 

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. Siguranța de sine este mult 
încercată. Oamenii privesc foarte departe și au impresia că nu văd ceea ce 
trebuie. Tratament greșit. Respingerea unor recomandări. Justiție care face rău 
celui nevinovat. Accidentul este un profesor bun. Încredere în sine. Discernământ. 
Plăcerile mici sunt explorate cu mai mult curaj. Adâncime în percepție. Revoltă 
împotriva unui bine confortabil și static. 

 
Astăzi se împlinește Ultimul Pătrar, adică un unghi negativ dintre Soare și 

Lună prin care sunt scoase la lumină impulsuri care nu fac cinste unui om educat, 
dar cu care o ființă vulgară se va lăuda. Apoi, Junon va intra în mers retrograd până 
pe 22 iunie 2016 răscolind valorile legate de putere, influență, conspirații. Dacă 
până acum am avut o explicație pentru care nu am avut încredere în colaboratori, 
în cei din preajmă, prin retrogradarea lui Junon lucrurile acestea vor lua o mare 
amploare, vor face trimitere la o dreptate abuzivă, la impresii false despre lume, 
despre viață despre faptele celorlalți, toate acestea regăsindu-se într-un tratament 
greșit pe care îl vom aplica persoanelor cu care interacționăm. 

Dacă retrogradarea lui Junon complică relațiile și ne îndeamnă să ne folosim 
puterea pentru a întreține suspiciunea sau neîncrederea, Ultimul Pătrar zdruncină 
maturitatea, sentimentele frumoase, motivele de reechilibrare a grupului de 
apartenență. În mod paradoxal, aceste direcții negative au menirea de a ne trezi la 
realitate, de a-i lămuri pe ceilalți să se întoarcă de pe un drum greșit ori să se 
oprească. Dacă ne referim la evenimente sociale, la relații dintre grupuri, asta 
înseamnă justiție, iar dacă ne referim la relația individului cu el însuși, înseamnă 
remediere sau vindecare. Indiferent de situație, este nevoie de mult discernământ, 
de o selecție a valorilor pe baza avertismentelor din săptămânile anterioare. Acum 
vedem dacă am respectat acele avertismente, dacă am făcut ceea ce trebuie, fără să 
conteze dacă, respectând acele recomandări, am atins o performanță. Luna  din 
Săgetător îi îndeamnă acum pe oameni să-și depășească propria condiție, să atingă 
un vârf al eficienței, însă fondul general al problemei, cel care ține de relația 
negativă Lună-Soare și de inițierea mersului retrograd a lui Junon, ne bulversează 
cu alte priorități. Pe 2 martie vom vedea cât de mult contează că am făcut ceea ce a 
trebuit pentru sine în săptămânile anterioare, ceea ce a fost de maximă importanță. 
Prin ceea ce se consumă acum se explorează o altă latură a puterii, pe care o vom 
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folosi până la sfârșitul acestei luni în a ne proteja de viciu. Judecând acestea, am 
putea foarte ușor să ne dăm seama de ce anterior, când am respectat anumite 
recomandări, ne-am întâlnit și cu factorii care au perturbat îndeplinirea unor 
sarcini. Acum vedem că acei factori erau legați de viciu. A ne menține în viciu 
înseamnă a ne pregăti încă de pe acum să eșuăm în alte demersuri, în alte procese 
de transformare. Practic, în schema acestei săptămâni, la asta se referă inițierea 
mersului retrograd al lui Junon. 

Prin urmare, începând cu mijlocul acestei zile și până pe 22 iunie, cât timp 
Junon va fi retrograd în Scorpion, o parte a acestei deplasări consumându-se și pe 
zodia Balanță, vom trece prin întâmplări care ne vor vorbi despre viciu într-un mod 
neobișnuit, ca și cum acesta este un comportament sedimentat. Există o latură a 
viciului care caută împărtășire, care cere recunoaștere, dar nu cu aceasta vom lucra 
în perioadă sa de retrogradare. Vibrația zilei de 22 martie lucrează cu încrederea în 
sine, cu ambiția de a depăși un obstacol, de a impune, poate chiar cu efort, noi 
reguli, teme noi, motive noi de producție, de procesare, de creație. Percepția asupra 
realității asupra sentimentelor se modifică și dacă persistă în această ambiție avem 
toate șansele să alegem un tratament greșit căruia doar să-i confirmăm eroarea, nu 
să ne vindecăm. Este adevărat, a confirma eroarea unui tratament nu este puțin 
lucru, dar nu trebuie să ne pierdem speranța. Pe viitor, aceste informații vor fi 
foarte utile. Totuși, nu acesta este scopul pentru care căutăm acum un tratament. 
De aici și tendința de a acționa într-o direcție greșită, de a ne menține acolo prin 
ambiția fără măsură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda mai multă 
importanță inspirației. Astăzi, dar, după cum vom vedea, și în alte zile ale acestei 
luni, inspirația poate să creeze un contrast puternic cu mesajele ciudate ale unui 
viciu. 

 
Joi, 3 martie 

Joi  3- 3-2016  3:13   Venus (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
Joi  3- 3-2016  4:51    Luna (Sag) Sex (Aqu) Mercury 

Joi  3- 3-2016 11:56    Luna (Sag) --> Capricorn 

 

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. 

 
Mijlocul săptămânii ne pregătește pentru un salt. Relația bună dintre Venus 

și Uranus arată că un plan sentimental se schimbă, valorile personale trebuie să se 
exprime la un nivel superior, însă se va produce lucrul acesta doar dacă avem 
puterea necesară să invocăm o victorie. Această victorie nu trebuie să vină neapărat 
din ultima perioadă, ea poate fi invocată și din anul anterior, important este ca 
mesajul său să fie construit în afara oricăror neglijențe sau în afara risipei. Cu alte 
cuvinte, se va vorbi în această zi despre patrimoniu, despre liniște, despre plăcerile 
care înnobilează relațiile dintre oameni sau bucuria personală. 

Sentimentul de libertate, pentru că despre asta este vorba în 3 martie, ne 
conduce pe un drum foarte frumos, unul care să ne arate că putem să facem mai 
mult. Astăzi, acest "mai mult" se obține prin plăcere, prin extravaganță sau prin 
dorință. Pentru că Luna, pe final de zodie Săgetător, va avea de împlinit acum un 
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unghi frumos cu Mercur, oamenii vor vorbi frumos și mesajele pe care le vor 
transmite vor rămâne, vor avea o remanență puternică în sufletele celorlalți. Cu alte 
cuvinte, ziua de 3 martie este frumoasă doar prin ceea ce pornește și se consumă 
acum, dar poate deveni și utilă, constructivă, în cazul celor care lucrează cu energia 
sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, dacă victoria la care 
se face trimitere este una de grup, nu una individuală. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că perpetuarea acestui succes se face doar prin confruntări. Acolo unde 
victoria este individuală este foarte posibil ca adversarul învins altădată să dispară 
din decor, iar victoriosul să rămână singur cu victoria sa, iar acum, în prezent, să nu 
mai poată fi posibilă reeditarea momentului trecut. Pentru a se împlini această 
continuitate este nevoie ca episodul frumos, victorios, pozitiv să se fi consumat la o 
scară mai largă. De altfel, cine este curios să vadă cum anume se va desfășura acum 
relația de sextil dintre Venus și Uranus, va observa că este suficient să facă 
trimitere la un episod de această factură pentru a înțelege ce putere a fost folosită 
altădată. În plus față de ceea ce s-a consumat anterior, puterile acestea care se 
trezesc acum vor fi folosite în mod conștient și nu va depinde de slăbiciunea 
anturajului, de lipsa sa de pregătire, ci de conștientizare. În mijlocul zilei, Luna va 
intra pe zodia Capricorn și îi va îndemna pe oameni să fie îndrăzneți, dar, pentru că 
pe zodia Capricorn, Luna nu are o calitate prea bună, această îndrăzneală se poate 
exprima și în mod negativ. Semnul că prin îndrăzneală am pornit pe un traseu 
negativ, că procedăm greșit sau că prin ceea ce facem consumăm, nu acumulam, 
este oboseala. 

Prin urmare, 3 martie ne reamintește de victorie. Avem nevoie ca 
evenimentele independente ale zilei de 3 martie, cele care fac o notă discordantă cu 
celelalte zile ale săptămânii să poarte această amprentă a succesului, a reușitei, a 
promovării. Pentru a avea perspectivă, victoria la care facem trimitere acum trebuie 
să fi fost obținută printr-o confruntare, una la vedere, la scenă deschisă, prin 
intermediul grupului de apartenență sau în urma unor dispute între persoane din 
grupuri diferite. Altfel, ceea ce se invocă va avea doar statut de amintire și nu va 
putea fi dus mai departe acest model. 

Aspectul reprezentativ al acestei zile, cel care, de altfel, se va împlini în 
noaptea de miercuri spre joi, sextilul Venus-Uranus, ne oferă un cadru prielnic 
pentru că această rememorare să fie corectă. În plus, dacă nu alegem corect 
evenimentul, ceea ce facem acum nu poate deveni o bază pentru ceea ce vom face 
de mâine încolo, ci vom rămâne cu acest statut de amintire pe care o vom căra după 
noi ca pe o greutate. Pentru că se invocă un episod activ din trecut, momentul în 
care s-a consumat o confruntare într-un mod pozitiv, se poate vorbi în această zi și 
de plăcere și de extravaganță, dar și de nevoia de a îmbunătății patrimoniul 
personal. În mijlocul zilei, Luna va trece pe zodia Capricorn și vom vedea dacă 
gândul se duce către un eveniment corect sau nu în funcție de tonus. Cel care va 
obosi foarte repede și fără să-și poată explica lucrul acesta trebuie să știe că acesta 
este semnul că gândul nu a făcut o selecție corectă a evenimentelor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca oamenii după ceea 
ce arată astăzi. Astăzi nici bucuria prea intensă și nici tristețea prea adâncă nu 
reprezintă individul. Acestea sunt doar expresii de moment. Începând cu mâine 
încolo vom vedea care dintre acestea sunt durabile și care nu. 

 



Săptămâna 28 februarie – 6 martie 2016         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 februarie 2016, ora 7:00 

Vineri, 4 martie 
Vineri  4- 3-2016  5:52    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Vineri  4- 3-2016 14:26 Sun (Pis) Sex (Cap) Luna 
Vineri  4- 3-2016 15:53    Luna (Cap) Sex [Sco] Juno 

Vineri  4- 3-2016 19:13    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Vineri  4- 3-2016 21:55    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Vineri  4- 3-2016 22:28    Luna (Cap) Tri [Vir] Jupiter 
 

Suntem mai aproape de cer. Aspirațiile ne dau mai mult curaj. Putere de 
concentrare. Durerea este un profesor bun. Se caută răspunsuri prin metodă, 
calcul, strategie. Prietenii noi ne bucură. Gândul întors către sine este mult mai 
puternic. Liniște. Este evitat un accident. 

 
Mulți vor avea impresia că 4 martie este cea mai frumoasă, cea mai încărcată 

de semnificație și cea mai profundă zi a săptămânii. Este adevărat, și acum se poate 
vorbi despre o culme, despre ape care se pot tulbura oricând, despre dureri 
împărtășite sau despre nevoia de a avea în preajmă oameni sinceri și puternici, dar 
nu pentru a demonstra ceva, ci pentru a trăi pur și simplu mai frumos sau pentru a 
împlini un deziderat care nu este specific acestei luni, ci lunii anterioare. Prin ceea 
ce se consumă în 4 martie căutăm să evităm un accident, să ne redobândim starea 
de liniște, să ne împlinim dorințe mici, dar foarte intense. Cu alte cuvinte, vrem să 
facem prin evenimentele de acum o schimbare pozitivă, iar pentru a ne împlini 
acest plan apelăm la metode noi, la calcule pe care le-am învățat cu mult timp în 
urmă sau schimbăm strategia. 

În mare parte, unghiurile acestei zile sunt foarte bune, dar pentru că avem de 
trecut prin careul Lunii cu Uranus și prin conjuncția Lunii cu Pluton se reactivează 
careul în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton ca focar. Apoi, în a doua parte 
a zilei se va activa și careul Lunii cu Lilith, aspect care este înserat în ecuația astrală 
a zilei următoare. Binele de acum devine, așadar, un fel de oază, un punct izolat, o 
deviere de la un traseu intens și epuizant, despre care credem că nu este necesar 
sau pe care îl vom privi mult timp de acum încolo ca pe o recompensă, ca pe un 
premiu. Reactivarea unor probleme care au fost foarte vizibile în zilele anterioare, 
chiar dacă se face într-un mod ascuns, chiar dacă nu definește ecuația astrală a 
acestei zile, amplifică sentimentul de tristețe, de teamă în fața unor pericole care au 
fost anunțate, dar care nu s-au consumat încă. 

Trăsătura aceasta complicată, apăsătoare sau enervantă care ar trebui să 
lipsească din această zi, dar care este totuși prezentă, are un impact eminamente 
magic asupra individului. Nu se activează doar complicații ale acestei săptămâni, ci 
și dorința de a găsi soluții la fondul general al problemelor din care problemele 
acestei săptămâni fac parte. Luna devine, astfel, un element care mediază o 
problemă de viață, de conduită, nu doar de conjunctură. Trecând prin conjuncția cu 
Pluton va face ca această soluție individuală să devină publică, va transforma 
bucuria mică într-un succes social. 

Prin urmare, 4 martie ne arată că tot ceea ce trăim este important, că 
singuri ne stabilim prioritățile, singuri impunem evenimentelor etichete de 
"important", "neimportant". Cei care sunt sensibili vor vedea că ecuația astrală a 
zilei de 4 martie arată noi trasee, indică, în ansamblu, cât de încurcat este drumul, 
dar și cât de frumos este peisajul. În toată această călătorie, astăzi vom experimenta 
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trăiri noi față de cei din preajmă, față de prieteni, vom dori să transformăm 
plăcerea personală într-un interes de grup, să construim relații durabile pe baza 
soluțiilor pe care suntem constrânși de un factor agresiv să le impunem 
problemelor de acum. Cu alte cuvinte, ne va face plăcere să ne transformăm 
adversarii în prieteni, să consolidăm relațiile pe care le avem sau să ne 
transformăm în prieteni cunoștințele de până acum doar pentru că, printr-un joc 
minunat al nevoilor și soluțiilor, facem acum parte din grupul definit de o problemă 
ce poate fi rezolvată. Poate, în drumul vieții, traseele acestea se vor separa. Fiecare 
va porni pe Calea sa, își va vedea de achizițiile sale și de împlinit propriul destin. 
Momentul de acum îi unește pe oameni prin ceea ce trebuie să rezolve, chiar dacă, 
mai tare decât altceva, strigă durerea. Cu toate acestea, astăzi vom fim mai curajoși, 
adică vom alege să nu mai acordăm atât de multă importanță durerilor personale 
pentru că ne interesează foarte mult o soluție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrăznit prin curaj, nu prin 
lipsă de măsură. 

 
Sâmbătă, 5 martie 

Sambata  5- 3-2016  1:49   Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Sambata  5- 3-2016  3:06    Luna (Cap) Squ (Lib) Lilith 

Sambata  5- 3-2016  4:34Luna (Cap) Tri[Vir]North Node 

Sambata  5- 3-2016 7:40Mercury (Aqu)Squ(Sco) Mars 

Sambata  5- 3-2016  9:19 Sun (Pis) Tri [Sco] Juno 

Sambata  5- 3-2016 12:21 Mercury (Aqu) --> Pisces 

Sambata  5- 3-2016 14:05 Venus (Aqu) Tri (Lib) Lilith 
Sambata  5- 3-2016 18:00    Luna (Cap) Sex (Sco) Mars 

Sambata  5- 3-2016 18:17    Luna (Cap) --> Aquar 
 

Despărțirile dor. Simplitatea este înlocuită cu forța cuvântului. Se 
înlocuiește un bun. Investigarea faptelor trecute. Soluții ingenioase. Război prin 
cuvânt. Frământări interne. Schimbarea planului de bătaie. Injustiție. 
Sedimentare abuzivă. Disconfort cauzat de neînțelegeri. Se ia o decizie proastă. 
Hotărâre pe o decizie eronată. Se încheie un capitol dificil. Prea multe probleme și 
prea puține soluții. Dezordine mentală. Surprizele sunt neplăcute. 

 
Astăzi Mercur se pregătește să își încheie tranzitul său prin zodia Vărsător și 

să intre în zodia Pești. În plus, pe lângă această trecere de la extaz la agonie, mai 
avem de parcurs astăzi un unghi destul de dificil dintre Mercur și Marte, cel care se 
realizează de pe gradele finale ale zodiilor Vărsător și Scorpion, un unghi pozitiv 
între Soare și Junon și altul pozitiv între Venus și Lilith. Apoi, spre seară, Luna va 
ieși din Capricorn și va intra în Vărsător, lăsând impresia, tocmai pentru că trece de 
la închistare la libertate, că încheie un ciclu. 

Valorile cu care lucrează această zi arată că anumite elemente bune se 
încheie, la fel și unele rele, iar pe tronsonul pe care s-a lucrat prin elementele active 
până în această zi se produce o schimbare ce nu va fi plăcută pentru că se trece de la 
o extremă la cealaltă. Astfel, Mercur, cel care ne-a ajutat să ne explicăm în termeni 
frumoși, eleganți sau profunzi situațiile pe care le-am parcurs de-a lungul acestei 
săptămâni, intră în criză. Vom vedea mult, dar nu vom avea termenul potrivit la 
care să facem apel pentru a explica, vom înțelege foarte mult, dar nu vom avea 



Săptămâna 28 februarie – 6 martie 2016         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 februarie 2016, ora 7:00 

liniștea necesară încât să punem informațiile în ordine și să le prezentăm celorlalți. 
Iată un exemplu de trecere de la o extrema la cealaltă pe un fir, pe o filieră! 

Din această cauză complicațiile referitoare la comunicare, neputința de a 
media între două valori extreme, lipsa de răbdare sau caracterul neobișnuit al unor 
evenimente pun în dificultate proiectele ample și încearcă să ne convingă că, de 
fapt, astăzi nu lucrăm decât cu elemente incompatibile, cu ceea ce este foarte greu 
sau care nu are soluție. De acest lucru nu este vinovat doar Mercur pentru că iese 
din exaltare, din Vărsător, și intră în exil, în Pești. Nu doar Mercur accentuează 
această neputință de a duce mai departe în mod concret anumite demersuri. Dacă 
Mercur nu s-ar fi aflat într-o dispunerea negativă față de Marte, care trece pe 
gradul final din Scorpion, atunci oamenii nu ar mai fi atât de lacomi, nu ar mai 
aborda direcțiile acestea negative cu gândul că, procedând în felul acesta, îi 
pedepsesc pe ceilalți. Ar trece doar de la claritate la confuzie și ar avea nevoie doar 
de câteva zile pentru a se stabiliza în noua schemă. Gândul acesta tulburător, din 
cauza careului Mercur-Marte se transformă în evenimente. Ceea ce spunem acum, 
rămâne. Ceea ce facem, va fi de neschimbat. 

La polul celălalt, dacă am fi puțin mai lucizi, situație care va fi mult mai 
vizibilă în prima parte a zilei, am vedea că problemele relaționale nici nu mai au 
nevoie de atât de multă atenție. Împlinirea acestui unghi minunat între Soare și 
Junon arată că există o componentă a acestor tensiuni care se rezolve de la sine, 
deci apare o eliberare de probleme, o degajare a tensiunilor sociale într-o zonă care 
până acum ne-a convins că, dacă nu punem mâna să mișcăm lucrurile dintr-o parte 
întru-alta, ele rămân așa. Și pentru că ne-am obișnuit deja cu situațiile în care 
atunci când vedem o problemă trebuie să ne așteptăm ca în spatele ei să avem un 
șir lung de probleme care apar în cascadă, tentația lucrului făcut ușor, câștigul prea 
simplu, avantajele obținute fără efort, adică trigonul Venus-Lilith, accentuează 
frământările interne acolo unde ele nu sunt urmărite din postura de martor. Poate 
mai mult decât în celelalte zile ale acestei săptămâni, momentul zilei de 5 martie 
are nevoie de martor. Ne vom da seama că nu suntem martori la trecerea de la o 
extremă la cealaltă dacă alegem să participăm la anumite demersuri sociale pe baza 
unor frământări interne. Indiferent că aceste frământări arată că vrem să ne facem 
singuri dreptate, că vrem să convingem pe celălalt de un adevăr sau că vrem să ne 
însușim foloase necuvenite, a face lucrul acesta pe baza unei presiuni interne arată 
că nu suntem dispuși să fim spectatori la aceste transformări, ci că vrem să le 
schimbăm, adică le comandăm să se modeleze după cum ne-ar plăcea acum. Acum, 
însă, nu suntem în cea mai bună formă și, din această cauză, ne-ar prinde bine 
puțină autocenzură. 

Prin urmare, 5 martie reprezintă o invitație la atenție. Este important să 
fim astăzi atenți la cum vorbim, la ceea ce spunem, la ceea ce cumpărăm sau la ceea 
ce dăm celorlalți. În toate aceste situații vom avea mari așteptări de la cei din jur, 
iar unele dintre ele se pot transforma în pretenții. Balanța valorilor se înclină 
pentru că nu evaluăm foarte bine efortul, nu este clar dacă lucrurile cu care lucrăm 
sunt neplăcute sau devin neplăcute pentru că nu se lasă modelate, avem tendința 
de a răstălmăciri totul pentru a trăi mai bine sau mai simplu și greșim implicându-
ne așa. Cine alege să facă schimbări bruște trebuie să știe că la baza acestora stă o 
agresivitate. Pentru că este vorba de careu, de pe gradele finale ale zodiilor 
Scorpion și Vărsător, între Mercur și Marte, această agresivitate va rămâne, o 
perioadă, în interior, dar ea va sta la baza unor decizii care vor duce la fapte cu 
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caracter social pe care nu le vom mai putea schimba anul acesta. Poate, în anul 
următor, vom putea, că prioritățile vor fi altele. Acum, când trebuie să facem un 
slalom interesant între extreme, nu vom mai avea nici puterea și nici răbdarea 
necesară pentru a le repara. Cine nu ține cont de aceste avertismente astrale va 
declanșa începând cu astăzi un război prin cuvânt, faptele sale vor dovedi injustiție, 
iar sedimentele vor avea un vizibil caracter abuziv. Tot ceea ce vor face de acum 
încolo va activa pe o direcție ambivalentă: va fi greșit și va avea nevoie de un fum 
foarte dens pentru a acoperi greșeala pe care o conștientizează și de la care nu se 
poate abține. 

În rest, elementele pozitive ne îndeamnă să ne controlăm impulsurile, să fim 
mai atenți la greșelile celorlalți că, poate, la un moment dat vom învăța ceea ce 
trebuie de acolo. Noapte de vineri spre sâmbătă este încărcată de mesaje, unele atât 
de profunde și de interesante încât avem nevoie să ne amintim în detaliu în timpul 
zilei de acestea. Fie că vin sub formă de inspirație, de idei care ne opresc brusc 
somnul, de vise premonitorii, toate acestea au nevoie de multă atenție în timpul 
zilei pentru că vin să ne ajute, nu să ne încurce. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni cu cei care greșesc. 
De mâine ne va veni mai ușor să facem lucrul acesta, dar astăzi este foarte greu. Cel 
care face lucrul acesta acum, când este foarte greu, arată că dispune de o mare 
profunzime în gândire și în simțire. 

 
Duminică, 6 martie 

Duminica  6- 3-2016  4:30   Mars (Sco) --> Sagittarius 

Duminica  6- 3-2016  8:03 Sun (Pis) Squ (Sag) Saturn 
Duminica  6- 3-2016 20:17  Luna (Aqu) Squ [Sco] Juno 

Duminica  6- 3-2016 21:59 Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

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. Libertatea este impusă cu forța. 
Rigiditate. Fanatism. Planurile sunt incomplete. Luptă cu un adversar invizibil. 
Aspecte neimportante ale vieții sunt explorate ca și cum dintr-odată au devenit 
esențiale. Putere de convingere folosită în detrimentul personal. 

 
În dimineața acestei zile Marte va ieși din zodia Scorpion și va intra în 

Săgetător aducând dorința de performanță la mare artă. Este adevărat, astrologii 
din vechime au considerat că Marte se simte mult mai bine în zodia Scorpion decât 
în Săgetător, adică tenebrele, zonele ascunse sau impulsul spre putere ține mai 
curând de partea sa activă, adică se încadrează mult mai bine în trăsăturile acestei 
planete, decât efortul susținut, renunțările sau ambițiile disciplinate pe care trebuie 
să le dovedească atunci când trece prin zodia Săgetător. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că Marte nu are o structură ordonată, iar atunci când este ordonat nu se 
poate canaliza decât pe un singur traseu. Atunci când se află în Săgetător creează o 
combustie puternică, îi ofere individului mai multe variante din care nu este 
constrâns să aleagă una singură și, pentru că nu se întâmpla lucrul acesta, fiecare 
persoana are tendința de a se consuma excesiv de mult. Marte in Săgetător îi 
îndeamnă pe oameni spre performanță, așa cum ne sugerează teoria astrologică, 
însă doar cu condiția să aleagă. Ecuația astrală a zilei de 6 martie nu ne îndeamnă 
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să alegem, ba, dimpotrivă, se va constata o îngrădire a libertății, o constrângere a 
individului la a acționa cu rigiditate, poate chiar cu fanatism, de a se lupta cu un 
adversar invizibil fără să aibă certitudinea dacă va învinge vreodată. Performanța 
despre care vorbește Marte din Săgetător nu va putea fi văzută atât de clar în 6 
martie, ci va fi constatată începând cu săptămâna următoare. 

Cu toate acestea, faptul că Marte trece în zodia Săgetător aduce acestei 
săptămâni un suflu aparte. Am văzut și în celelalte zile, de luni încoace, că acest 
interval de șapte zile a fost dominat de o ambiție foarte rece și de impulsuri care nu 
fac cinste unui om educat. Trecerea lui Marte în Săgetător trezește acest simț 
umanitar, îndemnându-l pe individ să-și sublinieze impulsurile inferioare de dragul 
succesului. De altfel, în această ultimă zi a săptămânii chiar nu contează cum este 
obținut succesul, ce se sacrifică sau dacă el este atins prin orgolii sau ambiții 
inferioare. Atingerea performanței este semn de desprindere de viciu, de combatere 
a naturii inferioare sau, măcar, de dominare a acesteia. Nu putem fi optimiști în 
privința dominării aspectelor pozitive față de cele negative pentru că astăzi, tot 
dimineață, Soarele se va afla într-o dispunere negativă cu Saturn. Unghiul acesta a 
fost construit toată săptămâna și acum atinge momentul de maximum. Mulți vor 
avea senzația, chiar de dimineață, că toate speranțele la care au lucrat de-a lungul 
săptămânii sunt lăsate în urmă și că, în pofida unei puternice determinări, ceea ce 
este foarte clar doare, înțeapă, enervează. Acesta este unghiul care domină spectrul 
percepțiilor în ultima zi a săptămânii. Ceea ce vine din partea lui Marte reprezintă 
un început, dar astăzi, în ultima zi a acestei săptămâni, acest început este mult prea 
slab pentru a domina careul dintre Soare și Saturn care s-a format rece, metodic, 
disciplinat, caustic de-a lungul întregii săptămâni până acum. Asta înseamnă că 
tensiunea care apare acum ni se va părea mult mai ordonată, mai clară și mai logică 
decât binele care ar putea să ne ducă spre performanță. De altfel, în această ultimă 
zi a săptămâni va mai trebui să mai trecem printr-o confuzie. Luna, din Vărsător, va 
avea de împlinit, spre seară, un careu cu Junon și un sextil cu Saturn. Dacă, în mod 
obișnuit, această dispunere în contrast ce vine din participarea Lunii la ecuația 
astrală în raport cu celelalte planete și evenimente astrale aferente acestei zile, se 
încadrează în ceea ce am tot invocat în analizele pe care le facem aici, adică cea dată 
de negația negației, în momentul acesta confuzia care apare spre seară nu este 
altceva decât o confirmare. De aici înțelegem că seara zilei de duminică ne încearcă 
cu o atracție către a ne folosi puterea de convingere în detrimentul personal. De aici 
înțelegem că vom înclina către reținere, sacrificiu, disciplină pentru că suntem 
nemulțumiți de sine. Nu suntem nemulțumiți de sine în mod general, ci astăzi 
ajungem la concluzia că lucrurile care trebuie rezolvate s-au stricat pentru că nu am 
fost atenți, n-am fost disciplinați, nu am învățat când trebuie sau nu am respectat 
pe cine trebuie. Pe acest fundal, trecerea lui Marte în Săgetător, încurajarea spre 
performanță, nu înseamnă altceva decât un îndemn către a ne cere iertare, către a 
ne pregăti asocieri viitoare, parteneri împreună cu care vom reedita o victorie. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne păcălește cu o strălucire care 
deocamdată nu se poate menține prin ceea ce reprezintă, ci doar cu alte sacrificii, 
cu energii inferioare, cu impulsuri egoiste sau cu greșeli. Avem însă un motiv de 
bucurie pentru că trecerea lui Marte în Săgetător este o poziție care ne duce spre 
lumina, ne încurajează să căutăm strălucirea, să ieșim din zonele întunecate, adică 
din apele tulburi, chiar dacă în această săptămână, acum, pe finalul ei, orice 
performanță ni se pare o culme periculoasă. Prin ceea ce constatăm ca ni se 
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întâmplă în ultima zi a săptămânii ajungem la concluzia că avem nevoie de 
disciplină, de metodă, de respect, educație, pentru că anterior, strict pe problema 
care țipă mai tare acum, le-am neglijat. 

Ultima zi a săptămânii ne pune în fața unor probleme pe care le-am construit 
de luni până acum, care au trecut prin tot felul de etape, unele dintre ele destul de 
periculoase, în special pentru că ne-au construit impresia că luptăm cu un adversar 
invizibil, că trăim vremuri complicate pentru care nu avem soluție, deși asta ni se 
cere, deși încercăm în zadar să o obținem. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție 
spirituală vor constata ca astăzi sunt constrânși de stările pe care le trăiesc, de 
gândurile pe care le au sau de evenimentele la care trebuie să participe să lucreze cu 
ceea ce consideră că este rudimentar sau ruginit. Nu ar trebui să fie tulburați, ci să 
se bucure că acestea sunt în sfârșit conștientizate și eliminate. De aceea, pentru 
această categorie, finalul săptămânii este o zi de purificare magică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne implica astăzi în luptă. 
Oricât de clar este argumentul, oricât de bine credem că ne-ar fi după, să nu 
luptăm. Să lăsăm lupta pentru o altă zi. 
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7 - 13 martie 2016 este săptămâna impulsului spre vindecarea unei răni și a 
curajului de a înfrunta cauza bolii. Visul de a ne elibera de o mare presiune face 
parte din preocupările de bază pe care le vom avea de-a lungul acestei săptămâni. 
Nu contează în care dintre ele se va evidenția mai mult, contează că este prezent, că 
pune o presiune asupra zonelor dureroase în așa fel încât acestea să devină vizibile 
și, prin cunoștințele pe care le avem, achizițiile cu care ne putem lăuda la 
momentul prezent, să intervenim și să rezolvăm această problemă. 

Săptămâna cu pricina este dominată de o deschidere, de o atracție către 
valorile puternice în speranța că din folosirea acestora putem să obținem un salt 
spectaculos. Această săptămână nu ne spune însă dacă aceste achiziții sunt bune 
sau rele, ne spune doar dacă sunt puternice sau slabe. Asta înseamnă că în multe 
din ipostazele pe care le vom parcurge de-a lungul acestui interval va trebui să 
depunem tot efortul de care suntem în stare pentru a vedea care dintre aceste 
puteri sunt și bune. 

La capitolul evenimente astrale, avem câteva unghiuri importante pe care le-
am tot invocat în analizele pe care le facem aici, de la începutul anului și până 
acum. În această perioadă se accentuează anumite trăsături date de relația 
tensionată pe care o au planetele de pe axa Fecioară-Pești, la fel cum se evidențiază 
sextilul pe care Soarele și Pluton îl împlinesc în prima zi a acestei săptămâni și 
despre care am vorbit și în săptămâna anterioară. Valențele vindecării, ușurința cu 
care mergem acum la originea acestor probleme primește girul Lunii noi, cea care 
se împlinește în ziua de miercuri, 9 martie, când ideea în sine de vindecare are o 
perspectivă pe care celelalte unghiuri nu o poate oferi. Abia în ziua de miercuri 
constatăm că există un cumul de factori, că există o coerciție, o fuziune a motivelor, 
a idealurilor sau a puterilor care ar putea să ducă la împlinirea unor deziderate care 
depășesc perspectiva a patru săptămâni, după cum ni se spune prin faza de lună 
nouă care se împlinește atunci. 

Apoi, după ce Soarele creează aceste premise de succes fulminant, ne pune la 
încercare răbdarea, bunele intenții, scoate la lumina trecutul, așa cum este el, 
necosmetizat, clar, limpede, prin conjuncția pe care o va împlini sâmbătă, 12 
martie, cu Coada Dragonului. 

Valorile vieții personale capătă în această săptămână veleități terapeutice. 
Această încurajare spre vindecare nu se referă doar la rănile fizice, emoționale sau 
mentale, nu se referă doar la rănile spirituale, ci se referă și la cele sociale. Asta 
înseamnă că în această perioadă putem afla de decizii la nivel global care să vindece 
rănile sociale. În contextul acesta al bunelor intenții, vom vedea, după cum sunt 
construite evenimentele zilei de 9 martie, dacă aceste intenții au perspectiva pe 
care o declară sau nu. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a visa la schimbare. 
Schimbarea, în săptămâna în care structurile cele mai folosite strigă după 
vindecare, este expresia unui curaj aparte. 
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Luni, 7 martie 
Luni  7- 3-2016  2:09    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Luni  7- 3-2016  6:40 Sun (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Luni  7- 3-2016  7:11    Luna (Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Luni  7- 3-2016 10:41    Luna (Aqu) Con (Aqu) Venus 

Luni  7- 3-2016 21:06    Luna (Aqu) --> Pisces 

Luni  7- 3-2016 22:09    Luna (Pis) Squ (Sag) Mars 
 

Lupta trece într-un alt plan. Deschidere către noi proiecte. Interes pentru 
câștiguri materiale. Desprindere de o promisiune. Dezicere. Conflicte cauzate de 
neseriozitate. Plăcerile personale sunt mai importante. Se răspunde pozitiv față 
de o tentație. Indiferența doare. Plăcerea de acum nu durează. Suspin. Secretele 
de acum devin dureroase. Indiferență față de binele celorlalți. Calitatea acțiunilor 
este pusă la îndoială. Răspunsul la o intervenție în forță. 

 
Prima zi a săptămânii debutează cu un unghi foarte frumos. Este vorba 

despre sextilul Soare-Pluton prin care lupta trece într-un plan secund și se 
evidențiază motivul atingerii unui rezultat concret, al unui câștig, al unui avantaj 
sau ne apropiem mai mult de împlinirea unui deziderat ambițios. Luna se află 
acum pe finalul tranzitului său prin zodia Vărsător și are suficient de mult timp 
încât să ne atragă atenția asupra faptului că plăcerile personale, nu prin natura lor, 
ci prin direcția spre care au fost orientate, sunt o veritabilă cauză care a participat 
la conturarea dezechilibrului pe care-l parcurgem acum sau au accentuat tristețea 
de care nu ne putem desprinde. În mare parte, unghiurile acestei zile nu ne vorbesc 
în mod direct despre complicații, despre boala, ci indirect, prin soluțiile pe care le 
consideră, cum panaceu, prin ușurința cu care conștientizăm că problemele acestea 
pot fi rezolvate numai dacă ne protejăm de răul pe care ni-l facem singuri. Asta 
înseamnă că prima zi a săptămânii face trimitere la multe experiențe de viață, la 
conflicte care, la momentul la care s-au produs, au fost în mare parte nevinovate, 
dar, prin cumul, au devenit periculoase. 

7 martie devine astfel o zi în care oamenii își dau mâna, se unesc la bine, se 
ajută unii pe ceilalți, reacționează frumos la farmecul celuilalt, au idei și se 
respectă, nu doar în situațiile în care sunt angrenați în demersuri comune, ci și de 
la distanță. 

Totuși, sextilul Soarelui din Pești cu Pluton din Capricorn atrage acum 
atenția asupra fricii de iubire. Complicațiile zilelor anterioare, cele care au 
menținut activă conjuncția Soarelui cu Neptun, impulsul către iubirea sinceră și 
profundă, îndreaptă atenția și spre motivele pe care le-am invocat pentru a nu ne 
implica în relații care ar fi trebuit să ne ducă în zona aceasta. Pentru a ne proteja, 
mai mult instinctiv, avem, în special în a doua parte a zilei, o reacție de indiferență 
față de binele celorlalți. De aici și marea confuzie a zilei de 7 martie care ne arată că 
putem fi prieteni cu cei din preajmă în prima parte, iar în doua parte ne detașăm, 
ne desprindem, devenim reci, indiferenți ca și cum nu am avut niciodată interes 
pentru prietenii profunde. În ansamblu, ziua de 7 martie ne ajută să primim 
răspunsuri, iar unele dintre ele sunt chiar importante. Acestea sunt extrase din 
colaborări, din modul cum sunt interpretate sentimentele sau faptele. Nu trebuie să 
uităm că Luna mediază acum opoziția lui Uranus cu Lilith din conjuncția pe care o 
împlinește cu Venus. Din această cauză ar trebui să ținem cont de lucrurile acestea 
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mici care, pe o altă conjunctură, ar trece drept simple reacții. Acestea sunt 
avertismente care ne pot ajuta să ne adaptăm faptele viitoare, cele pe care trebuie 
să le facem până la finalul acestei luni dominată de putere. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii împlinește o promisiune. Unii primesc 
acum atât de multe răspunsuri încât au impresia că totul le vorbește, faptele 
celorlalți le dezvăluie tipul de relații în care s-au implicat până acum, fie că sunt cu 
voie sau fără voie, li se arată dintr-odată traseul pe care trebuie să pornească și pe 
care indicat ar fi să îl abordeze cu toată încrederea. Prima zi a săptămânii este o zi 
de soluție și prin aceste soluții poate fi considerată o zi de victorii. Victoria acestei 
zile face trimitere la deviza generală aplicată acestei săptămâni, cea care ne arată că 
suntem în preajma vindecării sau în punctul în care avem suficient de multă putere 
încât să înfruntăm cauzele bolii cu curaj. 

Acolo unde din trecut ne vin prea multe ecouri negative și prezentul nu oferă 
atât de multă putere încât să le soluționeze pe toate, calitatea acțiunilor acestei zile 
va fi pusă la îndoială. Pentru acești oameni ziua va fi rea și, în cazul în care consultă 
aceste previziuni, trebuie să afle că nu ceilalți sunt de vină, așa cum ar citi din 
faptele lor, ci ei înșiși că au chemat din trecut o asemenea vibrație. Prin ceea ce se 
consumă în prima zi a săptămânii avem ocazia să identificăm patimile care ne-au 
afectat înțelegerea, când coborâm standardul, când modificăm parametri și când 
acordăm mai multă importanță obiectului decât ființei. Spre seară, când Luna va 
intra în zodia Pești, dar când se va situa și în careu cu Marte, liniștea pe care am 
parcurs-o de-a lungul zilei, simplitatea și ușurința cu care accesăm răspunsuri se 
modifică. Apar primele îndoieli legate de puterea personală, de drepturile pe care 
alții nu ni le respectă, de abuzurile la care ne putem expune, de simptomele pe care 
nu le-am încadrat corect. Toate acestea sunt expresii ale unor atitudini prea 
subiective și ar trebui să ținem cont de ele. Având în vedere că acest unghi se 
consumă în aplicația opoziției Soare-Jupiter, ce se va împlini în mijlocul zilei 
următoare, fiecare se va simți îndreptățit să creadă în aceste expresii negative. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că în această lume 
la bine nu ajungem întâmplător. Este nevoie de intenția clar formulată în direcția 
aceasta și de un efort susținut pentru a atinge binele, pentru a-l păstra și a-l 
valorifica. 

 
Marți, 8 martie 

Marti  8- 3-2016  4:26    Luna (Pis) Con (Pis) Mercury 

Marti  8- 3-2016 12:57 Sun (Pis) Opp [Vir] Jupiter 
Marti  8- 3-2016 13:07    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Marti  8- 3-2016 21:38    Luna (Pis) Tri [Sco] Juno 

Marti  8- 3-2016 23:28    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 
 

Diminuarea puterii de influență. Dreptate folosită împotriva elementului 
slab. Se schimbă scara valorilor. Putere de concentrare. Inspirație. Vise 
premonitorii. Fapte orientate împotriva unui element de stabilitate. Întârziere. 
Prietenii sunt iubiți mai mult. Trecutul ne scoate la lumină adevăratele 
sentimente. 

 
Astăzi se împlinește opoziția Soarelui cu Jupiter, aspect care s-a regăsit și în 

săptămâna anterioară, prin impulsuri la destabilizare sau prin ușurința cu care o 
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decizie agresivă a fost adoptată împotriva unui element slab. Această idee abuzivă 
de dreptate vine să sublinieze elemente de karmă, de conduită sau de destin, cele 
care par, în această perioadă, accesate în mod întâmplător. Se pornește în această 
călătorie dureroasă sau educativă de la puterea de concentrare. 8 martie ne oferă 
posibilitatea de a accesa inspirația, de a fi puternici prin ceea ce atingem, de a privi 
trecutul prin experiențele pozitive și de a nu ne atașa foarte mult de problemele 
celorlalți pentru a vibra asemenea lor, ci de a ne situa în contrast, așa cum ne arată 
acum axa Fecioară-Pești, cea care încearcă să țină în echilibru sentimentul și 
necesitatea. 

Totuși, fiind vorba despre un unghi atât de dur, apar modificări în programul 
de lucru, apar schimbări în schema pe care am gândit-o încă din săptămâna 
anterioară și pe care am dorit cu insistență să o punem în aplicare acum. Pentru că 
apar modificări, apar crize, nemulțumiri accentuate de evenimente minore sau de 
obiecte minore, cele în care este pusă la îndoială răbdarea partenerului de dialog 
sau seriozitatea unui colaborator. În consecință, pentru a duce mai departe un 
demers atât de încărcat se cere o plată. Pe această accentuare a axei Fecioară Pești a 
face apel la o plată înseamnă a accesa vibrația negativă ce vine din accentuarea 
acestei axe. Zgârcenia este definitorie pentru această axă și ea are impulsul pe zodia 
Fecioară, adică acolo unde avem Capul Dragonului și Jupiter, destinul și dreptatea, 
iar argumentul pe zodia Pești, acolo unde avem cinci planete purtând mesajul 
sintetic al nevoii de extindere, de acumulare de recunoaștere. Cu alte cuvinte, 
semnul că trăim un dezechilibru este acela în care cerem să susținem ideea de 
dreptate printr-o plată, printr-un cuantum, printr-o socoteală pe care să o putem 
verbaliza sau să o regăsim consemnată pe un document. 

Cei care se situează în afara acestei forme de retribuire, care nu accesează 
energia negativă a acestei axe, se ocupă de continuarea unui proces de separare. 
Pluton mediază toată această tensiune care vine de pe axa Fecioară-Pești și, așadar, 
a ne implica într-un proces de continuarea unui demers ambițios, a participa fără 
interferente la schimbări importante, la acțiuni cu caracter social sau, pur și 
simplu, a refuza o plată în modul în care este invocată ea acum, arată că inspirația 
este pozitivă, iar visele devin obiective pe termen lung ce vor fi foarte importante pe 
viitor atât pentru cel care le deține cât și pentru comunitatea în care s-a integrat. De 
aici înțelegem că forma aceasta agresivă de dreptate izvorăște din sentimentul de 
slăbiciune, iar dreptatea cea bună din luciditate. În funcție de calitatea rădăcinii 
vom ști exact în ce ne vom implica. 

Prin urmare, 8 martie este o zi conflictuală. Faptul că există și posibilitatea 
ca această dorință de dreptate să fie folosită într-o zonă pozitivă nu ne dă dreptul să 
anulăm aspectul în sine, opoziția, care ne vorbește despre tensiuni sociale, despre 
conflicte dintre oameni. Indiferent de zona în care ne situăm, trebuie să înțelegem 
că aceste conflicte nu pot avea acum decât două surse: slăbiciunea și luciditate. 
Atunci când activăm prin slăbiciune, reformulăm totul, interpretăm ceea ce vine 
spre noi pentru a ne avantaja, pentru a ascunde că anumite lucruri nu le putem 
face, că nu vrem să le facem, pentru a ne proteja orgoliile, importanța de sine sau 
patrimoniul. Cel care lucrează prin luciditate nu se va teme că dreptatea îi va știrbi 
din calității sau din patrimoniu. Dacă în primul caz slăbiciunea duce la zgârcenie, în 
al doilea caz luciditatea duce la iubire. Acestea sunt procesele care definesc în mare 
parte opoziția Soarelui cu Jupiter care stă la baza a ceea ce manualele de astrologie 
indică în cazul acestui unghi: duritate, comportament antisocial, abuzuri, 
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imixtiune, afectarea imaginii sociale. Prin activarea trăsăturilor negative ale axei 
Fecioară-Pești se dă curs acestor impulsuri, iar prin activarea celor pozitive se 
atenuează din aceste direcții, activând un mecanism de regenerare, cel pe care-l 
cunoaștem, pentru că îl folosim încă din zilele trecute, a atins momentul de 
maximum în prima zi a acestei săptămâni și va mai fi activ până la finalul acestui 
interval. 

Ultima etapă a acestei zile va fi unul apăsător, cel care încearcă să ne creeze, 
la fel ca și în ziua anterioară, tot spre seară, un sentiment de teamă apoi să îl 
argumenteze și să îl lege pe acesta de obiceiuri mai vechi, de-o tradiție a eșecului, a 
respingerii sau a întârzierilor. Careul Lunii cu Saturn ne încearcă direcția aceasta, 
dar acolo unde sentimentele sunt stabile nu va avea putere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi dincolo de părerile 
celorlalți, de a încerca să descoperim adevărul de dincolo de impulsul puternic al 
momentului. 

 
Miercuri, 9 martie 

Miercuri  9- 3-2016  0:55    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Miercuri  9- 3-2016  2:46    Luna (Pis) Opp [Vir] Jupiter 

Miercuri  9- 3-2016  3:53 Sun (Pis) Con (Pis) Luna (New Luna) 
Miercuri  9- 3-2016  7:04    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Miercuri  9- 3-2016  8:48    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Miercuri  9- 3-2016 21:39    Luna (Pis) --> Aries 

Miercuri  9- 3-2016 23:50    Luna (Ari) Tri (Sag) Mars 
 

Planurile de viitor devin îndrăznețe. Gândul de a înfăptui ceva important 
sperie. Suntem față în față cu mari contradicții. Gestionarea corectă a unui 
patrimoniu. Este înfruntat un adversar. Puteri nebănuite ne curtează. Vindecare. 
Beneficii prin îndrăzneală. Rătăcire prin lipsă de acțiune. Refuzul nu este simplu. 
Adâncime prin decizii contradictorii. Mare tulburare interna. 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. 

 
Astăzi se va împlini conjuncția dintre Soare și Lună, ceea ce înseamnă 

inițierea unui nou ciclu lunar și, în consecință, avem posibilitatea să creionăm 
direcțiile următoarelor patru săptămâni. Aportul personal în cazul de față va fi 
cumva diminuat de faptul că această Lună nouă se va împlinii peste Coada 
Dragonului, peste elementul care face legătura cu acel trecut sintetic, cu acele forțe 
întunecate care de multe ori au afectat puterea de înțelegere sau de decizie. În 
momentul de față, prin faptul că Luna va trece și ea prin opoziția cu Jupiter vom 
reedita conflicte mai vechi, dar multe dintre ele nu vor fi mai vechi de o luna. Apoi 
trecând prin Coada Dragonului, reactivează probleme ale anului anterior, probleme 
ale anului secretelor dezvăluite. 

Cu toate acestea, momentul de Lună nouă care se împlinește pe 9 martie ne 
arată că lucrurile pot fi schimbate în bine fără prea mare efort, doar cu puțină 
atenție, doar ducând mai departe luciditatea, ca element pozitiv, pe care am folosit-
o și în ziua anterioară. Comportamentele rudimentare pot impune anumite 
dezechilibre, pot să răstălmăcească idei valoroase, să dea valorilor materialiste o 
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mai mare importanță, să descurajeze altruismul și să încurajeze materialismul. Cel 
care va face lucrul acesta nu va simți toată această etapă ca fiind obositoare, ca fiind 
rea sau menită să îl ducă pe un traseu greșit. El va considera că își face dreptate 
pentru că așa este în această perioadă, aceasta este forța pe care Jupiter o impune 
asupra contextului astral. Evadarea din această constrângere, ridicarea nivelului de 
conștiință, îmbunătățirea faptelor personale se face prin îndrăzneală. De această 
dată îndrăzneala are și ea o ambivalență interesantă. În cazul celor orientați negativ 
ea va fi văzută prin desconsiderarea valorilor celorlalți, atitudine susținută pe un 
istoric. Cu alte cuvinte, fac și acum ceea ce au făcut și altădată, iar dacă altădată au 
avut mustrări de conștiință, acum nu mai au. În cazul celor orientați pozitiv, Luna 
nouă ce se împlinește acum întrunește toate calitățile devizei generale aplicată 
acestei săptămâni, cea care ne vorbește despre impulsul spre vindecarea unei răni, 
cea care ne-a dat bătăi de cap în lunile anterioare, poate chiar în anul anterior, și a 
curajului de a înfrunta cauza bolii. Acum, pe Luna nouă, conștientizăm că această 
deviză face trimitere, nu doar la vindecarea fizică sau emoțională, nu doar la 
echilibrarea mentală, ci și la relațiile sociale. Ființa socială, cea pe care o construim 
de când ne naștem în această lume are și ea nevoie de vindecare pentru că rănile 
sale să se poată vindeca. Calitatea acestei selecții, adică trăsătura definitorie a ceea 
ce aducem din trecut, ceea ce consideră important și trebuie reeditat, ne duce în 
preajma unui mare episod, poate chiar unul de referință pentru istoria 
momentului, care va rămâne mult timp în conștiința oamenilor. Luna nouă care se 
întâlnește pe 9 martie arată fiecărui individ rolul pe care-l are în comunitate și se va 
exprima atât prin faptă, cât și prin înțelegerea în sine a episodului, în funcție de 
interesul pe care individul îl are acum. Dacă va fi dispus să facă un sacrificiu, fapta 
va fi măreață, eroică. Dacă va fi interesat doar de a face impresie bună și a-și 
proteja viața socială pe care a construit-o, fără să conteze dacă este ceea ce vrea 
destinul sau nu, se va implica în evenimente sociale spectaculoase. 

Prin urmare, 9 martie este o zi spectaculoasă. Caracterul spectaculos al 
acestei zile are în primul rând un ecou personal pentru că de acolo pornește atracția 
către zona în care se va produce un eveniment important pentru persoana în cauză. 
Nu există un cadru general care să repartizeze fiecărui individ câte o bucățică din 
victorie, ci există o atracție către anumite zone și după stabilizarea în acele zone, în 
acele sectoare sociale, afective sau alte domenii de interes, se va produce împlinirea 
unui mare episod istoric. Acesta este începutul unei exprimări în forță, iar prin 
evenimentele acestei zile conștientizăm dacă avem o influență nepotrivită asupra 
comunității sau dacă putem să trecem de la caracterul negativ la caracterul pozitiv 
folosindu-ne de forța interioară, de logică, de discernământ sau de putere de 
selecție. Elementele acestea nu sunt abstracte, nu sunt desprinse dintr-un obiectiv 
general, ci, la modul concret, chiar din dimineața acestei zile după ce se va împlini 
conjuncția Lunii cu Chiron, ca prim aspect din noul ciclu lunar, vom observa că 
suntem atrași către decizii majore. Dintr-odată suntem îndreptățiți să avem o altă 
atitudine, să ne folosim de calități pe care în zilele anterioare le-am folosit sporadic 
sau conjunctural. 

La fel ca și ziua anterioară, 9 martie vine cu acest mesaj ambivalent, cel care 
îi oferă individului posibilitatea de a activa atât într-o direcție pozitivă, cât și într-o 
direcție negativă. În funcție de modul cum alege, de motivațiile refuzului, în funcție 
de cum își gestionează patrimoniul, care sunt elementele spre care întinde mâna să 
și le însușească, își va creiona cel puțin următoarele patru săptămâni. Având în 
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vedere că luna martie este reprezentativă la capitolul putere orice element minor 
care, pe această Lună nouă, devine mare, orice impuls se va amplifica, orice rătăcire 
va deveni un mare eșec de destin. Se întâmplă lucrul acesta pentru că ziua de 9 
martie nu aduce o Lună nouă banală, ci suprapune această fază a Lunii peste o 
schemă absolut fabuloasă a anului 2016, cea care se consumă pe axa Fecioară-Pești 
și pe care o tot analizăm de la începutul anului. De aceea, motivațiile pe care le au 
oamenii acum pentru alegere, fie în bine, fie în rău, au rădăcini în evenimente care 
s-au consumat în ultima perioadă și, prin puterea pe care aceste evenimente le-o 
dăruiesc, pot să-și construiască evenimente care să depășească o lună de zile, cât 
ține ciclu lunar care începe acum. 

În seara acestei zile, Luna va intra în zodia Berbec și va împlini un unghi 
pozitiv cu Marte încercând să creeze un contrast cu efortul parcurs de-a lungul zilei, 
cu întreaga contracție pe care suntem constrânși să o abordăm cu scopul de a 
argumenta rătăcirea sau de a o evita cu toate forțele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a pune în toate acțiunile pe 
care le facem, indiferent de calitatea lor, un strop de iertare. Iertarea este calea cea 
mai scurtă spre luciditate. 

 
Joi, 10 martie 

Joi 10- 3-2016 23:36    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 
 

Reîntoarcere pentru o scurtă perioadă la o veche scara de valori. Atenție pe 
detalii. Ambiție. Disciplină. Sunt pregătite evenimente majore. Rănile se închid. 
Curajul înseamnă o gură de aer proaspăt. 

 
Într-un mod cu totul surprinzător ziua de 10 martie ne aduce aproape de 

curaj, de bucurie, de acele elemente care conferă stabilitate și încredere. Este 
posibil ca în această zi curajul să ne ofere chiar o gură de aer proaspăt și să putem, 
în chip miraculos, să uităm toate relele pe care le-am parcurs de-a lungul acestei 
săptămâni. Pentru că există o coerciție, există o forță de grup în sensul acesta, toate 
interacțiunile susțin aceste transformări pozitive, încurajează oamenii să-și 
împărtășească unii altora gândurile, iar asta pentru că au măsură, știu să se 
oprească atunci când trebuie, nu-și invadează unul altuia intimitățile și nici nu se 
judecă. 

Pentru că acum impulsul spre vindecare nu este abordat la modul general, ci 
personalizat, pe un element clar definit, pe o rană, iar curajul trebuie să înfrunte 
cauza acestei boli, adică acele dureri despre care toată săptămâna ne vorbește, 
mijlocul săptămânii ne aduce deschiderea rănii. Unii vor avea impresia că este 
obositor să te tot implici în evenimente care se repetă, se vor revolta împotriva 
rutinei, împotriva programului zilnic tocmai pentru că îl văd pe acesta acum în mod 
disproporționat. Ziua aduce un straniu simț al detaliului și asta pentru că 
deschiderea rănii ne atrage atenția asupra a ceea ce a provocat-o. Știm din 
observațiile pe care le-am inserat în analizele celorlalte zile aferente acestei 
săptămâni, de luni până acum, că există un cumul de factori care ne vorbește acum 
despre răni sau despre cauză, că sunt mai multe forțe, care se unesc pentru a ne 
atrage atenția asupra a ceea ce trebuie rezolvat sau nu este bine. Desigur, 
particularizată pe fiecare zi, am văzut că acel impuls venit din trecut se separă, pe o 
linie pozitivă sau pe o linie negativă, în funcție de firea omului. Este important să 
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avem în minte dacă am fost lucizi sau nu, dacă am fost zgârciți cu sentimentele, cu 
faptele sau cu bunurile, pentru că acestea sunt atitudini pe care le vom pune în 
rănile ce se vor deschide astăzi. 

Prin urmare, 10 martie ne lasă impresia că scara valorilor cu care am 
lucrat în ultima perioadă se poate schimba, se poate reconfigura sau distruge. 
Astăzi avem parte de un straniu simț al detaliului, motiv pentru care vom dezvolta o 
ambiție puternică față de ceea ce am considerat în primele trei zile ale acestei 
săptămâni că ne definește. Dacă nu ne-a fost clar cum sunt separate forțele, care 
sunt direcțiile folositoare spre care să ne îndreptăm, acum este puțin cam târziu să 
ne hotărâm. Ceea ce am făcut de-a lungul acestei săptămâni, ceea ce am acumulat, 
ceea ce am atras, asta vom pune în rănile care se deschid acum. 

Pentru a ieși din această încurcătură, pentru am putea face ca aceste fapte ale 
zilei de 10 martie să nu însemne reeditarea unor probleme mai vechi din care să nu 
mai ieșim în următoarele patru săptămâni, avem nevoie de disciplină. Astăzi 
disciplina nu înseamnă constrângere, ci înseamnă respect, atenție pe lucruri bune, 
pe fapte bune, pe oameni frumoși, pe gânduri curate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi curajoși și de a nu ne 
speria că o rana deschisa ar însemna începutul unei perioade complicate sau 
dominată de alte probleme. 

 
Vineri, 11 martie 

Vineri 11- 3-2016  1:01    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Vineri 11- 3-2016  3:43    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Vineri 11- 3-2016  6:26 Sun (Pis) Con (Pis) Chiron 

Vineri 11- 3-2016  7:59Mercury(Pis)Con(Pis) Neptune 
Vineri 11- 3-2016  8:59    Luna (Ari) Opp (Lib) Lilith 

Vineri 11- 3-2016 20:24    Luna (Ari) Sex (Aqu) Venus 

Vineri 11- 3-2016 21:44    Luna (Ari) --> Taurus 
 

Secretele nu țin de cald. Rădăcinile se adâncesc și mai mult în tradițional. 
Inspirație profetică. Teama de necunoscut. Răscolire. Revoltă împotriva unui 
element care cere răbdare. Se combate o disciplina. Extravaganta este plătită 
scump. Izolare. Dorință de a face o pauză. Evenimentele statice incită și mai mult. 
Ridicolul ne curtează. Teama de a dezvălui un secret. Tăcerea este interpretată 
greșit. 

 
Există multe momente de-a lungul vieții când omul ridică privirea spre cer și 

invocă ajutorul. Acesta este unul dintre ele. Mercur, aflat acum în tranzit printr-un 
semn în care nu se simte bine, prin zodia Pești, trece prin conjuncția cu Neptun, 
care se află în zodia Pești în domiciliu. Durerea personală găsește în forul exterior, 
în comunitate sau poate într-un plan superior, o înțelegere aparte. Ceea ce se va 
consuma în 11 martie seamănă cumva cu ieșirea din izolare, cu încheierea unei 
etape ridicole, dureroasă sau bolnăvicioasă. 

Pentru că Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Berbec, este 
posibil ca impactul a ceea ce invocă, formularea sau poate disperarea că nu poate 
merge mai departe decât prin soluția pe care o vede, să fie puțin cam abuzivă. Este 
posibil, de asemenea, ca lucrul acesta să facă parte din procesul de vindecare 
pentru că astăzi Soarele se află într-o conjuncție cu Chiron și împlinește o așteptare 
mai veche, ca și cum am fost implicați într-un demers terapeutic și acum trebuie să 
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vedem primele rezultate. Nu se știe dacă ecuația astrală aferentă zilei de 11 martie 
se referă doar la aspectul terapeutic, cert este că în această zi oamenii invocă 
ajutorul pentru că apelul la trecut conține o frică, cea de boală, de moarte sau de 
despărțire. Conjuncția lui Mercur cu Neptun arată și sentimentul de marginalizare, 
în special în situațiile în care avem ceva de oferit celorlalți dar nu suntem acceptați, 
avem darul pe care vrem să-l punem la dispoziția celorlalți dar este acceptat. 

În fața acestor ipostaze de izolare, oamenii se simt zdruncinați, se tem să nu 
le fie interpretat greșit gestul, se tem ca dacă se adaptează la condiții moderne, 
ieșind din tradițional, producând o schimbare în obiceiuri, reușesc să împlinească 
așteptările celorlalți și să depășească acest impas. Dacă Luna nu ar fi fost cea mai 
mare parte a acestei zile în tranzit prin zodia Berbec, tăcerea nu ar fi fost înțeleasă 
greșit, ci ar fi fost expresia unei nevoi comune, aceea de liniște, de adâncirea în 
percepția proprie, de interiorizare. Așa, pentru că Luna se află în plin tranzit prin 
zodia Berbec, pentru că ziua este dominată de acțiune, nu contează în ce direcție, 
spre interior, spre exterior, către mediile profunde sau superficiale, către latura 
materială sau către cea spirituală, a impune liniște înseamnă a le arăta celorlalți că 
nu știi cum anume trebuie să acționezi. 

Este clar că această zi este dominată de impactul zodiei Pești asupra 
conștiinței individului, din această cauză evenimentele în care se implică persoana 
sunt dominante, marcante, evidențiate de nevoia viziunii de ansamblu. Unii s-ar 
putea să fie dominați prea tare de problemele personale, să se simtă împiedicați de 
evenimentele distructive pe care le-au parcurs în ultimele luni și să se 
responsabilizeze prea mult. Asta se întâmplă doar în cazul persoanelor care 
obișnuiesc să muncească prea mult, să stea peste program, să-și depășească ceea ce 
își programează în fiecare zi. Sentimentul acesta de povară, de nevoia de a 
suplimenta efortul, face parte dintr-o schemă care ar trebuit să-l ducă pe cel în 
cauză la evoluție. Din nefericire, pentru că, încă din dimineața acestei zile, Luna 
trebuie să treacă prin opoziția cu Lilith nimeni nu are sentimentul că alegerile pe 
care le face, preocupările în care se implică sunt bune. Există o teamă care pătează 
tot ceea ce atinge. De altfel, înțelegem lucrul acesta pentru că ne trezim de 
dimineață cu sentimentul că numai un mare efort poate doborî barierele acestei 
zile, pentru că primul aspect al acestei zile este careul dintre Lună și Pluton, un 
unghi foarte rău care activează careul în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton 
ca focar. Rolul planetei Pluton în această perioadă îl cunoaștem pentru că l-am 
invocat de multe ori. El mediază o problemă de destin, iar acum această problemă 
de destin pe care, în zilele anterioare, am fost în stare să o administrăm corect, 
acum o pătăm cu gânduri impure, cu ambiții imperfecte, cu dorințe care nu pot fi 
îndeplinite. 

Prin urmare, 11 martie este o zi de utilitate. În săptămâna aceasta în care 
impulsul spre vindecare este foarte important la fel și curajul de a înfrunta cauza 
unei boli, atracția către un procedeu, un instrument de lucru, ne arată foarte clar 
stadiul în care suntem, puterea de care dispunem, disponibilitatea anturajului de a 
răspunde la aceste solicitări. Pentru mulți, 11 martie poate deveni o zi de izolare, 
una în care teama de a împărtăși toate aceste frământări interne să producă 
impresii greșite anturajului și, în consecință, evenimentele care depind de această 
situație să fie ciudate. Oamenii care nu doresc să împărtășească din impresiile 
proprii, cei care aleg tăcerea vor fi convinși că simplifică lucrurile, că li se întâmplă, 
ca în celebrul proverb "Tăcerea este de aur, iar vorba de argint!", dar se înșală. 
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Acum, când Luna se află în plin tranzit prin zodia Berbec, tăcerea nu justifică nimic 
bun, ci doar necunoașterea, teama sau ezitarea. 

În consecință, schema astrală a acestei zile face trimitere la o mobilitate pe 
care am dovedit-o la începutul anului. Ceea ce am fost în stare să probăm de-a 
lungul lunii ianuarie, ca idealuri, ca fapte, ca interacțiune, se transformă acum în 
răspunsuri venite din partea comunității. Știm că această săptămână este orientată 
către vindecare și, în egală măsură, către a identifica acel curaj care înfruntă cauza 
bolii. Din această cauză, luna ianuarie devine un instrument foarte eficient pentru a 
ne explica de ce suntem îndemnați să folosim puterea în direcția aceasta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că gândul este un 
instrument de lucru. Cea mai mare parte din comunicare este nonverbala, în care 
gândul are un rol absolut esențial. Ceea ce spunem este o mică parte din conținutul 
gândului. Asta înseamnă că a lucra cu gândul este mult mai important decât a lucra 
cu cuvântul. 

 
Sâmbătă, 12 martie 

Sambata 12- 3-2016  2:03 Sun (Pis) Opp [Vir] North Node 

Sambata 12- 3-2016 12:23   Venus (Aqu) --> Pisces 
Sambata 12- 3-2016 13:57    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Sambata 12- 3-2016 17:58    Luna (Tau) Sex (Pis) Mercury 

Sambata 12- 3-2016 21:55   Luna (Tau) Opp [Sco] Juno 
 

Se face un pas înapoi. Dragostea este plătită scump. Tribut față de 
sentimentele profunde. Inspirația ne eliberează. Teama de o sancțiune venită din 
partea unui prieten mai vechi. Întâlniri edificatoare. Succes. Sensibilitate. 
Dragoste față de cineva din preajmă. Se poate proba o declarație mai veche. 
Legăminte. Se schimbă modul de adresare. Continuitate într-un demers. Teamă 
de a vedea adevărul în față. Este preferată informația cosmetizată. 

 
Soarele astăzi trece prin Coada Dragonului, iar Venus își încheie tranzitul 

prin zodia Vărsător și intră în zodia Pești. Pentru că Luna se află în zodia Taur, 
lucrurile ar trebui să fie mult mai clare, mai ușor de înțeles și mai simplu de 
încadrat. Întâlnirile pe care le avem acum sunt marcate de sentimentul de 
împlinire, cel pe care l-am intuit sau despre care ceilalți ne-au tot vorbit în ultima 
perioadă. Acum că Soarele trece prin Coada Dragonului vedem lucrurile mult mai 
clar, confirmă multe elemente negative care ne-au fost atribuite sau înțelegem care 
sunt defectele celorlalți. 

Trecerea lui Venus într-un semn în care se simte foarte bine, poate însemna 
pentru acele persoane care se folosesc de sensibilitate, de dragoste, de încredere 
sau de inspirație un moment de glorie. În sfârșit, au ocazia să vorbească celorlalți 
despre cunoștințele cele mai profunde, despre realizările cele mai mari, să se 
prezinte celorlalți prin aceste achiziții și să fie remarcați. Doar în acest context, 
doar în această ecuație astrală, trecerea lui Venus pe zodia Pești poate însemna un 
moment de progres, de evoluție, de succes. 

Există multe procese sociale în care oamenii se implică pentru a se consuma, 
nu pentru a achiziționa, pentru a se ridica deasupra celorlalți. Percepțiile moderne 
care fac referire la dragoste sunt încadrate în această categorie și, din aceasta cauza, 
ziua de 12 martie ne aduce atracție către legămintele pe care nu vom putea să le 
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respectăm, către promisiuni pe care nu vom fi în stare să le onorăm. Există o teamă 
pe care oamenii nu și-au putut-o controla de-a lungul săptămânii și pe nu care și-o 
pot controla nici în această zi, iar de lucrul acesta vor fi conștienți abia spre seară, 
când Luna va trece prin opoziția cu Junon. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, 
Venus, intrând pe zodia Pești, le arată oamenilor care este puterea reală de a iubi. 
Prin tensiunea personalizată de opoziția Lună-Junon, oamenii își dau seama că au 
pus pe picior de egalitate iubirea cu abuzul, puterea, plăcerea, satisfacția. 

Iată contextul general pe care îl explorează Soarele atunci când trece prin 
Coada Dragonului. Aceste obiceiuri practicate de-a lungul vieții sunt evidențiate 
acum, prin acestea oamenii vor vorbi despre fidelitate, despre respect sau despre 
dragoste. 

Prin urmare, 12 martie este o zi de poveste. Pentru unii, poveștile sunt 
triste, nu au final fericit, ci doar avertismente, lecții de viață, ipostaze în care un 
personaj negativ profită de un moment de neatenție pe care-l are un personaj 
pozitiv și învinge. Trecerea lui Venus pe zodia Pești arată că în această poveste 
negativă există un sentiment personalizat, cel care îi vorbește individului despre 
teama de sancțiune. Dacă va face o călătorie în timp, dacă va fi obiectiv, atunci va 
vedea că această teamă de sancțiuni vine din partea unui prieten. Se va întreba 
atunci de ce prietenul este personajul care i-a creat de lungul timpului acest 
sentiment. 

În felul acesta, înțelegem că ecuația astrală a zilei de 12 martie este 
complicată. Aceste dispuneri cer reinterpretare, adaptare la condițiile prezente, 
modificarea schemei de lucru pe baza recomandărilor venite din partea 
comunității, iar, în caz contrar, individul să constate că i se accentuează o rană 
socială și că se depărtează de cauza acestei boli. Din fericire, Luna se află în zodia 
Taur și îi îndeamnă pe oameni ca, acolo unde dovedesc liniște, pasiune, respect, 
disponibilitate pentru muncă, să obțină rezultate notabile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda dragostea cu 
plăcerea. Ceea ce ne atrage către plăcere ne depărtează de dragoste. 

 
Duminică, 13 martie 

Duminica 13- 3-2016  1:41   Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Duminica 13- 3-2016  2:37 Luna (Tau) Tri [Vir] Jupiter 

Duminica 13- 3-2016  8:21Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Duminica 13- 3-2016  9:23    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Duminica 13- 3-2016 11:50 Sun (Pis) Sex (Tau) Luna 

Duminica 13- 3-2016 23:04    Luna (Tau) --> Gemini 
 

Opoziție penibilă. Se declară un război care se va stinge foarte repede. 
Conflictele de acum urmăresc obiective mai vechi. Ne ascundem din fața noutății. 
Teama de a nu fi descoperiți. Curtoazie. Înțelegeri speciale. Dezvăluiri 
spectaculoase. Constrângerile ideologice fac mult rău. Speranța că ideea poate 
acum înlocui o acțiune dezordonată. Se dorește ascunderea unei greșeli. Păcat. 
Cel mic se revoltă. Minoritățile își cer drepturile. Nu se primește nimic din ceea ce 
se cere. 

 
13 martie este o zi de confuzie. Cu toate că Luna se află acum în plin tranzit 

prin zodia Taur și multe din demersurile în care ne implicăm acum par să fie la 
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vedere, nu ascunse, căutăm această claritate, căutăm această siguranță de sine 
pentru a ascunde o opoziție. În felul acesta, aducem din trecut, pentru că Luna din 
Taur are o relație aparte cu trecutul, o declarație de război și căutăm să o anulăm 
sau să o ascundem în alte tipuri de demersuri care sunt foarte evidente. Luna, 
acum, se află într-o dispunere pozitivă față de Axa Dragonului, dar nu poate media 
tendința Nodurilor. Asta înseamnă că aspirațiile de-acum au nevoie de împliniri 
care au fost realizate cu mult timp în urmă. Asta se întâmplă pentru că Luna, în 
ultima zi acestei săptămâni, împlinește o piramidă de pământ împreună cu Jupiter 
și Pluton și, implicând și Soarele din Pești în această ecuație, și, în consecință, Axa 
Dragonului, înțelegem că această piramidă de pământ, cea care arată achiziții 
practice, construirea unui imperiu, rezultate concrete care pot fi prezentate atât 
scriptic, dar și sub forma unor obiecte achiziționate în ultima vreme sau prin ideile 
însușite, constituie o bază care va face diferența între oameni. Cei care nu au 
această bază se vor orienta acum către păcat, cel care este accesibil persoanelor care 
nu au reguli, nu au educație și nici rafinament. 

Ultima zi acestei săptămâni ne vorbește despre demersuri complicate, despre 
un păcat, despre minorități sau despre o opoziție penibilă care poate duce la 
confruntări de amploare și, în egală măsură, îi poate da impresia individului că i se 
face dreptate. Prin această opoziție a individului față de comunitate nu se face 
dreptate, nu se rezolvă nimic, ci se dă curs unor ideologii care duc în timp la 
constrângeri. Ultima zi a acestei săptămâni ar putea însemna pentru mulți, nu 
vindecarea pentru care am lucrat în toată această săptămână, ci accentuarea în 
boală, accentuarea în compromis sau în durere. Unghiurile astrale care se 
împlinesc astăzi nu vorbesc despre dureri sau despre nemulțumiri, ci doar despre 
performanțe. În consecință, este de la sine înțeles că acolo unde performanța nu 
există, există un mare gol, cel care nu poate fi umplut cu nimic din ceea ce le 
aparține celorlalți, pentru că alte persoane, din preajmă sau cu care ne întâlnim 
întâmplător, se ocupă de propria vindecare sau de identificarea cauzelor bolii, după 
cum ne spune deviza generală aplicată acestei săptămâni. 

Prin urmare, finalul săptămânii trebuie să reprezinte o lecție de viață 
profundă. Grija că un partener de dialog nu se poate descurca singur este de-a 
dreptul penibilă, la fel cum este și sfatul pe care ține cu tot dinadinsul să-l oferim 
celorlalți chiar dacă nu au nevoie. Finalul tranzitului Lunii prin zodia Taur arată că 
într-un fel sunt construite intențiile celui care acționează și altele sunt intențiile 
celor care se folosesc de rezultatele sale. 

Apoi, astăzi se poate foarte ușor pierde din vedere că există un istoric al 
acestor achiziții, demersuri sau revendicări. Este posibil ca edificiul pe care-l 
ridicam acum să fie de fapt rezultatul unui brainstorming, a unor recomandări 
venite din partea celor care nu au mai avut timpul necesar să își ducă la îndeplinire 
acest plan. Orbiți de fascinația unui asemenea edificiu pierdem din vedere 
adevăratul motiv sau consecințele împlinirii lui. În felul acesta, putem trece în 
ultima zi a acestei săptămâni prin întâmplări care să ne creeze impresia ca suntem 
puternici. Este doar o impresie pentru că raportările de acum fac trimitere la 
achiziții mai vechi când am dovedit în realitate că suntem puternici, prin achiziții 
personale, prin experiențe personale, nu prin ceea ce ne-am însușit de la alții. Dacă 
acum vrem să devenim importanți prin ceea ce ne-am însușit de la alții înseamnă 
că dorim să ne apropiem de păcat. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu accepta că facem parte 
dintr-o minoritate dacă ne însușim reprezentările, bunurile sau impresiile 
celorlalți. 
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14 - 20 martie 2016 este săptămâna dezvăluirii unor surprize ori a unor 
decizii și a curajului de a înfrunta consecințele lor. Deși suntem într-o lună în care 
puterea este mult mai vizibilă, în acest interval de șapte zile la care facem referire 
aici, vom fi dezveliți de acele puteri pe care le-am folosit până acum cu scopul de a 
descoperi capacitățile reale, înțelegerea adevărată și cunoașterea trainică. Este 
posibil ca, unora, aceste elemente să li se pară mult prea îndrăznețe. Ele sunt doar 
în cazul celor care și-au petrecut timpul de la începutul anului și până acum 
suferind pentru lucruri imposibile, frământându-se pentru ambiții care nu pot fi 
realizate, rănindu-și sufletul cu invidii bolnăvicioase. Aceste persoane nu se vor 
putea bucura de surprize plăcute ce ar putea să le fie dezvăluite în această 
săptămână, nu se vor putea bucura nici măcar de decizii care să le fixeze curajul ca 
atitudine, ci doar vor suporta consecințele unor fapte mai vechi. Pentru că suntem, 
totuși, într-o lună în care puterea este vizibilă, aceste persoane care nu se pot 
impune prin forța proprie, își transferă acest beneficiu obiectiv care vine din partea 
contextului astral în personalizarea consecințelor. Vor spune că au meritat să 
primească anumite beneficii, că sunt puternici și din această cauză au probleme, că 
nu au nicio vină pentru faptul că alții suferă în locul lor. Din acest punct de vedere 
săptămâna în curs este destul de complexă și încărcată de pericole. Dacă acestor 
indivizi le vin consecințe ale unor fapte care au fost săvârșite în luna ianuarie, 
atunci aceste dezvăluiri îi îndeamnă să îndrăznească mai mult cu gândul și să se 
întoarcă la anul anterior, anul secretelor dezvăluite. Dacă, însă, consecințele 
acestea vin din luna anterioară, una marcată de pericole, de accidente sau de decizii 
proaste, atunci sunt avertizați să se pregătească că toată săptămâna vor avea parte 
de întâmplări neobișnuite. Este posibil ca nu toate să fie apăsătoare, chinuitoare 
sau rele, dar în mod sigur toate vor avea o componentă riscantă. Ceilalți, care nu se 
încadrează în această categorie, se vor implica în schimburi de experiență care 
produc rezultate pozitive pentru toată lumea. Prin aceste colaborări interesante își 
rezolvă patimi, renunță la sancțiuni, evită conflicte de proporții sau chiar se apropie 
de vindecarea unei afecțiuni. Aceste persoane își folosesc puterea săptămânii în 
curs pentru a dezvălui ceea ce-i face mai siguri, mai frumoși sau mai profunzi. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a accepta că fiecare zi 
este legată de un grup de evenimente care, doar prin ceea ce se întâmplă acum, 
arată, dezvăluie, ne împărtășește că au legătură între ele. Fiecare zi a acestei 
săptămâni devine, astfel, un liant între evenimente care numai așa pot avea înțeles. 
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Luni, 14 martie 
Luni 14- 3-2016  1:20 Mercury (Pis) Tri [Sco] Juno 
Luni 14- 3-2016  2:22    Luna (Gem) Squ (Pis) Venus 

Luni 14- 3-2016  3:44    Luna (Gem) Opp (Sag) Mars 

Luni 14- 3-2016 16:10    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Luni 14- 3-2016 21:24 Mercury (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Luni 14- 3-2016 22:47   Venus (Pis) Squ (Sag) Mars 
 

Îndrăzneală. Curaj pentru a pune în aplicare un proiect independent. Cel 
îndrăzneț simte că anturajul îi opune rezistență. Apar întârzieri în proiecte mai 
vechi. Conflicte interne. Patimile sunt sancționate dur. A sosit vremea analizei. Se 
impune un control strict al emoțiilor. Starea de sănătate este afectată. Gândul 
este dezordonat. Accidentele se produc în lanț. Sunt pierdute informații 
importante. Atracție către bârfă, indecență sau compromis. 

 
Schema astrală aferentă acestei zile ne aduce atât de multă îndrăzneală cât 

nu putem duce. Cei care sunt orientați pozitiv vor folosi această îndrăzneală pentru 
studiu, pentru clarificarea problemelor personale sau pentru evoluție. Cei care, de-a 
lungul săptămânilor anterioare, s-au manifestat la modul negativ, vor produce 
evenimente care vor fi denumite sintetic "accidente". Mulți vor îndrăzni să 
privească mai departe prin această putere concentrată cu care intră în contact acum 
pentru a investiga într-un alt mod conflictele interne. Relația proastă a lui Mercur 
cu Saturn, ce stabilește în seara acestei zile, face din 14 martie o zi care îi îndeamnă 
pe oameni spre control sau spre restricții. Apar, astfel, întârzieri în proiecte mai 
vechi, întâmplări ciudate prin care oamenii își demonstrează unii altora că le face 
plăcere să dezamăgească, să păcălească sau să distrugă. 

Atunci când se pune problema sentimentelor personale, evenimentele 
sociale, privite prin prisma a ceea ce se consuma acum, nu prea au o perspectivă. În 
loc să ne gândim cât de mult am putea să îl iubim pe ceilalți, cădem astăzi tentației 
de a ne gândi cât de mult am putea să-i discutăm, să-i bârfim, să scoatem în 
evidență ceea ce este indecent sau compromițător din ceea ce le aparține. 

În realitate, pentru că primul aspect al acestei zile este un unghi pozitiv între 
Mercur și Junon, patimile pot fi înțelese, bazele a ceea ce urmează să se consume 
de-a lungul acestei săptămâni sunt în mare parte pozitive dacă acceptăm să 
împărtășim anumite lucruri personale, anumite dorințe despre care credem că, 
puse la dispoziția celorlalți, ne compromit. Din această cauză, contextul general al 
acestui cadru ne presară la picioare tot felul de soluții, însă dramele personale, 
anumite elemente de detaliu, minore, pe care alegem astăzi să le vedem 
disproporționat devin adevărate obstacole. Elementul pe care-l conștientizăm că îl 
pierdem foarte ușor este plăcerea. Așadar, acolo unde lucrăm de plăcere, atingem 
de bună voie și cu bucurie, acolo unde interacționăm pentru că suntem încântați să 
facem lucrul acesta, acolo unde domină plăcerea la tot pasul nu avem obstacole, ci 
provocări pentru a demonstra o calitate sau un talent. 

Prin urmare, prima zi a acestei săptămâni are toate șansele să devină o zi 
de mare înțelepciune. Se întâmplă lucrul acesta pentru că toate conflictele sunt, în 
realitate, provocări care ne pot duce către a demonstra ceva bun la noi înșine sau 
către a distruge ceva bun care există la alții. În egală măsură, 14 martie poate 
deveni o zi în care ne vindecăm rănile sociale, în care descoperim că avem de ce să 
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iubim, să nu purtăm pică celorlalți, să ne construim o stare de confort pe o sănătate 
echilibrată, nu artificială, pe plăcerea de a împărtăși binele personal, nu pe plăcerea 
de a ne construi un bine personal pe seama problemelor celorlalți. 

Pentru că primul unghi al acestei zile este unul pozitiv dintre Mercur și 
Junon, tot ceea ce are acum statut de întârziere, de compromis sau de distrugere, se 
poate transforma într-o mare toleranță pe care un personaj puternic o arată față de 
mai multe forțe care se unesc împotriva lui. 14 martie este ziua în care apar 
poveștile frumoase și, așa cum știm din întâmplările altora, să ne amintim astăzi  că 
poveștile frumoase care durează foarte mult apar din dureri care sunt depășite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că mult mai 
important este să credem în dragoste decât să credem în suferința că dragostea nu 
vine de la sine. 

 
Marți, 15 martie 

Marti 15- 3-2016  2:56    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Marti 15- 3-2016  3:46    Luna (Gem) Squ (Pis) Mercury 

Marti 15- 3-2016  4:54    Luna (Gem) Squ [Vir] Jupiter 

Marti 15- 3-2016  7:39    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Marti 15- 3-2016  8:56 Mercury (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Marti 15- 3-2016 11:38    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Marti 15- 3-2016 11:39 Mercury (Pis) Opp [Vir] Jupiter 
Marti 15- 3-2016 12:18    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Marti 15- 3-2016 13:49    Luna (Gem) Tri (Lib) Lilith 

Marti 15- 3-2016 19:06 Sun (Pis) Squ (Gem) Luna (Half Luna) 
 

Dificultăți de comunicare. Accident pe cale să pună în dificultate un proiect 
de durată. Complicații prin îndeplinirea unor sarcini profesionale. Cuvintele nu 
ne mai ajuta. Dreptatea este folosită doar pentru interesul personal. Inspirația ne 
ajută să ne menținem pe cale. Probleme de diagnostic. Refuz. Plăceri plătite prea 
scump. Compromis. Prea multă agitație. Întârzierea unor planuri. Invitație la a 
lăsa în urmă ceva bun. Provocările ne ajută să descoperim un bine care se 
ascunde dincolo de teamă. 

 
15 martie are toate șansele să devină una dintre cele mai dificile zile ale 

acestei săptămâni. Se întâmpla lucrul acesta din mai multe motive. Unul dintre 
acestea este faptul că Luna se află în zodia Gemeni și trebuie să treacă, în noaptea 
de luni spre marți, prin opoziția cu Saturn. Apar, astfel, probleme de comunicare, 
rezultatul negativ al unor întârzieri penibile abordate în ziua anterioară, dar și o 
grijă suspectă față de o informație primită recent pe care nu am apucat să o 
verificăm. Alegerea se pare că este o mare problemă a acestei zile și ea ne aduce în 
fața unei dileme teribile. Nu știm ce să alegem - războiul sau frica de sărăcie. Nu 
știm dacă să înclinăm balanța către agresivitatea de a ne însuși ceea ce credem că 
ne lipsește sau de a trăi cu frica lipsurilor îndelungate. 

Unii, pentru că nu vor ieși din această dilemă, adică nu vor activa puternic în 
niciuna dintre cele două, vor privi ziua de 15 martie ca pe una marcată de 
compromis sau prea zgomotoasă. Este adevărat, pentru că se împlinește și Primul 
Pătrar, apare și prima mare problemă a acestui ciclu lunar, cel care a debutat în 
săptămâna anterioară. Asta înseamnă că 15 martie, cu toate că se remarcă la 
capitolul agresivitate, se încadrează perfect și la capitolul surprize, cele care ne 



Săptămâna 14 – 20 martie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 10 martie 2016, ora 7:00 

atrag atenția asupra unor consecințe pe care, în săptămânile anterioare, nu le-am 
luat în calcul. Unii, ajunși în punctul acesta, preferă refuzul și nu vor mai dori, până 
la finalul acestei săptămâni, să renunțe la el. De aici poate apărea și marea 
complicație a zilei de 15 martie care agită spiritele, lansează provocări, ne vorbește 
despre o dreptate care, într-un alt context, ne-ar fi ajutat, dar din urma acestor 
evenimente nu rămâne decât praful de pușcă sau rănile adâncite în pământul fertil. 
Constatăm lucrul acesta pentru că Luna, trecând acum prin zodia Gemeni, nu 
împlinește o banală opoziție cu Saturn, ci se așază într-un punct important și 
împlinește o cruce cosmică pe semne mobile. Prea multă agitație pentru o singură 
zi, prea multă nevoie de decizie pentru un interval atât de scurt și prea multe 
invitații cărora nu le putem da curs. Cam la asta se rezumă ziua de 15 martie deși, 
dacă ar fi să o privim fragmentat, prin evenimentele care se exprimă acum, ea este 
o zi bogată, puternică, menită să ne dezvăluie secretele celorlalți pentru a-i ajuta să 
depășească un impas sau pentru a învinge. Nu am mai avut ocazia să trecem prin 
situații de genul acesta de la începutul anului și până acum, adică în anul marilor 
dileme, în anul dihotomiilor periculoase. 

Prin urmare, 15 martie ne vorbește despre consecințele personale ale unor 
fapte săvârșite în grup, cu mai mulți oameni în preajmă sau în văzul tuturor. Pentru 
că rezultatele de acum s-ar putea să nu ne convină, vom considera că pasul următor 
trebuie să fie o stagnare, un refuz sau o distrugere. Despre asta, practic, ne vorbesc 
opoziția lui Mercur cu Pluton, dar și careul luminariilor, tot despre asta ne vorbește 
și opoziția Lunii cu Saturn pentru că mesajul acesta se încadrează în agitație 
generală care definește această zi. 

Motivul pentru care ne implicăm în situații de genul acesta poate fi dat de o 
răzbunare, de nevoia de a demonstra ca avem putere, că avem trecere în fața unui 
factor de decizie sau că putem, prin tot felul de evenimente conflictuale, să 
ascundem propriile conflicte. Așadar, nu este o zi potrivită pentru a ne ascunde 
defectele, pentru că știm, din deviza generală aplicată acestei săptămâni, că există 
consecințe puternice, poate chiar agresive sau dure, asupra acestui fapt. 

Acolo unde lucrurile intră într-un derapaj accentuat, acolo se va constata o 
teamă de decizie. Observăm lucrul acesta pentru că Luna, trecând acum prin 
această zonă a zodiei Gemeni, se va situa în careu la Axa Dragonului. Există multă 
tensiune pe idealul personal și mulți vor dori să se dezbrace de caracterul propriu 
sperând că, dacă se îmbracă în hainele altora, vor putea fi văzuți asemenea lor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite să visăm la 
lucruri bune pentru că visul acesta care este abordat acum, când nimic nu-l susține, 
este un semn de rezistență, de putere și de înțelepciune. 
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Miercuri, 16 martie 
Miercuri 16- 3-2016  2:58    Luna (Gem) --> Cancer 

Miercuri 16- 3-2016 11:49    Luna (Can) Tri (Pis) Venus 

Miercuri 16- 3-2016 21:11    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Miercuri 16- 3-2016 22:06 Jupiter [Vir] Tri (Cap) Pluto 
 

Se constată urmarea unui lucru bun. Se stabilesc noile condiții de 
colaborare. Sentimentele sunt orientate pe un făgaș normal. Bucurie de a 
descoperi adevărul. Căldura căminului temperează porniri antisociale. Se caută 
un nou cult. Se cere dreptate de acolo de unde se bănuiește că va începe un 
conflict. Lucrurile sunt răsturnate însă deocamdată nu sunt periculoase. Intenție 
de a participa la un mare eveniment social. Stabilitate. Confort. Siguranță pe 
traseul ales. 

 
Astăzi se împlinește un unghi foarte frumos între Jupiter și Pluton, aspect 

care accentuează schimbul de experiență pentru consolidarea unei poziții sociale, 
transferul de autoritate, exercitarea unei funcții sau a unei puteri pentru a face 
dreptate. Pentru că în această perioadă Jupiter este retrograd, ideea de dreptate 
poate avea și componente antisociale. Adică individul să fie convins că își face 
dreptate, dar, în realitate, să nu-i folosească la nimic și să agite spiritele afectându-
și stabilitatea pe care o are în momentul acesta. 

Luna trece încă din noaptea de marți spre miercuri în Rac și schimbă 
viziunea individului asupra comunității pentru că aduce necesitatea de a simți, de a 
ne raporta la mesajul celuilalt, deci vine cu un factor de echilibru acolo unde 
lucrurile sunt răsturnate. Schema aceasta poate schimba însă sensul spre care se 
îndreaptă mișcarea valorilor. Asta înseamnă că în 16 martie putem trece prin 
răsturnări de situații, mai ales în acele evenimente pe care eram foarte siguri. Ca 
expresie a acestei transformări pe baza unor reguli sociale, pe baza unor norme 
diferite de ceea ce individul dorește să implementeze sau să exercite, ziua de 16 
martie atrage atenția asupra unor lucruri care trebuie explorate. Spre exemplu, a 
fost vizibil în săptămânile anterioare un spirit răzbunător, privit ca efect negativ al 
unor demersuri de transformare. Dacă, anterior acestui episod, demersurile 
respective de transformare au fost dominate de ambiție și de dorința de dreptate, 
ultimele evenimente din acel șir, cele care s-au consumat în săptămânile 
anterioare, au fost dominate de intrigi și calomnie. Cei care își construiesc nevoia 
de dreptate de acum pe efecte negative dominante de intrigi și calomnie, de teamă 
că demersul va fi încheiat cu un mare eșec, nu se vor bucura în această perioadă de 
inventivitate pentru că alege să lucreze cu o forță care nu este creativă. Luna din 
Rac devine creativă prin sentimentul care-i unește pe oameni, prin romantismul 
care smulge conștiința individului din materialismul bolnăvicios al acestei lumi și îl 
îndeamnă spre visare. Astăzi oamenii se vor teme să viseze și caută motive pentru 
a-și susține această teamă. Întâmplările dominate de invidie și calomnie pot fi, 
înaintea celorlalte, preferate pentru că așa ne spune frica. 

Prin urmare, 16 martie ne arată ce nu ar trebui să facem, dar nu pentru a 
deveni pasivi, nu pentru a refuza acțiunea, ci pentru a vedea ce anume trebuie pus 
în loc. Acțiunile periculoase pe care le evităm astăzi fac trimitere la complicații de 
natură relațională, la imoralitate, la hotărâri proaste sau la demersuri sociale ample 
menținute din gelozie, nefericire sau depresie. Cel care are puterea să vadă 
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evenimentele sociale prin sentimente frumoase, printr-o dreptate care va face bine 
tuturor, prin măsură și echilibru, va putea să se exprime astăzi printr-o intuiție 
teribilă. Multe din cele pe care și le-au programat acum se schimbă pentru că 
trebuie să slujească un interes mai bun, trebuie să împlinească rostul bun al unei 
armonii pe care o caută, pe care o susține și pe care o slujește. 

Cu toții ne vom comporta astăzi ca și cum suntem contemporani cu un mare 
eveniment, cu o mare frământare socială sau cu o mare transformare. Având în 
vedere că trimiterea este către un episod social, nu trebuie să ne așteptăm ca 
lucrurile să pornească și să se încheie în această zi. Asta înseamnă că, până și acolo 
unde mesajul este negativ, el are tot rol de informații, de sugestie sau de reper. 
Avem nevoie să înțelegem astăzi că episodul care ne duce către încordare, grijă, 
teamă sau agresivitate nu ne apropie de realizare, nu ne protejează de eșec, ci 
produce un singur efect: distruge armonia pe care am construit-o cu efort propriu 
până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta ritmul de lucru al 
celorlalți. Cel care poate astăzi să respecte valorile celorlalți, inclusiv ritmul în care 
acestea se exprimă, trăiește în armonie. 

 
Joi, 17 martie 

Joi 17- 3-2016  5:15    Luna (Can) Tri [Sco] Juno 

Joi 17- 3-2016 10:04    Luna (Can) Sex [Vir] Jupiter 

Joi 17- 3-2016 10:12    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Joi 17- 3-2016 13:43    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Joi 17- 3-2016 15:26 Mercury (Pis) Con (Pis) Chiron 

Joi 17- 3-2016 17:05 Mercury (Pis) Opp [Vir] North Node 
Joi 17- 3-2016 17:56    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Joi 17- 3-2016 18:09   Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Joi 17- 3-2016 18:21    Luna (Can) Tri (Pis) Mercury 

Joi 17- 3-2016 20:27    Luna (Can) Squ (Lib) Lilith 
 

Surprizele sunt plăcute. Inventar al demersurilor administrative ignorate 
în trecut. Se caută o nouă formă de îmbogățire. Informațiile sunt apreciate mult 
mai bine. Adâncime în sentimente. Agresiune împotriva unui element care opune 
rezistență. Se caută răspunsuri metafizice. 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. Acțiune terapeutică 
asupra destinului. Se întâlnește un maestru. Se trezește o forță latentă. Apare un 
curent. 

 
Multe din evenimentele acestei zile ne vorbesc despre reușite pe care oamenii 

le-au ignorat sau pe care le-au uitat ori poate le-au lăsat intenționat în săptămânile 
anterioare. Multe fac referire la probleme existențiale, cele care indică răspunsuri 
clare la probleme de conduită, probleme morale sau probleme metafizice. Apoi, mai 
există o componentă, cea dată de trecerea lui Mercur prin Coada Dragonului, care 
ne vorbește despre calcule exagerate, despre puteri disproporționate sau despre 
riscul de a cădea într-o latură negativă. Cine dorește să se implice în evenimentele 
sociale pentru a se glorifica, cine dorește să folosească ideea, termenul, cuvântul 
pentru a scoate în evidență puterea de influență asupra unui factor slab, arată că 
trăiește într-un idealism periculos. Trecerea lui Mercur prin Coada Dragonului 
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arată că reușita socială depinde foarte mult de faptele trecutului, nu de puterile 
prezentului. 

Există însă o componentă, cea care vine din conjuncția lui Mercur cu Chiron, 
asteroid care, de altfel, se află pe Coada Dragonului, ci care se referă la explorarea 
într-o dimensiune necunoscută a unor puteri personale. Suntem în luna martie, 
lună dominată de putere, cea care ar trebui să arate individului care sunt resursele 
reale, care sunt zonele în care putem interveni în forță și cum anume se poate 
consolida o atitudine sau se pot reașeza într-o ordine clară parametrii personali 
pentru ca aceștia să devină stâlpii de rezistență ai definirii personalității sau pentru 
a contura o imagine publică. În această călătorie complexă, adeptul care dorește să 
obțină mai multe de la viață se poate întâlni cu un maestru. Întâlnirea cu un 
maestru presupune însă explorarea și a unor laturi negative, cele care le vorbesc 
oamenilor despre îmbogățire rapidă, despre adoptarea unei atitudini greșite, cea 
care se susține pe duritate, iritare sau nonșalanță. 

Conjuncția lui Mercur cu Chiron, în situația în care Chiron este foarte 
aproape de Coada Dragonului și, conjuncția cu pricina se va împlini în ziua 
următoare, ne vorbește despre motive de vindecare, nu despre instrumente de 
vindecare. Astfel, redobândirea puterilor pe care le-am avut cândva este un proces 
care alimentează starea de vitalitate, cheia sau argumentul a ceea ce ne repetăm în 
fiecare zi că suntem. 

Prin urmare, 17 martie este o zi de victorie. Chiar dacă în momentul acesta 
nu conștientizăm că descoperirile față de propria persoană sau față de propriul 
ideal nu au o atât de mare trecere, elementele cu care lucrăm în momentul acesta 
fac referire la o depășire a barierelor personale cu scopul de a administra valorile 
trecutului, idealurile, motivele pentru studiu sau motivele pentru reușită. Se 
întâmplă lucrul acesta, nu doar pentru că Mercur trece prin Coada Dragonului 
împreună cu Chiron, elemente care vorbesc despre puterea personală, așa cum este 
ea în realitate, nu după cum este povestită, ci și pentru că Luna mediază tendința 
Nodurilor și trimite mesaje constructive față de Jupiter și față de Pluton. Întreaga 
ecuație astrală, întreaga conjunctură socială, pare să conspire la un ideal personal 
ce se poate împlini într-un chip miraculos, 

Dacă în sfera personală a ființelor care nu au idealuri ambițioase aceste 
modificări spectaculoase pot părea drept dezvăluiri, secrete împărtășite, decizii 
categorice despre care își vor aminti toată viața ca despre niște acte de curaj, în 
zona grupurilor apare un element nou, un curent nou, o forță nouă care va 
consolida grupul respectiv pentru mult timp de acum încolo. Asta înseamnă că 
victoria acestei zile se bazează pe calitatea vitalității personale, pe motivul personal, 
adică pe ceea ce reprezintă omul în realitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa de limpezirea 
lucrurilor. Unii s-ar putea să nu aibă nicio satisfacție din hrănirea curiozității, dar 
dacă se lasă în voia ei, cu scopul de a clarifica anumite situații, atunci ar putea să 
facă parte din rândul beneficiarilor. 
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Vineri, 18 martie 
Vineri 18- 3-2016  6:11 Sun (Pis) Tri (Can) Luna 
Vineri 18- 3-2016  9:58    Luna (Can) --> Leo 

Vineri 18- 3-2016 17:48    Luna (Leo) Tri (Sag) Mars 

Vineri 18- 3-2016 19:26  Chiron (Pis) Opp [Vir] North Node 
 

Disconfort creat de încrâncenare. Oamenii se deschid către ceea ce-i 
transformă. Descoperirea unei idei salvatoare. 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. Stăpânire de sine. 

 
Astăzi Soarele va trece prin trigonul cu Luna cu puțin timp înainte ca Luna să 

își încheie tranzitul prin zodia Rac și să intre în zodia Leu ca, spre seară să 
împlinească trigonul cu Marte. Apoi, în ultima parte a acestei zile, Chiron va trece 
prin Coada Dragonului și ne va arăta că, în pofida a ceea ce credem că este 
important pentru noi înșine, de o maximă însemnătate rămâne tot viziunea de 
ansamblu. Greutatea a ceea ce decidem în momentul acesta stă în puterea 
individului pe care a arătat-o sau a demonstrat-o la scenă deschisă în zilele 
anterioare aferente acestei săptămâni. Momentul acesta trebuie să devină unul de 
mare grație. Atenția pe detalii este un element care sporește puterea personală și 
aduce stăpânire de sine. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, prin trecerea lui 
Chiron pe Coada Dragonului, se împlinește o așteptare din partea celorlalți, primim 
semnale pe care le urmăream cu sufletul la gură pentru care acum ne simțim 
obligați să mulțumim. 

Nu este un lucru nou, de fiecare dată când un element astral trece prin Coada 
Dragonului se răscolește un anumit trecut. Trecutul indicat de Chiron în Pești se 
referă în general la comunitate, la mode culturale, la etaloane de frumos, la modele 
de rafinament și profunzime. Avem capacitatea acum ca, prin ceea ce descoperim, 
să unim contrariile, adică să descoperim că refuzul categoric pe care l-am arătat 
celorlalți într-un moment în care am primit din partea lor un refuz categoric, nu 
înseamnă altceva decât fuziunea contrariilor. Atitudinea categorică poate fi la un 
moment dat un element care-i unește pe oameni, care îi ajută să-și construiască 
valori care să rămână în posteritate. 

Putem să sperăm că vibrația zilei de 18 martie este foarte bună pentru că 
imediat ce Luna a intrat în zodia Leu ea va trebui să treacă prin trigonul cu Marte, 
cel care se află acum în plin tranzit prin zodia Săgetător și care ne îndeamnă spre 
performanță. Cu alte cuvinte, motivul reinterpretării valorilor estetice, redefinirii 
propriilor principii, precum consolidarea încrederii în sine, primește acum un 
motiv suplimentar, unul nou, cel care se refera la performanță. Descoperim din 
această combinație că acolo unde trecutul a fost reprezentativ prin durere el avea 
inclus o experiență foarte utilă, una puternică, cea care în momentul acesta va face 
casă bună cu performanța. Prin ceea ce am suferit anterior putem deveni acum 
performeri. 

Prin urmare, 18 martie reprezintă o zi în care descoperim care este prețul 
mândriei, cât de departe putem merge cu viziunea de ansamblu, unde trebuia să ne 
oprim pentru a ne gândi la binele celuilalt, la nevoile sale și la confortul personal. 
Avem ocazia în 18 martie să medităm asupra faptului că porțile ni se deschid doar 
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dacă dovedim că suntem exponenți ai binelui, doar că putem să înclinăm balanța 
valorilor prin sentimente profunde sau prin achiziții puternice care fac parte din 
aceeași zonă. Avem ocazia prin preocupări de genul acesta, prin ceea ce, altădată, 
am fi considerat ca fiind o acțiune obositoare, să ne dezvoltăm o viziune de 
ansamblu asupra oamenilor, asupra valorilor, asupra sentimentelor profunde și 
perene. 

Pentru că Luna intrat în zodia Leu, mulți ar putea să fie astăzi preocupați de 
patimă, de gânduri care să îi păcălească că devin puternici, dar care, în realitate, să 
reprezinte doar tentații față de slăbiciuni la care face acum trimitere Chiron, pentru 
că trece prin Coada Dragonului. Ceea ce altădată era motiv de putere, acum este un 
motiv de grijă, de pierdere sau de boală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu discuta despre 
problemele celorlalți. A ne implica într-o astfel de preocupare înseamnă a ne risipi. 

 
Sâmbătă, 19 martie 

Sambata 19- 3-2016 13:14    Luna (Leo) Squ [Sco] Juno 

Sambata 19- 3-2016 17:10    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 19- 3-2016 22:43    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 
 

Răspunsuri. Este sporită puterea de influență. Încredere în sine. 
Independența gestionează un conflict deschis. Se domină un adversar prin 
sinceritate, onestitate, noblețe. Surprizele nu mai inspiră teamă. Relațiile se 
complică în fața elementului inovator. Modificarea conduitei prin acceptarea 
unui sfat. Seninătate. Simplificarea lucrurilor care dor. 

 
Luna se află acum într-o relație proastă cu Junon și în relații bune cu Saturn 

și Uranus. De aici înțelegem că cearta aceasta cu prietenul și prietenia cu dușmanul 
vine să ne tulbure din nou preocupările, să ne creeze impresia că o problemă dacă 
se rezolvă, atunci lucrul acesta se întâmpla de la sine, iar dacă nu vine de la sine 
atunci nu se va rezolva niciodată. 

Raportul acesta pe care Luna din zodia Leu îl are cu cerul astral al 
momentului ne vorbește despre complexe de inferioritate, despre surprize, despre 
teama că lucrurile bune se pot transforma oricând în elemente compromițătoare. 
Acolo unde nu există un factor care să ne încurajeze, acolo forțele devin dintr-o 
dată antisociale, nu pentru că așa le era rostul, ci pentru că sensul se răstoarnă, 
înțelesul este privit de la coadă la cap, încrederea este răstălmăcită sau restrictivă, 
iar nefericirea este privită ca o dovadă de înțelepciune. În felul acesta, unghiurile 
acestea frumoase pe care Luna le împlinește cu Saturn și Uranus nu ne ajută să 
rezolvăm probleme sociale. Vibrația acestor unghiuri poate face lucrul acesta, însă 
în momentul de față nu iese nimic de pe mâinile noastre, nu reușim să construim 
prea multe lucruri, nu reușim nici măcar să fim recunoscători față de cei din jur, 
pentru că ni se pare că nu suntem apreciați de cei dragi, de cei din preajma, nu 
primim din partea lor suficient de multă atenție. Golul acesta care se creează în 
forul intim se răsfrânge asupra contextului social și pe zona publică evenimentele 
se desfășoară pe principiul: "Unde nu-i cap, vai de picioare!". 

Reușește în acest demers omul care nu dorește să își umple golul din viața 
personală cu suferința pe care le-o provoacă celorlalți, nu pretinde celorlalți un 
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ajutor, nu-i critică, nu le fură din bunuri, nu răspunde obraznic la greșeli ale 
celorlalți făcute din neatenție. 

Prin urmare, 19 martie ne oferă răspunsuri la întrebări pe care le-am 
formulat de la începutul săptămânii și până acum și pentru care, sporadic, am 
primit răspunsuri, dar nu am fost în stare să le vedem. Acum ele devin foarte 
vizibile, dar nu la modul general, ci în a ne arăta cum anume trebuie să procedăm 
ca mecanismul acesta al întrebării și răspunsului să fie permanent. 

Pentru că ziua de 19 martie plasează Soarele pe ultimul grad al zodiei Pești, 
viziunea aceasta de ansamblu devine un întuneric foarte adânc. Unii s-ar putea să 
reușească foarte ușor să capteze atenția celorlalți cu descrieri pesimiste, insistând 
asupra unor probleme pe care toți le cunosc, pe care toți le-au întâlnit sub diferite 
moduri de-a lungul vieții, fără să fie suspectați că nu sunt corecți, că nu sunt 
echilibrați, că nu sunt la înălțime. Frustrarea lor, tocmai pentru că se exprimă 
sporadic, prin reacții, va trece în fața celorlalți drept expresii ale unei cunoașteri 
depline. În realitate, este doar o ipostază de pesimism care, acolo unde întâlnește 
incultura sau indecența, se transformă în obrăznicie. Dacă trăiesc într-un mediu 
agresiv atunci această obrăznicie este o expresie a puterii, o dovadă a faptului că 
sunt conștienți de adâncimile mediului în care trăiesc. Înțelegerea acestui rău sau 
folosirea lui nu reprezintă nici pe departe o dovadă de cunoaștere. Poate fi însă o 
dovadă clară, pentru cei care lucrează cu energia sau se implică într-un proces de 
cercetare spirituală, a faptului că în 19 martie ne întâlnim cu o inversiune caustică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu respinge valorile celorlalți 
doar pentru că nu putem să facem și noi același lucru. Astăzi vom vedea mult mai 
clar că nu putem face o anumită operație decât dacă înțelegem sau nu procesul în 
ansamblu. 

 
Duminică, 20 martie 

Duminica 20- 3-2016  6:06    Luna (Leo) Sex (Lib) Lilith 

Duminica 20- 3-2016  6:30 Sun (Pis) --> Aries (Vernal Equinox) 
Duminica 20- 3-2016 19:40    Luna (Leo) --> Virgo 

Duminica 20- 3-2016 19:44   Venus (Pis) Con (Pis) Neptune 
 

Este depășită o primejdie. Este îmbunătățită atitudinea individului față de 
grupul de apartenență. Implicare într-un proiect social. Interes pentru 
filantropie. Adâncime în percepții. Informațiile sunt selectate cu mai multă grijă. 
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. 

 
Trecerea Soarelui pe zodia Berbec aduce, în primul rând, o modificare de 

atitudine. Este posibil ca și percepția asupra realității, asupra curajului sau asupra 
încrederii în sine să se modifice. Nu se știe însă dacă această preschimbare aduce și 
împlinirea unor deziderate mai vechi, adică nu se știe dacă această încordare sau 
explozie generează efecte imediate. Se știe însă că în ultima zi acestei săptămâni 
vom lucra foarte ușor cu cuvintele și se vor simți vulnerabili oamenii care s-au 
intersectat toată această săptămână și nu și-au putut spune ceea ce aveau pe suflet. 
Nu se poate, însă, stabili dacă au vrut să-și spună lucruri bune sau lucrurile rele, nu 
se poate stabili din schema acestei zile dacă încărcătura acestei săptămâni îi ajută 
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să se apropie sau să se depărteze definitiv unii de alții. Există direcții negative și 
direcții pozitive care aduc în ultima zi a acestei săptămâni momente spectaculoase. 
Aceste momente spectaculoase vin să simplifice lucrurile, să le vorbească oamenilor 
despre progres, despre o comandă venită dintr-o zonă necunoscută pe care o vor 
executa în următoarele patru săptămâni. 

Faptul că Venus se află acum într-o conjuncție cu Neptun le aduce oamenilor 
încrederea că orice încercare, oricât de grea ar fi, este dovada faptului că este activ 
un proces de purificare. Astfel, progresul apare ca expresie a unei lupte, a unei 
contracții, a unui efort interior de a face pe plac celorlalți, de a-i mulțumi, de a 
învinge, de a le oferi ceea ce au nevoie. 

Indiferent care este particularitatea acestei zile, intrarea Soarelui pe zodia 
Berbec este o dovadă vie a faptului că suntem încurajați să o luăm de la capăt, să ne 
revigorăm, să privim mai departe decât am privit până acum. Motivul pentru care 
acționăm în felul acesta poate fi o degajare de probleme, dar poate fi și unul 
superficial, de ignorare a unui pericol, a unei griji sau de renunțare la anumite 
responsabilități. Ruptura care apare ca expresie a nevoi de independență duce în 
mod indubitabil la pierdere. Din fericire, nu pierderea va rămâne în istorie, ci 
curajul care a produs nenumărate efecte, printre care și aceasta. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne oferă șansa de a ne rezolva o 
problemă pe care o avem față de noi înșine sau față de grupul de apartenență 
printr-o hotărâre adoptată în cunoștință de cauză sau adoptată brusc. Este posibil 
ca, în cazurile mai dificile, oamenii să-și ofere circumstanțe atenuante, să vină cu 
scuze, cu explicații inutile, cu calcule menite să acopere un derapaj, golul de 
informație sau de cultură. Dacă fac lucrul acesta din dorința de a-i ajuta pe ceilalți, 
pentru a se întoarce la simplitate, pentru a evita acțiunile brutale și a rămâne doar 
în registrul curajului, atunci ultima zi a acestei săptămâni aduce un început frumos, 
securitate prin faptele proprii, întreruperea unei inițiative greșite. 

În egală măsură, această zi se ocupă și de dezvăluiri. Dezvăluirile de acum fac 
trimitere la sentimente frumoase sau sentimente despre care credem că, 
împărtășite, devin mai frumoase. Nu avem însă certitudinea lucrului în ansamblu. 
Soarele astăzi iese din zodia care ne oferă viziune de ansamblu (Pești) și intră într-
un semn al instinctului (Berbec). Ne bazăm mai mult pe rezultat, pe faptă, decât pe 
ceea ce urmează să se consume și face parte dintr-un mecanism, adică pe teorie. 
Pentru unii situația aceasta poate părea ca o trecere de la profunzime la 
superficialitate, de la a acționa într-un cadru larg, la a constrânge demersul să intre 
pe un făgaș îngust, de a-l priva pe acesta de anumite puteri sau prerogative. Facem 
lucrul acesta apropiindu-se de măsură, de metodă, de rigoare. Cert este că 
momentul acesta de final al săptămânii ne arată care au fost spaimele pe care le-am 
avut de-a lungul acestui interval, care sunt greșelile de care ne-am temut și pe care 
dintre acestea le ducem cu noi mai departe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu trăi această zi cu 
sentimentul primejdiei. A avea simțul pericolului nu înseamnă a trăi cu frica 
primejdiei, ci înseamnă a fi prudent. 
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21 - 27 martie 2016 este săptămâna serpentinelor curajoase și a culorilor 
afective ce seamănă cu călcâiul lui Ahile. Ultima săptămână întreaga a acestei luni 
face o combinație foarte interesantă de putere și slăbiciune, de impuls care trebuie 
să obțină neapărat un rezultat și de dorința de a amâna sau de a opri anumite 
demersuri pe motiv că nu este timpul potrivit. Atât motivul de succes cât și motivul 
de amânare lucrează cu noțiuni abstracte, cu ceea ce până acum am încadrat în 
termenul generic de "curaj". De această dată, curajul are nevoie să parcurgă un 
traseu sinuos, să se strecoare printre problemele care sunt ale comunității, printre 
grijile celorlalți, printre pretențiile lor pentru a nu prelua responsabilități 
suplimentare, pentru a nu declanșa explozii care să ducă la pierderi de grup și, în 
consecință, la pierderi individuale. 

Există evenimente astrale importante pentru anul 2016 care sunt integrate în 
această săptămână. Nu ne referim aici doar la intrarea lui Mercur în zodia Berbec, 
semn de impulsivitate sau de zăpăceală, ci la careul lui Jupiter cu Saturn care a fost 
activ și în săptămâna anterioară și care va mai fi activ o perioada de acum încolo. 
Pe lângă acestea, se va mai împlini miercuri, 23 martie, Luna plină, vineri, 25 
martie, opoziția lui Venus cu Jupiter și careul lui Venus cu Saturn, iar sâmbătă, 26 
martie, Soarele se va afla într-un trigon frumos cu Marte, iar Venus într-un sextil 
cu Pluton. 

Săptămâna are însă și un alt mesaj, acela care vine din partea lui Saturn. Pe 
25 martie Saturn intră în mers retrograd și va avea această deplasare până pe 13 
august. Poate, în ultimele zile ale acestei săptămâni, cât va activa acest tip de 
deplasare al planetei Saturn, nu vom avea timpul necesar să ne familiarizăm cu 
ceea ce înseamnă întârziere, restricție, regret. Cert este că marile realizări ale anului 
2016, cele care vin din folosirea martorului, din interesul individului de a trece 
dincolo de aparențe, intra acum într-o altă etapă. Dacă avem programate în 
următoarele două luni evenimente importante, competiții, concursuri, discuții, 
întâlniri personale, trebuie să știm că va conta pentru următoarea etapă de 
aproximativ 60 de zile, ceea ce am făcut până pe 25 martie. Cel care este lucid va 
vorbi de-a lungul acestei săptămâni despre accidente, despre o luptă, mai mult 
interioară, de a învinge un obstacol social. Săptămâna aceasta devine, așadar, un 
exponent al nevoii de progres, de performanță sau al nevoii de a demonstra o 
poziție. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu privi 
evenimentele programate pentru acest interval cu grijă. Cel care vrea să fie victorios 
va avea nevoie să le privească pe acestea prin curaj. Frica nu ne protejează și nici nu 
ne face mai prudenți. 
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Luni, 21 martie 
Luni 21- 3-2016  5:14    Luna (Vir) Squ (Sag) Mars 

Luni 21- 3-2016 16:01    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Luni 21- 3-2016 18:15    Luna (Vir) Opp (Pis) Venus 

Luni 21- 3-2016 23:29    Luna (Vir) Sex [Sco] Juno 
 

Atenția este diminuată. Refuzul unei colaborări. Tentație. Se reia o 
colaborare mai veche. Regrete. Sentimentele sunt apăsătoare. Depășirea 
obstacolelor sociale prin rațiune. Instabilitate. Distrugere prin neatenție. Eșec din 
cauza lipsei de flexibilitate. Informații eronate. Mesaje contradictorii. 

 
Abia ce Soarele a intrat pe zodia Berbec pentru că ne și confruntăm cu prima 

mare problemă, cea legată de sinceritate. Prima zi acestei săptămâni ne ofere o 
lecție interesantă față de ceea ce trebuie să înțelegem cu adevărat, față de 
transformare, față de măsura lucrurilor sau selecția celor necesare. Prima zi a 
săptămânii este, în consecință, un îndemn la muncă, la seriozitate și la concluzii 
interesante. Dacă ar fi să privim această zi în afara săptămânii serpentinelor 
curajoase și a culorilor afective ce seamănă cu călcâiul lui Ahile, am putea considera 
că tranzitul Lunii prin zodia Fecioară ne oferă constrângeri de natură relațională, 
confruntări și certuri legate de bani sau de lipsa iubirii. Pentru că pe 21 martie 
Mercur se află pe ultimul grad al zodiei Pești, drama aceasta a ființelor neînțelese, a 
mesajelor contradictorii sau a regretelor care nu-și găsesc echivalentul în planul 
prezentului, inspiră teamă, grijă sau ne lasă impresia că lucrăm cu elemente care 
sunt disparate, care nu au nicio legătură între ele. De altfel, intensitatea acestei zile 
va fi resimțită cu mai mare putere de cei care sunt superficial. De aceasta data Luna 
din Fecioară îi ajută pe oameni să depășească anumite obstacole, nu dar prin 
experiența de viață, ci prin rațiune. Cei care nu au rațiunea necesară, ființele care 
privesc foarte departe, dar își închipuie că ceea ce văd este foarte aproape, dezvoltă 
un comportament antisocial, se revoltă prea ușor împotriva persoanelor care nu le 
îndeplinesc dorințele, care le refuză doleanțele, care îi acuză de distrugere sau de 
neatenție. De altfel, 21 martie nu este o zi foarte simplă. Vor avea succes acum 
oamenii care sunt puternici, care sunt selectivi, care reușesc să dea la o parte 
balastul cotidian pentru a duce mai departe un deziderat ambițios, cel care face 
trimitere la viață în ansamblu, la proiectele de viitor, la ceea ce este important 
pentru destinul unui individ sau pentru împlinirea unui ideal de grup. 

Pentru că ultimul aspect al acestei zile este sextilul dintre Lună și Junon, este 
foarte posibil ca eșecul acestei zile să fie interpretat, oamenii să nu-și mai acorde 
circumstanțe atenuante doar pentru a-i consola pe ceilalți, ci doar pentru a se 
consola pe sine. 

Prin urmare, prima zi acestei săptămâni aduce un conflict cu sine, 
selectarea motivelor de tensiune, de neîncredere sau de suspiciune doar pentru că 
acestea par exponente ale rațiunii. Cu alte cuvinte, acolo unde aceste elemente nu 
vin de la sine, acolo unde rațiunea a fost exercitată de-a lungul vieții, concluziile de 
acum sunt stimulate, sunt inventate pentru a satisface orgoliul de a fi puternic, 
informat sau de întruchipa o ființă ce nu poate fi dată la o parte. 21 martie este o zi 
de intenție, una în care pericolele sunt investigate cu multă luciditate, în mod 
constructiv și doar pe baza recomandărilor venite din partea celorlalți. Din 
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nefericire, este și o zi de minciună, adică ne folosim de recomandările celorlalți, dar 
nu vom recunoaște lucrul acesta. 

Situația se poate inflama în cazul persoanelor care iubesc luxul, care nu se 
pot detașa de extravaganță, care au plăceri ciudate și aceste plăceri le influențează 
procesele pe termen lung. Pentru că Mercur se află acum pe ultimul grad din zodia 
Pești și pentru că Luna tranzitează acum semnul complementar, Fecioara, prima zi 
a săptămânii este definită în mare parte de refuz. Ceea ce spunem că nu putem face, 
de fapt nu vrem să facem, ceea ce ni se impută ca fiind carență afectivă, deficit de 
atenție sau subiectivitate este de fapt o instabilitate ce nu poate fi ținută sub 
control. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ceea ce ni se 
reproșează. Nu avem de ce să corectăm un element personal în conformitate cu 
ceea ce ni se reproșează, dar este important să fim atenți cum anume este formulat 
acest reproș pentru a constata ce se vede. 

 
Marți, 22 martie 

Marti 22- 3-2016  2:18 Mercury (Pis) --> Aries 
Marti 22- 3-2016  4:07    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Marti 22- 3-2016  4:27    Luna (Vir) Con [Vir] Jupiter 

Marti 22- 3-2016  5:56    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Marti 22- 3-2016 13:55    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Marti 22- 3-2016 14:47    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 
 

Decizii importante. Hotărâre administrativă. Independență. Patimile sunt 
rezolvate prin confruntare directă. Proiectele mai vechi sunt oprite. Ceea ce este 
urgent atrage atenția. Justiție abuzivă. Planuri de viitor obositoare. Se modifică 
simetria. Accident pe calea aerului. Regretele sunt prezentate ca exemple de 
înțelepciune. Furt. O minciună ascunde adevărul despre un accident. Se 
accelerează o transformare. Valul schimbării are alt chip. 

 
Astăzi Mercur va intra în zodia Berbec și ne aduce un plus de farmec, de 

inițiativă sau de curaj. Din nefericire, se întâmplă lucrul acesta când Luna, aflată 
acum în plin tranzit prin zodia Fecioară, trece prin conjuncția cu Capul Dragonului. 
Faptul că în ziua în care Mercur intră pe zodia Berbec, Luna trece prin Capul 
Dragonului ar trebui să ne aducă multă putere, inițiativă și deschidere către un alt 
plan al ideilor și al acțiunii. Nu se întâmpla lucrul acesta pentru că există prea 
multă greutate pe deciziile foarte mari care nu au fost finalizate. Abia acum, pe 22 
martie, simțim intens deviza generală aplicată acestei săptămâni, cea care se referă 
la serpentinele curajoase. Acum nu ne vom preocupa de culorile afective care ne 
vorbesc despre defecte de caracter sau despre punctul slab în care am putea lovi pe 
viitor. Acum planurile de viitor ni se par obositoare pentru că există un dialog 
interior care nu se poate adapta nevoilor prezente. Se întâmplă lucrul acesta pentru 
că Luna nu se află doar în conjuncție cu Capul Dragonului, ci și cu Jupiter, dar, în 
egală măsură, trimite și raze negative către Saturn și către Chiron. Asta înseamnă 
că, prin trecerea sa peste Capul Dragonului se accelerează o problemă de destin, 
una care cere o decizie rapidă și nu se poate stabili în momentul acesta dacă decizia 
va fi bună sau rea. 
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Cert este că elementele minore, cele care au fost ignorate în ultima perioadă, 
care nu au făcut parte din preocupările noastre arată pe 22 martie că au surprize, că 
pot să facă o impresie bună sau că se ridică la nivelul celor foarte importante. 

Pentru că ultimul aspect al acestei zile este un unghi negativ între Lună și 
Chiron, se poate stabili că începând cu această zi până la finalul săptămânii se va 
accentua o transformare care nu este deloc plăcută. Ne aflăm acum în faza de 
aplicație la Luna plină ce se va împlinii mâine, 23 martie, când vom explora la 
intensități egale paguba și reușita. Ceea ce se va întâmpla acum ne pregătește 
pentru ceea ce vom experimenta în ziua următoare până la finalul acestei 
săptămâni. 

În privința evenimentelor, trecerea lui Mercur pe zodia Berbec aduce un 
interes pentru competiție, pentru regretul de a nu putea obține ceea ce este 
imposibil sau despre mândria de a obține prea ușor un lucru pe care alții îl obțin 
greu. Începând cu săptămâna următoare, pentru cei responsabili, momentul 22 
martie va reprezenta un motiv de rușine. 

Prin urmare, cea de-a doua zi a acestei săptămâni ne aduce un eveniment 
important pentru luna martie, dar și pentru anul 2016. Proiectele vechi se întâlnesc 
acum cu proiectele noi și unii vor avea impresia că tot ceea ce este vechi trebuie să 
se oprească și tot ceea ce este nou trebuie să devină foarte atractiv. Este o zi 
importanta pentru oamenii falși, pentru oamenii ridicoli, pentru ființele care 
apelează prea ușor la justiție abuzivă sau care provoacă accidente celorlalți pentru a 
le arăta că nu sunt așa cum declara. Din această cauză, un om echilibrat va fi foarte 
rezervat în privința propunerilor ce vor veni spre el din partea comunității. Această 
ființă matură va folosi conjuncția Lunii cu Capul Dragonului pentru sinteză, pentru 
echilibru, pentru armonie și, doar prin acestea, să ajungă la transformare. Ceilalți 
schimbă un sens cu altul și spun că aceasta este adevărata transformare. 

22 martie cântă într-o partitură nouă și, din această cauză, alimentează 
anumite regrete pe care am crezut că le-am lăsat în urmă. Faptul că ele se reînvie 
trebuie să ne ducă spre disperare, nu trebuie să ne pierdem speranța din această 
cauză. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu plânge din cauza durității 
celorlalți. Viața este puternică și prin acțiune, și prin rezistență, și prin 
transcendență. 
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Miercuri, 23 martie 
Miercuri 23- 3-2016  7:24    Luna (Vir) --> Libra 

Miercuri 23- 3-2016 12:19 Jupiter [Vir] Squ (Sag) Saturn 
Miercuri 23- 3-2016 13:12 Luna (Lib)Opp (Ari) Mercury 

Miercuri 23- 3-2016 14:01 Sun (Ari) Opp (Lib) Luna (Full Luna) 

Miercuri 23- 3-2016 17:36 Venus (Pis) Tri [Sco] Juno 
Miercuri 23- 3-2016 18:33    Luna (Lib) Sex (Sag) Mars 

Miercuri 23- 3-2016 22:10Sun (Ari)Con(Ari) Mercury 
 

Complicații în rândul centrelor de putere. Fragmentarea autorității pe baza 
neîncrederii. Rezolvări pe cale diplomatică. Prea mult resentiment. Criză 
relațională. Ajutorul vine dintr-o zonă nesperată. Nu este apreciată o 
recomandare. Prea mare dorință de competiție. Succes prin acțiune directă. 
Schimbare. Revoltă scăpată de sub control. Se confundă transformarea 
conștiinței cu transformarea mentalității. O durere se scurge către o altă zonă. 
Pagubă. Explozie. 

 
În dimineața acestei zile Luna va intra în zodia Balanță încercând să 

tempereze puțin din tensiunea pe care o vom parcurge în momentul acesta și care 
vine din celelalte poziții astre ale zilei. Această tensiune nu vine doar din faptul că 
acum se împlinește faza de Lună plină, ci și pentru că Jupiter și Saturn își ating în 
sfârșit careul perfect. Dacă Jupiter nu ar fi fost retrograd, ideea de dreptate, de 
transcendență sau de putere ar fi găsit un canal corect și bun, dar, mai ales, unul 
inteligibil. Așa, tensiunile mici iau locul tensiunilor mari, iar cele mari se 
fragmentează în tensiuni mici pentru că începând cu săptămâna următoare ele să 
crească în intensitate sau să se mute într-un alt domeniu. Acum, când se 
definitivează careul dintre Jupiter și Saturn, când se împlinește și Luna plină cu 
Soarele în conjuncție cu Mercur ne aflăm în fața unui moment fabulos de 
transformare. Fragmentarea întregului, schimbarea locurilor între elementul minor 
și cel major, ne poate aduce contacte interesante, dobândirea unei mari puteri de 
expresie, schimbarea motivațiilor, poate chiar a metodelor de lucru cu scopul de a 
învinge. 

Cu toate că lucrurile acestea dure sau blânde se combina într-un chip 
interesant, nu trebuie să uităm că această săptămână lucrează cu elementele care 
au nevoie de trasee ocolitoare, de zone care să-l ajute pe individ să adopte decizii 
categorice, dar nu să se piardă cu firea, nu să renunțe la un proiect. Unii vor intra în 
această zi cu un plan de revolta și schimbarea pe care vor să o facă devine un bici, o 
armă cu care-i lovește pe ceilalți. Alții vor ca această dorință de schimbare să-i ducă 
spre competiție pentru a convinge auditoriul că sunt valoroși, că pot învinge, că 
sunt superiori celor din jur. Cu toate că lucrurile acestea ne vorbesc și despre curaj 
dar și despre slăbiciuni, un element transpare din toată această oboseală. Mulți vor 
constata că o durere se scurge către o altă zonă și ea vorbește cu precădere despre 
ceea ce trebuie să lăsăm în urmă, despre pagubă, despre iubirea neînțeleasă sau 
despre consecințele orgoliului. Vom vedea că această săptămână nu va pune toată 
esența sa în ziua de 23 martie, vor mai fi și alte provocări sociale sau provocări 
personale pe care trebuie să le abordăm cu înțelepciune pentru a nu le transforma 
în schimbări bruște și păguboase. Ceea ce este plăcut astăzi nu trebuie să ne ducă 
nici la explozie și nici la pierdere, nu trebuie să ne lase impresia că inteligența, 
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memoria, cunoașterea sunt poveri pentru că nu le putem practica la o scară mai 
largă. 

Prin urmare, 23 martie ne îndeamnă să fim curajoși, dar nu împotriva 
celorlalți, nici măcar împotriva propriei persoane și nu pentru a întreține o criză 
relațională, nu pentru a spune lucruri pe un ton ridicat acum când avem putere 
doar pentru că suntem în momentul de față convinși că lucrurile acestea nu pot fi 
spuse prin armonie niciodată. Astăzi ne pierdem răbdarea, facem schimbări, 
vorbim mult, poate folosim și un ton greșit în relațiile cu cei dragi, dar dacă 
lucrurile acestea nu ne duc spre paguba, dacă exploziile temperamentale nu sunt 
cauzatoare de pierderi importante în mod sigur finalitatea a ceea ce facem acum 
ține de succes, iar schimbarea va deveni începând cu săptămâna următoare plăcută. 

Nu trebuie să ne speriem dacă schimbările, așa cum le vedem astăzi, nu ni se 
vor părea deloc plăcute. Scopul acestor schimbări de acum este acela de a se 
produce așa cum este programat, nu de a se adapta la pretențiile sau nevoile de 
moment ale individului. 

Ziua mai are o componentă care poate deveni în cazul ființelor leneșe o mare 
apăsare. Dacă un om profund și bun își amintește astăzi de motivele de dragoste, de 
înțelegere sau de cunoaștere, cel leneș și superficial își aduce aminte doar de teama 
că la un moment dat s-ar putea să nu mai găsească pe cineva care să-i rezolve 
problemele. În consecință, 23 martie vine pentru acești oameni cu teama de 
despărțire ce va fi trăită, precum este puterea în această lună, la o mare intensitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi direcți în exprimare, 
în faptă, în intenție, dar nu pentru a produce schimbări împotriva celorlalți, nu 
pentru a transfera, prin nervozitate sau lipsa de control, problemele personale pe 
umerii celorlalți. A fi direct, sincer și puternic, dar fără a distruge, înseamnă a fi 
creator de valori. 

 
Joi, 24 martie 

Joi 24- 3-2016 16:33    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Joi 24- 3-2016 18:26    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Joi 24- 3-2016 22:55    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
 

Pierdere prin necunoaștere. Ne ascundem din fața problemelor. 
Nesiguranță. Agresivitate neîmpărtășită. Starea de sănătate este afectată. Risipă. 
Indiferență față de un bine constructiv. Despărțire. 

 
Luna are de împlinit astăzi trei unghiuri, dintre care două sunt negative adică 

reușesc să reconstruiască un careu în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton ca 
focar. Asta înseamnă că în toată ziua ne vom preocupa de ceea ce nu am reușit să 
împlinim în ultima perioadă sau poate chiar de-a lungul acestei luni. Ne gândim 
astăzi la putere și ne lăsăm antrenați în gânduri negative, adică nu ne gândim cum 
să sporim puterea, ci care sunt forțele care o corodează. Se va discuta astăzi despre 
risipă, despre despărțire sau despre cauzele acestora în încercarea de a tempera o 
decădere. Cu alte cuvinte, ziua de 24 martie este dedicată rațiunii, plăcerii de a ne 
crede altfel decât ceilalți sau superiori, dar de a nu putea în momentul acesta să 
demonstrăm lucrul acesta. Neputința de a ne exprima sentimentele la un nivel 
înalt, indiferența față de binele făcut de celălalt, față de un bine social, constructiv, 
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poate duce la despărțire, poate schimba calitatea relațiilor interumane, poate 
transforma căile sinuoase în trasee care urcă pe un versant periculos. 

Pentru că Luna se află acum în Balanță, iar în acest semn avem și Luna 
neagră, cea care încă se mai află în fereastra opoziției cu Uranus, nesiguranța de 
acum ne lasă clar impresia că are rădăcini vechi. Nu doar discutăm despre ceea ce, 
ipotetic, am pierde, ci de ceea ce a fost agresat de la începutul anului și până acum, 
de ceea ce a produs efecte negative pentru că a lipsit înțelepciunea sau chiar 
puterea. Cei care-și mențin echilibru vor realiza acum că sunt puternici prin altceva 
decât au crezut, prin ideea controlată, prin gândul ordonat, prin ceea ce lasă în 
urmă, prin simplitate. 

Prin urmare, momentul acesta zilei de 23 martie ne ridică un semn de 
întrebare pe care mulți ar trebui să îl ia în considerare pentru că nu face referire 
doar la ceea ce strigă acum mai tare, nu doar la viața personală, ci la relația pe care 
individul o are cu comunitatea. În consecință, aceste elemente ale zilei de 24 
martie, ne vorbesc despre discernământ, despre profunzimea în gândire sau despre 
puterea de seducție. Ceea ce credem că este imposibil nu reprezintă altceva decât 
propriile probleme pe care le-am construit așa imposibile și de care acum nu ne 
putem desprinde. 

24 martie poate deveni o zi în care să pierdem din necunoaștere, din 
neatenție sau pentru că suntem prea atenți la ceea ce nu putem schimba, ceea ce ne 
enervează mai tare, ceea ce ar fi trebuit să fie soluționat. Acestea sunt adevăratele 
cauze ale risipei sau ale despărțirii. Cine crede că are acum de-a face cu alte cauze 
se înșală. Cine va cădea astăzi în păcatul de a se considera superiori celorlalți doar 
pentru că au greutăți, doar pentru că sunt frământați, doar pentru că sunt convinși 
ca au o viață grea nu fac altceva decât să își accentueze propriile orientări negative. 
Optimismul, chiar dacă astăzi este greu de închipuit sau nu este preferat pentru că 
nu avem motive, ne poate scoate din orice încurcătură. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza astăzi 
comportamentul agresiv. Oricât de argumentat este, oricât de justificată este o 
replică dură, o atitudine grea, impulsivă, să le refuzăm pe acestea pentru că ele nu 
ne duc la nimic bun ci ne accentuează și mai mult acele probleme pe care nu le-am 
rezolvat sau pe care, de la începutul anului și până acum, le-am accentuat în acest 
mod, prin duritate, izolare sau agresivitate. 
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Vineri, 25 martie 
Vineri 25- 3-2016  0:44 Mercury (Ari) Tri (Sag) Mars 
Vineri 25- 3-2016  7:11    Luna (Lib) Con (Lib) Lilith 

Vineri 25- 3-2016 12:00  Saturn <Sag> S/R 

Vineri 25- 3-2016 13:57   Venus (Pis) Opp [Vir] Jupiter 

Vineri 25- 3-2016 18:47   Venus (Pis) Squ <Sag> Saturn 

Vineri 25- 3-2016 20:08    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Succesul nu este apreciat. Se încearcă o investiție într-o zonă nouă. 
Descoperire spectaculoasă. Întârziere într-un plan diplomatic. Misterul este 
dezlegat. Valorile trecutului sunt explorate prin rațiune. Surprize neplăcute. 
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. 

 
Astăzi, în mijlocul zilei, Saturn intra în mers retrograd, deplasare pe care și-o 

va menține până la vară. În plus, acum se mai împlinesc și alte unghiuri importante 
- trigonul lui Mercur cu marte, semn de reîntoarcere la calcule mai vechi, la plăcere 
sau argumente vechi, dar și opoziția lui Venus cu Jupiter și careul lui Venus cu 
Saturn abia intrat în mers retrograd. 

În primul rând, retrogradarea lui Saturn ne îndeamnă să ne stabilim noi 
repere. Aceste repere, după cum vom considera în momentul acesta, fac trimitere la 
un succes despre care se spune că primește dovezi de apreciere. Prin întoarcerea lui 
Saturn vom vedea că lucrurile nu stau chiar așa și avem de învățat modestia, 
generozitatea idei, profunzimea gândului și, ca un corolar al acestora, să 
descoperim că aceste elemente nu trebuie să fie dovezi de fală, de mândrie sau de 
aroganță, ci de înțelepciune. Așa cum am constatat de multe ori, lucrurile acestea 
care sunt învățate de la sine, misterul acesta dezlegat, are, pe de o parte, chipul 
surprizelor neplăcute, cele care duc spre întârziere sau cu răbdare, iar de partea 
cealaltă au aspectul valorilor care depind prea mult de trecut. Prin ceea ce începe să 
se contureze pe 25 martie o relație cu un cunoscut nu mai este judecată după 
speranța unei schimbări bune, ci după nevoia de a corecta un element de bază al 
acestei relații și abia din vară să revenim asupra mersului înainte, pe acest versant 
abrupt. 

Apoi, pentru că Venus participă acum la un careu în T pe semne mobile 
împreună cu Jupiter și cu Saturn, ideea de personaj care este din umbra, de lider, 
de responsabil, de ghid sau de maestru reprezintă reperul cel mai important care ne 
ajută să vedem încotro ne deplasăm. Acum Luna se află pe ultimul segment din 
zodia Balanță, de aceea mulți vor lua aceste avertismente în ușor, vor judeca 
rezultatele pozitive după primele semne, vor prefera să fie superficiali și vor crede 
că dacă produc schimbări bruște atunci acestea sunt permise. Nu trebuie să uităm 
că suntem în săptămâna serpentinelor curajoase, adică traseul are nevoie de multe 
meandre, de mult tact, de multă diplomație pentru că numai așa reușim să evităm o 
criză personală pe care, prin această mișcare bruscă, să nu-l transformăm în 
eveniment social, în tristețe. Cei care produc schimbări bruște vor vedea că anumite 
demersuri care păreau corecte, bune, se opresc în mod suspect. 

Retrogradarea lui Saturn face trimitere la conduită. Nu ar trebui să ne mirăm 
dacă purtarea pe care o vom aborda începând cu 25 martie va dura până pe 13 
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august, zi în care Saturn își va reveni la mersul direct. Dar astăzi se mai întâmplă 
un lucru. Luna va fi în conjuncție cu Luna neagră pe zodia Balanță în dimineața 
acestei zile, iar seara va părăsi acest semn și va intra în Scorpion. Având în vedere 
că Luna neagră își va încheia tranzitul prin zodia Balanță în acest interval de 
retrogradare a lui Saturn, conjuncția aceasta Lunii cu Luna neagră arată astăzi 
motivele greșite pe care le vom iubi în următoarele luni, până pe 13 august. Acestea 
vorbesc în mod eronat despre glorie, despre motivele de strălucire care vor deveni, 
motive de decădere. 

Prin urmare, 25 martie ne arată în ce măsură suntem protejați de atacuri 
neașteptate, care sunt instrumentele pe care le folosim pentru a ne îndeplini 
țelurile, în ce mod ne asumăm responsabilitatea cunoștințelor dobândite sau 
puterilor pe care le deținem în momentul acesta și pe care le folosim. Evenimentele 
ce pornesc din această zi au o întindere mare în timp, cel puțin până pe 13 august și 
ne va sancționa duritatea, umilințele, decepțiile sau aroganța. Am fost învățați până 
acum să considerăm că dacă am fost umiliți atunci când ne-am aflat în fața unei 
nedreptăți, cineva a abuzat și fapta sa a fost greșită. Prin retrogradarea lui Saturn, 
dar și prin concursul factorilor astrali care integrează acest moment, s-ar putea să 
constatăm altceva, că umilințele mai vechi au fost de fapt o răsplată, o pedeapsă pe 
greșeli pe care le-am făcut. Pentru că mult mai ușor ținem minte o durere decât o 
bucurie, mult mai multe impulsuri sunt pe refuz, nemulțumire, încrâncenare, decât 
pe bucurie, iertare sau înțelegere, momentul zilei de 25 martie ne îndeamnă să 
judecăm prea aspru ceea ce nu înțelegem. 

Așadar, este o zi importantă pentru a lua decizii, pentru a ne atribui rolul de 
lider, pentru a considera că discernământul pe care-l avem acum este maximum 
din ceea ce ne trebuie. Retrogradarea lui Saturn va săpa adânc în câmpul 
conștiinței, va impresiona zonele pe care evităm să le folosim, cu scopul ca la final, 
adică în august, să fim mai siguri pe valorile reale și mai puțin pe proiecții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne propune astăzi să 
pornim într-o cruciadă. Nu numai că vom fi singuri în această bătălie, dar pe 
câmpul de luptă vor fi doar mărăcini. A avea curajul să schimbăm motivele de 
interacțiune de pe dinamism și impulsivitate pe acceptare și toleranță înseamnă a 
face o schimbare în armonie. 

 
Sâmbătă, 26 martie 

Sambata 26- 3-2016 12:30 Sun (Ari) Tri (Sag) Mars 

Sambata 26- 3-2016 13:11   Venus (Pis) Sex (Cap) Pluto 
Sambata 26- 3-2016 17:24    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 26- 3-2016 23:25    Luna (Sco) Con [Sco] Juno 
 

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. Se caută esența 
lucrurilor. Nimic nu pare stabil. Revolta celui inferior. Destabilizare prin 
acceptarea unei nemulțumiri. Frumosul nu este apreciat fără un etalon. Acum 
evoluția înseamnă stagnare. Succes prin prospectarea noului. 

 
Momentul acesta, susținut de unghiurile pozitive care se definitivează, ne 

vorbește despre instrumentele pe care le folosim pentru a depăși un obstacol. Unii 
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se vor simți obosiți de atâtea momente în care au făcut trimitere la obstacole, când 
a trebuit să se întâlnească cu regretele, să le inventarieze, să discute prea mult 
despre ele. Din fericire, acum fac lucrul acesta pentru a arăta că unele dintre ele, 
poate chiar cele mai complicate ale lunii anterioare, au intrat pe făgașul normal și 
nu mai durează mult până când se vor finaliza. Există însă o revoltă care va fi 
observată cu precădere în cazul oamenilor care așteaptă să li se răspundă imediat, 
care nu au răbdare, care sunt prea energici sau care se impun foarte ușor. 

26 martie este o zi de lumină, una în care până și deformările sunt plăcute 
sau constructive, până și erorile sau judecățile pripite își găsesc locul în sfera 
personală, dominată acum de nevoia de satisfacție. Acolo unde lucrurile intră într-
un ușor derapaj, pentru că există multă forță și multă determinare din partea 
trigonului Soare Marte, personajele care participă la un asemenea demers își pun 
singure eticheta. Este adevărat că se caută esența lucrurilor, că oamenii astăzi se 
impresionează unii pe alții pentru că se văd frumoși, rafinați, eleganți sau 
performeri, dar și pentru că pot să fie puternici prin rău, prin duritate sau prin 
ușurința cu care nu își respectă unii altora sentimentele. Toate cele care se vor 
consuma acum ne vorbesc despre introspecție sau despre o curgere. Această 
curgere are și emoții negative, dar ele sunt acum inofensive, adică nu ne invadează 
spectrul percepțiilor, ci doar ne arată, se transformă într-un arătător, care indică 
anumite episoade ce s-au consumat de la începutul anului și până acum. 

Mai există însă o categorie de oameni care acordă importanță educației într-
un mod aparte. Aceștia consideră că succesul poate fi convertit în bani, că valorile 
pe care le promovează au nevoie de genul acesta de verificare, de validare, că numai 
dacă ceea ce oferă se cumpără este valoros. Acest mesaj denaturează ideea obiectivă 
de educație, cea care trebuie să reprezinte în sine un etalon universal, cea care nu 
trebuie raportată la bani pentru a fi valorizat. Cu alte cuvinte, acești oameni 
încearcă să schimbe balanța valorilor. Ei vor să spună că un om care se pricepe să 
facă bani este inteligent, nu că un om educat este și bogat. Genul acesta de bogăție 
care vine din interior, care duce spre o performanță adevărată este acum 
răstălmăcită în gura mare de această categorie de oameni. 

Prin urmare, momentul în care Soarele se află într-un trigon cu Marte, iar 
Venus într-un sextil cu Pluton, sunt răscolite motive ale unei invazii, argumentele 
unui progres sau instrumentele folosite pentru performanță. Este foarte posibil ca, 
în cazul unora, acestea să fie susținute pe erori, pe judecăți greșite, pe minciună. Se 
întâmplă lucrul acesta pentru că, de curând, nevoia de a impresiona a fost prea 
mare, iar acum, când anumite constrângeri sunt ușor diminuate, adică sunt 
prezente, dar trec în planul secund, mulți se vor simți îndreptățiți să vorbească 
despre motivele de succes sau despre necesitatea imperioasă de a obține 
performanță în domeniul specific. Este clar că nu toate lucrurile sunt bune acum. 
Spre seară, Luna se va afla într-o conjuncție cu Junon și apare, pe lângă multe 
altele bune, ambițioase sau constructive, un motiv de revoltă. Acest motiv de 
revoltă folosește acum termeni frumoși, se exprimă prin fraze artistice, printr-un 
sens estetic aparte, dar, până la urmă, după cum vom vedea în ziua următoare, se 
răscolește într-un punct prea dureros. 

Ceea ce este spectaculos acum ne ajută să ne menținem, să ne păstrăm într-o 
stare de stagnare, să plutim acum în ceea ce, în trecut, ni se părea tărâmul 
făgăduinței. De aici înțelegem că puternica energie care este folosită în această zi 
pentru a argumenta sau pentru a duce mai departe un demers, este, de fapt, și o 
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dorință împlinită. Ar trebui să fim astăzi foarte lucizi pentru a vedea că suntem 
acum ceea ce nu de mult timp ne-am dorit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece timpul arătându-
ne nouă înșine sau arătându-le celorlalți că suntem mulțumiți cu ceea ce avem. 

 
Duminică, 27 martie 

Duminica 27- 3-2016  5:30Luna (Sco) Sex [Vir] Jupiter 

Duminica 27- 3-2016  8:19 Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Duminica 27- 3-2016 10:23 Luna (Sco) Tri (Pis) Venus 

Duminica 27- 3-2016 15:42 Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Duminica 27- 3-2016 17:43 Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 
 

Accentuarea divergentelor de opinie. Soluții spectaculoase. Rezolvările nu 
pot fi aplicate pe termen lung. Apare un personaj care înclină balanța dintre bine 
și rău. Vindecare miraculoasă. Acces la informații care pot fi folosite pentru 
persoane noi. Adevăruri nespecifice. Evoluție. 

 
Există multă presiune pe această ultimă zi a săptămânii ca și cum ea ar trebui 

să împlinească așteptări foarte mari pe anumite demersuri active de-a lungul 
acestei săptămâni. Apar, astfel, divergențe de opinie legate de nevoia de a face un 
salt, de a împlini un deziderat sau de a rezolva o problemă minoră, dar până la 
urmă toate se încurcă, toate seamănă și ne bucurăm doar de faptul că obținem 
acum liniștea pe care ne-am dorit-o altădată. Din nefericire, nu ne dorim ca ziua de 
27 martie să fie o zi de liniște, dar asta primim. În felul acesta, ceea ce se consumă 
acum devine un fel de conștientizare, un punct final într-un demers care nu trebuie 
să se oprească aici. În consecință, ceea ce se oprește nu este capătul drumului, deși 
asta vom crede acum, ci doar o gară. Prin această gară observăm că am evoluat, nu 
doar de-a lungul acestei săptămâni, ci de la începutul anului și până acum într-un 
demers care a trecut prin mari încercări în această lună, cea a puterilor. 

Mulți se pot supără astăzi și nu supărarea în sine ar putea să fie problema, ci 
faptul că lipsesc explicațiile. Cel care se supără va dori să-i pedepsească pe ceilalți 
cu faptul că nu explică, nu se justifică, nu oferă informații despre starea sa, despre 
motivul separării sau despre ce se va întâmpla de acum încolo. Din acest punct de 
vedere 27 martie pare o zi de transformare, dar în timp va rămâne în memoria 
colectivă ca o zi a divergențelor de opinie. 

Un alt aspect care trebuie luat în considerare este cel al continuității unui 
demers abordat greșit în ziua anterioară. Prin faptul că în finalul zilei anterioare 
Luna a trecut prin conjuncția cu Junon retrograd, ar trebui să ne așteptăm ca 
argumentele ce țin de zona afectivă pe care le vom prefera astăzi să fie corupte, 
pătate de invidie sau de egoism. În consecință, nimeni nu poate fi pozitiv dacă 
acum se supără, nimeni nu poate să spună că trăiește în lumină dacă acum faptele 
sale spun altceva. 

La nivel global, momentul zilei de 27 martie, gara aceasta, punctul acesta ce 
ni se pare final de drum, ne poate ajuta să înțelegem multe despre istoria oamenilor 
pe care i-am întâlnit până acum, despre motivele pe care le-au folosit pentru a 
deveni ceea ce sunt în momentul acesta. Dacă ne petrecem ziua prin obsesii, prin 
resentimente sau prin pretenții prea mari, adică nu lăsăm în noapte conjuncția 
Lunii cu Junon, vom afla despre istoria oamenilor doar ceea ce nu ne ajută. 
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Prin urmare, sfârșitul săptămânii împlinește cercul circumscris al unor 
evenimente care au la bază impulsul de a câștiga sau nevoia de a ne menține într-o 
poziție importantă. Este posibil ca în momentul acesta să conștientizăm că anumite 
răutăți pe care le-am avut, atât cu voie cât și fără voie, se opresc brusc. Pentru 
aceste răutăți oprirea în sine reprezintă finalul drumului, nu pentru că așa le-a fost 
scris, ci pentru că începând cu săptămâna următoare nu vor mai avea atât de multă 
putere pentru a se reinventa. Din acest punct de vedere finalul săptămânii ne aduce 
vești bune, adică ne eliberăm de grija că vom fi compromiși, criticați fără rost sau 
loviți mișelește. 

Este un moment foarte potrivit pentru a ne scufunda în gânduri profunde, 
pentru a ne preocupa de latura spirituală a vieții, pentru a medita sau a ne ruga. 
Flăcările puterii ne pot dezvălui acum multe despre natura interioară a ființei 
umane, despre ceea ce deținem și nu am știut încă, chiar dacă nu suntem și nu vom 
deveni dependenți de puterea care ne ajuta acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea în păcatul de a 
crede că evoluția este demonstrată prin putere. Evoluția este demonstrată prin 
profunzime, prin iubire, prin înțelegere, prin cunoaștere. Acolo unde există doar o 
ierarhie a puterii nu avem de-a face cu iubirea, nu avem de-a face cu evoluția. Un 
om evoluat va alege să se folosească de putere sau nu, dar nu este definit de ea, în 
timp ce o ființă care s-a încadrat în ierarhia puterii este definită doar de putere. 
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28 martie - 3 aprilie 2016 este săptămâna poftelor stupide de a cere, pretinde 
ori obține imposibilul și a disponibilității de a admira simplitatea fără a o atinge. 
Există multă presiune pe deciziile personale, pe gândul imatur sau pe ambițiile care 
au fost până acum derulate într-un plan secund. Ceea ce scoatem la lumină în 
această săptămână va fi criticat, acuzat s-au vândut pentru profitul altuia. Reușitele 
acestui interval vor fi dureroase, încărcate de o grijă, aceea că s-ar putea să nu facă 
parte dintr-un mecanism al succesului, ci să fie pur și simplu întâmplătoare. Nimic 
din ceea ce ni se întâmplă acum nu este expresia hazardului, nu pentru că aceasta 
este regula generală a vieții, ci pentru că întreaga săptămână reprezintă o zonă 
plină cu picături, cu evenimente, cu întâmplări sau amintiri ale unor întâmplări 
care s-au consumat în primele trei luni. Vom vedea abia în finalul acestei 
săptămâni că aceste picături trebuie să se unească într-o structură mai mare, fără a 
ne oferi garanția că această structură se poate menține în desfășurare, că poate 
există în forma în care o vom vedea duminică, 3 aprilie, și în lunile următoare. 

Înțelegem de aici că impulsurile personale cer acum o nouă reparare. Fie că 
suntem îndemnați să ne întoarcem în trecut către evenimente care s-au consumat 
în luna ianuarie, fie că ne întoarcem către luna februarie, intenția personală pentru 
care facem lucrul acesta este una nobilă, instrumentele vor lăsa însă de dorit. Chiar 
de la început, de când Luna intră în Săgetător, această săptămână ne anunță că 
ambițiile personale sunt supradimensionate, că una este să fim preocupați de 
performanță și alta este să o cerem, să o pretindem atunci când nu o putem obține. 

Elementul spectaculos pe care-l vom conștientiza în această săptămână ne va 
fi accesibil tocmai pentru că este o săptămână de graniță între luna martie și luna 
aprilie. Așadar, în a doua parte a săptămânii, când intrăm într-un sector care 
lucrează cu alte elemente, când lăsăm în urmă preocupări legate de putere, vom 
conștientiza că au fost ipostaze de-a lungul lunii martie când ni s-a impus din 
exterior să procedăm într-un fel, ni s-a recomandat să facem ceva și nu ni s-a 
explicat, am fost obligați să facem ceva bun. Acum, când puterea, ca element 
exterior de susținere, se rarefiază și dispare sau trece într-un alt plan, achizițiile 
lunii anterioare, binele care ne-a fost făcut cu forța se transformă într-o mare 
greutate de care vrem să scăpăm. 

Este, așadar, o săptămână intensă care ne tentează cu succesul obținut ușor, 
cu soluțiile puse în aplicare prin revoltă sau impulsivitate, cu emoții invazive, cu 
prea multă mândrie. Nu trebuie să uităm că acest interval este de graniță, de 
trecere de la perioada dată de ultimele trei luni privite într-o structură de sine 
stătătoare și ceea ce avem de făcut de acum încolo până la finalul anului. Este o 
săptămână când cernem experiențele primelor trei luni și abia începând cu 
săptămâna următoare vom vedea ce vom face cu ele. Cine cedează tentației și pune 
aceste realizări abuzive sau dure la baza comportamentului sau cine crede că numai 
așa poate reuși până la finalul anului se declară pe sine o persoană conflictuală și va 
atrage, pe baza comenzii mentale emise acum, situații conflictuale care vor fi 
presărate până la finalul anului. Deci neatenția de-acum sau lipsa de control 
creează premisele conflictelor următoarelor luni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a răspunde cu calm 
la orice situație agitată, de a răspunde cu bunătate la orice situație rea, de a gândi 
frumos de fiecare dată când situația țipă foarte tare și ne spune că suntem 
nedreptățiți. Procedând în felul acesta punem deoparte bani albi pentru zile negre. 
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Luni, 28 martie 
Luni 28- 3-2016  9:44    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Luni 28- 3-2016 23:11    Luna (Sag) Con (Sag) Mars 
 

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. Respect față de 
sine. Nevoie de nou. 

 
În dimineața acestei zile Luna va intra în zodia Săgetător și ne va aduce 

aminte că avem nevoie de performanță. Pentru că suntem într-o săptămână foarte 
ciudată, într-un interval în care sunt trezite pofte stupide, cele care ne îndeamnă să 
pretindem ori să cerem imposibilul, deși am demonstrat până acum că nu știm să 
lucrăm cu energii de felul acesta, se va vorbi în această zi despre seducție. Bucuria 
de a trăi, de a interacționa, de a construi ceva remarcabil are la bază un moment de 
seducție. Dacă suntem seduși pentru putere, vom arăta astăzi putere. Dacă suntem 
seduși pentru plăcere, ne vom consuma energia pentru a întreține plăcerea. 

Deși, după cum sunt prezentate lucrurile până acum, 28 martie pare o zi 
simplă sau clară din acest punct de vedere, există un impuls care ar putea să 
complice lucrurile în orice moment. Luna din Săgetător are nevoie de mișcare, 
oamenii, prin această nevoie, ar putea să ajungă să se agasează unii pe alții din 
cauza nevoii de nou. Dar nu e totul! Prin această nevoie de nou oamenii vor dori să 
își negocieze noile responsabilități profesionale, să demonstreze celor din jur sau 
poate lor înșiși că sunt puternici, că sunt tolerați sau acceptați într-un mediu. Nu 
este momentul potrivit să pornească la drum cu asemenea atitudine. Luna în 
Săgetător este în primul rând dornică de expansiune și îi îndeamnă pe oameni să 
fie mult mai atenți la ceea ce consumăm, la expansiune sau la desfășurare, decât la 
ceea ce ar putea să obțină de pe urma acestora. 

De asemenea se va pune problema în această primă zi a săptămânii a unei 
reactualizări. În momentul acesta, în această săptămână nu se poate face 
reactualizarea decât prin maturizare. Fără maturizare, Luna din Săgetător îi face pe 
oameni prea capricioși, dispuși să vândă și să cumpere orice, dar să refuze categoric 
efortul, munca, sârguința și, în consecință, să respingă orice formă de disciplină. De 
aceea, 28 martie nu este un debut prea fericit al acestei săptămâni încercate, dar 
poate fi un avertisment demn de luat în seamă referitor la faptul că viața socială, 
atunci când nu se împlinește prin mișcare, devine importantă prin profunzime. 
Acesta este elementul absolut miraculos al zilei de 28 martie și doar prin acesta 
reușim să obținem o achiziție care ne va fi utilă de-a lungul întregii săptămâni. 

Prin urmare, trecerea Lunii în Săgetător în această primă si a săptămânii 
diminuează o putere negativă cu care am lucrat anterior, în special în ultimele zile, 
cât timp Luna a trecut prin Scorpion, dar, împreună cu puterea, diminuează și 
necesitatea acceptării puterilor celorlalți. Ne vom bucura că lucrurile rele scad în 
intensitate sau că sunt îngrămădite într-o zonă întunecată spre care nu suntem 
obligați să privim, dar, în egală măsură, este diminuată și puterea de a interacționa 
într-un mod calm și liniștit sau măcar armonios. 

Acolo unde oamenii nu dovedesc seriozitate față de muncă, acolo unde 
consideră că pot fi dezordonați pentru că au dreptul să fie liberi și confundă acum 
libertatea cu dezordinea, dimensiunea personală este raportată într-un mod greșit 
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la valorile sociale. Vrem de la comunitate ceea ce nu vom primi niciodată, dar 
invocăm drepturi universale, precum dreptul la informare, dreptul la educație, 
altele consemnate în legi esențiale sau chiar în Constituție. De partea cealaltă, nu va 
vorbi nimeni despre obligația de a respecta solicitările celorlalți și, fără să-și dea 
seama, oameni din aceeași instituție, din aceeași comunitate, din aceeași națiune 
devin competitori între ei. Așadar, bucuria care ar trebui acum să înnobileze viața 
individuală se poate transforma foarte ușor într-un obstacol dacă este înțeleasă și 
folosită în mod corect nevoia de nou și cea de libertate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ridica ziduri sperând că 
absența interacțiunilor încordate, tensionate, dure, înseamnă libertate. Libertatea, 
înainte de toate, înseamnă măsură, autocontrol și respect față de valorile celorlalți. 

 
Marți, 29 martie 

Marti 29- 3-2016  3:09 Sun (Ari) Tri (Sag) Luna 
Marti 29- 3-2016  6:46    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Marti 29- 3-2016 11:39 Venus(Pis) Opp Vir]North Node 
Marti 29- 3-2016 15:52    Luna (Sag) Tri (Ari) Mercury 

Marti 29- 3-2016 16:52    Luna (Sag) Squ [Vir] Jupiter 

Marti 29- 3-2016 18:15    Luna (Sag) Con [Sag] Saturn 
 

Răscolire. Soluțiile de acum sunt foarte îndrăznețe. Oamenii se grupează pe 
baza ideilor noi. Tradiția este agasată. Se cere ceea ce nu se poate oferi. Dispare 
înțelegerea față de cel slab. Cunoașterea este folosită doar pentru sine. Duritate. 
Încrâncenare. Primesc iertarea doar cei vinovați. Reîntâlnire cu trecutul dureros. 

 
Prin trecerea lui Venus prin Coada Dragonului se răscolesc multe 

sentimente, oamenii își dau seama că nu prea au multe lucruri în comun cu cei cu 
care conviețuiesc sau cu care în momentul acesta colaborează. De aici poate apărea 
o tensiune care să nu mai treacă până la finalul acestei săptămâni, când Mercur va 
definitiva opoziția cu Luna neagră ce este activă încă de pe acum. Prin trecerea lui 
Venus peste Coada Dragonului apare un impuls de regrupare, de reorganizare a 
ideilor pe alte baze, cu scopul de a atinge alte obiective. Nu se știe dacă energia de 
bază de care dispune individul în momentul acesta este suficient de puternică încât 
să îi confere posibilitatea de a atinge o nouă țintă. Acum oamenii sunt puțin mai 
optimiști, cel puțin în exterior, în conversații, în interacțiune, chiar dacă față de ei 
înșiși, față de familie sau prieteni constată că lucrurile nu se schimba. 

Ceea ce se întâmplă astăzi, 29 martie, creează o notă discordantă cu toate 
celelalte zile pe care le-am parcurs de la începutul anului și până acum. Prin 
trecerea lui Venus peste Coada Dragonului constatăm că primesc iertare doar cei 
vinovați. În mod firesc, un om care nu este vinovat nu ar avea de ce să fie iertat. 
Noile terapii moderne, noile concepte ale teoriilor karmice au demonstrat că efectul 
terapeutic se extinde asupra întregii ființe, oferind un tonus general mult mai bun 
sau o revigorare în zone despre care individul nici nu știa că sunt afectate, dacă 
primește iertare chiar dacă nu este considerat vinovat. Această relație încordată a 
lui Venus cu Axa Dragonului nu este văzută astăzi așa. Vom fi tentați acum să 
extragem din trecut doar ceea ce ne face să ne simțim bine. Acum avem ocazia, cu 
atât mai mult dacă suntem pasionați de ideile profunde ale astrologiei moderne, să 
vedem care este diferența între exaltare și domiciliu. Venus în Pești scoate în 
evidență o calitate, este în exaltare, dar nu va putea niciodată să depășească în 
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însemnătate poziția pe care o deține în zodiile Taur și Balanță, adică în cele două 
domicilii ale sale. Cu alte cuvinte, sentimentul de siguranță pe care îl alegem acum, 
doar pentru că ni se pare cel mai bun, comanda aceasta personală pe care o dăm 
unei conjuncturi și care se transformă în calitate de conjunctură bună sau 
conjunctură favorabilă, nu va putea niciodată să depășească în însemnătate o 
conjunctură veritabilă, una care conferă prosperitate materială, cum este poziția lui 
Venus în Taur, sau una care conferă prosperitate afectivă și spirituală, cum este 
poziția lui Venus în Balanță. Mai aproape de înțelesul nostru va fi astăzi imitația și 
mult mai departe sau poate chiar desconsiderată, dar în mod argumentat nu 
impulsiv, va fi originalul. 

Prin urmare, 29 martie este, în primul rând, o zi de răscolire. Nu este 
nimeni vinovat că suntem astăzi preocupați de lucruri care nu au soluție, de valori 
care nu mai sunt de actualitate sau de principii care nu răspund de nimic, ci sunt 
absolut ireale. Omul care le preferă pe acestea poartă cea mai mare vină și, în mod 
miraculos, vor exista persoane în jur sau forțe sau grupări care vor îndrepta către 
omul vinovat iertarea de care are nevoie. 

Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului arată și că ne reîntâlnim acum cu 
un trecut dureros, dar extragem de-acolo ceea ce ne face plăcere. Reinventăm un 
principiu și prin acest procedeu ascundem faptul că nu am avut acces la principiul 
original, nu ne-a fost permis să ni-l însușim. Reinventarea sau limitarea este un 
element cu care ne vom întâlni prea mult acum. Dacă Luna nu ar fi fost într-o 
relație proastă cu Neptun și în conjuncție cu Saturn retrograd atunci nu s-ar fi pus 
problema traversării unei zone dureroase, nici a invocării unui trecut dureros, ci 
doar rememorarea unor ipostaze care aveau nevoie de revizuire. Acum ne 
întoarcem către întâmplări la care au participat mai mulți oameni, fiecare cu 
emoțiile și obiceiurile sale, fiecare cu aspirațiile și ambițiile de atunci. 
Rememorarea nu ne oferă o soluție, dar este la fel de intensă ca și momentul care s-
a consumat cu ceva timp în urmă. Dacă ne ambiționăm să persistăm în această 
tensiune sau în această conviețuire cu trecutul dureros nu facem decât să generam 
conflicte pentru că aducem din trecut ceea ce trebuie lăsat acolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu spera în lucruri 
imposibile crezând că dacă obținem, fie și numai parțial, ceea ce solicităm, 
rezolvăm și alte probleme pe care nu le cunoaștem acum. Iluzia aceasta este 
corozivă. 
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Miercuri, 30 martie 
Miercuri 30- 3-2016  1:01   Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Miercuri 30- 3-2016  3:05 Luna (Sag)Squ[Vir]North Node 

Miercuri 30- 3-2016  4:52  Luna (Sag) Squ (Pis) Venus 

Miercuri 30- 3-2016  5:33  Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Miercuri 30- 3-2016  6:02 Mercury (Ari) Tri [Sag] Saturn 
Miercuri 30- 3-2016  9:26    Luna (Sag) Sex (Lib) Lilith 

Miercuri 30- 3-2016 12:07 Venus (Pis) Con(Pis) Chiron 

Miercuri 30- 3-2016 17:53 Mercury(Ari)Squ(Cap) Pluto 
Miercuri 30- 3-2016 20:42    Luna (Sag) --> Capricorn 

 

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. Planurile de 
viitor suprasolicită. Greutățile inspiră teama, dar incită. Succes obținut prin 
îndrăzneală. 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. 

 
Ceea ce se va împlini în această zi a săptămânii poartă amprenta unui succes 

special. În primul rând, vom deveni martorii unor schimbări care ni se vor părea la 
prima vedere șocante. Există o hotărâre pe care o vom afla astăzi și care a fost 
adoptată la începutul acestei luni. Apoi aflăm și de consecințele acestei decizii, de 
urmările neplăcute cu care va trebui să conviețuim până la finalul acestui an 
încercat. Drept dovadă astrală stă relația proastă a Lunii cu Axa Dragonului și 
relațiile proaste ale Lunii cu Venus și Chiron. Expansiunea acestui moment, 
atitudinea dezinvoltă poate duce la un conflict de idei sau ne poate lăsa impresia că 
lucrurile acestea juste vor rămâne în istorie prin caracterul lor dur sau prin durerea 
pe care au provocat-o. De aici putem extrage o înțelepciune de viață care ar putea, 
pe viitor, să ne oprească din demersuri răutăcioase. Observația aceasta ar putea să 
ne ajute să evităm planurile de viitor care ne suprasolicită, aspirațiile care nu sunt 
realiste sau sentimentele mult prea intense care nu găsesc susținere în jur. Pe 
fondul acesta al întrebărilor, pe fundalul acesta al pagubelor colaterale și al 
observațiilor marcate de înțelepciunea intervine careul lui Mercur cu Pluton, adică 
pe fondul acesta intervin complexele de inferioritate, mania persecuției, teama de 
lucruri mici, incertitudinea în fața promisiunilor celorlalți și neputința de a înțelege 
în ce direcție se îndreaptă transformarea pe care o întâlnim acum. 

O altă componentă a zilei de 30 martie ne atrage atenția asupra faptului că 
succesul construit pe seama suferințelor celorlalți, pe seama traumelor celorlalți și 
doar prin manipularea reacțiilor oamenilor care suferă, accentuează discrepanțele 
dintre persoane, dintre grupuri. 

În mare parte, evenimentele acestei zile sunt nostalgice, ba inspiră teamă 
pentru că ne vorbesc despre lucruri imposibile care nu pot fi duse mai departe, ba 
inspiră mândrie pentru că au ajuns în prezent, adică au rezistat intemperiilor 
vremurilor. Conștientizările de acum sunt puternice, intense și încărcate de o mare 
semnificație. Dacă valorile personale sunt acum strivite de frica unor evenimente 
sociale scăpate de sub control, de groaza că în orice moment un val al schimbărilor 
ar putea să construiască demersuri împotriva sentimentelor fragile ale persoanelor, 
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în zona socială lucrurile stagnează într-un calm sinistru. Ceea ce era bun se 
menține, ceea ce era rău nu se schimbă. Scapă din acest prizonierat omul care a 
iubit de-a lungul vieții mobilitatea sănătoasă, flexibilitatea care hrănește încrederea 
în sine și îi ajută pe oameni să vadă în acest mod de comportare un exemplu 
pozitiv. 

Prin urmare, 30 martie ne vorbește despre o etapă finală care trebuie să se 
consume atât prin intensitate cât și prin diminuare, atât prin speranța într-o 
schimbare pozitivă cât și prin concluzia că am făcut până acum ceea ce era util 
pentru noi înșine. Așa cum este de așteptat, într-o situație de genul acesta există și 
forțe care scapă de sub control, care luptă împotriva individului, care vorbesc 
despre puterile personale doar pentru a avea o susținere pe care să o folosească 
împotriva unei forțe de grup. Există multă speranță și disciplina în această zi, dar 
brusc ea poate fi stinsă de faptul că lipsește sentimentul de încurajare, lipsește 
vorba aceea caldă, lipsește persoana care să insufle frumusețe, grație și 
rafinamentul. 

Așa după cum se poate constata 30 martie este ziua în care agonia și extazul 
se întâlnesc, vor să servească un ceai împreună, vor să bea o cafea, vor să participe 
la un eveniment monden și își fac planuri de viitor că poate, destul de curând, se 
vor mai întâlni. Există multă îndrăzneală în vibrația acestei zile și trebuie să fim 
foarte atenți ca hotărârile pe care le luăm acum să nu afecteze stabilitatea 
emoțională a celorlalți și așa destul de fragilă. Ceea ce este încredere în momentul 
acesta se consumă în noaptea de marți spre miercuri, ceea ce va face din ziua în 
cauză o continuare a ceea ce trăim în timpul nopții, aceea ce visăm, impresiilor pe 
care le avem în timpul călătoriilor astrale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite astăzi să trăim 
intens, dar să nu facem lucrul acesta pe seama celorlalți. 

 
Joi, 31 martie 

Joi 31- 3-2016 16:55    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Joi 31- 3-2016 18:13 Sun(Ari)Squ(Cap)Luna(Half Luna) 
Joi 31- 3-2016 20:50    Luna (Cap) Sex [Sco] Juno 

Joi 31- 3-2016 23:49 Mercury (Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Independență. Dorință de a impresiona pe cel slab. Hotărâre neobișnuită. 
Competiție. Idei strălucite. Veselie. Optimism. Sinteza sporește încrederea în sine. 
Victorie. Seducție. Mobilizare puternică. Uităm de regrete. Forță. 

 
Există premisa ca toate conflictele acestei perioade să se stingă brusc. Avem 

acum motivația necesară, găsim un mediu potrivit pentru ca o idee să fie înțeleasă, 
găsim oamenii potriviți care să ne ajute să mergem mai departe pe acest traseu 
ambițios care a fost luna martie. Prin conjuncția lui Mercur cu Uranus ne gândim 
astăzi la o victorie, dar facem lucrul acesta să pară ca o revizie, ca un rezultat final 
într-un demers îndrăzneț, ca o recompensă binemeritată după o perioadă 
încărcată. Din nefericire, astăzi se împlinește și ultimul pătrar, iar relația aceasta 
proastă dintre luminarii scoate în evidență o contradicție legată de puterea 
personală. Pe de o parte există impulsul de a demonstra sau de a ridica standardul 
de colaborare, de a pune condiții pentru ca lucrurile să meargă mai departe doar pe 
un traseu bun, iar, de partea cealaltă, adică din partea Lunii, există o emoție 
apăsătoare, una care îndeamnă la restricții, care îl face pe om prea prudent, prea 
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rezervat sau fricos pentru că din evenimentele lunii martie el nu-și amintește decât 
de cele care au fost foarte greu de derulat. 

Din combinația aceasta dată de impulsul de a demonstra și de a obține 
victoria cu nevoia de a fi rezervat, omul obține în 31 martie o victorie prin eforturi 
proprii ceea ce îi va spori încrederea în sine, rezistența la stres, își va găsi un nou 
izvor din care să-și extragă puterea pentru a intra cu fruntea sus în luna aprilie. 

De asemenea, relația aceasta interesantă dintre Mercur și Uranus face ca 
anumite elemente care au activat până acum în fundal, care nu erau prea vizibile 
pentru că tipul de interacțiune socială nu a permis lucrul acesta, se grupează acum 
pentru a ridica standardul creativității și a se face vizibile. Pentru că Uranus este în 
continuare în fereastra opoziției cu Luna neagră se va pune problema ca aceste idei 
care clarifică sau duc la performanță să fie puse la îndoială, să fie ridiculizate sau 
atrase către promiscuitate, invidie, nefiresc. Există o mare mobilizare a 
conjuncturii de acum împotriva unui bine personal pe care individul nu prea știe 
cum să îl folosească. Conjuncția lui Mercur cu Uranus este un aspect foarte bun al 
acestei săptămâni, dar de acest lucru se va bucura omul care a demonstrat până 
acum că este matur sau fiecare individ după măsura propriului discernământ. 
Avem ocazia acum să depășim limitele impuse de deviza generală aplicată acestei 
săptămâni care ne spune că avem disponibilitatea de a admira simplitatea, dar nu 
suntem în stare să o atingem. Cei ce se evidențiază acum prin activarea unui vârf al 
careului în T pe semne cardinale cu Pluton focar reprezintă ceea ce fiecare va 
considera că reprezintă patrimoniul cel mai important. Pluton, din fericire, se află 
acum într-un proces de transformare, de demonstrare a unei puteri, de încurajare a 
acelei calități care va fi foarte utilă de acum încolo. Relația bună pe care această 
planetă o are cu Axa Dragonului implicând aici și planetele Jupiter și Neptun arată 
că realizările de acum, chiar dacă primesc eticheta de "bun personal" ele sunt de 
fapt achiziții ale grupului, ale comunității. Acestea vor fi scoase la lumină în ultima 
zi a lunii martie și, de asemenea, tot ele vor fi ținta unor atacuri nefirești. 

Prin urmare, ultima zi a lunii martie ne arată că suntem în stare să facem 
ceea ce ne-am propus în mai multe momente de-a lungul lunii martie dar nu am 
găsit resortul necesar. Acum acest resort apare dintr-o dată sau îl găsim ascuns 
printre lucruri și chiar dacă pare că suntem la final de drum sau că lucrurile bune se 
termină mult prea repede pentru că abia au început, abia au fost vizibile, abia s-au 
născut, există un rost pentru care se întâmplă toate lucrurile acestea. Nu avem de 
ce să considerăm că timpul este nemilos, că nu este generos cu zona aceasta a 
reușitei pentru că nu asta trebuie să facem acum. Pe conjuncția lui Mercur cu 
Uranus avem nevoie să fim îndrăzneți în a spera că binele poate învinge, că o 
formă-gând poate crea și alte premise la un alt nivel, mult mai înalt și mult mai clar 
pentru ca alte realizări, mai importante sau mai mari decât cele de acum, să prindă 
viață. Ceea ce se întâmplă pe 31 martie face parte dintr-o schemă care, deopotrivă, 
se oprește și declanșează un început glorios. 

Unii vor considera că realizările acestei zile trebuie să pornească din 
mobilizare, alții din evenimente care definesc forța, dar vor fi și persoane care vor 
porni în această realizare de la regretul că pe alte conjuncturi, mai fericite decât 
aceasta, nu au reușit să obțină mai mult. Apoi, mai există o componentă care va 
face ziua de 31 marte celebră. Ne întâlnim astăzi cu o formă de nebunie una care, de 
regulă, nu poate fi separată de geniu, de expresia cea mai înaltă a creativității 
umane. Ceea ce vrem să facem cu tot dinadinsul ni se pare de o maximă necesitate 
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și expresie a unui gând foarte concentrat, desfășurat în expresivitatea sa maximă, 
dar celorlalți s-ar putea să li se pară un veritabil act de sinucidere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta simplificarea 
lucrurilor pentru că numai așa ne menținem pe o linie a sănătății mintale, a 
armoniei între minte trup și suflet, între intenție și aspirații. 

 
Vineri, 1 aprilie 

Vineri  1- 4-2016  1:54    Luna (Cap) Tri [Vir] Jupiter 

Vineri  1- 4-2016  5:33    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Vineri  1- 4-2016 10:14    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Vineri  1- 4-2016 11:43    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Vineri  1- 4-2016 12:05    Luna (Cap) Squ (Ari) Mercury 

Vineri  1- 4-2016 14:33    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Vineri  1- 4-2016 18:28    Luna (Cap) Squ (Lib) Lilith 

Vineri  1- 4-2016 19:35    Luna (Cap) Sex (Pis) Venus 
 

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. Valorile personale sunt în criză. Li 
se cere prea mult celor care oferă puțin. Unele soluții sunt abordate prin izolare. 
Se câștigă puțin, dar cel care muncește se simte bogat. Puterea este înnobilată 
prin sinceritate. Rezistență la efort. Emoțiile sunt selectate cu înțelepciune. 

 
Debutul lunii aprilie nu înseamnă doar intrarea într-o nouă lună, ci mai mult 

de atât. Lăsăm în urmă trei luni complicate, obositoare, marcate de un efort despre 
care, la începutul acestei perioade, am fost convinși că nu-l putem realiza decât cu 
mari sacrifici. În prima zi a lunii aprilie ne aducem aminte de sacrificiile pe care le-
am făcut pentru a ne ridica, pentru a personaliza o realizare individuală, pentru a 
depăși o limită a înțelegerii sau a puterii. În luna martie am lucrat chiar cu puterea 
și prima zi a lunii aprilie, când luna se află în ultima sa zi de Capricorn gândim că 
poate anumite directive trebuie modificate. Abia acum, în prima zi a lunii aprilie, 
când anumite forțe ce au complicat expresia personală de-a lungul lunii martie, se 
rarefiază, îndrăznim să pretindem ceea ce nici în ruptul capului nu vom obține 
vreodată. Este posibil ca în cazul persoanelor mature, care nu visează la lucruri atât 
de ciudate, situația aceasta să fie parcursă doar ca un proces mental, doar prin 
intenția de a obține, dar prin plăcerea absolut personală de a-și imagina cum ar 
arăta dacă ar deține imposibilul. 

Caracterul complicat al acestor direcții vine din faptul că luna, trecând acum 
prin conjuncția cu Pluton, activează într-un registru personal careul în T pe semne 
cardinale cu Pluton focar, dar activează în același registru personal și relațiile 
planetelor Jupiter și Neptun cu Axa Dragonului de pe axa Fecioară-Pești. Așadar, 
vorbim în prima zi a lunii aprilie despre teama de eșec, teama că așteptarea nu este 
încununată de succes, că puterea este înnobilată doar prin simplitate, dar până la 
simplitate mai este mult de mers. Conduita poate fi modificată substanțial prin 
folosirea greșită a gândului. Luna ne lansează acum anumite semne de întrebare 
față de ceea ce, de-a lungul lunii martie, am considerat că vine spre noi cu cele mai 
bune intenții. Prin această relație negativă a Lunii cu Mercur punem la îndoială 
aceste bune intenții și, fără să ne dăm seama, ducem valorile personale către criză. 
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În momentul de față criza ia proporții. Acolo unde va apărea ea va urmării 
deposedarea individului de convingeri la care a ajuns prin ajutor direct, nu prin 
efort propriu. Ceea ce a primit ca sfat, ca recomandare va anula în prima zi a lunii 
aprilie și se va simți bine, ca și cum a aruncat de pe umeri o mare povară. 

Prin urmare, 1 aprilie este o zi a convingerilor nefirești. Dacă suntem toată 
ziua animați de gânduri de revoltă sau poate chiar de răzbunare, de dorințe prea 
iuți, prea înțepătoare sau absurde, se întâmplă pentru că am parcurs în luna martie 
sau chiar, într-o reprezentare mai generoasă, în primele trei luni ale anului, o 
intervenție forțată. Am primit un bine cu forța, am fost ajutați depășind limitele 
armoniei, fără să cerem, am primit mai mult decât am solicitat chiar dacă 
momentul de acum nu face deloc trimitere la calitatea a ceea ce am primit, dacă era 
rău sau bun. Pentru că în acea achiziție a existat prea puțin efort personal sau poate 
nu a existat deloc o notă personală în acea achiziție, 1 aprilie ne motivează să 
renunțăm la ele ca și cum sunt o mare greutate. Se întâmpla lucrul acesta pentru că 
luna aprilie trebuie să ducă mai departe achiziții ale lunii anterioare, dar fără 
suportul suplimentar al puterii, ci prin efort personal. Dacă aceste achiziții nu au 
fost obținute decât prin intervenție exterioară, acum când această intervenție s-a 
rarefiat sau a dispărut ceea ce ne-a rămas este greu sau imposibil de administrat. 
Cine dorește să ducă mai departe achizițiile nespecifice ale lunii anterioare este 
avertizat că se află în fața unor situații imposibile. 

La capitolul evenimente, 1 aprilie, la exterior, este o zi liniștită, dar la 
interior, acolo unde se aliniază într-un șir lung motivele pentru a acționa, pentru a 
produce modificări într-o schemă existentă deja, toate lucrurile sunt agitate. 
Așadar, debutul lunii aprilie este încărcată de tensiune pentru că ne simțim 
responsabili de ceea ce nu este al nostru și vrem să ignorăm sau să punem la punct 
după regulile altora ceea ce ne aparține. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ține cont de sfaturile care vin 
din proprie inițiativă. Dacă intervenim în schema acestei zile cu șabloane, cu 
etichetele lunii anterioare reproducem din nou mecanismul lunii anterioare cel care 
a permis ca anumite sugestii să treacă în zona personală fără ca individul să fie de 
acord. 

 
Sâmbătă, 2 aprilie 

Sambata  2- 4-2016  4:33    Luna (Cap) --> Aquarius 

Sambata  2- 4-2016 18:09    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mars 
 

Disconfort prin vorbire. Soluție prin competiție. Se cântăresc prea mult 
valorile în defavoarea efortului. Suntem mai aproape de inimă. Accidentele sunt 
evitate prin atenție. Partenerii de dialog devin sinceri. Puterea este sporită prin 
înțelegere. Nevoie de independență. Apel la sinceritate și dragoste. Vorbele nu 
sunt simple informații. Tărie de caracter. 

 
Ceea ce în prima zi a lunii aprilie a fost dominat de crize acum trebuie să fie 

dominat de soluție, dar nu oricum, ci soluție convenită prin toleranță. Trecerea 
Lunii pe zodia Vărsător ne îndeamnă la dialog, să fim ambițioși, dar nu împotriva 
celorlalți, nu împotriva timpului și nici împotriva vremurilor. La modul concret, 
fiind și o zi de weekend, pentru mulți momentul acesta îndeamnă spre relaxare, 
spre destindere sau spre dragoste. Există și o relație bună între Luna și Marte, iar 
Marte fiind în perioada în care menține un trigon cu Soarele, aduce expresia 
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personală către o împlinire frumoasă. Este adevărat, pentru că avem de-a face cu o 
poziție a Lunii într-un semn reprezentativ la capitolul independență, dimensiunea 
personală se va orienta către satisfacerea acestei nevoi. Luna acum nu mai mediază 
o problemă de destin, ci se ocupă de problemele personale, iar acolo unde acestea 
au fost în lunile anterioare dominate de derapaje, independența poate lua înfățișări 
ciudate. La prima vedere, lucrurile par clare, conturate într-un mod foarte vizibil, 
dar se vor coroda sau își vor arăta imperfecțiunile. 

Apoi, ziua de 2 aprilie mai este dominată de un element ce vine aproape de 
noi prin justa apreciere. Dacă derapajele susținute de poziția Lunii pe zodia 
Vărsător nu pot fi încadrate în regulă, deci pot veni din orice zonă, există și premiza 
ca lucrurile să se așeze la fel de rapid și de surprinzător. 

Greșeala cea mai mare pe care am putea să o facem în această zi ar fi să îi 
acuzăm pe ceilalți pe baza încrederii pe care o avem în momentul acesta. Este 
posibil ca această încredere să activeze cât timp Luna va trece prin Vărsător, adică 
și în ziua următoare, ceea ce ar putea fi pentru cei care nu s-au maturizat încă o 
încercare destul de dificilă. Încrederea pe care aceste persoane o folosesc pentru a 
se apăra are, în maniera aceasta, valente pozitive doar pe segmentul personal. Doar 
în aprecieri față de propria persoană, față de propriul ideal sau față de propriul 
trecut aceste observații sunt corecte și acest nerv este constructiv. În relație cu 
ceilalți, impunerea, obsesiile sau etichetele nu duc la nimic bun. 

Prin urmare, 2 aprilie este ziua în care, din dorința de a împlini un 
deziderat, de a ne face un bine personal, de a putea obține mai mult, de neputința 
de a domina o lăcomie personală, stricăm ceva bun, o armonie sau o relație. 2 
aprilie ne ajută să evităm accidentele dacă suntem atenți, dacă nu-i lovim pe 
ceilalți, dacă nu îi agasăm cu opiniile personale ca o replică la ceea ce am parcurs în 
luna anterioară, când am fost ajutați fără să cerem, ne-au fost făcute sugestii fără să 
le solicităm sau am făcut ceea ce era bine pentru alții. Prin această atitudine dorim 
să umplem un gol mai vechi și este o greșeală. Aprecierile acestea critice sunt bune 
doar față de sine, doar pentru autocritică, doar pentru cizelarea caracterului 
personal, nu pentru interacțiune, schimburi de experiență, nu pentru relații. 

Cel care va ține cont de aceste avertismente astrale, cel care va fi atent la 
bârna din ochiul său și nu la paiul din ochiul celuilalt, va fi astăzi mai aproape de 
inima. Soluțiile vin prin competiție cu sine, cu vechiul mod de a fi, iar achizițiile 
sunt bune, plăcute și de durată. Celelalte, creează disconfort de la prima adresare, 
de la primul schimb de experiență, de la prima interacțiune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abandona sentimentele 
frumoase, de a ne adresa din inima, de a ne comporta cu cei din preajmă ca și cum 
ne-am comporta cu noi înșine, să le arătăm acestora aceeași disponibilitate și 
aceeași înțelegere pe care ne-o acordăm nouă înșine. 
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Duminică, 3 aprilie 
Duminica  3- 4-2016  2:28    Luna (Aqu) Squ [Sco] Juno 

Duminica  3- 4-2016  4:53 Sun (Ari) Sex (Aqu) Luna 

Duminica  3- 4-2016  7:40 Mercury (Ari) Opp (Lib) Lilith 
Duminica  3- 4-2016  9:22    Luna (Aqu) Sex [Sag] Saturn 

Duminica  3- 4-2016 15:50    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  3- 4-2016 23:46    Luna (Aqu) Tri (Lib) Lilith 
 

Sentimentul de neapartenența complică relațiile aflate acum în plină 
derulare. Nemulțumiri față de înțelegeri mai vechi. Vorba nu este ajustată la 
conținut. Mesaje neclare. Revoltă împotriva unui prieten. Minciună. Se stabilesc 
noi condiții. 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. 

 
Finalul săptămânii este un moment de mare intensitate pentru obiectivele cu 

care am lucrat de-a lungul acestei săptămâni, dar și pentru țintele pe care trebuie să 
le ținem active și în săptămânile următoare. Avem acum șansa de a ne exprima 
într-un alt registru. După părerea proprie ar părea mai clar sau mai limpede, dar 
după părerea celorlalți intrăm printr-un con de umbră, abordăm ideile dintr-o 
perspectiva eronată sau alegem să ne revoltăm împotriva elementului care ne ajută 
cel mai mult. 3 aprilie este o zi în care puterea scade în intensitate și crește ca 
valoare sau ca însemnătate o copie a sa, o invitație, poate chiar o minciună. Astăzi 
ne întâlnim cu revolta într-o ipostază nouă sau o vom vedea pe aceasta îmbrăcată în 
alte haine. Cert este că astăzi, prin faptul că Mercur împlinește opoziția cu Luna 
neagră pe care am avut-o activă toată săptămâna, se poate stabili că dominanta 
acestui moment va fi definită de mesaje neclare. Există însă o șansă, cea care, la 
prima vedere, ne va spune că maturitatea are întâietate, este mai importantă decât 
experiențele intense și noi parcurse de-a lungul acestei săptămâni, dar pentru a 
menține această maturitate va trebui să plătim un preț prea mare. Tot ce este 
valoros este scump, tot ceea ce este curat este rar. Din fericire, pentru că Luna 
mediază această opoziție dintre Mercur și Lilith avem posibilitatea de a reface 
autocritica, de a vedea dacă este momentul potrivit să regretăm un eșec sau să ne 
ridicăm, să nu ștergem de praf, de lacrimi sau de tristețe și să mergem mai departe. 
Poziția lui Mercur în Berbec este o încurajare către pionierat, către a atinge ținte 
foarte înalte, dar, în egală măsură, este și un semn de slăbiciune pentru că a duce 
lipsa de control în demersuri de această factură. Acolo unde nu există maturitate, 
există explozii, există atingerea unui moment de glorie după care nu mai există 
nimic. De aceea, avem nevoie în această ultimă zi a săptămânii să ne ajustăm vorba 
la conținut, să nu spunem lucruri fără acoperire, care nu sunt clare, pe care nu le-
am experimentat sau despre care știm că ar putea să facă rău celorlalți. Se întâmpla 
lucrul acesta pentru că Luna astăzi implică planeta Saturn în medierea opoziției 
Mercur-Lilith și pentru că mesajul lui Saturn este alterat de retrogradarea sa, 
întreaga construcție a zilei are nevoie să rămână în conștiința de grup, în istoria 
personală ca un moment de soluție nu ca un alt eșec adăugat într-o listă lungă de 
erori. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne tulbură, ne încearcă cu problemele pe 
care l-am întâlnit picurate de-a lungul zilelor acestei săptămâni, dar care, luate 
individual, niciunele nu au fost atât de intense precum sunt acum. Se întâmplă 
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lucrul acesta pentru că toate aceste picături se adună acum și se transformă într-un 
lac. Abia acum ne dăm seama ca acestor picături le era predestinat să ajungă aici, 
pentru a construi, pentru o clipă, o altă formă, o altă structură. Pentru că toate 
acestea converg într-o zi în care minciuna este supradimensionată, structura 
aceasta pe care o construiesc picăturile este incapabilă să se mențină pe mai 
departe. Asta înseamnă că momentele în care ne menținem maturitatea, în care nu 
acceptăm derapaje, nu le încurajăm, nu l întreținem sunt mari achiziții ale 
perioadei, dar și ale anului in curs. 

Înțelegem de aici că disconfortul momentului va veni acolo unde 
nemulțumirea nu este ținută sub control sau nu este înțeleasă. Ne este permis să 
fim nemulțumiți acum, dar nu ne este permis, în cazul în care vrem ca realizările de 
până acum să fie menținute ori duse pe mai departe, să proiectăm această 
nemulțumire asupra celorlalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că stresul se 
reduce prin explozie, prin consum, prin expansiune. Astăzi stresul se reduce prin 
diminuarea intențiilor de expansiune în modul acesta. 
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4 - 10 aprilie 2016 este săptămâna întoarcerii spre simplitatea faptelor și a 
semnelor care ne descriu paradisul pierdut. Deși vom trăi cu implicare fiecare zi a 
acestei săptămâni, traversând și momente intense, dar și ipostaze banale pe care 
vom dori să le vedem în mod supradimensionat, schema generală a acestui sector 
face trimitere la dragoste. Unii, poate, sunt deja obosiți de atâtea sentimente, 
exasperați de ușurința cu care sunt invocate chiar și în momente când ar trebui să 
se pună accent pe altceva. Vor vedea că toate aceste transformări pe care le vor 
parcurge de-a lungul acestei săptămâni se echilibrează, se centrează sau se 
transformă în succes doar acolo unde dragostea există în diferitele sale forme de 
manifestare. Dacă la începutul săptămânii dragostea se exprima prin curaj, spre 
sfârșitul săptămânii ea se va exprima prin liniște. Cel care dispune de sentimente 
frumoase și care, în plus, dorește să și le exteriorizeze, va avea ocazia în zilele de 
marți, 5 aprilie și, respectiv, miercuri, 6 aprilie, când Venus va intra în Berbec și, 
respectiv, Mercur în Taur, să arate cum îi este sufletul, să se prezinte comunității 
dezvelit de falsele maniere, de minciunile pe care le-a construit și l-a făcut atât de 
credibile. Pe fondul acesta, există o presiune, mai mult internă decât socială, cea 
dată de careul Soarelui cu Pluton care ne vorbește despre etapa finală într-un 
demers care a durat aproximativ o lună de zile.  

În mijlocul săptămânii, pe 7 aprilie, se va împlini Luna nouă, unul dintre cele 
mai importante și valoroase elemente ale acestei săptămâni. Pe Luna nouă din 7 
aprilie vom vedea chipul caustic al anului 2016, cel care ne zăpăcești atât de mult, 
ne pune să trăim situații care nu sunt clare și care nu vor deveni clare mici după ce 
evenimentul se va consuma. Vom vedea, cu precădere pe 7 aprilie, că dincolo de 
bine și rău există un martor, există un element care conține esența succesului și pe 
care va trebui să-l identificăm și să-l folosim dacă dorim să mergem mai departe 
spre succes. 

Unii s-ar putea să considere că această săptămână este plină de evenimente 
care nu au rost, care nu au înțeles și care nu duc nicăieri. Dacă vor consulta aceste 
previziuni și vor lua în considerare că instrumentul cel mai util, cheia acestor 
evenimente este dragostea, vor înțelege că scopul evenimentelor aferente 
săptămânii 4 - 10 aprilie 2016 este acela de a ne împlini sufletește. Doar un suflet 
împlinit sufletește va putea să facă față evenimentelor care debutează cu Luna nouă 
din 7 aprilie și depășesc sectorul de față, având o durabilitate de cel puțin o lună de 
zile, adică până pe 6 mai. Dintre toate aceste episoade, cele mai intense 
evenimente, din punct de vedere afectiv, așa cum am indicat mai sus, este finalul 
săptămânii, duminică, 10 aprilie. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti de 
celebrul dicton al lui Protagoras "Omul este măsura tuturor lucrurilor", dar de-a 
particulariza această idee nobilă prin calitatea sentimentelor. Avem ocazia în 
această săptămână să vedem cum măsura propriilor sentimente rezolvă mari 
probleme de destin, dar și de identitate. 
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Luni, 4 aprilie 
Luni  4- 4-2016  2:13    Luna (Aqu) Sex (Ari) Mercury 

Luni  4- 4-2016  8:40    Luna (Aqu) --> Pisces 

Luni  4- 4-2016 21:59    Luna (Pis) Squ (Sag) Mars 
 

Curaj folosit fără rost. Se semnează un act greșit. Se stabilesc obiective ce 
nu vor fi atinse. Atitudine față de viitor bazată pe agresivitate. Se ocolește un 
răspuns. Se evită o confruntare directă din teama de sancțiune. Parteneriatele 
sunt în criză. Avem nevoie de o schimbare. Vrem să aflăm lucruri care nu ne 
privesc. 

 
În dimineața acestei zile Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Vărsător, 

intrând în Pești și participând, aproape toată ziua, la un careu cu Marte pe care îl 
formează din aproape în aproape până când atinge gradul perfect. Asta înseamnă 
că într-un fel va fi dimineața acestei zile și în altfel ne vom petrece seara. Nu ne 
referim doar de episoadele sociale, cele care, în general, sunt diferite în funcție de 
momentele zilei, ci este vorba și de starea sufletească. 

În prima parte a zilei ne întâlnim cu o formă de curaj care se va exprima mai 
mult prin termeni, un curaj care se folosește de cuvânt pentru a pune în valoare 
patrimoniul individului. De altfel, prima zi a săptămânii ne introduce în schema la 
care face referire deviza generală aplicată acestei săptămâni, în special acele direcții 
care descriu paradisul pierdut. Lucrăm acum cu noțiuni care au un caracter 
dureros, care ne accentuează o rememorare neplăcută. Unii vor considera că le este 
dat astăzi să se întâlnească numai cu evenimente copilărești, cu reacții exagerate 
ale celorlalți, cu descrieri fanteziste ale unor întâmplări care s-au consumat altfel. 
Se întâmplă lucrul acesta pentru că ecuația astrală a zilei de 4 aprilie arată că se 
ocolește un răspuns. Unii vor dori să iasă din această criză prin parteneriate, prin 
schimburi de experiență sau prin muncă. Nici când Luna se află în Vărsător, dar 
nici când ea va trece în Pești munca nu va fi elogiată pe cât de multă nevoie avem 
de lucrul acesta. Fiecare se va gândi la succes și dacă, în prima parte a zilei, acesta 
va fi cerut implicit, prin formulări clare, prin adrese, cereri, petiții, spre seară facem 
apel la o stare sufletească ce ar trebui să confere succes ori să rezolve o problemă 
prin milă, prin drama, prin criză. Asta înseamnă că dacă nu dispunem de un dram 
de minte în plus atunci multe elemente vor fi prezentate răsturnat. Drama 
niciodată nu va aduce la armonie, iar armonia nu are de ce să se transforme într-un 
instrument care să susțină crizele existențiale, mofturile, pretențiile sau lenea. 
Chiar din prima zi a acestei săptămâni intervenim asupra acestor elemente cu 
explicații savante, unele mai sofisticate decât altele pentru a ascunde adevărul. 

Prin urmare, începem călătoria astrală cu o confruntare ciudată. Astăzi ne 
aducem aminte de o teamă, de o frică, de-o grijă sau de o pasiune neobișnuită prin 
abordarea cărora ne-am tulburat relațiile în trecut. Ceea ce se consumă în prima zi 
a săptămânii nu face trimitere la un trecut îndepărtat, ci la ceea ce s-a consumat 
destul de aproape în săptămânile anterioare. Cine dorește să fie sincer va 
recunoaște, fie că acum nu gândește foarte clar situația pe care o parcurge, fie că 
are un motiv pe care nu dorește să-l împărtășească pe baza căruia schimbă sensul 
episodului spre care se întoarce acum. 

Dacă în prima parte a zilei facem apel la cuvinte, la termen, la o atitudine și 
prindem curaj atunci când vedem că putem lucra ușor cu noțiunile complexe sau 
putem să facem conexiuni între evenimente consumate la anumite intervale în 
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timp, în a doua parte a zilei ne vom comporta ca și cum suntem nemulțumiți că 
acest proces mental făcut în prima parte a zilei nu ne-a dus la descoperirea unei 
comori. Această problemă a patrimoniului care lipsește va domina spectrul gândirii 
în această primă zi. Dacă alegem să ne îndreptăm gândurile către un patrimoniu 
din ce în ce mai subtil, mai rafinat sau mai profund, atunci complicațiile ce vin din 
parteneriate abordate greșit sau din schimbul de experiența cu oamenii care nu 
doresc să ofere nimic, vor fi evitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la reperele 
spre care ne îndreptăm cel mai ușor. Astăzi s-ar putea ca aceste repere, care 
altădată au dat rezultate pozitive, să ne încurce foarte mult. Dacă suntem atenți, 
vom face o pauză sau vom face trimitere la alte repere. 

 
Marți, 5 aprilie 

Marti  5- 4-2016  2:39    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Marti  5- 4-2016  4:34    Luna (Pis) Tri [Sco] Juno 

Marti  5- 4-2016  9:29    Luna (Pis) Opp [Vir] Jupiter 

Marti  5- 4-2016 11:37    Luna (Pis) Squ [Sag] Saturn 

Marti  5- 4-2016 13:28    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Marti  5- 4-2016 18:31    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Marti  5- 4-2016 19:08 Sun (Ari) Tri [Sag] Saturn 

Marti  5- 4-2016 19:50   Venus (Pis) --> Aries 
Marti  5- 4-2016 21:48    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

 

Stabilitatea este căutată. Se dorește o dreptate abuzivă. Pedeapsă. Accident 
soldat cu pierderi importante. Modificarea bruscă a atitudinii. Întoarcerea la o 
înțelegere mai veche. Atingem momentul unei ultime iertări. Se acordă încă o 
șansă unui vinovat. Persistă sentimentul că acordăm prea mult respect. Se caută 
simplitatea. Nesiguranță. Dorința de a depăși un obstacol. Se caută prin cufărul 
cu amintiri. Apel la un patrimoniu nefolosit în prima parte a anului. Planurile 
pentru următoarea perioade sunt marcate de duritate. Avem mai multe speranțe. 
Dorință de acțiune și inițiativă. 

 
Iată că a sosit momentul să ne întâlnim și cu episoade foarte ciudate despre 

care nu am putut să anticipăm nimic de la începutul anului și până acum. Minciuna 
este elementul care definește această zi, nu atât prin caracterul său agresiv, coroziv 
sau periculos, cât ca o atracție către a pierde un moment de victorie. Acest moment 
de victorie ne arată, în prima parte a zilei, că se construiește prin efort, prin 
cunoașterea sistematică, prin luptă sau prin a demonstra un adevăr dureros. Tot 
succesul de acum se așază pe o mare constrângere sau pe o pierdere care este atât 
de vie și de puternică încât nu permite bucuriei victoriei să fie foarte intensă. Apoi, 
în a doua parte a zilei, acest proces de rememorare caută să îmbrace o impresie 
personală, adevărul subiectiv, în haine noi pentru a-l standardiza, pentru a-l face 
un etalon pentru schemele de gândire ale celorlalți.  

În a doua parte a zilei Soarele se va afla într-un trigon cu Saturn, un unghi 
destul de important pentru finalul lunii martie și începutul lunii aprilie, dar și 
trecerea lui Venus în Berbec, adică din exaltare în exil. Pentru că Soarele are acum 
o relație bună cu Saturn simțul valorilor este destul de viu, dar emoțiile nu se pot 
adapta la cerințele prezente. Avem prea multe întrebări, dar nu suntem în stare să 
primim răspunsurile necesare. De aici înțelegem că există o latură a ființei care 
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trebuie să meargă mai departe în forma pe care am construit-o, indiferent care sunt 
costurile, iar o altă parte a ființei se revoltă prea ușor pentru că simte că pământul îi 
fuge de sub picioare, că alunecă prea ușor în impulsivitate, criticism exagerat sau 
mania persecuției. 

Dacă în sfera privată lucrurile acestea sunt destul de delicate, reacțiile 
temperamentale aducând o picătură în plus de criză la criza care se instalase deja, 
pe zona publică trecerea lui Venus în Berbec, ce are pe fundal trigonul Soarelui cu 
Saturn, aduce o competiție constructivă. Acum pot fi găsite argumente care vor fi 
crezute, chiar dacă ele sunt negative sau construite în așa fel încât să denatureze 
adevărul. 

Nu trebuie să uităm că trecerea lui Venus în Berbec se face pe final de ciclu 
lunar, joi, 7 aprilie, împlinindu-se Luna nouă, deci inițierea unui nou ciclu lunar, 
ceea ce aduce în reacțiile de acum un interes pentru experiență. Poate, pe alte 
conjuncturi, în alte momente ale vieții, trecerea lui Venus în Berbec ar fi adus 
reacții penibile, impulsivitate gratuită sau comportament de adolescent trăit la 
maturitate. Acum, însă, lucrurile au o anume gravitate și pentru că ecuația astrală a 
zilei de 5 aprilie aduce o modificare bruscă a atitudinii, dar și pentru că ideea, 
gândul, argumentul comunicării, toate aceste elemente privite într-un complex, ce 
sunt patronate de poziția lui Mercur pe ultimul grad al zodiei Berbec, arată că în 
ultima perioadă am avut mult mai multe de câștigat fiind direcți, atacând la primul 
impuls, ridicând tonul, renunțând la o relație sau fiind categorici, decât să mergem 
pe calea de mijloc. Aceasta este tot o direcție care ține de înclinația către minciună. 
Ceea ce a fost direct și categoric, ceea ce am câștigat prin confruntare sau prin 
competiție a fost, de fapt, încărcat de succes pentru că a existat un concurs de 
factori astrali, nu doar pentru că am avut o atitudine categorică. Adică am fost 
ajutați, susținuți, nu a depins doar de efortul propriu. Nu este suficient să avem un 
râu pentru a putea pescui. Rezultatul, peștele prins, a depins de anumiți factori care 
l-au ajutat pe pește să ajungă acolo și să trăiască, dar și să se prindă în undiță, nu 
doar de abilitatea pescarului. 

Prin urmare, 5 aprilie este o zi de joc. Toată ziua va persista sentimentul că 
acordăm prea mult respect și nu ni se răspunde cu aceeași monedă, întâlnim doar 
oameni obraznici, doar conjuncturi care ne tulbură sentimentele, gândurile sau ne 
întorc din drum. Există multă încordare în ecuația astrală a acestei zile și cine nu 
este obișnuit să lucreze eficient în condiții de stres, cine nu are eficiență atunci când 
planează asupra sa o mare presiune, va ceda, se va întoarce din drum, va spune o 
minciună crezând că asta îl scoate din încurcătură sau se va vinde. 

Cea mai mare greșeală pe care am putea s-o facem în această zi este să ne 
interiorizăm aceste impulsuri negative. Agresivitatea neexprimată, depozitată în 
cantități mari în spatele zâmbetelor false, creează acum resorturi astrale care duc la 
pedeapsă. Sancțiunile pe care le vom primi nu pot fi citite din ecuația acestei zile, 
dar pentru că vorbim de două planete individuale, Venus și Mercur, pe zodia 
Berbec, prima la început, iar cealaltă la final, nu poate fi vorba de sancțiuni blânde. 
Desigur, ele ar putea să nu dureze, dar în mod sigur vor fi foarte intense. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu produce acum modificări 
în mediul de apartenență din proprie inițiativă. Oricât de mult credem în adevărul 
propriu, avem nevoie să primim un impuls din exterior că darul pe care-l oferim 
este așezat într-un loc de cinste, nu admirat astăzi și aruncat la gunoi mâine. 
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Miercuri, 6 aprilie 
Miercuri  6- 4-2016  2:10 Mercury (Ari) --> Taurus 
Miercuri  6- 4-2016  9:42    Luna (Pis) --> Aries 

Miercuri  6- 4-2016 10:57    Luna (Ari) Con (Ari) Venus 

Miercuri  6- 4-2016 22:50    Luna (Ari) Tri (Sag) Mars 

Miercuri  6- 4-2016 23:12   Sun (Ari) Squ (Cap) Pluto 
 

Preocupare față de valori materiale. Prea multă încrâncenare. Luptă 
împotriva constrângerilor directe. Agresivitatea inspiră teamă. Îndoieli stranii. 
Dorința de a ne implica într-un mare eveniment social. Descoperim puterea care 
produce schimbarea. Intimitatea este invadată de sentimente frumoase. Ne 
permitem luxul de a critica. Sinceritatea este combătută blând. 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. 

 
În noaptea de 5 spre 6 aprilie Mercur va intra în zodia Taur și, spre sfârșitul 

acestei zile, după ce Luna va intra și ea în zodia Berbec, Soarele și Pluton vor 
definitiva careul pe care îl formează încă de săptămâna trecută. Momentul acesta 
ne vorbește despre preocupări față de valorile materiale, față de această zonă a 
patrimoniului care ne-a tulburat conștiința în ultima perioadă. Ne preocupăm 
acum altfel de aceste valori, nu pentru a primi glorie, ci pentru a le consolida sau a 
le proteja într-o formă compactă cu scopul de a le folosi și pe mai târziu. 

Vom vorbi în această zi despre un inventar al greșelilor, despre metodele pe 
care ar trebui să le folosim împotriva unor constrângeri care ne blocau preocupările 
doar față de zona ideilor și nu mai ajungeam să acționăm și practic. Pentru că 
Mercur intra în zodia Taur, începând cu dimineața acestei zile vom deveni puțin 
mai rigizi în dorința de a deveni mai practici. Dacă această analiză pe care o facem 
în ziua de 6 aprilie ne arată că ne-au mai rămas puține lucruri cu care să lucrăm de 
acum încolo, atunci trebuie să ne așteptăm ca intensitatea acestei încăpățânări să 
fie mult mai mare. Nu Mercur în Taur este de vină pentru că suntem rigizi, ci teama 
că, având lucruri puține, nu ne vom putea descurca pe mai târziu. 

Dar caracterul dificil al acestei zile nu vine doar din faptul că Pluton de pe 
zodia Capricorn intervine în ecuația astrală a zilei de 6 aprilie prin invitația la a 
privi patrimoniul dintr-un alt unghi, ci și prin încercări legate de voință. Acolo unde 
oamenii sunt capricioși, acolo vor refuza schimbarea, dar vor face lucrul acesta 
folosind energii noi, cele care țin acum de noua poziție a lui Mercur. Ne va fi clar 
încă de dimineață ce este negativ și ce nu, dar vom pierde din vedere că această 
claritate se referă doar la lumea fizică, doar la ceea ce avem în imediata apropiere, 
la lucruri mici, nu la procese ample, la analize profunde, la lucrul cu instrumente 
abstracte și, nici într-un caz, nu se referă la destin. Evenimentele concrete sunt 
acum judecate foarte clar și foarte bine, dar există și riscul de a le critica pe acestea 
exclusiv pe ceea ce vedem acum. Dacă privim nevoile de acum în contextul 
lucrurilor mărunte, ceea ce facem acum este adevărat și nu poate fi combătut. Dacă 
ne referim la evenimente ample, la destin sau la interacțiuni dintre oameni care 
depășesc granița acestei zile, acestei săptămâni sau chiar granița lunii aprilie, 
atunci judecata precisă a acestei zile va fi greșită prin faptul că nu răspunde unei 
nevoi ample și reale, adică a avea o haină curată, dar pusă pe un corp murdar. 

Prin urmare, 6 aprilie este o zi de consolidare. Cu toate că astăzi lucrăm 
împotriva constrângerilor și dorințele s-ar putea să prindă un contur care să 
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intimideze ambiția sau poate chiar planurile pe care le-am făcut și de care ar fi 
trebuit să ne bucurăm până la finalul acestei săptămâni, există o mulțumire care 
vine din ecuația astrală aferentă acestei zile și care se construiește tocmai cu 
dorința de a anula un element negativ. Astăzi avem senzația că dacă un lucru este 
clar atunci în mod sigur el generează efecte pozitive. Nu putem fi atât de categorici 
în contextul acestei săptămâni, ci am putea spera că lucrul acesta se va orienta în 
direcția aceasta dacă privim într-un cadru mult mai larg. Adică, dacă lucrul acesta 
se va dovedi pozitiv în contextul lunii sau în contextul anului curent, atunci în mod 
sigur el este un purtător de succes, în mod sigur utilizarea lui cere renunțarea la 
ceea ce astăzi poartă denumirea de “încăpățânare” sau „încrâncenare”. Nu va fi 
greu să atingem astăzi viziunea de ansamblu dacă evităm sentimentele abisale. 
Relația aceasta proastă a Soarelui cu Pluton ne permite să ne adâncim percepția și 
în lucrurile bune care au fost ascunse până acum. Există o mare curiozitate și o 
mare atracție către lucrurile dureroase care au fost ascunse. Din această cauză va fi 
foarte eficient cu evenimentele de lungă durată doar acela care nu va căuta să le 
explice prin dramele pe care nu a putut să și le explice până acum. Înțelepciunea de 
viață bazată pe experiențe negative astăzi nu ne folosește. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a răspunde la simplitate cu 
simplitate, oricât de multe explicații am fi tentați să oferim, oricât de multe 
elemente noi am dori să punem într-o interacțiune. Ceea ce este simplu devine, 
începând cu Luna nouă de mâine, putere. 

 
Joi, 7 aprilie 

Joi  7- 4-2016 11:31    Luna (Ari) Tri [Sag] Saturn 

Joi  7- 4-2016 13:24    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Joi  7- 4-2016 14:22 Sun (Ari) Con (Ari) Luna (New Luna) 
Joi  7- 4-2016 17:55    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

 

Se schimbă strategiile. Avem mai multă speranță. Independența produce 
primele efecte pozitive. Se duce o luptă cu un adversar invizibil. Evenimentele au o 
perspectivă de patru săptămâni. Dezvăluirea unor dorințe personale complică un 
plan de viitor. Intuiții speciale. Posibilitatea de a modifica în bine un demers 
personal negativ. Destinul ne încearcă. Suntem chemați să facem fapte bune. 
Respect prea mult pentru valori materiale. Răstălmăcirea unor învățăminte de 
viață. Curajul ne învață mai multe decât am crede. Prin acțiune directă suntem 
mai aproape de cer. 

 
În momentul în care Luna se va afla în conjuncție cu Soarele și când se 

împlinește Lună nouă ni se deschid noi posibilități de a ne îndeplini ceea ce ne-am 
propus de-a lungul acestei săptămâni. Pentru că Mercur se află în Taur există o 
strictețe la care vom face trimitere acum și la care va trebui să renunțăm ori pe care 
să o vedem dintr-o altă perspectivă. În primul rând, se renunță la zgomotul de 
fond. S-a încercat și ieri lucrul acesta, imediat ce Mercur a intrat în Taur, dar nu s-a 
reușit pentru că mai erau rămășițe ale săptămânilor anterioare aferente vechiului 
ciclului lunar care în mijlocul zilei de 7 aprilie se încheie. Luna este acum în Berbec 
și avem ocazia să vedem că războiul nu s-a încheiat, că va trebui să mai lucrăm mult 
până când să ajungem la final. Acum, în 2016, este destul de complicat pentru că 
dihotomiile nu sunt inofensive, ci periculoase. Asta înseamnă că acolo unde alegem 
una dintre tabere, unde nu rezistăm în fața curentului am pierdut terenul pentru 
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mult timp de acum încolo. Direcțiile acestui an spun că în momentul acțiunii 
alegerea în sine este proastă și că avem nevoie de liniște, de înțelepciune pentru a 
aștepta ca primul impuls să se consume și abia după acea să vedem că există un al 
treilea element, un martor care se arată doar celui liniștit și profund. Luna nouă din 
7 aprilie este un asemenea moment și pentru ceea ce se consumă acum, dar, ca 
explicație, și pentru cea ce am parcurs de la începutul săptămânii. 

Așadar, nu este important dacă momentul acesta ne aduce puterea perfectă 
pentru ca o încercare să fie depășită, nu contează nici dacă, realizând că am fost 
până acum învăluiți de forțe negative, renunțăm brusc. De mare ajutor este 
rezistența pe linia echilibrului. Ceea ce vedem acum ca fiind bine sau rău 
reprezintă, în mare parte, imaginea unei realități reflectată în gândirea pe care 
experiențele de până acum ne-au construit-o. Nu poate fi obiectivă. Ni se va părea 
obiectivă pentru că are deja lipită eticheta de “bine” sau “rău”. Refuzând să privind 
lucrurile din perspectiva valorilor perene (cele care lucrează mai blând cu timpul, 
care au răbdare, un anume crez, înțelepciune de viață) cu curajul de a respecta 
valorile după cum le-a fost scris să se întâmple ne situăm în zona lipsei de control, 
în zona erorii sau în cea care explorează punctele vulnerabile. 

Apoi, Luna nu se află azi doar în relație cu Soarele, ci și cu Saturn (trigon), 
Pluton (careu), dar și cu (Uranus). Un moment de o mare fragilitate astrală ne 
îndeamnă să transformăm în spini frunzele pe care le-am folosit până acum sau 
petalele cu care ne-am afișat. Ochiul botanistului va ști cum a apărut acest spin, dar 
oamenii obișnuiți, cu care vă trebui să conviețuim de acum încolo, vor primi un 
mesaj fals. Ei vor crede că schimbarea este transformare și vor pune eticheta de 
“bun”, “rău”, “util”, “distructiv” fără a se gândi că poate în aceste momente de 
răscruce este nevoie de puțină răbdare și acesta să fie feedback-ul oferit. Vor vedea 
totul ca o modificare decisivă și cu eticheta aceasta vor porni în abordările viitoare, 
că nu degeaba este Luna nouă. 

Lună nouă din 7 aprilie ne îndemnă să renunțăm la bombardamentele cu 
păreri, opinii, recomandări, sfaturi, bunuri sau decizii categorice. Forța Berbecului 
cea care este integrată acum în careul dintre maleficii Uranus și Pluton, ne arată că 
deciziile mici au o mare greutate în cântarul vieții, că emanațiile personale au o 
mare valoare, chiar dacă nu primesc admirație ori apreciere pe măsură. Fiind o zi 
de mare sensibilitate, avem nevoie acum să alegem să nu ne afișăm ca specialiști în 
a face răni, nici ca specialiști în a vindeca, ci în observatori ai oamenilor care aleg să 
fie creatori de răni, vindecători de răni sau naivi care nu știu încă pe ce lume 
trăiesc. Această obiectivare ne ridică atenția spre liniște și, din această perspectivă, 
careul maleficilor Uranus-Pluton, care ne chinuie de ani de zile, va arăta că efortul 
nu este acela de a săpa propria groapă, ci de a dezveli vestigii ale unei civilizații 
pierdute în timp, dovezi ale faptului că în perioada aceasta căutăm cunoașterea din 
care am mai gustat și altădată. 

Prin urmare, 7 aprilie este o zi de vis, de speranță, de căutare și de găsire a 
unor valori care pot deveni mai târziu nestemate. Până să ajungem în acest punct 
culminant, resimțim ecuația astrală a acestei zile ca fiind foarte solicitantă. Doar cei 
înzestrați cu un simț astral aparte pot percepe trecerea de la vechiul la noul ciclu 
lunar, schimb care se realizează în mijlocul zilei, doar cei care lucrează cu energia 
ori care își folosesc în mod conștient intuiția au acum puterea de a fi conștienți că 
trăim cu toții vremuri de o maximă importanță pentru ceea ce va veni spre noi 
începând cu 2017. Acum, prin înțelesurile mici ale momentului, nici nu ne 
închipuim cât de importante sunt faptele acestea, cât de multă greutate va avea, în 
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copacul care va crește, sămânța liniștii pe care o punem acum în pământ fără să 
știm ce fel este, cum o cheamă sau dacă avem apă să îi oferim. 

La modul comun, 7 aprilie ne oferă conjuncturi diverse, chiar de vibrație 
contrară încât să simțim că avem ziua plină, că totul este intens și, în consecință, să 
credem că ne ocupăm de ceea ce este important. Astăzi “a dărui” vs.” a primi” are 
altă conotație, cea de “a îndatora” vs.” a elibera”, însă vom putea să vedem lucrul 
acesta dacă vom opri primul impuls de a acționa, cel care este, de altfel, și cel mai 
puternic și vom acționa la al doilea impuls. Cel care-și va face din 7 aprilie o zi de 
sărbătoare consumând, nu dăruind, este avertizat că așa va trăi în următoarele 
patru săptămâni, până la începutul ciclului lunar viitor din 6 mai. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi că viața pe 
care o trăim se valorizează dacă o privim într-un context mult mai mare. A valida 
etichetele celorlalți este, înainte de toate, o dovadă de agresiune asupra propriei 
persoane și apoi o poartă care permite factorului coroziv să intre în zonele cele mai 
sensibile. Azi avem ocazia să vedem dacă ceea ce suntem seamănă cu părerile 
celorlalți. Deci, avem ocazia SĂ VEDEM. Doar atât! Cine se va grăbi să transforme 
acum observația în acțiune se va grăbi să preschimbe o etichetă în ecuson. Să 
așteptăm ca observația să sape după vestigiile ascunse în timp pentru că tot ce va 
descoperi va fi valoros. 

 
Vineri, 8 aprilie 

Vineri  8- 4-2016  1:31    Luna (Ari) Opp (Lib) Lilith 

Vineri  8- 4-2016  9:11    Luna (Ari) --> Taurus 

Vineri  8- 4-2016 16:41    Luna (Tau) Con (Tau) Mercury 
 

Confuzie. Ne reamintim de o grijă mai veche. Ideile neclare ne conving că 
pierdem un bine. 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. 

 
În noaptea de joi spre vineri Luna va trece prin opoziția cu Lilith și în 

dimineață va intra în zodia Taur pentru ca în a doua parte a zilei să treacă și prin 
conjuncția cu Mercur care se află deja de miercuri în această zodie. Trecerea 
aceasta de la încercare la conduită corectă duce la confuzie. Dacă am sta strâmb și 
am judeca drept am vedea că lucrurile acestea sunt văzute disproporționat și le fac 
referire cu precădere la relațiile interumane. Sunt anumite elemente de 
personalitate pe care le folosim acum și care, după opinia pe care o avem în 
momentul acesta, trebuie neapărat să-și găsească locul în evenimentele viitoare. 
Faptul că cea mai mare parte din zi Luna se va afla în fereastra conjuncției cu 
Mercur din zodia Taur arată că există un mare atașament față de situații care ne 
conving că au stabilitate. Ne temem ca nu cumva, întâmplător sau sub acțiunea 
altei persoane, să nu pierdem ceva important, să nu risipim o achiziție făcută cu 
atât de mare greutate. Faptul că acum ne este clar că deținem anumite valori pe 
care nu am vrea să le pierdem este partea buna a predispozițiilor astrale aferente 
acestei zile. Pe această inventariere, pe această listă de calități sau posibilități de 
expresie intervine opoziția Lunii cu Lilith adică se intervine cu un refuz, cu o 
nemulțumire, cu o pretenție fără rost. Nu faptul că suntem riguroși în a le așeza pe 
acestea într-o ordine precisă reprezintă problema momentului, ci faptul că folosim 
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un gând greșit și impunem între aceste calități o competiție. Deja nu vom mai fi 
mulțumiți că avem un statut, o stare de sănătate bună, că anumite complicații de 
natură materială s-au remediat sau că am primit răspunsul pe care l-am cerut în 
săptămânile anterioare. Acum vrem mai mult și această lăcomie ne întunecă 
mintea. 

Există o preocupare ce ne poate ajuta să folosim corect energiile acestei zile, 
iar acestea sunt legate de muncă. Cine-și consumă energia personală prin efort, 
cine se lasă preocupat de ceea ce se construiește, nu de ceea ce se transferă, se 
achiziționează și se vinde, reușește să depășească problemele legate de lăcomie sau 
chiar de trufie. 

Prin urmare, lucrurile cele mai valoroase care ne ies în cale acum sunt atât 
de ciudate și de neobișnuite, atât de diferite față de ceea ce cunoaștem în raport cu 
lumea, cu viața, cu oameni sau cu puterile care ne sunt permise acum încât am fi 
tentați, chiar de la primul pas, să le refuzăm. Simplitatea acțiunii, atenția pe 
încrederea în sine, dar nu prin centrarea acestei opinii pe propria persoană, ci 
centrarea acestei opinii pe o stare de echilibru ce transpare din activitățile ființei, 
adică nu pe orgoliul de a fi, ci pe bucuria de a trăi într-un anumit mod. Acolo unde 
lucrurile nu se orientează în modul acesta apare un regret și ridicarea, depășirea 
obstacolului sau remedierea problemei care apare prin refuz sau prin negație, va fi 
realizată doar cu ajutorul celorlalți. De aici înțelegem că refuzul a ceea ce nu 
cunoaștem duce la sărăcire pentru că reprezintă, de fapt, refuzul a ceea ce ar trebui 
să integrăm ca putere deoarece elementele acestea care ne ies în cale sunt 
instrumentele viitorului. Refuzându-le pe acestea refuzăm puterea care ne va fi 
utilă pe viitor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a renunța la prejudecăți. Nu 
putem știi dacă ceea ce ne iese în cale este util sau nu decât dacă ne folosim refuzul 
pentru a opri acțiunea unei prejudecăți. Dacă nu intervenim în momente de genul 
acesta cu prejudecăți avem șansa să vedem de ce ne-am întâlnit cu acest episod și 
unde ne poate duce. În caz contrar, vom avea pentru început satisfacția lucrului 
clar, așezat în albia lui și, desigur, ca o consecință a acestei greșeli, vom fi și 
martorii dizolvării lui sau martorii inactivării complete. 
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Sâmbătă, 9 aprilie 
Sambata  9- 4-2016  2:26    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Sambata  9- 4-2016  2:55    Luna (Tau) Opp [Sco] Juno 

Sambata  9- 4-2016  8:20    Luna (Tau) Tri [Vir] Jupiter 

Sambata  9- 4-2016 12:52    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Sambata  9- 4-2016 17:26    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Sambata  9- 4-2016 21:21    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

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 prea scumpă. Durerea este ascunsă foarte bine. Cercetare eficientă. 
Patimile se transformă în înțelepciune de viață. Accident. Întâmplările nefericite 
sunt evitate prin devenire. Nevoie de spațiu. Acceptarea invitației de a colabora 
pe un nivel superior. Partitura se schimbă. Puterile cresc. Mesajul personal atrage 
mult mai ușor atenția. Nimic nu este gratis atunci când lipsește sentimentul 
frumos. 

 
Dacă în ziua anterioară a trebuit să trecem prin opoziția Lunii cu Luna 

neagră, a sosit momentul să lăsăm în urmă o altă încercare a acestei săptămâni și, 
implicit, a acestei luni: opoziția Lunii cu Junon. Acesta pare să fie un alt obstacol al 
momentului care ne va păcăli, tocmai pentru că ne creează o tensiune teribilă și 
greu de suportat, cum că a sosit momentul să facem o schimbare în relațiile intime. 
Este de la sine înțeles că această decizie care vine ca urmare a unei presiuni interne, 
a unei stări de tristețe, de supărare, de nervozitate, este un accident. 

Celelalte unghiuri pe care le formează Luna ne creează sentimentul că 
suntem norocoși, că există multă bucurie în jur, că suntem ajutați să depășim 
momente delicate, că avem tot ceea ce ne trebuie în preajmă. Faptul că opoziția 
Lunii cu Junon are o greutate atât de mare vine să confirme un obicei pe care l-am 
alimentat în ultima perioadă, acela de a scormoni acolo unde nu ne privește, de a 
face o selecție negativă acestor evenimente, de a ne arăta indignați, doar pentru că 
nu există o presiune mai mare din jur care să ne oprească această indignare. Acesta 
este modul de comportare al ființelor care s-au obișnuit să activeze în acest registru 
instinctual. Acolo unde intervin procesele gândirii, acolo unde oamenii și-au folosit 
energia și pentru a depăși limitele personale, în special cele care vin din instinct, 
momentul zilei de 9 aprilie simplifică lucrurile într-un mod foarte rapid și eficient 
prin faptul că nu oferim tribut crizelor de personalitate. Procedând în felul acesta 
observăm că studiile pe care le facem, cercetările pe care le întreprindem devin 
foarte eficiente. Sentimentul că trăim frumos, simplu, că ni se răspunde într-un 
mod agreabil ne umple viața și ne ajută să trăim plăcut, cel puțin acum. 

Ziua de 9 aprilie mai are o componentă care ține în mod special din faptul că 
Luna activează piramida de pământ împreună cu Jupiter și cu Pluton. Pentru că 
foarte aproape de Jupiter se află Capul Dragonului schema aceasta ne vorbește 
despre o expansiune, despre o desfășurare în conformitate cu un ideal pe care îl 
avem deja formulat și care primește acum suport substanțial pentru a se apropia de 
îndeplinire. Cu alte cuvinte, dacă este îndeplinită condiția indicată mai sus, nu mai 
sunt programate alte obstacole pentru ca o colaborare să treacă pe nivelul următor. 

Prin urmare, 9 aprilie ne oferă toate instrumentele necesare pentru a bate 
în retragere. Aceasta ni se va părea soluția cea mai bună la toate tensiunile care se 
amplifică acum, ceea ce poate însemna un moment de cotitură în proiectele ce sunt 
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în acum active. Dacă nu suntem în continuare preocupați să facem o selecție 
negativă a evenimentelor, dacă nu ne tulburăm foarte ușor în fața nedreptății sau în 
fața greșelilor făcute de alții, avem posibilitatea de a transforma o colaborare 
simplă într-o colaborare profundă, adică de a trece pe nivelul următor în schimbul 
de experiență pe care îl preferăm în momentul acesta. Dacă este îndeplinită această 
condiție vom vedea că se amplifică și gustul pentru frumos, dar și sentimentele 
rafinate sau schimbul eficient cu oamenii din preajmă în așa fel încât comunicarea 
superioară sau colaborarea pe un nivel mult mai înalt să aibă durabilitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că simplitatea nu 
vine de la sine. S-a mai spus, de altfel și în alte ipostaze, că este foarte dificil să fii 
simplu. 

 
Duminică, 10 aprilie 

Duminica 10- 4-2016  0:26 Sun (Ari) Con (Ari) Uranus 
Duminica 10- 4-2016  9:02    Luna (Tau) --> Gemini 

Duminica 10- 4-2016 10:24 Neptune (Pis) Tri [Sco] Juno 
Duminica 10- 4-2016 19:01    Luna (Gem) Sex (Ari) Venus 

Duminica 10- 4-2016 23:06    Luna (Gem) Opp (Sag) Mars 
 

Multă independență. Atenția este atrasă către informații speciale. Vorbirea 
devine foarte importantă. Vorbitorul trece în planul secund. Mesajul devine 
esențial. Accidentul nu mai sperie și nici nu impresionează, ci doar avertizează. 
Seducție. Descoperim proiectul major în care suntem integrați. Distracția este 
plătită scump. 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 inspira teamă. Evoluție. Apel la simplitate. Iubirea nu se mai ascunde, 
dar nu poate fi văzută de oricine. 

 
Unghiurile care se împlinesc în ultima zi a acestei săptămâni fac trimitere la 

achiziții importante cu care ne-am delectat de-a lungul acestei săptămâni. În 
primul rând, toate acestea fac trimitere la sentimentul de independență, însă îl 
exprimăm pe acesta prin ceea ce am acumulat, prin ceea ce avem în momentul 
acesta, prin ceea ce ne definește. În linia întâi, capul de listă, va fi dorința de a 
demonstra că putem să facem ceva, că putem să ridicăm un edificiu important, că 
avem cunoștințele necesare pentru a evita un eveniment tragic. Cu cât acționăm 
mai mult în această zonă, cu atât mai mult ne dăm seama că faptele proprii ne duc 
spre un sector public unde schimbul de experiență este mult mai complex. Cel care 
a fost învățat până acum să lucreze cu energia, să folosească instrumentele 
abstracte nu va avea reacții negative față de aceste episoade motivând că sunt prea 
numeroase, că le consumă prea multă energie sau că îl enervează. Necesitatea de 
grup, cea pe care o descoperim astăzi, ne poate deschide o nouă posibilitate de 
exprimare, un nou mod de a interacționa sau ne ajută să ne descoperim noi izvoare 
de putere. Mesajul zilei de 10 aprilie este esențial pentru a ne consolida 
experiențele primelor trei luni ale anului. Având în vedere că anul 2016 este destul 
de complicat, pentru că nu ne oferă episoade care sunt foarte clare în sine, ci 
episoade care sunt foarte intense, momentul acesta de clarificare, de deschidere sau 
de înțelegerea pare să fie o nestemată a lunii aprilie sau chiar a anului. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că în noaptea de sâmbătă spre duminică 
Soarele se va afla într-o conjuncție cu Uranus, și ne vom trezi de dimineață cu 
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dorința de a reinterpreta valorile pe care le avem. Dacă această trezire se va realiza 
după 9:00, când Luna se va afla deja în Gemeni, nevoia aceasta de independență se 
va situa doar în zona interacțiunii sau doar în zona cuvintelor, a comunicării, a 
transferului de idei. Cât timp Luna va mai fi în zodia Taur, adică în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, până în preajma orei 9:00 nu vom putea să vedem binele 
cel nou decât prin intermediul lucrurilor. Dar pentru că ziua de 10 aprilie este o zi 
de graniță referitor la tranzitul Lunii, dar și pentru că granița aceasta este plasată 
dimineața, totul ni se va părea potrivit, fie că ne îndreptăm atenția către lucruri, fie 
că le ignorăm pe acestea. Starea sufletească este la fel de bună. Posibilul accident, 
posibilele evenimente neprevăzute, cele care sunt patronate de conjuncția Soarelui 
cu Uranus, nu mai sperie și nici nu mai impresionează, doar ne informează, doar ne 
avertizează. 

Apoi, cu cât ne apropiem de seară și trăim cu mai mare intensitate trigonul 
lui Neptun cu Junon înțelegem că această nevoie de nou are acum veleități 
eminamente pozitive. Iubim relațiile pe care le avem, noutățile care ne vin prin 
schimburile clasice, obișnuite, poate chiar de rutină, cu cei din jur. Ceea ce are 
calitatea de surpriză, se adaugă, nu înlocuiește. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne atrage atenția asupra calităților pe 
care le putem folosi foarte ușor de acum încolo până la finalul anului. Mesajele 
acestei zile sunt esențiale, multe dintre ele formulate clar, frumos și chiar dacă, 
spre seară, tonul acestei exprimări nu va fi cel mai potrivit, nu rămânem cu 
resentimente după această zi, ci, cel mult, cu planuri îndrăznețe. 

Pentru că Soarele și Uranus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, se 
întâlnesc într-o conjuncție, momentul acesta de final al săptămânii devine o 
confirmare a faptului că avem nevoie de ceva nou, de o schimbare, de o modificare 
a programului de lucru sau să ieșim din rutina. Evadarea din rutina se face acum în 
mod plăcut și într-un consens general ca și cum nu este suficient decât să formulăm 
o anume dorință și vom găsi vreo câteva persoane în jur care gândesc și simt la fel. 
Nu există prea multe bariere pentru această zi, nu există prea multe forțe care să 
pună presiune pe decizie sau pe libertatea de expresie. Iubirea nu se mai ascunde 
dar, așa cum am văzut de multe ori, nu poate fi văzută de oricine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi un moment de 
libertate, dar nu împotriva bunului simț, nu împotriva bunei conviețuiri, nu pentru 
a leza sau distruge armonia care exista deja. Ne este permis astăzi să adăugăm 
lucruri bune la cele pe care le avem deja. Astăzi schimbarea nu înseamnă înlocuire, 
ci adăugare. 
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11 - 17 aprilie 2016 este săptămâna puterilor secrete ce decid soarta 
oamenilor și a visului de a învinge cu efort minim. Săptămâna aceasta avem de 
parcurs câteva evenimente astrale destul de puternice care ne vor zdruncina 
convingerile despre sine și părerile pe care le avem despre cei din jur, despre 
societate, despre mersul lucrurilor sau, de ce nu, în cazul celor care se ocupă de 
fenomenul social, despre soarta omenirii. Unii se vor mira de unde vor găsi atât de 
multe resurse, de unde își vor extrage atât de multă putere pentru a privi lucrurile 
în față, pentru a le analiza și pentru a se adânci în ceea ce percep fără teamă și fără 
aerul de superioritate, fără îngâmfare sau aroganță. Există forțe care ne orientează 
în această săptămână către diplomație, către tact, către a valoriza elementele 
personale pentru a le duce către o zona mai sigură, mai puternică și mai profundă. 
Cu cât ne apropiem de finalul săptămânii cu atât mai mult vom înțelege că 
schemele personale cu care lucrăm acum au nevoie de o atenție sporită pentru că, 
în caz contrar, furtuna socială ar putea să le distrugă iremediabil. 

Marile probleme ale acestei săptămâni vin din atitudinile rele față de oameni, 
nu neapărat pentru că dorim să fim exponenții unor forțe negative, ci pentru că, 
încă din prima zi a acestui interval, sunt reînviate frustrări mai vechi, retrezite 
evenimente neplăcute în care am pierdut, nu am reușit în ceea ce ne-am propus sau 
ni s-a oprit accesul la o realizare. Nu este prima dată când facem o asemenea 
retrospectivă, însă de această dată totul este mult prea intens, concentrat pe ceea ce 
nemulțumește mai mult sau doare mai tare. Cei care, de felul lor, nu se pot controla 
sau au acum un moment de neatenție, ar putea ajunge ușor în zilele de marți, vineri 
și duminică la accidente. 

Elementele pozitive ale acestei săptămâni ne duc spre schimb de experiență, 
spre consolidarea credinței, a faptelor bune pe care dorim, în cunoștință de cauză, 
să le facem față de cei dragi. Desigur, aceste fapte bune ar trebui realizate acum față 
de toți oamenii, indiferent de calitatea pe care o au la un moment dat. Pentru 
început, însă, le vom îndrepta doar spre cei dragi pentru că ne va veni mult mai 
simplu să procedăm în felul acesta. Obținând primele rezultate, iar asta în mijlocul 
săptămânii, joi, 14 aprilie, vom vedea că anumite condiționări, ce până acum erau 
încadrate în zona tensiunilor, vor fi acceptate mult mai ușor. 

Dintre toate zilele acestei săptămâni, cea de duminică, 17 aprilie, are o 
greutate aparte, moment care se adresează unui interval de timp mult mai mare 
decât cele pe care le abordăm periodic aici. Marte intra în mers retrograd, 
deplasare pe care și-o va menține până pe 30 iunie și prin intermediul căreia va 
face și o schimbare de zodie, adică pe 27 mai va reveni în Scorpion. În Săgetător se 
va întoarce abia pe 2 august și în tot acest timp vom trece prin etape de 
conștientizare, de observație, de înțelegere și de cunoaștere. Dinamica acestei zile, 
dinamica acestui început nu se va topi în mister. Multe vor fi accesibile tuturor 
oamenilor, nu neapărat prin direcția aceasta frumoasă, constructivă și pozitivă care 
face trimitere la cunoaștere, cât mai ales la ceea ce am denumit sintetic "război cu 
sine". Pentru a ne menține sănătatea fizică, mentală, emoțională avem nevoie să 
fim puternici prin lucrurile bune pe care le observăm, pe care le conștientizăm și pe 
care dorim să le punem în aplicare de la prima până la ultima zi a acestei 
săptămâni. Dacă nu vom ține cont de lucrul acesta pe motiv că ne vom adapta din 
mers, va fi destul de târziu să ne hotărâm în ultima zi pe care traseu o să mergem. 
Avem nevoie ca această decizie să fie luată până atunci. În caz contrar, nu ne vom 
adapta din mers, ci vom lansa revendicări absurde, cultivând o agresivitate, nu atât 
prin vorbă sau prin faptă, cât mai ales prin atitudine, prin gând.  
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În această săptămână zona publică va fi destul de încărcată, de tulburată, de 
expusă unor opinii care nu fac bine nici persoanelor care le emit, dar nici cei cărora 
le sunt adresate. Retrogradarea lui Marte în Săgetător prin ambivalența sa, adică o 
parte a tranzitului prin Săgetător și o alta în Scorpion, cheamă la luptă forțe 
contrare și asta de dragul competiției, de dragul acțiunii, dar nu într-o dispunere 
exterioară. De aici și marea confuzie pe care o vor traversa unii oameni crezând că 
toată această perioadă reprezintă o provocare pentru a demonstra că pot învinge 
într-o confruntare deschisă. Ecuația astrală a zilei de 17 aprilie, momentul de 
început al acestei retrogradării, cea care conține un trigon între Mercur și Pluton, 
arată că zona în care se va desfășura această confruntare este exclusiv internă. Cine 
scoate acum scandalul pe stradă arată că nu înțelege nimic din ceea ce trăiește. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu folosi un adevăr 
împotriva unui alt adevăr. Marele bine al acestei săptămâni ne convinge că a sosit 
momentul să permitem fuziunea mai multor adevăruri. Aceasta este cea mai mare 
realizare a săptămânii de față. 

 
Luni, 11 aprilie 

Luni 11- 4-2016  3:01    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Luni 11- 4-2016  8:49    Luna (Gem) Squ [Vir] Jupiter 

Luni 11- 4-2016 11:41    Luna (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Luni 11- 4-2016 18:29    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Luni 11- 4-2016 19:01    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Luni 11- 4-2016 21:58 Sun (Ari) Sex (Gem) Luna 
Luni 11- 4-2016 22:57    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

 

Luptă pentru supremația valorilor personale. Se face un pas înainte doar 
dacă avem un preț de plătit. Mare tensiune. Descinderi pentru un bun inutil. 
Sentimentele profunde și împărtășite sunt protejate. Viața s-a modificat deja. 
Putem vedea foarte departe chiar dacă viitorul sperie. Luciditate dură. Prețul 
independenței este evaluat ca un bine folositor evoluției. Constrângere. 
Nesiguranța. Întârzierea unor planuri de mică anvergură. Trecerea marilor 
planuri pe un nou nivel sau într-o altă etapă. Nevoie de a distruge un fruct care 
refuză să se adapteze sau să se transforme. 

 
Impulsul de a face o impresie bună se transformă în prima zi a săptămânii 

într-o luptă pentru supremație. Din nefericire, tocmai pentru că există multe 
unghiuri negative pe care le formează Luna cu planetele Neptun, Jupiter, Saturn, 
dar și cu Axa Dragonului, dorința aceasta de supremație se bazează pe ceea ce 
trebuie să combatem din eșecurile săptămânilor anterioare. Ceea ce se întâmplă 
acum nu ne îndeamnă în mod special să călătorim în trecut, dar aceasta va fi 
dinamica, în zona aceasta ne vom îndrepta pentru că pe aceste dispuneri 
apăsătoare este destul de complicat să privim în față fără a ne gândim cum am 
ajuns aici, cum am reușit să adunăm atâta neplăcere, atâta dezamăgire, cum am 
ajuns să fim nemulțumiți și de alții, dar și de noi înșine și să avem argumente în 
sensul acesta. Forța cu care acționăm în direcția aceasta are cumva explicații în 
marile demersuri în care suntem integrați, dar ele nu sunt adevărate decât în 
privința întârzierilor în proiectele aflate în derulare sau în ceea ce denumim generic 
"obstacol". Celelalte, care sunt cu precădere definite de reacții sau de impresii 



Săptămâna 11 – 17 aprilie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7 aprilie 2016, ora 5:15 

personale (multe elemente vin chiar din zona celuilalt) sunt emanații personale, 
expresii ale unei paradigme personale pe care am construit-o cu mare grijă. 

Ideea de constrângere, cea care ne este oferită în acest context astral de 
opoziția Lunii cu Saturn, ne îndeamnă să fim mai lucizi, să nu risipim nici vorbele, 
nici faptele, nici banii, nici alte bunuri, dar nici energia personală sperând în ceea 
ce nu se poate obține. Presiunea, astăzi, are rol de detentă, de energie care se 
acumulează pentru ca, foarte curând, chiar începând cu săptămâna următoare, 
exploziile să aibă valoare constructivă, să creeze, nu să distrugă. 

Oamenii care sunt mai atenți la ceea ce au de spus, pentru care noutatea nu 
reprezintă un motiv pentru a alimenta dezechilibre nervoase sau obiceiuri proaste, 
se vor amăgi cu mesajele clare în sensul negativ ale acestei zile. Ei vor deveni foarte 
importanți pentru comunitate, în special în a doua parte a zilei, când Luna va 
deveni prietenă cu Uranus și cu Soarele, transformându-se într-un focar al unui 
triunghi minor. Expresia personală, un talent, o idee personală, o soluție care a mai 
fost prezentată și altădată devin acum foarte atractive, combat nesiguranța și 
atenuează din întârzierile care tulbură întreaga zi. Pentru că ultimul aspect al zilei 
este dat de o relație negativă a Lunii cu Chiron, printre elementele care definesc 
întârzierile se mai strecoară și nevoia de adaptare, de vindecare sau de pregătire. 
Cei care sunt pozitivi, în a doua parte a zilei vor avea clar senzația că se pregătesc 
pentru ceva. Elementele pentru care se pregătesc se vor desfășura de-a lungul 
acestei săptămâni în etape. Prima etapă se va împlini chiar mâine, 12 aprilie. 

Prin urmare, impulsurile spre a demonstra ceva se transformă în această 
zi în motive de modificare, de impunere, de trasare a unor direcții cu duritate, nu 
din dorința de a face rău, ci din dorința de a reduce întârzierile care sunt 
laitmotivul zilei. Prin duritate oamenii arată, în primul rând, că sunt conștienți că 
pierd la capitolul emoții sau la cel al încrederii în sine. Rezultatele practice ne atrag 
și dacă în momentul acesta nu obținem ceea ce am cerut, tensiunea care se 
acumulează ne concentrează gândurile spre un proces de selecție foarte practic. 
Vom renunța la satisfacția emoțională, la achiziția anumitor bunuri pentru că 
mesajul este că nu le vom primi acum, la a interacționa frumos și echilibrat cu cei 
din jur pentru a ne menține dorința de integritate sau cea de libertate. În cuvinte 
mai simple, dacă nu putem interacționa astăzi așa cum ne dorim, dacă nu putem 
obține ceea ce am solicitat, vrem să fim lăsați în pace. Pacea acestei zile va fi însă 
plătită puțin cam scump tocmai pentru că nu vom face rabat de la calitate, deci vom 
fi acum dispuși să plătim oricât pentru a ne menține sănătatea și echilibrul în 
această zonă. 

Cert este că acest crescendo frumos și echilibrat al zilei, devine foarte vizibil 
tocmai pentru că marile condiționări ale momentului se adună în prima parte a 
zilei. Unii vor invoca greutatea firească a zilei de luni care apare ca un gol după 
zilele de weekend, ce sunt, pentru foarte mulți, zile de relaxare. În realitate, patima 
acestei zile devine invizibilă pentru că se întâlnesc în Piața Centrală reprezentanții 
cei mai gălăgioși ai grupurilor minoritare. În loc să se echilibreze sau să se 
tempereze, ei strigă foarte tare, se antrenează în mesaje populiste ce creează o 
atmosferă de tensiune. Spre seară, însă, lucrurile se vor liniști și cu toții vom avea 
sentimentul că ne pregătim pentru ceva important. Acel element important va veni 
spre noi chiar din ziua următoare prin împlinirea opoziției dintre Mercur și Junon, 
de asemenea, pe un fond armonios. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede că puterile pe care 
le vom folosi în această săptămână se definesc după veleitățile zilei de 11 aprilie. 
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Ceea ce se întâmplă acum are rolul de forță concentrată care trebuie să împlinească 
un deziderat. 

 
Marți, 12 aprilie 

Marti 12- 4-2016  3:35    Luna (Gem) Tri (Lib) Lilith 

Marti 12- 4-2016  5:52 Mercury (Tau) Opp [Sco] Juno 
Marti 12- 4-2016 11:12    Luna (Gem) --> Cancer 

Marti 12- 4-2016 12:49 Mercury (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Marti 12- 4-2016 22:15   Venus (Ari) Tri (Sag) Mars 
 

Minciuni. Vorbele frumoase își mențin duritatea. Nevoie de independență și 
aventură. Gesturi mari. Este evitat un accident prin acceptarea negației. 
Influența unui factor exterior salvează. Confortul este învelit în minciuni 
frumoase. Preocupări față de familie. Ne  atribuim sarcini mult prea mari. Ceea 
ce ne nemulțumește este distrus. Se diminuează o influență care consumă inutil. 
Suntem aproape de un mare bine. Inspirație. Sensibilitate. Puterea iartă. 
Diplomație. Tact. 

 
În nicio altă zi a acestei săptămâni nu ne vom gândi atât de mult la bani 

precum ne vom gândi pe 12 aprilie. Acum minciunile cu care am luat contact în ziua 
anterioară par să prindă un contur straniu, obositor, enervant sau încărcat de 
mesaje foarte ciudate. Astăzi Mercur și Junon se află într-o relație foarte proastă 
asigurând un fundal trist, întunecat sau încărcat de tensiune pe care se manifestă 
impulsul de a impresiona, de a menține pasul cu ceea ce este corect, frumos sau 
interesant. Există multă determinare în momentul acesta pentru a face calcule, 
pentru a impune anumite etaloane ale propriei personalități oamenilor despre care 
credem că sunt în inferioritate sau care ne-au spus până acum că au nevoie de 
ajutor. Pe de o parte, se va manifesta atracția către faptele bune, adică vom fi 
interesați să ridicăm un om căzut, iar, de partea cealaltă, se vor manifesta acele 
impulsuri care țin de imitație, de spectacol sau de fățărnicie. Aceste două direcții 
vor avea menirea de a împărți oamenii în două categorii și nu ar trebui să ne mirăm 
dacă lucrurile vor evada din această zonă a mâniei pe care am păstrat-o cu anumite 
sacrificii în ziua anterioară crezând că doar așa ne apărăm, pentru că acum Mercur 
trimite raze, atât pozitive cât și negative, către două centre de interes specifice 
acestei perioade (Junon și Neptun). Asteroidul Junon face acum trimitere la 
asocierile confuze, imature sau periculoase ale acestei perioade, iar Neptun la 
mândria de a fi un om curajos și pozitiv într-o mare de oameni proști. Poate, 
judecând după ceea ce se consumă în această zi, nu ar trebui să fim atât de 
categorici și să punem etichete de "puternic", "prost", pentru că a fi puternic în 
momentul de față nu înseamnă a imita, ci a fi un om îndrăzneț și pozitiv fără a da 
curs impulsurilor spre demonstrație. Astăzi nu avem încurajare astrală pentru a 
face demonstrații, avem o încurajare astrală pentru a ne implica în fapte care să ne 
apropie de oameni, care să combată această formă de nemulțumire care să rămână 
în posteritate prin ceea ce se preschimbă în bine. 

Apoi, mai există o componentă care se va manifesta în această zi și care ea 
ține de dimensiunea personală, de ușurința cu care oamenii caută satisfacții 
personale pentru a privi foarte departe, pentru a arăta că sunt încărcați de o 
experiență teribilă, că nu sunt noi, ca un intelect puternic și lucrurile acestea se pot 
vedea prin siguranța de sine și prin ușurința cu care îi ajută pe cei pe care îi iubesc. 
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Relația bună dintre Venus și Marte arată că nu contează obiectul iubirii cât 
contează forța care o protejează. 

Prin urmare, schema astrală aferentă zilei de 12 aprilie surprinde un 
aspect absolut esențial al acestei săptămâni dominată de interesul pe care oamenii 
îl acordă puterilor secrete și visului de a învinge cu efort minim. Acum ne gândim la 
ceea ce ne face puternici, la ceea ce demonstrează celorlalți că nu putem face pentru 
că în ochii proprii par slăbiciuni majore. În egală măsură, ne arată și care ar trebui 
să fie preocupările principale față de proiectele majore ale acestui an sau care 
depășesc, prin forță sau amplitudine, cadrul acestui an. Avem ocazia în această zi, 
făcând un balans între bine și rău, să observăm cum ne poate salva un factor 
exterior, cum o influență în care am crezut foarte mult, în care am investit foarte 
mult, se diminuează pentru a face loc unui factor personal, pentru a elogia 
rezultatul personal, puterea omului curajos și viu. 

De lucrul acesta vom fi conștienți spre seară când planetele Venus și Marte se 
vor afla într-o dispunere foarte bună care susține intuiția spirituală, deschiderea 
față de nou sau curajul de a înfrunta un obstacol, chiar dacă acesta ne-a spus până 
acum că nu poate fi depășit. Faptele bune și faptele rele au acum un punct comun - 
înțelepciunea omului, cea care le poate privi pe acestea dincolo de factorul de 
distrugere. Faptele rele nu ne pot distruge, iar cele bune nu ne compromit. În felul 
acesta, ceea ce descoperim prin efort propriu nu doar că este plăcut, dar este și 
educativ. Forțele sau elementele ce ar putea fi regăsite în ecuațiile astrale ale acestei 
săptămâni ne vorbesc despre putere într-un alt mod decât am aflat în luna 
anterioară. Acum privim puterea prin ceea ce ne-a rămas, prin sinteză, prin ceea ce 
este real, nu prin ceea ce a strălucit sau ne-a condiționat în mod direct. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi spre viitor ca și cum am 
respira un aer proaspăt. Ceea ce se întâmplă acum face parte din procesul de 
transformare sau, după cum ne spun cei inițiați, din educație. 

 
Miercuri, 13 aprilie 

Miercuri 13- 4-2016  2:52  Luna (Can) Squ (Ari) Venus 

Miercuri 13- 4-2016  5:21    Luna (Can) Tri [Sco] Juno 

Miercuri 13- 4-2016  6:32 Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Miercuri 13- 4-2016  8:40Luna (Can)Sex(Tau) Mercury 

Miercuri 13- 4-2016 12:19 Luna (Can) Sex [Vir] Jupiter 

Miercuri 13- 4-2016 18:01 Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Miercuri 13- 4-2016 22:44Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Miercuri 13- 4-2016 23:45Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 
 

Se refuză o colaborare. Se cere prea mult de la viață. Justiția își intră în 
drepturi. Se echilibrează balanța valorilor. Modificări în spectrul convingerilor 
personale. Credința pare zdruncinată. Agresiune împotriva unui element de 
stabilitate. Este înstrăinat un bun. Primim prea mult, dar nu vedem acest lucru. 
Nevoie de simplitate. Răspunsurile negative sunt încadrate sau învățămintele lor 
sunt trecute în planul secund. Ezitare. Relațiile se complică prin lipsa unui 
avertisment inteligibil. 

 
Luna se află acum în domiciliul său, în zodia Rac, și are de împlinit o opoziție 

cu Pluton. Știm, de fiecare dată când Luna trece prin această zodie, ne simțim 
zdruncinați în convingerile proprii, în ceea ce simțim ca fiind frumos, curat sau 



Săptămâna 11 – 17 aprilie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7 aprilie 2016, ora 5:15 

înălțător pentru că primim din jur un răspuns pe care, fie nu-l înțelegem, fie este 
tendențios (opoziția cu Pluton). De această dată, Luna are de împlinit și o relație 
negativă cu Venus, adică schema aceasta personală, care este pusă la îndoială de 
comunitate, găsește în forul interior argumente negative care să le susțină. Astăzi 
riscăm să nu avem încredere în forțele proprii, să ne gândim că poate ne-ar fi mai 
bine dacă am acționa în singularitate, adică să refuzăm o colaborare, să credem că, 
invocând mai multe motive de recompensă, cerând mai multe de la viață, suntem 
superiori celorlalți sau ieșim dintr-o mare încurcătură. Ceea ce se consumă cu 
plasarea Lunii pe zodia Rac și împlinirea acestor unghiuri interesante face trimitere 
la o formă de risipă pe care o traversăm de fiecare dată când avem pe cer o 
configurație numită Împrăștierea. 

Cu alte cuvinte, cele ce se consumă în ziua de 13 aprilie fac parte din 
ciudățeniile vieții personale, multe fiind argumentate, explicate sau justificate de 
experiențele personale și doar atât. Lucrurile care sunt esențiale par să fie pe 13 
aprilie într-o vacanță ciudată și dacă ne simțim cuprinși de o bucurie suspectă sau 
apăsați de o durere intensă se întâmplă doar pentru că aceasta este energia pe care 
am preferat-o, acestea sunt elementele cu care am lucrat până acum și care s-au 
amestecat printre altele. Lucrurile care sunt esențiale rămân astăzi într-un vas și de 
acolo vor putea ieși doar dacă primesc un impuls din partea unui factor exterior 
care activează ca urmare a unor deziderate de grup, ca urmare a unor proiecte 
ample care depășesc spațiul acestei săptămâni. 

Există însă și satisfacții care vin din schemele aferente acestei săptămâni. 
Acum primim prea mult, dar nu vedem lucrul acesta sau încercăm să îl categorisim 
dacă este sau nu un element simplu. Dacă este un element simplu atunci nu ne 
poate solicita și-l vom prefera, iar dacă nu este un element simplu atunci trebuie 
ignorat. Ne va lipsi în această zi înțelepciunea de viață și tocmai de aceea acum, cu 
Luna pe zodia Rac, nu ne gândim deloc la sacrificiu, ci doar la satisfacție, la 
romantism, la încântare sau la o nostalgie care trebuie să ne convingă că suntem 
altfel, că trăim într-o altă dimensiune, că suntem profunzi sau ființe alese. 

Prin urmare, 13 aprilie ne învață să fim responsabili cu ceea ce știm, cu 
ceea ce înțelegem și cu ceea ce primim în dar. Este foarte posibil ca multe din cele 
pe care le primim în dar să fie lucruri rele, să fie elemente care nu ne ajută să luăm 
o decizie, să arătăm că suntem responsabili sau măcar înțelepți. Dacă privim foarte 
departe cu un dram de înțelepciune vom putea vedea că schema pe care o folosim 
pentru a invoca lucrurile simple nu poate fi aplicată acum. Acum suntem conectați 
la gândurile celorlalți, la aspirațiile lor, la cerințele lor de viață, de muncă sau la 
cerințele lor spirituale și dacă evităm tentația de a pune eticheta, de a încadra totul 
după lucrurile simpliste pe care ni le-am însușit până acum, vom fi cu adevărat 
înțelepți și vom depăși ziua de 13 aprilie cu fruntea sus. 

Prin ceea ce facem astăzi reușim să atragem atenția asupra unor lucruri 
minore, poate chiar lipsite de importanță ce pe viitor ar putea fi folosite ca o 
veritabilă zonă de confort, ca un aliment universal, ca o hrană teribilă care îl poate 
duce pe individ spre simplitate, dar nu îl va ține acolo captiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi lucrurile simple cu 
maturitate. Ceea ce este simplu, astăzi, nu este și înțelept. Ceea ce este înțelept este 
în mod obligatoriu foarte simplu. Contează mult care este calitatea elementului cu 
care intrăm prima dată în contact. 
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Joi, 14 aprilie 
Joi 14- 4-2016  4:03    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Joi 14- 4-2016  7:04 Sun (Ari) Squ (Can) Luna (Half Luna) 
Joi 14- 4-2016  9:16    Luna (Can) Squ (Lib) Lilith 

Joi 14- 4-2016 16:57    Luna (Can) --> Leo 

Joi 14- 4-2016 18:34 Mercury (Tau) Tri [Vir] Jupiter 
 

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. Vi se premonitorii. Sfaturi înțelepte. Revoltă împotriva elementului cel mai 
bun. Transformarea devine un element preferat. Decăderea inspiră teamă. Un 
avertisment rău este luat în considerare și amplificat. Printr-o tensiune internă se 
face dreptate față de un factor extern. Bucuria adversarului față de răul 
dușmanului său. Înțelegeri ciudate. Acceptarea unor condiționări ajută în 
depășirea unui obstacol. Viteza de reacție. Spaima este depășită prin prudenta. 

 
Sunt multe lucruri care atârnă de gâtul fiecăruia ca niște bijuterii sau ca niște 

greutăți foarte mari. Pentru unii aceste elemente cu care se afișează sunt 
prejudecăți, pentru alții sunt sentimente puternice, calități sau talente, deschideri 
cu totul aparte pe care le poate explora un om înțelept sau cu care se poate hrăni 
într-o suferință maximă un om foarte slab. Diferența dintre aceste două categorii 
este dată de experiența de viață, anturajul, nivelul de înțelegere, de deschidere, 
cultura pe care o are individul și, nu în ultimul rând, nivelul spiritual. Toate acestea 
concură la definirea statutului pe care îl au aceste greutăți cu care individul se 
afișează în fața comunității sau cu care se laudă față de sine. 

Ziua de 14 aprilie poate fi, din acest punct de vedere, reprezentativă la acest 
capitol pentru că ne aduce, pe de o parte, posibilitatea de a ne vindeca de o forță 
negativă care ne îndeamnă spre cele rele, spre ceea ce este impur sau spre ceea ce 
ne îmbolnăvește, dar ne ajută să privim în adâncul sufletului pentru a identifica 
acele forțe care pot combate răul, care pot ridica standardul de viață, care pot 
combate impulsurile animalice și desprinde individul din obiceiuri proaste, cele 
dominate de iritare, luptă, teamă, îngrijorarea exagerată. 

Multe lucruri bune se pot întâmpla în această zi dacă, având o minte educată 
în sensul acesta, nu dăm curs agresiunii împotriva celui apropiat, dacă nu ne 
folosim viteza de reacție pentru a impune celorlalți reguli despre care știm clar că 
nu pot fi respectate de nimeni. 

Ca un răspuns la toate aceste lucruri, oamenii, dacă sunt dintr-o zonă 
inferioară, se vor minți unii pe alții și vor invoca motive sociale, agresiunea venită 
din partea celorlalți, emoții ciudate, amintiri triste sau chiar traume care sunt în 
consonanță cu ideea de greșeală sau de injustiție.  

Schema care se construiește în mijlocul acestei săptămâni, din care aflăm 
care sunt puterile secrete care decid soarta oamenilor, este în consonanță cu ideea 
de greșeală și aduce o întunecare a minții ce ni se va părea foarte intensă pentru că 
am mai explorat-o până acum. În realitate, grija aceasta este una majoră, foarte 
periculoasă și chiar dăunătoare sufletului. Cine reușește să-și mențină atitudinea 
sau conștiința departe de spaimă, de frică, fără a pierde din vedere că prudența este 
o virtute ce nu este accesibil oricui, ci doar omului educat și bun la suflet, învață, în 
mijlocul acestei săptămâni, că puterile secrete care decid soarta oamenilor nu sunt 
folosite împotriva lor, ci pentru binele și dezvoltarea lor. 
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Prin urmare, 14 aprilie ne încearcă voința personală cu direcții care au fost 
ignorate până acum sau poate nu au fost tratate cu atât de mult respect. Lucrurile 
care se construiesc acum poartă amprenta unui avertisment, multe dintre ele 
făcând o trimitere interesantă către structura administrativă, către cea 
instituțională sau către o rafinare a structurii interioare pentru a face față unor 
încercări mult mai mari. Dar, așa cum consultăm din efemeridele zilei de 14 aprilie, 
momentul acesta nu este deloc ușor de trecut cu vederea. Luna se află acum într-o 
relație destul de negativă cu Lilith, atingând acest unghi cu câteva ore înainte de a-
și încheia tranzitul prin zodia Rac. Luna neagră se află în continuare pe zodia 
Balanță și strigătul fățărniciei, complicațiile date de minciună sau de adevărul 
parțial amplifică o durere personală pe care nevoia de echilibru, suportul pe care-l 
primim din partea celorlalți, emoțiile pozitive ce ne sunt dăruite cu tot sufletul de 
către cei dragi nu ne pot ajuta să anulăm compromisurile sau îndoielile ce domină 
momentul de față. În a doua parte a zilei, Luna se va afla în zodia Leu și vom reuși 
să ascundem destul de bine aceste reacții negative ca și cum ele nu sunt importante 
sau nu sunt importante acum. Este posibil ca acum compromisul să îmbrace 
hainele condiționărilor, cu toate că vom considera că a accepta aceste condiționări 
înseamnă a depăși un obstacol important, a merge pe o punte foarte îngustă tocmai 
pentru că esența întâmplării de acum este să ajungem pe malul celălalt. În realitate, 
trebuie să fim foarte atenți la compromisurile pe care le facem pentru că unele sunt 
atât de bine disimulate încât ne vor păcăli că mergem ușor pe o punte până pe 
malul celălalt în timp ce, sub aburii halucinogeni ai unei substanțe, să confundăm 
realitatea cu visul. Trezirea la realitate va fi însă foarte dură și cu consecințe destul 
de neplăcute. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că lucrurile simple 
nu vor face niciodată casă bună cu compromisurile. Lucrul simplu nu trăiește în 
aceeași curte cu compromisul, dar nici nu este în conflict cu el. 

 
Vineri, 15 aprilie 

Vineri 15- 4-2016  9:36    Luna (Leo) Tri (Sag) Mars 

Vineri 15- 4-2016 11:35    Luna (Leo) Squ [Sco] Juno 

Vineri 15- 4-2016 15:48    Luna (Leo) Tri (Ari) Venus 

Vineri 15- 4-2016 15:55 Sun (Ari) Opp (Lib) Lilith 
Vineri 15- 4-2016 22:31 Luna (Leo) Squ (Tau) Mercury 

Vineri 15- 4-2016 23:12    Luna (Leo) Tri [Sag] Saturn 
 

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. Sentimentele frumoase sunt ascunse de 
agresiunea unui factor malefic. Secretele sunt ascunse bine. Explozie. Nevoie de a 
da o lecție prin provocarea unui rău. Invadarea intimității celuilalt. Siguranța de 
sine trece prin criză. Nu vorbim despre lucruri esențiale. Este uitată dreptatea 
prin bine și este preferată dreptatea prin rău. Este salutată și recompensat un 
individ care a abuzat. 

 
De eșecul acestei zile avem parte doar o singură dată pe an și doar atunci 

când Soarele trece prin opoziția cu Luna neagră. Este foarte posibil ca momentul 
acesta să treacă pentru unii ca neobservat, să nu aibă atâta greutate și nici atâta 
compromis nu poate să vină prea aproape de ei pentru că de la ultima opoziție 
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Soare-Lilith (1 martie 2015) până acum au activat într-un registru pozitiv și le va 
veni destul de ușor să invoce binele pentru a distrage toată atenția negativă captată 
de această relație proastă a Soarelui cu Luna neagră de acum. 

Cei care nu au avut însă ocazia să-și construiască, din aproape în aproape, 
această schemă pozitivă, cei care se simt apăsați de lucrurile bune care se întâmplă 
în jurul lor, de exemplele superioare, de gândirea profundă, de oameni puternici 
sau care ies în evidență prin lucruri bune, vor avea o zi grea, enervantă, una care le 
arată că secretele lor pot fi foarte ușor citite de cei înțelepți, vândute de oamenii 
vicleni sau folosite împotriva lor de ființele fățarnice. 

Nu este ușor de parcurs o opoziție Soare-Lilith pentru că această dispunere 
astrală aduce complicații pe care nu le putem anticipa, care sunt dominate, în 
primul rând, de acele elemente personale ce vin dintr-o zonă întunecată pentru 
care astrologia practicată de cei mai mulți nu face o delimitare clară, ci le 
încadrează în denumirea generică de "păcat". Acum, când forța vitală (Soarele) i se 
opune tentației păcatului (Lilith), aceste impulsuri sunt separate, trecute printr-un 
filtru personal sau pur și simplu afișate comunității fără nicio barieră. Este adevărat 
schema aceasta nu ține cont de părerile celorlalți, nu ține cont de valorile esențiale, 
nu doar pentru că Soarele se află acum într-o opoziție cu Luna neagră, ci și pentru 
că Mercur, aflat acum în plin tranzit prin zodia Taur, trece prin opoziția cu Junon 
din Scorpion, adică este pusă la îndoială sinceritatea sentimentelor sau 
devotamentul declarat. În plus, pe lângă toată această configurație particulară, 
opoziția Soarelui cu Luna neagră aduce și rememorarea unor abuzuri, fie că sunt 
din ultima vreme sau au fost consumate cu ani în urmă, dar și trezirea interesului 
față de răzbunare sau nevoia de a-i face cuiva un rău pentru a-l testa. 

Prin urmare, 15 aprilie este o zi care ne îndeamnă să depășim limitele false 
ale fericirii, limitele impuse de atitudinile neconvenționale care ne-au păcălit de-a 
lungul timpului că, menținute în forma aceasta, ne conferă o anume înțelepciune de 
viață sau chiar o rezistență împotriva unui rău mai mare. Ceea ce duce spre 
rigiditate, spre inflexibilitate, spre perturbații sau spre alimentarea unui element 
care nu poate fi surmontat, care este inaccesibil, care nu poate fi înțeles sau nu 
poate fi folosit ca un contrast, reprezintă o dovadă clară că suntem dominați de 
ceea ce se numește generic "păcat". Conjuncturile astrale aferente zilei de 15 aprilie 
ne vorbesc însă și despre secrete. Firea omului este însă complicată. Momentul 
acesta ar putea să ne convingă că ne aflăm în fața unei situații inovatoare, ca 
această opoziție a Soarelui cu Luna neagră reprezintă de fapt o încurajare că putem 
demonstra prin forță, prin agresivitate puterea pe care o deține. În realitate, cel 
care face acum uz de putere, de forță, de agresivitate este cel care se pierde cel mai 
ușor cu firea și cedează în fața răului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere în oameni 
prin faptele bune pe care le-au demonstrat. A avea încredere în ei prin faptele rele 
despre care ei spun că sunt dovezi de putere arată că nu se face o distincție clară 
între putere și agresivitate. 
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Sâmbătă, 16 aprilie 
Sambata 16- 4-2016  8:29    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Sambata 16- 4-2016 18:47    Luna (Leo) Sex (Lib) Lilith 

Sambata 16- 4-2016 20:50 Sun (Ari) Tri (Leo) Luna 
 

Deschidere față de lucruri neobișnuite. Aceste informații periculoase. 
Conflict deschis. Nevoie de mișcare cauzatoare de probleme. Sentimentele devin 
periculoase. Seriozitatea este sever pusa la încercare. Dorință de exprimare pe un 
nivel superior. 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. Axa valorilor se schimbă. Teamă de crize. 

 
Schema astrală aferente zilei de 16 aprilie ne arată că ne aflăm în fața unor 

lucruri neobișnuite față de care avem un interes prea mare. Nu ne-am desprins încă 
foarte bine de opoziția Soarelui cu Luna neagră, din această cauză curiozitățile pe 
care le arătăm acum ne vor duce în mod inevitabil la conflicte deschise. Există o 
mare mobilitate în această zi, un interes către lucruri stranii, exprimate pe un nivel 
superior, poate chiar fără măsură sau fără înțelepciune. 

Pentru că există un conflict între ceea ce s-a consumat anterior și ceea ce 
suntem îndemnați să facem acum, balansul acesta nu ne permite să mergem foarte 
repede înainte, să schimbăm scara valorilor pentru a fi înnobilați sau pentru a 
crește din punct de vedere spiritual sau moral. Așadar, ajungem acum mult mai 
ușor într-o criză a identității, o criză a solicitărilor care nu primesc răspuns sau 
într-o criză dată de o funcție pentru că nu suntem suficient de realiști. 

Pentru că Luna se află acum în zodia Leu și există o căldură a contactului, 
există un interes față de o exprimarea personală, față de un mesaj personal, chiar și 
atunci când acesta este dezagreabil, dimensiunea personală a acestei confuzii 
specifică zilei de 16 aprilie amână un succes, ascunde prea ușor defectele și ne arată 
că nu ne-am rezolvat problemele pe care am crezut că le-am soluționat atât de ușor, 
nu am schimbat traseul, nu ne-am schimbat pe noi înșine, nu am devenit mai 
originali, ci doar mai agresivi. 

Pe 16 aprilie se împlinesc doar unghiuri pozitive și, un pasionat de astrologie 
care, înainte de a consulta această sinteză, trece cu privirea și peste aceste unghiuri, 
ar putea fi puțin contrariat de faptul că există o oarecare discrepanță între mesajul 
unilateral al fiecărui unghi și observațiile sintetice. Nu putem privi schema unei zile 
fără să o încadrăm în schema săptămânii, la fel cum nu putem observa clar mesajul 
săptămânii fără a-l integra în direcțiile lunii. Momentul acesta al zilei de 16 aprilie 
face trimitere mai curând la partea doua a devizei generale aplicată acestei 
săptămâni, cea care ne vorbește despre visul de a învinge cu efort minim. Știind că 
în momentul acesta există o notă agresivă pe care o parcurgem prin opoziția 
Soarelui cu Luna neagră, unghi activ până săptămâna viitoare, înțelegem că binele 
de acum are înfățișarea plictiselii, a pretențiilor fără rost, a fanteziilor. Desigur, 
sunt și oameni care preferă să trăiască în acest glob de sticlă. Un căutător al 
adevărului va urmări întotdeauna să știe care este realitatea și abia după aceea să o 
suplimenteze pe aceasta cu elemente de imaginație, de creativitate, nu pentru a 
ascunde caracterul dur, ci pentru a-i schimba ceea ce se poate schimba. 

Prin urmare, 16 aprilie este o zi în care lucrurile ni se vor părea răsturnate, 
se vor exprima ca și cum au fost răsturnate deja și vom fi tentați să avem reacții 
categorice față de acestea, ca și cum așa vor rămâne cel puțin până la finalul acestei 
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luni. Nu, nu vor rămâne așa până la finalul acestei luni pentru că în săptămâna 
următoare, când opoziția Soarelui cu Luna neagră se va diminua în intensitate, vom 
vedea că multe dintre situații vor reveni la o stare de normalitate, cel puțin așa va fi 
în privința conflictelor deschise. Există o componentă care va ascunde această 
formă de revenire și pe care o vom constata mâine, 17 aprilie, când Marte își va 
iniția mersul retrograd. Chiar dacă se va diminua nota agresivă a opoziției Soare-
Luna neagră, care ne duce spre compromisuri în speranța de a ne schimba condiția, 
notă agresivă a retrogradării lui Marte (complet diferită față de cealaltă), arătând 
mai curând un război cu sine decât cu ceilalți, va menține până în vară o ușoară 
tensiune. Un om înțelept va putea relativ ușor să facă diferența între ele. 

Momentul zilei de 16 aprilie ne pune seriozitatea la încercare, ne schimbă 
direcția în care privim și încearcă să ne tulbure conștiința sau simțul valorilor 
pentru mult timp de acum încolo. Cel care este egoist o va menține mai mult decât 
ceilalți. Un om înțelept se va dezveli de tulburarea acestui moment destul de ușor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări astăzi vorbele, 
gândurile și faptele. Ceea ce nu este cântărit se transformă în explozie. Ceea ce 
explodează acum distruge nu doar la sine, ci și la ceilalți. 

 
Duminică, 17 aprilie 

Duminica 17- 4-2016  2:23    Luna (Leo) --> Virgo 

Duminica 17- 4-2016 12:38 Mercury (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Duminica 17- 4-2016 15:12    Mars <Sag> S/R 
Duminica 17- 4-2016 20:01    Luna (Vir) Squ <Sag> Mars 

Duminica 17- 4-2016 20:59    Luna (Vir) Sex [Sco] Juno 
 

Invidie. Revoltă împotriva unui element superior. Accident provocat prin 
desconsiderare a unui avertisment. Mare tensiune pe simțul valorilor. Sunt 
răsturnate certitudinile așezate la baza unor prietenii de durată. Război cu sine. 
Reglare de conturi. Efervescență. Se caută cai morți să li se ia potcoavele. Acțiuni 
inutile. Revendicări absurde. Inspirație declanșată de nevoia de a ajuta. Se caută 
un conflict pentru a se testa cunoștințele, valoarea, experiența de viață. Evoluție 
prin inteligență. Spirit practic. Consum intern. Anumite relații exterioare se 
dovedesc a fi periculoase. Cruciadă. Celălalt este vinovat. Agresivitate. 
Revendicări absurde. 

 
În noaptea de sâmbătă spre duminică Luna va ieși din zodia Leu și va intra în 

zodia Fecioară, aducând o constrângere a sentimentelor încât, pe fondul inițierii 
mersului retrograd al lui Marte, dar și pe cel susținut de trigonul lui Mercur cu 
Pluton, schema aceasta să mențină acel balans între bine și rău, dar să încline mai 
mult către invidie, către revoltă sau către o formă de agresivitate împotriva unui 
element superior. Nu mică ne va fi mirarea când, în special în a doua parte a zilei, 
schema aceasta va înclina mult către reglare de conturi, către revendicări absurde, 
chiar către penibil, îndemnându-i pe oameni să se implice în acțiuni inutile, să se 
consume, să critice gratuit sau să-și facă rău singuri. Pe zodia Săgetător, Marte 
arată că motivul acesta de agresivitate pe care-l vom conștientiza în momentul 
acesta și cu care va trebui să conviețuim o perioadă, se referă cu precădere la nevoia 
de performanță. S-ar putea ca această nevoie de performanță să fie doar în capul 
unora, să fie o halucinație, o iluzie și să nu aibă nimic de-a face cu realitatea. 
Oamenii care până acum au obținut deja rezultate în demersurile esențiale vor fi 
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cumva îndreptățiți să insiste pe această direcție poate chiar să greșească vorbind 
altfel, fiind mai hotărâți sau poate chiar mai duri. Ceilalți, vor bate pasul pe loc, vor 
încurca destinele celorlalți și vor căuta ieșiri rapide din situații complicate atingând 
o altă limită a ridicolului, adică nici nu știu ce au de făcut, nici nu știu ce fac, dar se 
laudă că reușesc. 

Dar, în momentul acesta, lucrurile nu sunt împărțite exclusiv în bine și rău 
așa cum par. Există și nuanțe, iar acestea vor fi văzute la oamenii care se preocupă 
în mare parte de programul de lucru. Aceștia vor interioriza conflictele exterioare, 
vor suferi în tăcere, vor accepta schimbări în programul de lucru și, atunci când nu-
și pot explica ceea ce trăiesc, vor pune totul pe seama coincidențelor stranii. 
Momentul zilei de 17 aprilie încalcă însă o înțelegere. Această înțelegere făcea parte 
dintr-un demers care ar fi trebuit să-l ducă pe individ, în zona în care activa, la 
rezultate spectaculoase. Acum, prin inițierea mersului retrograd a lui Marte, 
deplasare care va ține până pe 30 iunie, apar primele semne de întrebare, primele 
avertismente pe care le ignorăm cu impulsivitate, hotărâre sau cu seninătate. Vom 
vedea însă că momentul adevărului va trece și el printr-o dihotomie stranie, adică 
va fi și el împărțit pe două direcții. Prima va activa până pe 27 mai, când Marte, 
prin retrogradare, va intra în Scorpion. A doua etapă va ține până pe 30 iunie, când 
Marte își va reveni la mersul direct, însă în Săgetător se va întoarce abia pe 2 
august. Ceea ce stricăm acum vom putea să reparăm abia după ce aceste două etape 
ale adevărului se vor încheia și după ce vom trece și printr-o stare de gol, de trezire 
la realitate, de conștientizare, cea cuprinsă între 30 iunie și 2 august. Sintetic, 
această perioadă de retrogradare, inclusiv revenirea lui Marte din nou în zodia 
Săgetător, se poate traduce prin: "război cu sine". Nu trebuie să uităm că 
Săgetătorul impune în contextul astral o ușurință în a răspunde provocărilor, în a 
oferi instrumentele necesare competiției, revigorând starea de conștiință și 
oferindu-i în permanență individului posibilitatea de a deveni mai bun, performant 
sau de a-și îndeplini într-un timp relativ scurt scopul. Pe acest fond ar fi foarte ușor 
să considerăm că lupta exterioară reprezintă marea provocare a acestei conjuncturi 
astrale. Din nefericire, lupta interioară reprezintă scopul pentru care suntem 
testați, încercați, răvășiți sau constrânși să facem anumite lucruri. Avem însă și 
motive de bucurie. Fondul acesta al retrogradării lui Marte primește o susținere 
pozitivă în demersurile care fac trimitere la profunzimile morale, la schimbul de 
experiență, la mișcarea valorilor, la transformarea bunurilor pe care le avem în 
valori circulante, în acele situații cărora le este programată o revigorare. Atunci 
când individul refuză această revigorare, refuză, de fapt, aprofundarea morală, 
spirituală, refuză conștientizarea absolut necesară de care are nevoie atunci când se 
află într-o confruntare cu sine, așa cum se întâmplă acum. Agresivitatea pe care o 
simte în momentul acela se va transforma într-o cruciadă. Așa cum bine știm, 
cruciadele întotdeauna ne spun că nu suntem vinovați, ci celălalt poartă întreaga 
vină. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne vorbește despre instinctele pe care 
le-am ignorat, despre mesajele pe care le-am înțeles greșit și care au venit, fie din 
partea celorlalți, din instinctele lor, fie din partea propriei persoane, din propriile 
instincte. Marte în Săgetător vine cu această tendință de a ignora instinctul, natura 
animalică, deși, paradoxal, o elogiază prin tot ce face, deși ea lucrează intens și 
tandemul acesta generează confuzie. Vibrația care ne vine din această poziție 
trebuie să treacă, până la vară, când Marte își va reveni din mersul retrograd și, de 
asemenea, va reveni în zodia Săgetător, prin mai multe etape de conștientizare și de 
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aflare a adevărului despre sine sau despre ceilalți, despre cum anume trebuie 
folosită performanța pentru protecție personală sau pentru protecția grupului de 
apartenență. Este foarte ușor pentru un pasionat de astrologie să pună eticheta 
atunci când vede că Marte se află în mers retrograd. Nu întotdeauna retrogradarea 
lui Marte arată duritate, răutate sau agresivitate. În evenimentele cu care vom lucra 
până la vară vom regăsi și aceste impulsuri, însă ele nu sunt definitorii pentru 
destinul în ansamblu, ci doar pentru această parte a anului sau, cel mult, pentru 
ansamblul general al anului 2016. 

Cei care nu vor reuși să participe cu tot sufletul la competiții constructive, cei 
care se vor trezi în competiție doar pentru că locul celui care pierde trebuie să fie 
ocupat de cineva, vor fi frustrați la gândul că lor astrele nu le-au rezervat nimic 
bun. Nu astrele sunt de vină dacă vor câștiga sau dacă vor fi învinși, ci cantitatea de 
reziduuri, numărul foarte mare de lecțiile neînvățate și forța sporită a instinctului 
care depășește forța gândirii sau forța conștiinței de a evolua. Desigur, dacă 
lucrurile ar fi fost mai clare, dar de-a lungul anului 2016 știm că nu avem parte de 
așa ceva, și confruntarea aceasta ar fi avut o altă claritate. Cel mult, în momentul 
acesta am putea să ne explicăm situațiile neobișnuite prin apelul la coincidențe, la 
rezonanță, la derularea unui proces ce se bazează pe similitudini. Confruntarea 
interioară, războiul cu sine îl plasează pe individ în ambele poziții, atât în cea de 
învingător cât și în cea de învins. Așadar, nu este deloc indicat să pornim în această 
călătorie lungă, ce se va încheia pe deplin pe 2 august, cu gândul că lumea se 
împarte în oameni buni și oameni răi, cu această atitudine abuzivă de a clarifica 
ceea ce nu poate fi clarificat deocamdată. Fapta are nevoie să fie luminoasă, să fie 
pozitivă, chiar dacă prin feedback-ul pe care-l primește nu demonstrează că este 
așa și pentru ceilalți. Cel care este sigur pe poziția sa va activa, și pe retrogradarea 
lui Marte în Săgetător sau în Scorpion, prin respect, corectitudine, seriozitate și 
nevoia de a face aceste lucruri din ce în ce mai bine sau mai corect. Pentru a împlini 
toate acestea, avem parte și de o susținere, însă doar în ceea ce privesc demersurile 
interioare, cele ce țin de procesele mentale, de lucrul cu energia, de administrarea 
valorilor pentru a le face pe acestea mai flexibile sau mai accesibile. Un bun trebuie 
acum explicat prin valoarea circulantă, nu prin amintirea pe care o trezește sau prin 
statutul pe care îl conferă individului. Cel care va reuși pe această retrogradare a lui 
Marte să fie flexibil, mobil, dar, în același timp, rafinat și profund, va transforma 
acest război cu sine într-o ascensiune pe muntele cunoașterii. Ceilalți vor alimenta 
un consum intern și, până în august, vor porni o veritabilă cruciadă împotriva lor, 
împotriva convingerilor pe care le-a avut până acum, negându-le, argumentând 
altfel, schimbând ceea ce nu trebuie schimbat, obligând spre clarificare ceea ce nu 
poate fi clarificat deocamdată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu porni în această călătorie 
cu gândul că ne aflăm în etapa finală. Nu ne aflăm în etapa finală, ci într-un nod, la 
o răscruce de vânturi, când tot ceea ce este agresiv trebuie să pară o simplă 
coincidență, iar ceea ce este bun, o motivație în a transforma acest bun într-un bun 
și mai mare, și mai valoros. 
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18 - 24 aprilie 2016 este săptămâna perdelelor protectoare în care trebuie să 
credem și a binelui care hrănește pasărea speranței. Chiar dacă această deviză 
generală pare ușor irealizabilă, impulsul acesta de a crede în perdelele protectoare 
ne va echilibra atât de mult de-a lungul acestei săptămâni încât vom putea să ne 
reînviem relativ ușor speranța rănită. A crede că există o perdea protectoare care ne 
apără de lucrurile foarte rele pe care nu le putem rezolva singuri înseamnă a spera 
într-un bine pe care nu-l atingem încă, dar cu care suntem într-o legătură nevăzută. 

Există câteva evenimente astrale pe care le vom parcurge în această 
săptămână însă schema pe care o vom explora nu depășește în valoare sau în 
însemnătate ceea ce am parcurs până acum. Cu alte cuvinte, este o săptămână care 
ne îndeamnă să îndeplinim doar câteva condiții, care nu ne va solicita foarte mult, 
dar va putea, în cele câteva momente de intensitate, să ne pună în dificultate atât de 
mult încât să privim cu rezervă succesul săptămânilor următoare sau să punem sub 
o ușoară îndoială caracterul pozitiv al relațiilor pe care le vom aborda începând cu 
săptămânile următoare. 

Luni Pluton va intra în mers retrograd până la toamnă, marți, a doua zi 
acestei săptămâni, Soarele va intra pe zodia Taur, iar vineri, pe 22 aprilie, vom 
trece și prin Luna plină. Pe lângă acestea mai sunt câteva aspecte pe care Venus le 
realizează cu Saturn, Pluton și, respectiv, Uranus, dar și Mercur cu Capul 
Dragonului (trigon) marți, 19 aprilie. 

Vorbim în această săptămână despre succes, despre încredere, despre 
decădere și despre motivele decăderii pe care le căutăm singuri și pe care ni le 
însușim tot pe baza unor argumente proprii. Vom vedea că nu este o săptămână 
foarte grea, însă sunt câteva momente care trebuie trăite cu intensitate. Unul dintre 
acestea, cel pe care îl putem aminti și în această prezentare generală, este cel din 24 
aprilie, din ultima zi a săptămânii. Duminică, 24 aprilie vom avea puterea să vedem 
dacă toată săptămâna am activat prin conflicte de interese, împotriva celorlalți și 
dacă mai mult am cerut decât am oferit, mai mult am pretins o perdea protectoare 
decât să construim una sub care să îi invităm și pe ceilalți. Aceasta este marea 
diferență între două persoane care, la finalul acestui interval, se vor simți protejate: 
una a primit perdeaua protectoare de la alții, cealaltă și-a construit-o singură. Vom 
vedea până la finalul tranzitului Soarelui prin zodia Taur (20 mai) dacă această 
diferență se va accentua sau nu. Aceste câteva momente importante ale săptămânii 
nu sunt prea încurajatoare în sensul acesta, adică nu ne oferă prea multe indicii 
pentru a înțelege încă de pe acum modul în care este mai bine să acționăm. Din 
cunoștințele pe care le avem, din experiența astrologică pe care o deținem, dar și 
din studiile pe care le-am făcut știm că schemele acestea care vin din zodia Taur, 
mesajele acestea au în adâncimile lor mânii, resentimente care se transformă la un 
moment dat în motive de despărțire sau de boală. Dacă în cadoul primit sub forma 
unei perdele de protecție a existat și o undă de resentiment, dacă am fost ajutați 
pentru a ascunde, cu lașitate, neputința de a spune adevărul tocmai pentru că ar 
deranja, dacă acest rezultat nu a fost obținut cu cele mai bune intenții, ne vom 
asigura un final furtunos de tranzit al Soarelui prin zodia Taur (20 mai). Până 
atunci vom trăi într-o zonă amestecată, în care faptele bune și faptele rele se 
acoperă unele pe altele fără a reușit să-și impună dominanta. Cei care lucrează cu 
energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală se vor declara 
hotărâți în a merge mai departe pe un traseu. Ar trebui, măcar acum, să fie înțelepți 
și să privească cele două forțe cu obiectivitate. S-ar putea ca răul să nu fie atât de 
rău, iar binele să nu fie atât de bun. 
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Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a descoperi 
susținerea prin gând. Dacă, într-un moment conflictual, avem puterea să susținem 
puterea binelui prin gând înseamnă că deja suntem foarte aproape de cauza 
binelui. Această cauză a binelui ne va proteja când Soarele va intra deja pe zodia 
Gemeni (20 mai) și când vom afla adevărul despre toată această confruntare, 
despre toată această luptă, despre toată această perioadă frământată. 

 
Luni, 18 aprilie 

Luni 18- 4-2016  0:33    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Luni 18- 4-2016  6:05    Luna (Vir) Con [Vir] Jupiter 

Luni 18- 4-2016 10:05    Luna (Vir) Squ [Sag] Saturn 

Luni 18- 4-2016 10:27   Pluto <Cap> S/R 
Luni 18- 4-2016 13:11    Luna (Vir) Tri <Cap> Pluto 

Luni 18- 4-2016 15:29    Luna (Vir) Tri (Tau) Mercury 

Luni 18- 4-2016 17:37   Venus (Ari) Tri [Sag] Saturn 
Luni 18- 4-2016 17:56    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

 

Invidie. O problemă individuală cauzează o problemă socială. Schimbările 
declanșate prin decizia momentului sunt decisive. Inteligență practică folosită în 
scop rău. Inspirație pe valorile celorlalți. Se dăruiește pentru a construi o nouă 
relație. 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. 

 
Pluton va intra astăzi în mers retrograd până la toamnă și ne va îndemna să 

inventariem problemele individuale pentru că multe dintre ele, de-a lungul 
timpului, ne-au pus în dificultate experimentarea directă sau suma experiențelor 
personale. Astăzi Luna se află în plin tranzit prin zodia Fecioară și are de traversat 
mari încercări, atât cele care țin de complexele de inferioritate, de neputința de a 
încadra, categorisi sau de a evalua corect rezultatele muncii, dar și de a ne 
desprinde de subiectivitate. Problema zilei de 18 aprilie este mai curând una legată 
de aventură. În cazul unora ceea ce se consumă acum devine o aventură a 
cunoașterii, adică aceste elemente reușesc să creeze, să inventeze sau să arate ceea 
ce îi reprezintă pe oameni, adică acel “ceva” ce poate fi, de altfel, chiar 
impresionant prin modul în care se desprinde de abstract și se apropie foarte mult 
de împlinire, chiar dacă lucrul acesta, pe alocuri, este făcut cu un sacrificiu ce sperie 
că duce spre izolare. În realitate, azi ne implicăm în evenimente care ne vor arăta că 
informațiile și constrângerile nu mai pot ocupa același loc. Pluton își va reveni la 
mersul direct abia la toamnă, pe 26 septembrie și până atunci va trebui să 
acceptăm că experiențele vieții nu sunt elemente trecătoare, că tensiunea internă 
are nevoie de o gândire profundă și că oamenii nu sunt neapărat vinovați prin ceea 
ce fac, prin ceea ce spun, privite în mod singular, cât ar putea deveni vinovați prin 
efectele pe care le declanșează în mod conștient. 

Apoi, în a doua parte a zilei, când Venus se va afla într-o relație pozitivă cu 
Saturn, oamenii reușesc să își stabilească reguli noi, reușesc să își depășească 
anumite probleme de patrimoniu, anumite inhibiții pentru a privi foarte departe. 
Cu toate că în această zi se accentuează o piramidă de pământ, semn de evoluție 
prin achiziție, însușire, anexare, lucrurile acestea care intră în forul intim țin mai 
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curând de dimensiunea spirituală, țin mai mult de un imperiu spiritual decât de 
unul fizic. Se întâmplă lucrul acesta pentru că ultimul aspect al acestei zile este 
conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, deci inițierea unui nou ciclu draconitic. Cu 
toate că în a doua parte a zilei Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Berbec, 
semn de agresivitate, dar și că suntem acum într-o perioadă în care avem nevoie de 
siguranță, de protecție, de credința celorlalți în binele nostru (pozitivare), ecuația 
astrală a momentului ne vorbește în mod special despre dăruire. Venus, pentru că 
trece acum prin Berbec, este arzătoare, aprigă, incapabilă să-și controleze propriile 
impulsuri, dar comunică bine cu Saturn retrograd din Săgetător, combinație care îi 
ajută pe oameni să fie disciplinați pentru a atinge performanța, pentru a fi puternici 
sau pentru a-și înnobila propria viață într-un mod simplu și frumos, adică tot acest 
impuls spre activitate, dinamism primește un scop frumos, un țel nobil. Vorbim, 
așadar, despre constrângeri, dar nu le vom personaliza, ci doar le vom privi dintr-
un alt unghi, le vom invoca într-un alt cadru, poate chiar unul general, din care să 
se înțeleagă că ceea ce ne lipsește nouă le lipsește și celorlalți, ceea ce ne doare pe 
noi, doare pe toată lumea. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne arată ceea ce trebuie să construim 
pentru a fi puternici, încrezători în forțele proprii sau mai inteligenți. Unii vor 
considera că trebuie să fie impulsivi, să-și ceară drepturile, să fie foarte 
demonstrativi ori intransigenți cu cei care le-au greșit. Cei care se simt criticați vor 
considera că sacrificiul este cea mai bună soluție și din toată această construcție, 
din toată această combinație neobișnuită de bine și rău apar problemele cele mai 
simple, soluțiile cele mai frumoase și mai accesibile. Dintre toate acestea, soluțiile 
cele mai simple par să vină prin evaluarea problemelor celorlalți, prin ceea ce 
vedem că li s-a întâmplat altora și, prin interiorizare, ne vom putea transforma în 
ființe mature, dacă nu am fost, sau în ființe mai mature, dacă am fost deja. Există 
un rău pe care am putea să-l integrăm în schema acestei zile chiar dacă nu este 
necesar, invocând probleme care nu mai sunt de actualitate sau care încearcă să se 
facă remarcate prin observații penibile, prin critici gratuite sau prin ceea ce nu 
trebuie să spună în momentul acesta. Prima zi a săptămânii devine, astfel, un 
element reprezentativ la capitolul inteligență. Nevoia de siguranță este acum 
preferată pentru că oamenii știu ceea ce vor și se vor menține în schema aceasta 
până la toamnă. Vor exista însă și persoane care vor intra într-un ușor derapaj, vor 
cere și atenția celorlalți, vor fi pătimași cu persoanele care nu le răspund așa cum se 
așteaptă, dar nu acesta este elementul reprezentativ al acestei zile. Vom vedea în 
ziua următoare, când Soarele va trece pe zodia Taur, când oamenii vor trece printr-
o formă de revoltă, fără să conștientizeze la modul foarte concret ceea ce li se 
întâmplă, că schema aceasta a maturității este foarte importantă și că ea devine un 
fel de perdea protectoare pentru sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi acum puternici prin 
simplitate. Cine poate fi puternic prin simplitate nu se va compromite când se 
întâlnește cu elemente complexe, visând la lucruri ce nu pot fi obținute decât cu 
ajutorul celorlalți. 18 aprilie este ziua oamenilor care pot dovedi că sunt puternici 
prin ceea ce fac, nu prin ceea ce pretind că au făcut, prin ceea ce reprezintă ei ca 
oameni, prin ceea ce emit. 
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Marți, 19 aprilie 
Marti 19- 4-2016  0:48    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Marti 19- 4-2016 14:24    Luna (Vir) --> Libra 

Marti 19- 4-2016 18:29 Sun (Ari) --> Taurus 

Marti 19- 4-2016 21:47 Mercury (Tau) Tri [Vir] North Node 

Marti 19- 4-2016 23:51   Venus (Ari) Squ [Cap] Pluto 
 

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. 
Discuții inutile despre obiecte, valori sau persoane. Cum se dorește trecerea 
dincolo de aparente. Se obțin alte obiecte cu aceeași valoare inutilă. Timpul trece 
fără rost. Revoltă împotriva binelui care a vindecat. 

 
Luna își încheie astăzi tranzitul său prin zodia Fecioară și, de asemenea, 

Soarele pe cel din zodia Berbec. Ne eliberăm, astfel, de ceea ce a însemnat până 
acum, cel puțin pe finalul săptămânii trecute și prima zi a acestei săptămâni, o 
greutate pe interes, hotărâri rapide adoptate fără a avea toate datele necesare, cu 
teamă, cu grija stabilității pentru ziua de mâine. Trecerea Soarelui pe zodia Taur 
aduce o atenție pe patrimoniu, nu atât pentru a acumula, cât a consolida ceea ce s-a 
acumulat până în momentul acesta. Schema aceasta primește influxuri pozitive din 
partea tranzitului Lunii pe zodia Balanță, cel care îi ajută pe oameni să se detașeze 
de răspunderi inutile, de griji absurde față de viitor, față de nesiguranță sau față de 
problemele altora, dar și din partea trigonului pe care Mercur și Capul Dragonului 
îl împlinesc în seara acestei zile, semn de inteligență practică, atenție pe misiune, 
scop, destin. 

Dacă vom crede însă că este suficient ca vibrațiile acestea se încline balanța 
către lucrurile bune, adică nu mai trebuie să lucrăm din aproape în aproape pentru 
a ne construi propria perdea protectoare, vom vedea, în special în a doua parte a 
zilei, cât de mult ne înșelăm. Fericirea este acum plătită scump, condiționările sunt 
mult mai vii, mai pregnante, dar și mult mai virulente pentru că sunt inițiate tot 
felul de discuții care ar trebui să ducă la clarificare dar, din cauza frustrărilor, ele 
ajung foarte ușor la derapaje. Binele care ne vine din intrarea Soarelui pe zodia 
Taur, acel element de stabilitate care poate fi regăsit în inteligența practică și care 
reprezintă baza unei performanțe pe care o vom avea în următoarele patru 
săptămâni, va fi acum zdruncinat, pus la îndoială de suspiciunea căreia nu i-am 
venit de hac în săptămânile anterioare și care ni se va părea acum mult mai 
viguroasă decât poate demonstra binele căruia i-au apărut acum primele frunzulițe. 
Vom vedea că dacă binele care se evidențiază acum obține primele rezultate, dacă el 
ne întoarce spre trecut să vedem când am greșit la fel pentru că am aplica aceeași 
schemă de soluționare, va trebui să înfrunte revolta unor atitudini venit tocmai din 
partea oamenilor îndrăgiți, apreciați, despre care am spus dintotdeauna că au cele 
mai bune intenții. 

Așadar, schema astrală a zilei de 19 aprilie ne vorbește despre greutățile 
vieții, despre cât de clar trebui să ne fie care sunt bune și care sunt rele, despre 
alimentele care ne vindecă și cele care ne îmbolnăvesc, despre prietenii care ne 
limpezesc gândurile și cei care ne agită în permanență, păcălindu-ne că, prin 
această agitație, ne ajută să depășim probleme. În realitate, impactul lor este 
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năucitor, tulburător pentru că, în neputința lor, îndeplinesc o singură calitate: sunt 
spectatori la problemele pe care ni le-au făcut. 

Prin urmare, 19 aprilie ne poate deschide Cutia Pandorei, ne poate 
evidenția o problemă legată de comunitate, una de înțelegere sau ne poate arăta o 
schemă socială care, în sine, este foarte bună, pentru că se potrivește vremurilor, a 
fost susținută de un grup obscur sau are resursele necesare pentru a se reinventa, 
dar care, paradoxal, nu poate merge mai departe decât printr-un consum teribil, 
printr-un sacrificiu pe care va trebui să-l facem dacă vrem să o menținem. Asta 
înseamnă că termenul generic de „problemă” are pe 19 aprilie o altă valență. 
Trăsăturile acestei probleme vin pentru că există o înțelegere cumulată a trecutului 
și viitorului, dar rezultatul acestei înțelegeri nu poate fi aplicat în prezent sau 
transformat această concluzie într-un element de înțelepciune dacă renunțăm la 
propriile haine și ne îmbrăcăm cu el. Unora s-ar putea să nu le vină prea bine nici 
mărimea, textura materialului să nu îi apere de ceea ce va urma, iar asta arată 
prima parte a sacrificiului pe care trebuie să îl facă. Următoarea etapă a erorilor de 
acum este susținută de careul dintre Venus și Pluton retrograd, adică de rușinea de 
a fi într-un fel, neputința de a identifica acel gând vindecător care să ne scoată 
dintr-o mare problemă. 

Insist pe această preferință pe care o vom avea în această zi pentru că nu 
contextul astral ne agasează, nu planetele ne chinuie și nici nu ne constrâng să 
trăim într-un anumit fel. Vom fi foarte interesați astăzi să facem această combinație 
de trecut și viitor, iar de aici poate veni marea eroare a zilei pentru că alegem din 
aceste două sectoare doar ceea ce hrănește confuzia, așa cum se spune în popor: “o 
zi chioară”. Având în spate experiențele săptămânilor anterioare pe care le-am 
analizat aici în detaliu, am putea foarte ușor să greșim considerând că dorința de 
răzbunare, de a da o replică, de a trece în etapa următoare într-un demers rău 
reprezintă perdeaua de protecție. Perdeaua de protecție reprezintă fapta buna, 
tolerantă, gândul care apără valorile personale, tradiția nu prin aduce un rău din 
trecut în viitor și nici din a construi un viitor fără valori personale, doar de dragul 
modernității, a modelor sau de dragul altor curente. Binele viitorului perdeaua 
aceea de protecție de care ne vom ocupa toată săptămâna și care capătă în 19 aprilie 
valențele soluțiilor de durată îndeamnă să ne orientăm către performanță, dar nu 
prin distrugeri la fel de intense precum sunt dorințele, ci prin stabilitate, printr-un 
alt ritm de lucru. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face astăzi un lucru care să 
ne mulțumească foarte mult. Dacă vom reuși să ne demonstrăm că timpul nu trece 
fără rost vom putea pe viitor să ne demonstrăm nouă înșine, dar să arătăm și 
celorlalți că putem frâna o revoltă care ne poate compromite. 
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Miercuri, 20 aprilie 
Miercuri 20- 4-2016  8:21    Luna (Lib) Sex [Sag] Mars 

Miercuri 20- 4-2016 22:32    Luna (Lib) Sex [Sag] Saturn 
 

Interiorizare. Autoanaliză. Se cere un sfat. Nevoile celorlalți sunt mai ușor 
luate în considerare. Persistă sentimentul că nimic nu este sigur. Nevoie de 
exprimare la un nivel superior. Ne amintim de binele de altădată. Lupta devine 
inutilă. Conflict cu idei mai vechi. Duritate pentru a dovedi seriozitate. 

 
Unghiurile care se împlinesc în această zi ne arată că lucrurile, chiar dacă 

sunt simple, nu trebuie neapărat să fie rele doar pentru că există un fond general 
dificil care ar putea să le atragă în zona aceasta. Nevoile, dacă sunt clar definite, 
dacă sunt încadrate corespunzător, dacă fac trimitere la energii controlate, la 
puritate fizică și morală, se pot menține în această zi cu toate că Luna, aflată acum 
în plin tranzit prin zodia Balanță, împlinește două unghiuri cu două planete 
retrograde. Retrogradarea acestor planete indică tendința de a lua în considerare 
doar ceea ce recunoaștem ușor, doar ceea ce persistă ca greutate, fragilitate sau 
vulnerabilitate. Există multe combinații în care am putea să ne implicăm în această 
zi însă a trăi mai mult latura morală sau spirituală a vieții decât cea mondenă, a trăi 
mai mult în interior decât la exterior, reprezintă unul din cele mai interesante și 
eficiente trasee pe care am putea merge. 

Elementele negative ale acestei zile lucrează mai curând cu o luptă inutilă, 
aceea pe care o duce un om care simte că are o valoare, dar nu și-o poate impune 
prin originalitate. A trăi la umbra unui copac bătrân înseamnă a te adapta la aceste 
condiții, la a umple spațiul pe care acest copac bătrân l-a delimitat în jurul său. 
Dacă vrei să fii original trebuie să te orientezi spre altceva, să-ți construiești propria 
perdea protectoare, nu să depinzi de a altora. În tot acest proces de creare a unei 
identități personale, de lansare socială s-ar putea ca o persoană, aflată la începutul 
traseului său, la începutul carierei sau la începutul unui drum, să se dovedească 
mult prea dură în seriozitatea sa ori să considere că numai prin duritate poate fi 
verticală sau responsabilă. Aceasta este o greșeală, dar ne este permis să greșim în 
modul acesta pentru că ziua de 20 aprilie aduce multe condiționări și, după cum 
vom vedea la momentul respectiv, compromisul este prețul pe care-l vom plăti 
pentru echilibru. 

Prin urmare, 20 aprilie este o zi a deschiderilor către marile valori, a 
șansei de a crea lucruri frumoase care au fost începute cu mult timp în urmă, dar 
care au fost oprite din varii motive. Acum reușim sa dăm la o parte zona aceasta 
moartă, perioada aceasta de inactivitate, poate chiar condiționările care au generat 
acest gol și ducem mai departe un deziderat de grup, o ambiție personală, o dorință 
intimă de a deveni oameni împliniți, de a arăta o metodă de lucru sau a reuși într-
un demers. Traseul acestei zile este unul foarte rapid și dacă ne lăsăm atrași prea 
mult în ciudățenie, dacă simțim că anumite lucruri, care nu au fuzionat cândva, se 
orientează acum pe traseul corect, adică dacă le dăruim din ceea ce suntem pentru 
a se împlini la un nivel mult mai mare, arătăm că iubim fragmentarea, eșecul, 
iubim depresia, iubim ciudățeniile. Nu trebuie să ne speriem acum dacă mintea se 
întoarce către zone mai puțin plăcute sau către ceea ce anturajul acuză foarte ușor. 
Dacă facem lucrul acesta nu avem o atracție către rău, ci o atracție către a rezolva, 
așa după cum am văzut că suntem îndemnați în această zi. Avem nevoie să dovedim 
curaj, adică să extragem această energie din sextilul Lunii cu Marte, nu să fim lași și 
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nici prea îngrijorați. Avem nevoie să fim disciplinați, adică să folosim corect sextilul 
Lunii cu Saturn, nu depresivi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la cum ne învață 
viața să fim responsabili. Ceea ce învățăm prin practică nu poate fi obținut altfel. 

 
Joi, 21 aprilie 

Joi 21- 4-2016  1:52    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Joi 21- 4-2016  4:54    Luna (Lib) Opp (Ari) Venus 

Joi 21- 4-2016  9:12    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Joi 21- 4-2016 20:32    Luna (Lib) Con (Lib) Lilith 
 

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. Informații neplăcute. Acces la secretele celorlalți. 
Putere crește prin invadarea intimității celuilalt. Revoltă împotriva unui 
neadevăr ce nu poate fi uitat. Convingerile incomplete sunt cauzatoare de 
probleme. Forța este extrasă prin duritate însă duritatea scăpată de sub control 
poate acum distruge relații vechi. 

 
Ceea ce va veni spre noi în mijlocul săptămânii ne pune în pericol 

convingerile, încrederea în sine, relațiile frumoase pe care le-am abordat până 
acum, dar și aspirațiile într-o viață mai bună. Elementul definitoriu al acestei zile 
este, de fapt, ultimul aspect care se va împlini spre seară, adică întâlnirea Lunii cu 
Lilith într-o conjuncție. Informațiile neplăcute ale acestei zile sunt de fapt părți 
componente ale unor demersuri de tristă amintire, cele care încearcă să reducă la 
minimum aspirațiile oamenilor și să anuleze printr-un joc periculos faptele lor 
bune. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna va trece prin careul cu Pluton și 
opoziția cu Uranus, asta înseamnă că va activa din nou careul în T pe semne 
cardinale ce are planeta Pluton drept focar. Din nou complicațiile momentului 
invocă un patrimoniu pe care nu am reușit să ni-l însușim până acum, poate nici 
nu-l merităm, dar pe care vom pune un mare preț în această săptămână. Mulți vor 
spune în mijlocul săptămânii că dacă ar avea acum ceea ce cred că le lipsește ar 
depăși un mare obstacol al vieții. Nu este cazul să fie atât de superficiali, nu trebuie 
să privească lucrurile printr-o schemă atât de rigidă. Ceea ce este evident în 
momentul acesta vine să contureze o problemă personală. Ceea ce se consumă 
acum nu face trimitere la viitorul prestabilit, ci la ceea ce am putea face pe viitor 
dacă am avea cele necesare. Acum credem că "cele necesare" sunt niște obiecte, 
bunuri, elemente de patrimoniu, banii care lipsesc, prietenii pe care nu i-am avut 
niciodată, când, în realitate, elementele de perspectivă sunt cele care țin de 
echilibrul sufletesc și de sensibilitate. Nimic din ceea ce se consumă în această zi nu 
ne arată că elementele de sensibilitate au o atât de mare greutate. Vom vedea lucrul 
acesta abia în ziua următoare, când Luna deja va fi pe zodia Scorpion și va împlini 
faza de Luna plină. Acum convingerile incomplete, cele care fac trimitere la 
elementele de patrimoniu ca și cum acestea ar fi aerul pe care-l respirăm, sunt 
cauzatoare de probleme. Siguranța de sine se câștigă astăzi prin dragoste. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne învață să fim răbdători cu noi înșine 
și să nu credem în toate lucrurile pe care le avem presărate în jur doar pentru că 
acum strălucesc foarte tare. Ceea ce strălucește foarte tare pe 21 aprilie ne duce 
spre o schimbare bruscă, aduce mult mai aproape de durere o informație pe care nu 
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suntem în stare să o înțelegem acum, fie pentru că nu avem nivelul necesar, fie 
pentru că nu mai este de actualitate. Forța acum este extrasă din duritate însă 
duritatea poate relativ ușor să scape de sub control, să aducă în prezent problemele 
trecutului pe care nu le-am administrat corect nici măcar la momentul când s-au 
consumat și când, poate, am avut mai multă determinare decât avem în momentul 
acesta. 

Schema zilei de 21 aprilie seamănă cumva cu o greutate pusă pe umerii unui 
om care este sleit de puteri, incapabil să mai urce un pas, dar încurajat într-un mod 
absolut ridicol de cei care se dau prieteni, susținători, suporteri, să depună tot 
efortul pentru a ajunge la linia de sosire. Cel care participă în această competiție, 
cel care se află în focul acesta al acțiunilor concrete trebuie să se gândească înaintea 
celorlalți că s-ar putea ca realizarea acestei zile să vină doar din faptul că s-au oprit 
înainte de linia de sosire. A mai face încă un pas când semnalele interne, nu cele 
externe înșelătoare, spun că este periculos, înseamnă a reproduce o schemă mai 
veche despre care știm că ne duce la o schimbare de concepție, la o întoarcere spre 
umilințele mai vechi, la o greșeală pe care am dorit să o uităm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu visa la o victorie doar 
pentru că există o voce care ne încurajează în sensul acesta. Singura voce de care 
trebuie să ținem cont astăzi este vocea conștiinței. Ea nu ne va înșela niciodată, nici 
măcar acum când sunt atât de multe impulsuri către a ne compromite. 

 
Vineri, 22 aprilie 

Vineri 22- 4-2016  3:17    Luna (Lib) --> Scorpio 

Vineri 22- 4-2016  8:22 Sun (Tau) Opp (Sco) Luna (Full Luna) 
Vineri 22- 4-2016 20:03    Luna (Sco) Con [Sco] Juno 

Vineri 22- 4-2016 23:59   Venus (Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Conflict de interese. Minciunile se revoltă împotriva celui care le-a spus. 
Independența este pusa la încercare. Provocările sociale enervează însă ajută 
individul să treacă pe nivelul următor. 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. Se caută un confort. Accidentul este evitat prin prudență. 

 
În noapte de joi spre vineri Luna va intra pe zodia Scorpion și va împlini în 

dimineața acestei zile faza de Lună plină. Pentru că avem o Lună plină pe axa Taur-
Scorpion, cu Soarele pe zodia Taur și cu Luna în zodia Scorpion, minciunile vor fi 
acum la mare artă. Ceea ce este neadevărat din declarații, din fapte sau din ceea ce 
lăsăm în urmă încearcă să ne convingă că nu este altceva decât rezultatul unor mari 
provocări sociale. În realitate, ceea ce se transformă acum în minciună este 
expresia unor limite personale pe care exponenții acestor minciuni nu au reușit în 
ultima perioadă să le depășească. Adevărul zilei de 22 aprilie încearcă să ne ridice 
dincolo de curajul fals, dincolo de adevărurile parțiale, dincolo de nevoia de a evada 
într-un chip absolut penibil din recomandările celorlalți, din ceea ce ni s-a 
prezentat până acum cu multă convingere ca fiind o dovadă de progres. 

Luna plină care se împlinește pe 22 aprilie este o dovadă a faptului că de 
aceste minciuni suntem atașați cu insistență, că de-a lungul vieții le-am 
transformat în elemente solide și avem ocazia acum, prin întâmplări care nu au 
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logică, pe care nu le înțelegem sau care sfidează orice regulă, să privim aceste 
minciuni ca fiind greutăți legate de gât și să renunțăm la ele. 

Pentru că multe din elementele de acum nu au logică, înțeles și nici coerență, 
dar, cu toate acestea, cer să fie observate și acceptate, apar discrepanțe între modul 
cum ne prezentăm acum și cum ne știe lumea, cum suntem cunoscuți în anumite 
medii sau cum am demonstrat că suntem în realitate. Se poate observa acum pe 
această Lună plină în Taur că dorința de îmbogățire face parte din această formă de 
minciună ca și cum fericirea nu vine decât prin achiziții, prin bogăție, printr-un 
patrimoniu ciudat. 

Totuși, schema acestei zile care este dominată de opoziția luminariilor, 
atrage și asteroidul Junon în toată această partitură agresivă. Relațiile tind să se 
reformuleze după nevoile de acum, după argumentele de acum și în ceea ce este 
greșit acum, dar se prezintă ca un element fastuos, opulent, luxos și are pretenția să 
devină pe viitor un etalon de normalitate. Poate deveni un etalon de normalitate în 
mediile dominate de oameni mincinoși care, numai la suprafață, arată că s-au 
desprins de modelele vechi, dar, în realitate, țin într-o încleștare puternică toate 
aceste obiceiuri negative la care nu vor să renunțe. Dar noi, pentru că studiem 
astrologia, știm că finalul acestor fapte greșite abordate în mod repetat nu poate fi 
unul bun. 

Prin urmare, 22 aprilie este o zi de dușmănie, de agresivitate împotriva 
elementului pe care l-am considerat tot timpul foarte slab și împotriva căruia am 
mobilizat de fiecare dată forțe impresionante. Acum avem un moment de luciditate 
în care, fie vom recunoaște că am făcut lucrul acestea în mod conștient, fie vom 
observa cu luciditate că am fost împotriva acestor personaje degeaba. Observarea 
acestor impulsuri este un element foarte bun, foarte constructiv pentru că duce la 
anularea sa. Avem ocazia pe 22 aprilie să vedem că eforturile de autocontrol, de 
analiză sau de autocenzură dau în sfârșit rezultate, în timp ce alții care nu s-au 
controlat și s-au lăudat în ultimii ani că au obținut tot felul de avantaje pentru că nu 
s-au oprit asupra unor detalii, nu s-au împiedicat de lucruri minore, rămân acum în 
urmă, nu mai sunt atât de apreciați precum erau pe vremuri, nu reușesc să meargă 
mai departe. Ceea ce s-a rezolvat cu luni sau ani în urmă se transformă acum în 
lejeritate, în lumină, în claritate. În cazul celorlalți, care au sfidat demersurile 
acestea de purificare, Luna plină din 22 aprilie le aduce greutatea conștientizării, 
teama că efortul nu va fi prea curând sau poate niciodată încununat de succes. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi modelele vechi cu 
prejudecăți vechi. Să încercăm acum să privim modelele vechi fără prejudecată, 
fără certitudinea că știm totul despre ele, fără teama că ne-ar putea influența 
cumva decizia. Observația aceasta obiectivă s-ar putea să nu ne ofere niciun 
rezultat concret, dar faptul că o realizăm arată că am ajuns deja pe un nivel 
superior. 
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Sâmbătă, 23 aprilie 
Sambata 23- 4-2016  2:13 Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 23- 4-2016  6:55  Luna (Sco) Sex [Vir] Jupiter 

Sambata 23- 4-2016 14:37  Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Sambata 23- 4-2016 18:52    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 
 

Inspirație. Justiție ce nu poate fi pusă în aplicare. Sentimentele sunt 
protejate prin evenimente sociale marcate de nedreptate. Nu pot fi puse în 
aplicare soluțiile momentului. Evenimentele sociale susțin conflictul personal. 
Criză a valorilor. Probleme de natură financiară. Începem o nouă aventură. Apar 
proiecte noi. Gestionarea unui fond cu atenție și corectitudine. Seriozitate. 
Respect. Recuperare. 

 
Schema astrală a zilei de 23 aprilie ar trebui să ne ofere posibilitatea de a 

înțelege care au fost directivele complicate ale acestei săptămâni. Din fericire, 
schema aceasta nu ne complică înțelegerea și ne ajută să ajungem foarte repede la 
un rezultat bun, să devenim prieteni cu toată lumea, să găsim calea de comunicare 
cu cei din jur, să fim în afara crizei valorilor, dar, în egală măsură, să fim conștienți 
de ea. 

Preocupările acestei zile țin mai curând de valorile cu care lucrează 
comunitatea, accentuând puterile pe care grupul de apartenență le arată, le 
promovează sau le lansează către grupurile concurente cu scopul de a obține, 
împreună cu acestea, o înțelegere superioară. Asta înseamnă că momentul zilei de 
23 aprilie aduce gestionarea unui fond cu atenție și corectitudine, cu putere, cu 
sârguință și cu respect. Nu degeaba suntem în perioada în care Soarele trece prin 
zodia Taur și multe lucruri pe care le construim acum devin elemente solide pe care 
foarte ușor le putem pune la baza patrimoniului, la baza relațiilor sau la baza 
succesului. Avem astăzi nenumărate ocazii să alegem unde anume să plasăm aceste 
realizări, care să fie baza pe care să o consolidăm acum, pentru ca pe viitor să nu ne 
mai temem de sărăcie, de respingerea celorlalți, de forța liderilor pe motiv că ar 
lucra împotriva subalternilor. 

Ceea ce facem astăzi duce la recuperarea puterii pe care am pierdut-o și cei 
mai mulți dintre oamenii vor prefera ca din această putere să își facă o perdea 
protectoare, spunând că au înțeles un lucru care le-a fost tăinuit până acum, se simt 
revigorați din punct vedere fizic, cred mai mult în prietenia celor din preajmă sau 
se simt oameni norocoși că trăiesc viața pe care o au sau că dețin în preajma lor 
toate cele pe care se folosesc. 

Prin urmare, 23 aprilie este o zi în care observăm foarte bine în ce direcție 
ar putea să meargă o criză a valorilor dacă am fi scăpat gândul de sub control, dacă 
nu ne-am fi ocupat până acum, printre multe alte lucruri, și de vindecarea 
sufletului, și de gestionarea corespunzătoare a unui patrimoniu personal. 23 aprilie 
ne îndeamnă să ne gândim și la avere, la puterile pe care le avem, la bunurile ce pot 
fi vândute, convertite în valori circulante sau pot fi promovate ca achiziții foarte 
prețioase. 

23 aprilie ne ajută să ne adâncim în minele sufletului, ale conștiinței, în ceea 
ce am știut că există, dar nu am atins, în bogățiile care se găsesc acolo și despre care 
nu am știut niciodată dacă ne vor fi folositoare. Prin ceea ce câștigăm astăzi suntem 
norocoși, ne considerăm privilegiați ai sorții și, pe tronsonul pe care vom excela, 
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vom fi considerați de cei din jur mult mai puternici, poate chiar maeștri sau lideri 
de opinie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi cuvântul pentru a zidi, 
pentru a întărit convingerea celorlalți, pentru a-i transforma în oameni mai buni, 
mai frumoși sau mai pozitivi. 

 
Duminică, 24 aprilie 

Duminica 24- 4-2016  0:45    Luna (Sco) Opp (Tau) Mercury 

Duminica 24- 4-2016  2:48    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Duminica 24- 4-2016 15:44    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Conflict de interese. Substituirea unui ajutor cu o stare de bine. Trecutul 
sperie. Se caută în locuri ascunse răspunsuri la întrebări complicate. Accident 
prin cuvânt folosit greșit. Schimbul de valori ne ajută în consolidare. Surpriza nu 
este apreciată. Oamenii sunt cântăriți după valorile lor. Indiferența și invidia 
devin vizibile. 

 
Avem prea mari așteptări de la ziua aceasta, prea multă tensiune există în 

zona aceasta a limbajului, a explicațiilor, a răspunsurilor care trebuie să vină prin 
formulare sau prin noțiune. Conflictul de interese în 24 aprilie capăt această formă 
a lucrurilor confuze, a elementelor care au fost povestite frumos, dar cărora le-au 
lipsit esența. Prin ceea ce se consumă acum înțelegem că, pe anumite probleme de 
maximă urgență, de-a lungul acestei săptămâni am cam vorbit degeaba. Cu toate că 
ziua anterioară a fost frumoasă, că tensiunile care au pregătit succesul zilei de 23 
aprilie și-au găsit și ele cumva rostul în conștiința individuală, în faptele proprii, în 
traseul evolutiv, valorile cu care se lucrează acum țin mai curând de reacții de 
moment, de surprize, de puterea pe care o au unii atunci când sunt indiferenți și 
când vor să șocheze arătând că își pot permite să fie indiferenți în orice moment, 
dar nu pățesc nimic dacă fac lucrul acesta. 

Deși este o zi de weekend, deși multe persoane se pot ocupa acum de 
relaxare, de destindere, de un schimb de valori pentru a-și repara ceva, 
agresivitatea pe care au îndurat-o de-a lungul întregii săptămâni nu mai poate fi 
ascunsă și o emană prin toți porii chiar dacă faptele bune pe care le-au făcut le 
acoperă ca o perdea protectoare. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că în noaptea de sâmbătă spre duminică 
Luna se va afla într-o relație negativă cu Mercur și vorbele sunt aruncate fără rost, 
mesajele sunt înțelese greșit, iar de aici până la a avea o zi de duminică foarte 
proastă nu este decât un pas. Cei care, de felul lor, sunt mai negativiști, se vor trezi 
cu poezia învățată, cu vorbele picurate deja sub limbă ca un medicament și nu vor 
avea nevoie de un motiv real pentru a izbucni, ci doar de simple pretexte. Abia 
acum avem ocazia să îi vedem pe oamenii aceștia orientați către rău sau, dacă sunt 
prin natura lor oameni negativi, cum le poate ieși indiferența și invidia prin toți 
porii. În a doua parte a zilei, când Luna va trece pe zodia Săgetător îi vom vedea pe 
aceștia ironici, glumeți cu vulnerabilitățile celorlalți, cu slăbiciunile lor. Pentru 
acești oamenii ziua de 24 aprilie este una de putere, de expresivitate, de 
îndemânare, iar pentru ceilalți o zi în care vor fi îngroziți de cât de intensă este 
răutatea celor pe care îi au în preajmă și pe care nu i-au putut înțelege de-a lungul 
acestei săptămâni. Se vor bucura de faptul că, printr-o reglare existențială, intervin 
în viețile acestor oameni nefericiți forțe active și care țin aceste răutăți departe de 
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cei vulnerabili, adică au acum probleme deși poate în prezent chiar nu au greșit cu 
nimic, dar reglarea acestea le preîntâmpină derapajele. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne aduce semne de întrebare față de 
puterea pe care o avem, față de curajul pozitiv, față de acea curățenie sufletească pe 
care o invocăm de fiecare dată când întindem măna celui aflat în primejdie, când 
dorim să ajutăm pe cineva. Chiar dacă intențiile sunt foarte bune, finalul acestei 
săptămâni ne va frământa foarte mult aducând la lumină interese pe care oamenii 
ar fi trebuit să le lase în planul secund. Semnul că ne aflăm pe drumul cel bun este 
cel dat de absența fricii. Frica îi motivează pe cei răi să fie și mai răi, iar absența 
fricii îi motivează pe cei buni să fie și mai buni. Există și o categorie care se situează 
între cele două elemente. Oamenii care regretă foarte ușor au tendința de a trece de 
la bine la rău după cum bate vântul, adică după cât de puternice și agresive sunt 
forțele cu care interacționează. Cea mai mare putere pe care o putem folosi pe 
finalul acestei săptămâni este să apreciem oamenii după valorile lor, adică să nu-i 
judecăm și nici să nu îi lăudăm prea mult, ci să surprindem ce emană, iar dacă ne 
sunt cerute cu insistență păreri, să nu punem etichete, ci să facem descrieri. A 
merge pe calea de mijloc când furtuna este atât de intensă înseamnă a duce o 
lumânare în furtună, ceea ce este, de altfel, o realizare absolut specială. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne depărta astăzi de 
bucurie. Bucuria este cea care ne reamintește cât de frumos este să fii un om bun și 
cât de simplu este să trăiești prin bunătate. 
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25 aprilie - 1 mai 2016 este săptămâna pumnalului folosit greșit și a florilor 
care nu mai pot înflori de frica întunericului. Așa cum se poate constata din deviza 
generală aplicată acestei săptămâni valorile personale vor fi serios puse la 
încercare. Nu se întâmplă lucrul acesta doar prin unghiurile majore pe care va 
trebui să le parcurgem acum, ci și prin faptul că Luna are acum un tranzit destul de 
complicat. Începem săptămâna cu poziția sa pe zodia Săgetător și o vom încheia cu 
poziția sa pe primele grade al zodiei Pești. Asta înseamnă că acest interval face 
trimitere la nevoia de performanță, de trecere pe nivelul următor, de a demonstra 
că deținem o calitate și va trebui să oferim aceste dovezi de eficiență în domeniul pe 
care îl stăpânim cel mai bine. Desigur, n-ar trebui să ne amăgim prea mult, nu ar 
trebui să visăm la faptul că dacă vorbim frumos, dacă vom cultiva un 
comportament agreabil vom evita o furtună. Cu toții vom trece în această 
săptămână prin furtuna efortului, a preocupărilor care nu vor fi recunoscute așa 
cum ne așteptăm, a dezamăgirilor ce vin din partea celor dragi. Lucrul acesta va fi 
vizibil cu precădere din 27 aprilie, din ziua de miercuri, când Soarele se va afla într-
o relație negativă cu Junon. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, 
vom avea de parcurs opoziția lui Venus cu Luna neagră în 28 aprilie și tot atunci 
apare și inițierea mersului retrograd al lui Mercur pentru o perioadă de 
aproximativ trei săptămâni, apoi, în ultima zi a lunii aprilie, Venus să treacă de pe 
zodia sa de exil (Berbec) pe zodia sa de domiciliu (Taur) și în ultima zi a acestei 
săptămâni și prima zi a lunii mai să fim puși în situația de a face fapte mari. Așa 
după cum se poate observa acest interval aduce o mare responsabilitate, senzația că 
trăim pe muchie de cuțit, pe graniță, pe sectorul de trecere de la succes la lupta cu 
inamici invizibili. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor fi mai puțin pătimași și vor privi acest interval ca pe un 
îndemn la progres. De altfel, aceste persoane sunt cel mai aproape de realitate 
pentru că trecerea planetei Venus de la Berbec la Taur, depășirea momentului de 
opoziție a Soarelui cu Junon, deci intrarea în perioada de separare, dar și intrarea 
în separația sextilului Soare-Neptun și faza crescătoare a trigonului dintre Soare și 
Neptun, trebuie să reprezinte pentru noi toți o speranță într-o viață mai bună, 
succes prin selecția sau separarea a ceea ce am crezut până acum că este o valoare 
de o nonvaloare. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a refuza, dacă este 
cazul, chiar categoric, să ne revoltăm. Revolta este elementul cel mai periculos al 
acestei săptămâni prin care ne consumăm toată energia valoroasă pe care am putea 
să o utilizăm pentru creativitate sau interacțiuni profunde. 
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Luni, 25 aprilie 
Luni 25- 4-2016  8:43    Luna (Sag) Con [Sag] Mars 

Luni 25- 4-2016 14:24    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Luni 25- 4-2016 18:40    Luna (Sag) Squ [Vir] Jupiter 

Luni 25- 4-2016 22:46    Luna (Sag) Con [Sag] Saturn 
 

Cucerire. Revoltă împotriva unui factor prea zgomotos. Se pune la îndoială 
un proiect personal. Soluțiile cele mai bune vin prin răbdare, rezistență sau 
corectitudine. Este nevoie de o reparație. Ne vin răspunsuri din acțiuni săvârșite 
în prima parte a anului. Obsesia perfecțiunii. Dorința de a impresiona pe cel care 
este indiferent. Trezire la realitate prin durere. Curajul compensează orice. 
Disconfort provocată de neînțelegere sau de neputința de a înțelege. Cel care se 
revoltă prin agresivitate este primul sancționat. După vreme bună urmează 
furtuna. 

 
Schema astrală cu care debutează această săptămână ne îndeamnă să ne 

gândim la o formă de cucerire care ne-ar încânta sufletul dacă s-ar împlini. În 
realitate, momentul acesta ne aduce mult mai aproape de speranță și mult mai 
departe de realizare. Trecerea Lunii prin conjuncția cu Marte, careul cu Neptun și 
careul cu Jupiter aduce așteptări nerealiste din partea celorlalți pe un fond agresiv. 
Vom vedea că, în special în a doua parte a zilei, atunci când Luna se va afla în 
fereastra careului la Axa Dragonului, schemele acestea negative vor fi explicate 
mult mai ușor. Agresivitatea din prima parte a zilei se transformă în decizii în a 
doua parte a zilei și poate ar trebui să fim puțin mai rezervați față de aceste 
impulsuri, poate ar trebui să nu mai fim atât de categorici în a invoca o dreptate 
refuzată, respect din partea celorlalți sau libertatea de expresie. Semnul acesta de 
agresivitate arată că bolile de care suferim, crizele relaționale pe care le parcurgem 
acum sunt efecte ale unor atitudini agresive la care nu dorim să renunțăm. Aceasta 
este performanța pe care o atingem astăzi și dacă vrem să ne orientăm spre altceva 
va trebui să depunem efort pentru trezire la realitate, să ne folosim curajul pentru a 
hrăni ceea ce este bun, nu pentru a confirma ceea ce este rău. 

Nu este prima dată când amintim lucrul acesta, dar pe această conjuncție a 
Lunii cu Marte prin care se activează careul în T pe semne mobile ce are această 
conjuncție de pe Săgetător drept focar, oamenii se pedepsesc foarte ușor, se critică 
fără judecată și se lovesc unii pe alții pe motiv că sunt, unii pentru alții, o sursă de 
stres, că prezența unora în preajmă are un singur efect, iar acesta nu poate fi unul 
bun. Nu este cazul să insistăm atât de mult pe această latură pentru că ea ține de 
sintagma "a trăi cu frică", ci poate ar fi indicat să ne pregătim pentru conjuncția 
Lunii cu Saturn, eveniment ce se va consuma seara, cu puțin timp înainte ca ziua să 
se încheie, pentru a vedea că nu este deloc indicat să ne batem joc de vremea bună 
pentru că după ea poate urma o furtună. Schema astrală zilei de 25 aprilie ne arată 
clar că avem un pumnal și îl folosim greșit, poate chiar împotriva propriului ideal, a 
propriilor realizări. 

Prin urmare, ne confruntăm în prima zi a acestei săptămâni cu evenimente 
zgomotoase sau cu întâmplări pe care le facem din proprie inițiativă să fie 
zgomotoase sau periculoase. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pornim în această 
călătorie cu dorința de a impresiona și nu ținem cont dacă este momentul potrivit, 
dacă auditoriul merită așa ceva sau dacă am înțeles corect provocările momentului. 
Cert este că această zi are o mare însemnătate în ecuația săptămânii în curs pentru 
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că ne aduce primele răspunsuri din acțiuni săvârșite de la începutul anului și până 
la mijlocul lunii aprilie. Mulți vor avea impresia că prin acțiunile pe care le 
săvârșesc acum pot obține rezultate spectaculoase și, tocmai pentru că obțin 
rezultate spectaculoase, pe viitor li se va ierta metoda aplicată. Viitorul nu va ierta 
aceste derapaje, deci este important să fim responsabili. Obsesia perfecțiunii nu 
justifică atitudinile de acum, nu justifică agresivitatea, nici măcar dorința de a ne 
trezi la realitate, de a vedea lucrurile mai clar sau de a lăsa ceva important în urmă. 
Avem nevoie să facem totul prin calitatea faptelor, abia apoi să ne gândim la 
rezultate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti astăzi de 
proverbul: "Cine seamănă vânt culege furtună!". 

 
Marți, 26 aprilie 

Marti 26- 4-2016  6:18    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Marti 26- 4-2016 10:03    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Marti 26- 4-2016 14:30    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Marti 26- 4-2016 18:48    Luna (Sag) Tri (Ari) Venus 

Marti 26- 4-2016 21:31    Luna (Sag) Sex (Lib) Lilith 
 

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. Valorile administrative sunt dificil de înțeles. Acces la putere după 
depășirea unei încercări. Îndoiala de sine este periculoasă. Iubirea este rănită. 
Decizia personală se împotrivește destinului. Se plătește o poliță. Sentimentele 
sunt deschise unui factor de creație, dar devin complicate. Se minte frumos. 
Adâncime într-o zonă a durerilor și neînțelegerilor parteneriale. Secretele sunt 
periculoase. Accident prin neglijență. Atitudine refractară față de o sarcină sau 
față de propriul destin. 

 
În dimineața acestei zile Luna se va afla într-o relație proastă cu Axa 

Dragonului apoi în mijlocul zilei într-o altă relație proastă cu Chiron și în restul 
timpului se ocupă de lucruri neobișnuite, de ceea ce ar trebui să fie plăcut, chiar 
dacă pe alocuri poate fi și compromițător. Surprizele neplăcute fac parte din 
această zonă neplăcută la fel și bârfele sau abuzurile. Energia sintetică a acestei zile 
face însă un arc peste timp, ne îndeamnă să descoperim când anume am fost 
vulnerabili în fața răului, când am rănit iubirea și când am dorit să plătim cu 
aceeași monedă. Se impune, astfel, îndeplinire a unei condiții pentru ca lucrurile să 
fie armonioase și să nu fie dominate de acest raport negativ pe care Luna o are cu 
Axa Dragonului. Avem nevoie ca în fața acestor probleme să arătăm că suntem 
documentați, că deținem cunoștințele necesare, ca avem abilitățile optime pentru a 
purta o conversație la un nivel înalt, pentru a fi agreabili, poate chiar pentru a face 
o glumă bună și, în felul acesta, să destindem atmosfera, să evităm un conflict, 
explicații suplimentare sau o impresie proastă creată celorlalți. Obsesia 
perfecțiunii, una din direcțiile importante ale zilei anterioare, se răsfrânge și asupra 
acestui moment transformându-se acum în îndoială. Cel care se îndoiește arată că 
preferă traiul superficial, luxul și nu se preocupă să facă ceva în sensul acesta, nu 
dorește să susțină acest trai pe munca sa, ci pe anumite avantaje ce ar putea veni 
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din partea altora. Acest lucru poate fi citit din unghiurile pozitive care se împlinesc 
în această zi și care au un rol destul de neplăcut, acela de a plăti o poliță. Dacă se 
simt bine, oamenii ar trebui să se gândească dacă nu cumva ajung să trăiască 
sentimentele acestea pentru că se mint, pentru că vor să refuze o problemă pe care 
ar putea să o rezolve printr-o privațiune, printr-o constrângere sau renunțând la 
ceva. A schimba programul de lucru  este astăzi o încercare teribilă și cine va putea 
să facă lucrul acesta alegând să rezolve o problemă, nu să o ascundă, arată că poate 
lansa destinului său impulsuri de vindecare, de armonizare sau de împlinire. 
Curajul pe care-l dovedește acum va fi un element care va zidi, nu va distruge. 

Prin urmare, construcția aceasta proastă pe care Luna ne-o arată în 
această zi ne vorbește despre plăceri periculoase, despre ceea ce nu este în 
concordanță cu aspirațiile personale sau despre ceea ce ar putea foarte ușor să 
devină un mare pericol pe viitor. Luna neagră se află acum pe final de tranzit prin 
zodia Balanță și mai avem puțin până când aceasta își va încheia acest traseu de 
nouă luni și va intra pe zodia Scorpion. Până atunci, ne tentează cu tot felul de 
incidente, de conflicte bazate pe atitudini greșite, pe o formă de recompensă care 
nu este aleasă într-un mod adecvat sau nu este primită, cu discuții sterile despre 
oameni valoroși, cu tendința de a minții frumosul, de a înlocui valențele pozitive cu 
cele false și de a le convinge să slujească un interes meschin. Din acest punct de 
vedere, 26 aprilie este o zi de efervescență. Vom fi încurajați să ne adâncim într-o 
zonă a dorințelor și neîncrederilor parteneriale având clar convingerea că facem un 
lucru foarte bun pentru sine. În realitate, este unul dintre cele mai greșite lucruri pe 
care am putea să le facem față de propria persoană. Pentru a evita aceste derapaje 
este foarte important să punem în această performanță și curajul de a accepta că, 
totuși, unele lucruri se întâmplă pentru că așa trebuie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă avem 
puterea să schimbăm ceva este și momentul. Pentru ca schimbarea să fie bună ea 
trebuie să răspundă unui îndemn venit dintr-o armonie, nu dintr-o dizarmonie. 
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Miercuri, 27 aprilie 
Miercuri 27- 4-2016  2:53    Luna (Sag) --> Capricorn 

Miercuri 27- 4-2016  5:43 Sun (Tau) Opp [Sco] Juno 
Miercuri 27- 4-2016 16:41    Luna (Cap) Sex [Sco] Juno 

Miercuri 27- 4-2016 17:50 Sun (Tau) Tri (Cap) Luna 
 

Seriozitatea este pusă la încercare. Moment de clarificare. Sentimentele nu 
se vând. Interiorizare. Respect față de sentimentele celorlalți redus la minimum. 
Valorile practice sunt mai importante decât sentimentele. Binele poate fi respirat 
mult mai ușor însă mintea este blocată de conflicte. Viteza de reacție nu rezolvă 
problema. Evenimentele mici nu le pot înlocui pe cele mari. Independența doare. 
Conflicte parteneriale. Se dorește răscolirea trecutului care nu a fost clarificat. 
Patimile sunt lipsite de sens. Duritatea pare să fie soluția tuturor problemelor. 
Prietenia este cumpărată. Prosperitatea este cumpărată la colț de stradă. Viziune 
falsă asupra vieții. Simpatie față de oamenii vicioși. Nu se răspunde unei 
provocări reale, dar se răspunde unei provocări periculoase. Disconfort cauzat de 
neînțelegeri între asociați. Singurătatea este o creație falsă. Facem efort 
suplimentar. Dorim să privim foarte departe. 

 
Opoziția Soarelui cu Junon încurajează comportamente ciudate. În primul 

rând, vom pretinde celorlalți mai multă seriozitate decât putem da, vom impune, 
prin atitudine, prin cuvinte sau prin alte instrumente de lucru, să ni se spună 
adevărul, să ni se prezinte situația foarte clar, să ni se facă dezvăluiri poate chiar să 
ni se împărtășească din secretele celorlalți. Îi îndemnăm acum pe cei din preajmă 
să-și depășească anumite limite pentru a compensa neputința de a ne depăși noi 
înșine limitele pe care le avem. 

Cu alte cuvinte, parcurgem pe 27 aprilie zone de conflict dominate, cu 
precădere, de impulsul acesta de a vinde un sentiment, de a ascunde recunoașterea 
greșelilor, dar și de a pretinde celorlalți sinceritate maximă. Această opoziție a 
Soarelui cu Junon arată opoziția felului de a fi al individului față de necesitatea de a 
ne comporta într-un anumit fel. Pentru unii, toată schema aceasta poate însemna 
renunțarea la bun-simț, dacă acest bun-simț a fost până acum un element de 
autoritate. Opoziția cu pricina arată că lucrurile valoroase cu care am conviețuit 
până acum capătă o greutate aparte și avem probleme în a le menține, considerând 
că dacă ne eliberăm de prezența lor ne va fi mai bine. Această eliberare nu duce, din 
nefericire, decât la accentuarea complicațiilor. 

Poate, dacă, până acum, nu am disprețuit înțelepciune de viață, dacă nu am 
fost reticenți la un factor de transformare, putem spera că nu vom abuza de putere. 
Cei care abuzează de putere vor considera că această impulsivitate, această plăcere 
de a pretinde, de a impune sau de a lua reprezintă adevărata forță. 

De altfel, ceea ce avem de parcurs prin această schemă a opoziției dintre 
Soare și Junon devine o încercare în a refuza acțiunile negative, de a prefera 
autocontrolul și, prin aceste alegeri, să ne eliberăm din închisoarea dorințelor de 
putere, a dorințelor de a fi tot timpul în centrul atenției sau de frica de sărăcie, de 
despărțire, de puțin. 

Prin urmare, 27 aprilie ar trebui să fie o zi a abundenței însă, pentru că 
schema aceasta frumoasă care vine din trigonul Soarelui cu Luna este pusă la 
încercare de relația proastă pe care Soarele o are cu Junon, suntem atrași către 
ținte mai puțin plăcute. Faptele pe care le-am făcut până acum ni se par inutile, 
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achizițiile de până acum par foarte grele sau independența pe care am câștigat-o 
doare foarte tare. De aici până la a ne implica în conflicte parteneriale nu este decât 
un pas și, cu toate că nu este reprezentativ pentru ceea ce trăim în momentul 
acesta, oamenii ar putea astăzi să creadă mai mult decât este cazul că sunt 
înconjurați de ființe vicioase, de lucruri murdare, de ceea ce le îngrădește bucuria 
de a fi. Pentru că Luna astăzi nu poate media opoziția Soarelui cu Junon, dar lucrul 
acesta este făcut de Neptun, schema socială, cea patronată de Neptun care primește 
o opoziție din partea lui Jupiter retrograd, ne spune că aceste chinuri existențiale, 
aceste frământări ale individului au un echivalent în evenimentele sociale, sunt 
confirmate pe bună dreptate de ceea ce se află în jur, dar nu pentru a acuza, ci 
pentru a motiva schimbarea. Greșeala de altădată nu are nevoie acum de o 
convingere suplimentară, ci de o decizie în a ne desprinde de ea. În felul acesta 
poate fi folosită bunăstarea ce vine din trigonul Soarelui cu Luna, ca element 
personal, ca achiziție personală certă, suprapusă peste o conjunctură socială ușor 
tensionată. În cuvinte mai simple, societatea ne provoacă să fim mai buni. Dacă 
preferăm să mergem cu valul, cu curentul, cu gloata, schimbarea acesta bună nu se 
va întâmpla. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi că iubirea nu 
este un element impus și, atunci când ea este forțată să intre într-un spațiu foarte 
îngust, se transformă în frustrare. 

 
Joi, 28 aprilie 

Joi 28- 4-2016  0:07   Venus (Ari) Opp (Lib) Lilith 
Joi 28- 4-2016  0:55    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Joi 28- 4-2016  4:42    Luna (Cap) Tri [Vir] Jupiter 

Joi 28- 4-2016 12:16    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Joi 28- 4-2016 15:48    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Joi 28- 4-2016 19:56    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Joi 28- 4-2016 20:22 Mercury <Tau> S/R 
Joi 28- 4-2016 23:52    Luna (Cap) Tri <Tau> Mercury 

 

Sentimente conflictuale. Stare sufletească marcată de rememorarea 
insuccesului. Dreptatea înseamnă a-l răni pe celălalt. Curiozități periculoase. 
Răscolire a trecutului. Intrăm într-o perioadă de trei săptămâni de uitare. 
Revendicările sunt confuze. Sunt pierdute documente importante. Sunt găsite 
informații dureroase. Mare forță de exprimare. Puterea personală crește prin 
comunicare sau prin acțiuni de grup. Sinceritatea nu este apreciată. Aversiune 
față de frumos. Duritate. Se face apel la replica de final. Minciună. Șantaj. Ideea 
de viață mai bună este sinonimă cu a primi fără a face nimic. Simplitatea este 
confundată cu sărăcia. Idei răvășite. Lucrurile sunt cântărite greșit. Justiția este 
folosită abuziv. Împăcare cu trecutul care a fost clarificat. Îndemn către fapte 
neobișnuite. Neîncredere în sine atunci când lipsește o susținere exterioară. Risipă 
de informații. Corupție. Viciu. Sedimentare a 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. 

 
28 aprilie este cea mai proastă zi a acestei săptămâni. În primul rând, în 

noaptea de miercuri spre joi, Venus va împlini o opoziție cu Lilith. Apoi, cu puțin 
timp înainte ca ziua să se încheie, Mercur își va iniția mersul retrograd ce va dura 



Săptămâna 25 aprilie – 1 mai 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 21 aprilie 2016, ora 4:30 

aproape trei săptămâni. Magnetismul astral al acestei zile ne vorbește despre 
curiozități, despre etapa finală în revendicări care nu fac cinste oamenilor și care nu 
le sunt nici folositoare. Puterea personală crește acum prin comunicare, dar 
comunicarea va fi deficitară, nu doar pentru că vor fi active elementele astrale 
indicate mai sus, ci și pentru că acestora li se adaugă trecerea Lunii prin zodia 
Capricorn, despre care știm că nu favorizează nici interacțiunile, nici comunicarea 
ușoară, nici transferul de valori, ci mai mult un proces de observație sau de analiză. 
Cu alte cuvinte, ne ducem spre interior, dar acolo totul este întunecat. 

Deși domeniul acesta al secretelor dezvăluite nu este specific anului 2016, ci 
a fost definitoriu în anul anterior, în 2015, elementele acestea întunecate cu care 
vom interacționa pe 28 aprilie și care cer o mare putere de exprimare, ne vor 
încuraja să credem că vom putea face lucrul acesta doar dacă acumulăm 
suplimentar, doar dacă aflăm lucruri noi despre alții, despre ceea ce ne preocupă, 
despre ceea ce ar putea fi compromițător pentru alții. 

Cu toate că lucrurile acum sunt orientate către aversiune, către tristețe sau 
către soluționări rapide menite să strice, nu să repare, faptul că Luna mediază acum 
tendința Nodurilor și va trece și printr-o conjuncție cu Pluton, face din episodul de 
acum unul definitoriu la capitolul clarificare. Cu alte cuvinte, secretele dezvăluite 
vor ține doar de această zonă a clarificării prin care este investigat viciul, 
sentimentele confuze, răutățile, golurile afective sau poate chiar cele 
informaționale. Poate unora li se va părea greu de crezut cum este posibil să 
clarifici investigând ceea ce lipsește, analizând un gol, dar, conform dispozițiilor 
astrale de acum, golul acesta este mai curând o zonă întunecată. El are statut de gol 
pentru că nu activează la lumină, nu activează în planul conștient, nu se află acolo 
unde toate ne sunt accesibile, ci ascuns, dominat de impulsul a ceea ce nu trebuie 
împărtășit, nu trebuie spus. Nefiind într-o zonă accesibilă își atribuie calitatea de 
gol, dar golul acesta nu înseamnă ceva lipsit de conținut, ci doar ceva lipsit de 
vitalitatea de care dispun acum celelalte procese active. În felul acesta putem 
înțelege de ce sensibilitatea este folosită acum pentru sporirea patrimoniului 
personal, pentru a ne clarifica mai multe despre ceea ce simțim, față de cine, de ce 
trebuie să simțim într-un anumit fel, înlătură această barieră și aduce elementele 
din întuneric spre zona accesibilă, adică nu ne trebuie decât o picătură de 
discernământ pentru a vedea că putem, că piesele acestea pe care le ținem în 
întuneric sunt foarte folositoare și nu ne compromit. Totuși, nu trebuie să ne 
amăgim. Faptul că Mercur își începe acum deplasarea retrogradă arată că lucrul 
acesta este foarte greu de făcut. 

Prin urmare, 28 aprilie ne vorbește despre paradisul pierdut, despre 
curiozitățile periculoase care ne-au invadat, despre evenimentele care ne răscolesc 
în continuare chiar dacă ele ar trebui să se fi transformat în amintiri. 28 aprilie este 
și o zi de minciună, una de șantaj în care durerile acelea pe care nu le vedem sau nu 
le înțelegem strigă foarte tare, pun stăpânirea pe deciziile personale și modifică 
vizibil comportamentul. În egală măsură, 28 aprilie este și o zi de clarificare. Avem 
nevoie să știm care sunt lucrurile acestea, ce ne doare mai tare, cât de virulente 
sunt secretele pe care le deținem sau pe care le aflăm de la alții ori cât de 
compromițător poate fi un viciu. Dacă vom considera astăzi că avem nevoie să fim 
înțeleși, că numai prin înțelegerea celorlalți se sporește patrimoniul personal să nu 
intrăm în panică. Și acest mod de a ne raporta la lume, la viață este înscris în 
ecuația momentului. Adică trebuie să înțelegem că nu nevoile pe care le avem ne 
fac să ne simțim mai vulnerabil, nu așteptările pe care le avem de la ceilalți sunt 
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vinovate, ci cum interpretăm toate lucrurile acestea. Dacă ne va fi mai clară această 
schemă, vom suferi mai puțin. Doar atât trebuie să facem acum. 

Apoi, pentru că Mercur își începe mersul retrograd care va dura aproximativ 
trei săptămâni, suntem avertizați că, pe zodia Taur, retrogradarea acestei planete 
ne bulversează dorința de confort ca și cum vom crede că ne este permis să visăm la 
o viață îndestulată fără să facem nimic, doar pentru că există oameni care au parte 
de așa ceva. Când beneficiul acesta vine dintr-o structură astrală foarte complexă, 
el trebuie încadrat altfel, pe elemente de astrologie karmică, dar când vine din 
retrogradarea lui Mercur în mod sigur este o aberație a minții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a alege clarificarea ideilor nu 
de a alege ideile care sunt deja clarificate de alții sau de alte întâmplări. A face 
diferența dintre cele două arată a înțelege care este diferența dintre a acționa și a 
face parte pasiv din acțiunile celorlalți. 

 
Vineri, 29 aprilie 

Vineri 29- 4-2016  0:11    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Vineri 29- 4-2016  7:05    Luna (Cap) Squ (Lib) Lilith 

Vineri 29- 4-2016 10:02    Luna (Cap) Squ (Ari) Venus 

Vineri 29- 4-2016 11:42    Luna (Cap) --> Aquarius 

Vineri 29- 4-2016 23:58    Luna (Aqu) Squ [Sco] Juno 
 

Simplitatea pune la încercare gândirea echilibrată. Învinuire. 
Autocompătimire. Sentimentele confuze pot duce spre disperare. Nefericirea este 
pusă pe seama celorlalți. Destinul este bun, dar relațiile sunt proaste. Accident 
cauzat de neatenție. Se cere ajutorul. Aprecierea vine, dar nu este folosită așa cum 
trebuie. Îndemn către izolare. Suferința motivează despărțirea. Acces la 
informații care nu sunt înțelese corect. 

 
Într-un contrast vizibil cu ceea ce am constatat în ziua anterioară, ceea ce se 

va consuma acum ne îndeamnă să recuperăm din mers sau să recuperăm foarte 
repede ceea ce considerăm că am pierdut în ultimele patru săptămâni. 29 aprilie 
trebuie să devină o zi de simplitate când gândirea trebuie să fie echilibrată pentru 
că omul înțelege și care îi sunt provocările, dar înțelege și bucuriile la care are 
acces. Luna își încheie astăzi tranzitul său prin zodia Capricorn și le arată 
oamenilor că momentele de disperare ale zilei anterioare nu au fost chiar atât de 
dure și că, pe alocuri, greutatea acestora a fost cumva exagerată. Faptul că pe 29 
aprilie ni se pare că destinul este puțin mai bun ține și de atenție și, de ce nu, poate 
chiar de disponibilitatea pe care am arătat-o în ziua anterioară în a ne clarifica prin 
putere proprie ceea ce era confuz. 

Acum, când Luna trimite raze negative către Lilith și către Venus, cea care 
trece pe ultimul grad al zodiei Berbec, apare și o formă de revoltă pe care o 
argumentăm prin nevoia de a recupera. 

Ceea ce este neplăcut în această zi ține mai curând de zgomotul de fond, de 
repercusiunile dezlănțuirilor emoționale în cazul oamenilor care nu au educație sau 
nu au bun-simț. Zgomotul acesta de fond nu este îndreptat împotriva cuiva pentru 
a-l compromite sau pentru a-i distruge ceva, ci pur și simplu este o combinație 
complexă de dizarmonii personale. De lucrul acesta vom fi conștienți cu precădere 
în a doua parte a zilei sau spre seară când Luna s-a stabilizat deja pe zodia Vărsător 
și se află în fereastra careului cu Junon. 
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Un alt element dificil al acestei zile, dar care se va încadra în zona zgomotului 
de fond, a zăpăcelii, este cel al duplicității. Prima parte a zilei va fi dominată de 
încheierea tranzitului prin zodia Capricorn, sector pe care Luna îl activează într-un 
mod negativ încurajându-ne să căutăm imediat vinovați pentru ceea ce ne lipsește 
sau pentru ceea ce nu a beneficiat de un surplus. Această picătură de nervozitate va 
face casă bună cu zgomotul de fond, cu curajul oamenilor de a se exprima fără 
control. Apoi, când Luna va intra pe zodia Vărsător, o parte din aceste reacții vor fi 
trecute într-un alt plan sau oprite, dar Venus se va afla pe ultimul grad al zodiei 
Berbec până dimineața zilei următoare și, din orgoliu, oamenii își vor finaliza 
demersurile începute încă de dimineață, chiar dacă nu mai cred în ele ori le 
consideră greșite. 

Prin urmare, 29 aprilie devine o zi de impunere, atât în sensul pozitiv cât 
și în sensul negativ. Dacă până acum am apreciat ceea ce am iubit și nu vrem să 
schimbăm nimic în această zonă va trebui să depunem puțin mai mult efort decât 
am făcut până acum pentru a nu considera că o opoziție, fie ea cât de mică, 
reprezintă începutul unui eșec. Avem toate șansele ca, prin confuzia acestei zile, să 
atingem acest moment de îndoială și să rămânem cu impresiile acesta cel puțin trei 
săptămâni. 

În realitate, ceea ce vom parcurge de-a lungul acestei zile are același statut ca 
avertisment referitor la cât de mult rău am putea să facem dintr-o eroare, nu 
intenționat, nu pe baza unui plan. Bucuriile mici se amestecă acum cu tristețile 
mari, tristețile mici se strecoară în preajma bucuriilor mari și lucrurile acum ar 
putea fi enervante pentru că nu sunt nici foarte bune și nici foarte rele, așa cum ne-
am fi dorit. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, printr-o magie a cosmosului, avem 
acum acces la informații care nu sunt înțelese corect. Retrogradarea lui Mercur are 
un cuvânt important de spus în sensul acesta și noi, pentru că studiem astrologia, 
pentru că ne simțim informați atunci când consultăm mesajul magnetismului 
astral, ar trebui să fim primii care rezistă la acest impuls spre izolare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că lipsa de 
claritate a acestei zile este o dovadă de confuzie. Confuzia acestei zile vine acolo 
unde oamenii apreciază adevărurile parțiale ca fiind totale. Un om puternic are 
răbdarea necesară pentru ca această claritate să se împlinească în ritmul ei, nu 
când ordonă el. 

 
Sâmbătă, 30 aprilie 

Sambata 30- 4-2016  2:17    Luna (Aqu) Sex [Sag] Mars 

Sambata 30- 4-2016  3:35   Venus (Ari) --> Taurus 

Sambata 30- 4-2016  6:24 Sun (Tau) Squ (Aqu) Luna (Half Luna) 
Sambata 30- 4-2016 15:41    Luna (Aqu) Sex [Sag] Saturn 

 

Atitudine potrivită și corectă față de sine. Informația temperează 
atitudinea. Tărie de caracter. Revoltă împotriva timpului pierdut. Simpatii 
neobișnuite. 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. Disconfort cauzat de pierderi materiale. 
Se caută liniștea. Izolarea are acum un chip plăcut. 

 
Ceea ce se va consuma în noaptea de vineri spre sâmbătă are rolul de a ne 

îndemna să acordăm mai multă atenție stării de sănătate, tăriei de caracter, să 
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încadrăm revolta într-o zonă mai puțin periculoasă și să nu mai alimentăm 
atitudinile nepotrivite, agresive sau dure care au definit săptămâna anterioară. În 
noaptea de vineri spre sâmbătă Venus va ieși din zodia Berbec și va intra în zodia 
Taur îndemnându-i pe oameni să aibă o atitudine corectă față de sine, să creadă în 
respect, în muncă, în ceea ce este valoros pentru sănătatea mentală sau pentru cea 
fizică. Apare, astfel, o schimbare de atitudine, cea care va aprecia mult mai mult 
informația și care va transforma fapta confuză sau eronată pe care am tot preferat-
o până acum într-un element de rezistență. Tot în dimineața acestei zile, imediat ce 
Venus va intra în zodia Taur, se va împlini faza de Ultimul Pătrar, semn de 
agresivitate împotriva unor valori personale, de invitație la a redefini ceea ce până 
acum era foarte clar. Acum pentru că Venus se află într-un alt semn suntem invitați 
să acordăm o mai mare atenție stării de sănătate, activităților care până acum ne-
au solicitat pentru a nu ne mai expunem pericolelor gratuite, cele pe care le 
atragem în forul intim pentru că refuzăm să înțelegem anturajul așa cum este sau îl 
supraevaluăm. 

Ceea ce se consumă în ultima zi a lunii aprilie arată că interesul personal este 
acela de a fugi de probleme, de a atenua durerea, cât și de a ne apropia de 
regenerare. În această preocupare, izolarea ar putea să fie acum chiar plăcută, adică 
să nu ne mai facem probleme dacă această vindecare are condiții drastice, dacă ne 
cere să ne separăm de familie, de dietă pe care o avem, de anumite plăceri sau vicii. 
Rezultatul, cu Venus pe zodia Taur, este întodeauna unul foarte bun, poate chiar 
unul terapeutic. În plus față de ceea ce știm noi că reprezintă intrarea planetei 
Venus prin zodia Taur, ecuația astrală aferentă zilei de 30 aprilie ne îndeamnă să 
combinăm motivația cu necesitatea pentru a ieși din anonimat, pentru a ne pune în 
valoare mult mai bine  sau pentru a valorifica o idee pe care am promovat-o de-a 
lungul acestei luni. 

Prin urmare, 30 aprilie este o zi în care oamenii capătă o valoare mult mai 
importantă prin ceea ce reprezintă ei, prin ceea ce sunt, prin calitățile pe care și le-
au cultivat până acum, prin ceea ce vor să facă pentru a rămâne în istorie. Gândul 
cel curat este elogiat acum, este mult mai bine pus în valoare, mult mai atent 
selectat și orientat către ceea ce reprezintă gândirea abstractă sau speranță ca 
vibrațiile lunii mai să ne aducă realizări mult mai multe decât am avut ocazia în 
ultimele patru săptămâni. Ceea ce în această zi devine categoric ar putea foarte ușor 
să ajungă la finalitate, la despărțire sau să anunțe, prin ceea ce se consuma acum, 
etapa finală a ceea ce se va consuma cel mai târziu în prima jumătate a săptămânii 
următoare. Cert este că prin trecerea lui Venus pe zodia Taur oamenii trec prin 
probleme legate de un anume disconfort material, de atașament față de lucruri, față 
de etaloane ale frumosului și opun rezistență față de schimbare. Ca o consecință a 
răfuielilor din 30 aprilie se poate stabili că despărțirile de acum sunt cu adevărat 
decisive. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi noile energii ale 
trecerii planetei Venus pe zodia Taur pentru a iubi frumosul, pentru a accepta ceea 
ce este rafinat și distins, pentru a iubi gingășia și delicatețea. Toate celelalte 
etaloane care striga foarte tare care prezintă frumosul și care agasează 
sensibilitatea oamenilor sunt de fapt chipuri sinistre ale eșecurilor următoare. 
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Duminică, 1 mai 
Duminica  1- 5-2016  2:52    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  1- 5-2016  5:50    Luna (Aqu) Squ [Tau] Mercury 

Duminica  1- 5-2016 13:33    Luna (Aqu) Tri (Lib) Lilith 

Duminica  1- 5-2016 15:00 Sun (Tau) Sex (Pis) Neptune 
Duminica  1- 5-2016 17:29    Luna (Aqu) --> Pisces 

Duminica  1- 5-2016 21:13    Luna (Pis) Sex (Tau) Venus 
 

Independență. Sentința dată împotriva sensibilității celuilalt. Suntem 
aproape de o tentație. Inspirație salvatoare. Valorile universale pot fi aplicate în 
problemele personale. Deschideri către o mare valoare. Marile biografii sunt un 
exemplu bun. Seducție. Depășirea unui impas. Combaterea fricii de singurătate. 
Acces la binele celorlalți. Așteptări realiste. 

 
Luna își încheie în această zi tranzitul său prin zodia Vărsător și, pentru cât 

timp mai are de parcurs acest semn, îi îndeamnă pe oameni să se întâlnească cu 
curajul. Apoi, nu doar acest tranzit îi ajută pe oameni să fie mult mai realiști și mai 
atenți la ceea ce au de înfăptuit, ci și faptul că, înainte ca Luna să-și încheie 
deplasarea sa prin zodia Vărsător, adică în Perioada sa fără direcție, Soarele va 
definitiva sextilul cu Neptun pe care îl împlinește de ceva vreme. Gândul că suntem 
folositori, utili celor din preajmă, că avem puterea necesară pentru a fi 
independenți sau pentru a suporta o sentință destul de dură a ceea ce am făcut în 
luna anterioară sau în primele trei luni ale anului ne oferă privilegiul de a ne alinia 
în rândul marilor biografii. Desigur, nu toată lumea are privilegiul de a trăi o viață 
cu totul excepțională. Există și oameni care își exagerează calitățile personale doar 
pentru a-și îmbunătăți, pentru o scurtă perioadă de timp, valoarea vieții personale 
cu scopul de a depăși un impas. Cu alte cuvinte, avem ocazia pe 1 mai să schimbăm 
impresiile celor din jur, chiar dacă lucrul acesta se va întâmpla pentru o scurtă 
perioadă de timp. 

Nu este deloc întâmplătoare asocierea primei zile a lunii mai cu planta 
numită pelin, cea care este renumită în folclor prin gustul său amar. Ideea în sine 
de pelin este sinonimă cu acest gust care înseamnă, într-o reprezentare emoțională, 
expresia concentrată a durerilor și tristeților sufletești. O altă reprezentare care este 
în consonanță cu ceea ce se consumă pe 1 mai vine dintr-un obiceiuri românesc, cel 
care scoate în evidență înțelepciune și puterea de îndurare a acestui popor. Adesea 
se spune, în zonele unde tradiția se mai păstrează, că oamenii, atunci când au 
probleme și se întâlnesc pentru a și le rezolva, se întreabă: 

- Ce este mai dulce decât dulcele? 
- Ultima picătură de amar, este răspunsul.  
Sextilul acesta al Soarelui cu Neptun, cel care ne oferă accesul la binele 

celorlalți, care ne arată că avem motive să lansăm așteptări realiste față de ceilalți, 
să ne raportăm la exemplele frumoase de viață ale celorlalți, conține această 
expresie absolut minunată care ne ajută să privim cu mai multă încredere peste 
încercările cotidiene, peste amarul vieții. 

Prin urmare, finalul acestei săptămâni și începutul lunii mai ne arată că 
trăim vremuri complicate, că independența este pusă serios la încercare și că 
valorile zilei de mâine trebuie privite acum și prin ceea ce am numit de multe ori în 
analizele pe care le facem aici drept "gândire abstractă". Pentru că încercările vieții 
sunt destul de complicate, am putea să parcurgem pe finalul acestei săptămâni și 
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începutul lunii mai tentații destul de periculoase, cele care sunt legate de glorie sau 
de atitudinea pe care oamenii o au atunci când pierd gloria, când sunt învinși, când 
depășesc un impas personal, dar nu sunt în stare să depășească un impas colectiv. 

Pentru că luna mai, conform devizei generale, ne aducem lupta cu inamicii 
invizibili, iar prima decadă ne accentuează această adâncime în sentimente și ne 
încurajează să punem puterea pe picior de egalitate cu diminuarea, am putea foarte 
ușor să înțelegem că acest sextil între Soare și Neptun reprezintă o poartă către 
cunoaștere. Din nefericire, oamenii nu au atracție către așa ceva și, fiind vorba 
despre un unghi care face referire la un proces interior, la ceea ce se desfășoară 
departe de privirile celorlalți, am putea foarte ușor să pornim în această aventură a 
lunii mai cu iluzia că ducem un bun mai departe, dar fără să găsim cele mai bune 
metode de a combate frica de singurătate. Ceea ce găsim în interior, conform a ceea 
ce parcurgem în această săptămână, seamănă cumva cu un instrument de tortură, 
cu un pumnal pe care nu-l folosim împotriva unui element inutil sau periculos, ci 
împotriva propriei persoane. Desigur, nu toată lumea își va folosi sensibilitate în 
sensul acesta. Asta înseamnă că imediat ce Luna va intra pe zodia Pești, adică spre 
seară, și va împlini sextilul cu Venus, nevoia de stabilitate va deveni un element 
absolut esențial pentru toate aceste necesități. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne propune astăzi să 
finalizăm nimic. Ceea ce finalizăm într-un moment de maxim zdruncin emoțional 
își va menține pe perioada desfășurării sale caracterul vulnerabil. 
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2 - 8 mai 2016 este săptămâna poveștilor frumoase despre o poartă care se 
deschide și alta care se închide, dar și a petalelor rupte după regula: "Mă iubește, 
nu mă iubește... ". Mulți vor arăta acum o preocupare insistentă față de perspectiva 
lucrurilor, dar, în realitate, vor striga foarte tare după amintirile dureroase ce își au 
originea în evenimente consumate în mijlocul lunii ianuarie sau la începutul lunii 
martie. Rămâne de văzut însă dacă își vor găsi puterea necesară să treacă mai 
departe de acestea respectând recomandările inserate aici, construind un destin 
pozitiv, nu unul plin de argumente agresive. 

Cine va dori să reînvie trecutul invocat mai sus va avea multiple ipostaze 
astrale, în special în prima jumătate a săptămânii, pentru a face acest lucru. 
Această reînviere a trecutului este un element definitoriu al acestei săptămâni, dar 
poate fi o opțiune. Cine va alege acest traseu va vorbi în această săptămână despre 
porțile care se închid, despre cât de ușor au fost înșelați, trădați sau umiliți, despre 
efortul pe care l-au depus și care nu a fost apreciat în niciun fel. 

De partea cealaltă sunt oamenii pozitivi care vor conștientiza aceste elemente 
apăsătoare, vor surprinde propriile defecte de caracter într-un alt context, nu se vor 
acuza atât de mult, nu-i vor acuza nici pe ceilalți, pentru că vor selecta ceea ce au de 
împlinit acum, termenele pe care trebuie să le respecte, cadourile pe care trebuie să 
le facă, sarcinile de care trebuie să se achite. Acești oameni vor vorbi în această 
săptămână despre porțile care se deschid. 

Mai există însă o categorie de persoane, cele care preferă să viseze cu ochii 
deschiși, ființele care cultivă un sentiment de neapartenență pentru că nu vor să 
trăiască dramele, dar nu vor nici să facă nimic important cu sine pentru a le evita, 
visând la conjuncturi favorabile de pe urma cărora să beneficieze fără nicio 
răspundere. 

În toate cele trei cazuri avem de-a face în această săptămână cu povești 
frumoase. Rămâne de văzut dacă prin aportul personal frumusețea acestor povești 
va fi transformată în elemente extravagante, în obiecte ascuțite, în lumini prea 
puternice, puse în ochi pentru a reduce vizibilitatea. Caracterul frumos al acestor 
povești este alimentat și de unghiurile frumoase, dar și de cele agresive și de Luna 
nouă care se va împlini pe 6 mai, dar cu precădere de trigonul cu totul aparte pe 
care Soarele îl împlinește cu Pluton. Toate aceste unghiuri ne arată că trăim un 
moment foarte important al anului 2016 când deciziile sunt foarte importante. 
Așadar, avem nevoie să fim foarte atenți la instrumentele pe care le folosim pentru 
că acestea devin argumente, iar argumentele devin convingeri de viață. 

Recomandarea pentru această săptamână este aceea de a face în așa fel încât 
totul să fie simplu. Ceea ce se complică poate obosi, iar, pe acest fond, oboseala nu 
ne duce la nimic bun. 
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Luni, 2 mai 
Luni  2- 5-2016  4:07    Luna (Pis) Tri [Sco] Juno 

Luni  2- 5-2016  6:30    Luna (Pis) Squ [Sag] Mars 

Luni  2- 5-2016 13:17    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Luni  2- 5-2016 14:53 Sun (Tau) Sex (Pis) Luna 
Luni  2- 5-2016 16:18    Luna (Pis) Opp [Vir] Jupiter 

Luni  2- 5-2016 19:34    Luna (Pis) Squ [Sag] Saturn 

Luni  2- 5-2016 23:15    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
 

Sensibilitate orientată împotriva propriei persoane. Criză de identitate. 
Răspunsuri negative. Dreptatea este abuzivă. Se întârzie o decizie. Ezitare. 
Alegeri dificile. Reîntâlnire. Simplitatea este soluția tuturor problemelor. 
Revendicare. Invazie. Evenimentele sociale ne iau pe nepregătite. Se construiește 
un dezechilibru. Evenimentele superficiale ascund adevărata problemă, nu o 
amâna. Regretele sunt greu de ascuns. 

 
Debutul săptămânii se face cu un impuls către a explora acea sensibilitate pe 

care, poate, în mai multe situații, am neglijat-o. Nu va conta care este calitatea 
acestei sensibilități, ci va conta orientarea pe care am neglijat-o anterior, cea care se 
va putea reedita acum. Sensibilitate aceasta îi ajută pe oameni să gândească mai 
bine, mai profund, în afara interferențelor care sunt acum foarte vizibile pe scena 
socială. Elementele acestea care țin de revendicare, invazie, toate problemele 
acestea sociale care nu au logică și care sunt specifice haosului anului 2016, se 
transformă, prin înțelepciunea zilei de 2 mai, în avertismente. Avertismentele fac 
acum referire la alegeri, iar asta tocmai pentru că alegerile din prima zi a acestei 
săptămâni sunt foarte dificile. Reîntâlnire pe care le experimentăm acum, gândurile 
care ne duc spre anumite zone, spre anumite amintiri, spre anumite conjuncturi, ne 
vorbesc și despre soluții, ne și avertizează că urmează o perioadă de schimbare. 
Partea de început a acestei schimbări s-ar putea să fie neplăcută, poate chiar foarte 
neplăcută pentru că am cerut lucrul acesta, iar acum ne întoarcem din nou la o 
solicitare mai veche, adică suntem dispuși să folosim mai multe rezerve, mai multă 
determinare pentru lucrul acesta, iar împlinirea nu are de ales, va trebui să se 
concretizeze. 

Este posibil ca unora situațiile acestea ciudate să li se pară mofturi, pretenții 
de moment, lucruri care nu au măsură, construcții mentale lipsite de coerență. Se 
întâmplă lucrul acesta pentru că, în cele mai multe din situații, adversarul ce este 
afectat de transformarea anunțată acum este de fapt un colos, are o mare vechime 
în zona în care activează și aproape că nimeni nu se mai gândea că se mai pot face 
schimbări în acest sector. Nu trebuie să trăim cu impresia că lucrurile acestea, dacă 
ne atrag atenția în momentul acesta, sunt noi. Ideea în sine de reevaluare, de 
revizie sau reînviere a unei probleme, a unei solicitări mai vechi arată că această 
transformare a fost pregătită din timp. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton categoric. Cu toate că 
pentru foarte mulți dintre noi este o zi de sărbătoare, magnetismul astral nu ține 
cont de procesele acestea morale, de revizuirile acestea spirituale, așa cum este 
sărbătoarea de acum. Procesele care se activează acum lucrează asupra acelor 
convingeri pe care le-am lansat de mai multe ori de-a lungul vieții, dar cu precădere 
în ultimii ani, și care acum trebuie să fie reeditate. Reeditarea problemei de acum 
ne atrage atenția asupra faptului că nu mai putem amâna și va trebui să acceptăm 
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că intrăm în linie dreaptă spre obținerea a ceea ce am cerut, dar va trebui să 
acceptăm și modul în care această solicitare se va realiza. De aici înțelegem că va 
urma o perioadă complicată pentru că realizarea doar pe drumul ăsta merge. 
Marile schimbări, marile revoluții s-au făcut de fiecare dată cu sacrificii, cu efort, cu 
dureri. 

În zona vieții private, evenimentele superficiale pe care le vom prefera 
ascund, de fapt, o mare problemă. Cu toate că lucrurile ar putea să ne păcălească 
acum cu o amânare, nu foarte mare, poate chiar până la finalul acestei săptămâni, 
ar trebui să știm, pentru că este mult mai bine să fim informații decât să hrănim 
peste ani de zile regretul, că orice amânare abordată acum, la începutul acestei 
săptămâni sau în alte zile ale acestei săptămâni, pe care le mă vom invoca punctual, 
înseamnă a ne așeza din start pe tronul eșecului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi astăzi siguri pe ceea ce 
gândim, pe ceea ce simțim pe ceea ce transmitem celorlalți. Ceea ce nu ne este clar 
acum, nu prin ceea ce ar trebui să primim de la alții, ci prin ceea ce deținem, este, 
în realitate, ceea ce ar trebui lăsat în urmă. Elementele care au nevoie de 
transformare sunt clare prin ceea ce trebuie schimbat. Lupta de acum este dusă 
între două elemente care sunt clar definite. Ceea ce nu este clar definit se declară pe 
sine din start ca fiind "învinsul". 

 
Marți, 3 mai 

Marti  3- 5-2016  2:01    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Marti  3- 5-2016  8:03    Luna (Pis) Sex [Tau] Mercury 

Marti  3- 5-2016 10:03    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Marti  3- 5-2016 10:58 Sun (Tau) Tri [Vir] Jupiter 
Marti  3- 5-2016 20:01    Luna (Pis) --> Aries 

 

Revoltă împotriva unei sancțiuni. Trecutul nu invadează. Cuvintele sunt 
folosite corect, dar înțelesul lor este răstălmăcit. Se produce o vindecare. Se face o 
clasificare obositoare. Maniera în care spunem un adevăr este contestată. 
Reîntoarcerea la obiceiuri mai vechi. Redeschiderea unei discuții. Viziune 
interesantă asupra unor întâmplări. Piedici în desfășurarea unui demers. Fugă de 
problemele personale. Devenirea se face cu un preț. 

 
In noaptea de luni spre marți Luna va trebui să treacă prin Coada Dragonului 

și are loc o rememorare a întâmplărilor triste care s-au consumat în ultimele două 
săptămâni. Aceste întâmplări triste ne oferă o anume revoltă și considerăm că, fie și 
în situațiile care până la urmă au ieșit așa cum am vrut noi, tot există o urmă de 
neputința, de incertitudine sau de lipsa de respect motiv pentru care trebuie să 
acționăm. Trecutul ne invadează acum într-un mod mai puțin plăcut și pe unii ar 
putea să îi ia pe nepregătite, nu neapărat că aceste evenimente care se consumă 
acum sunt foarte dure, ci pentru că, din cauza lui Mercur retrograd, înțelegem 
greșit totul, interpretăm ansamblul situației după concluzii nefirești și vrem, cu 
insistență sau cu neobrăzare, ca toate lucrurile să funcționeze după această 
concluzie. 

Aceasta este o manieră mai puțin corectă, mai puțin bună sau mai puțin 
frumoasă de a spune un adevăr. De altfel, pentru că Luna trece acum prin zodia 
Pești, accentuând aceste emoții ce ar trebui înțelese, interpretate sau încadrate 
corect, nu este potrivit să ne lăsăm acum sentimentele la voia întâmplării și să 
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considerăm că tot ceea ce ne iese pe gură este corect, tot ceea ce ne vine să facem 
chiar trebuie cu adevărat făcut. Semnul acesta al obrăzniciei care poartă astăzi 
denumirea de "întâmplare" complică lucrurile, nu le rezolvă, accentuează durerea, 
nu o atenuează. 

Trigonul Soarelui cu Jupiter retrograd conține această manieră de a trece 
dincolo de ceea ce este important, de ceea ce am gândit corect până acum pentru că 
ni se permite. Unii s-ar putea să considere că a sosit momentul să-și ofere câteva 
momente de relaxare, să considere că decăderea pe care ar putea să o 
experimenteze acționând în direcția aceasta nu este atât de periculoasă. Apoi, 
oamenii aceștia care preferă lenea, comoditatea sau indolența vor fi cei mai mari 
filozofi în a explica teoria eșecului. 

Un om obiectiv va considera că reușita de acum este un semn de apreciere 
din partea comunității sau chiar din partea universului, iar eșecul de acum este o 
pedeapsă divină. Din fericire, nu este chiar așa, adică lucrurile nu sunt dependente 
de condiții atât de înalte, atât de mari și nu ni se cere un preț foarte mare pentru a 
fi apreciate. Unele persoane, cele care își dau importanță, care iubesc lauda de sine 
sau care caută să-și cântărească faptele proprii doar după laudele exagerate ale 
celorlalți se vor simți vizate de toate aceste opoziții sociale. Dacă nu suntem 
apreciați reacționăm pedepsimdu-i pe ceilalți cu retragerea dintr-un grup, dintr-o 
structură, adică bunăstarea pe care o reprezentăm nu mai este pusă la dispoziția 
celorlalți. Pe același model funcționează și aceste evenimente cosmice, adică tot pe 
avertizare, pe corectarea atitudinii față de trecut, pe renunțarea la pretenții. Acesta 
este cadrul general, acestea sunt apele care se agită acum pentru că bate vântul 
schimbării, dar un om înțelept știe că vântul nu bate pentru a agita apele, ci din alte 
motive. Greșeala acestei zile este aceea de a lua totul în sens personal, de a folosi 
atenția și determinarea pentru a cere mai mult de la viață. Fiind în această zonă a 
pretențiilor fără margini vom primi de la viață ceea ce cerem cu insistență: 
pretenții. 

Prin urmare, 3 mai este o zi în care am fi tentați să credem că 
evenimentele ce se consumaă acum sunt dominate de reglarea de conturi. Piedicile 
care se desfășoară acum par orientate împotriva individului, împotriva 
performanțelor sale, în timp ce ele sunt îndreptate împotriva unor evenimente, 
împotriva unor demersuri. Ne va veni greu să observăm de ce se întâmpla așa ceva, 
de ce avem nevoie de experiențe de genul acesta, de ce prețul pentru liniște sau 
pentru performanță trebuie plătit în modul acesta. Toată această împărțire a lumii, 
toată această clasificare ni se va părea foarte obositoare și mulți vor fi înclinați să 
nege până și adevărul pe care l-au susținut și în care au crezut în săptămânile 
anterioare. 

În realitate, elementele prețioase ale acestei zile nu vor fi apreciate pe motiv 
că nu sunt șlefuite de la sine, că nu le găsim pe stradă așezate așa cum ar trebui să 
le folosim, ci sunt amestecate printre probleme. Trecerea Lunii prin acest ultim 
sector al zodiei Pești ne face să le vedem pe aceste instrumente prețioase ca fiind 
mult prea obositoare, iar procesul lor de selecție o umilință publică. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fugi de responsabilitate. 
Devenim persoanele pe care ni le dorim dacă suntem răspunzători de ceea ce știm 
că reprezentăm, nu de ceea ce credem că ni se spune în momentul acesta. 
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Miercuri, 4 mai 
Miercuri  4- 5-2016  7:39    Luna (Ari) Tri [Sag] Mars 

Miercuri  4- 5-2016 16:29   Venus (Tau) Opp [Sco] Juno 
Miercuri  4- 5-2016 20:32    Luna (Ari) Tri [Sag] Saturn 

 

Independență. Conflict deschis. Revendicări fanteziste. Duritatea este 
exprimată într-un mod penibil. Se va vorbi despre rușine. Mintea este rătăcitoare. 
Un adevăr este ascuns. Se schimbă vremurile. Încântarea este plătită scump. 
Suferință. Emoțiile nefirești judecă adevărul universal în împrejurări ciudate. 
Disciplina este sancționată. Adevărul este protejat cu mare efort. 

 
Luna se află, încă din seara zilei anterioare, în tranzit prin zodia Berbec și are 

de împlinit acum un trigon cu Marte retrograd, dimineața, iar, apoi, spre seară, un 
trigon cu Saturn retrograd. În mijlocul său, ziua conține o opoziție între Venus și 
Junon. Vom resimți în momentul acesta nevoia să ne relaxăm, însă nimic din ceea 
ce ni se întâmplă acum nu ne încurajează în sensul acesta. Pe de o parte, vom 
considera că independența ne bate la ușă, apoi avem conflicte nerezolvate pe care 
trebuie să le abordăm cu maximă seriozitate, pe care nu le putem lăsa să se 
desfășoare de la sine, să facă pui. În realitate, conflictele pe care le parcurgem acum 
nu sunt noi, ci seamănă cu unele pe care le-am întâlnit în luna ianuarie sau în luna 
martie. Vorbim aici despre rușine, eșec într-un demers public, judecată aspră 
aplicată unui prieten, fără motive serioase, fără a avea dreptate, fără a calcula 
pierderile reale ce ar putea apărea în urma trecerii acestui conflict în etapa 
următoare. Ne va veni greu în această zi să ne urmăm cursul și aspirațiile în care 
am crezut pentru că vom considera că acestea sunt rezervate doar ființelor speciale, 
doar celor care reușesc să își protejeze emoțiile pe care le au, fie ele și nefirești, 
bucurându-se de ceea ce este simplu sau de anumite privilegii obținute prin regim, 
castă, religie, inteligență nativă. 

Schema zilei de 4 mai ne vorbește despre performanță, dar ne îndeamnă să o 
arătăm în împrejurări ciudate. S-ar putea ca aceste împrejurări ciudate să verifice 
capacități simple, care, în normalitate, nu ar avea nimic special, spre exemplu un 
calcul matematic sofisticat făcut în stradă, pe scara autobuzului, în primele secunde 
după trezire când atenția este îndreptată spre altceva. 

Ceea ce va fi plăcut în această zi va purta această amprentă a inversiunii, ca și 
cum caracterul propriu până acum numai în felul acesta s-a exprimat. Un om care 
este rațional, care a urmat tot timpul vieții sale un curs constant, va vedea în 
această ciudățenie a zilei de 4 mai o dovadă de plafonare, de dizolvare sau de 
suprimare a unui comportament progresiv. Nu va putea vedea în ciudățenia de 
acum performanță, ci doar un divertisment dizgrațios. În felul acesta, se poate 
observa, într-o balanță a valorilor, care este calitatea celui care acționează, care 
sunt elementele de care se folosește pentru asta, și câtă obiectivitate dovedesc cei 
care stau pe margine. În realitate, în 4 mai nimeni nu este protejat de ceea ce am 
mai făcut și altă dată în mod greșit, o atitudine necuviincioasă, o critică gratuită, o 
desconsiderare. 

Prin urmare, ecuația astrală a zilei de 4 mai ne arată în oglindă care sunt 
valorile pe care le deținem în momentul acesta. Oglinda însă are acum puterea să 
deformeze realitatea. Fie pentru că este deformată, fie pentru că a fost făcută să 
traseze un alt contur imagini, schemele acestea par complet inversate în așa fel 
încât acolo unde este vorba de echilibru să se vorbească despre revoltă, acolo unde 
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este revoltă să ni se pare că a fost o dovadă de curaj. 4 mai este, așadar, ziua 
expresiilor nefirești când omul se joacă de-a zeul, când nu dorește să-l interpreteze 
corect anumite informații, dar își consumă toată energia sa în acțiuni care să 
provoace manie, ofensă, decepție sau procedând așa să îi umilească pe ceilalți. 
Unghiurile acestea care se împlinesc astăzi au această ambivalență ciudată. 

Visul de a reuși într-un demers foarte complicat este acum încercat teribil. 
Adevărul va fi protejat doar cu mari eforturi în așa fel încât din ceea ce facem astăzi 
să ne rămână doar contracția, doar suferința că am încercat, că am muncit, că ne-
am concentrat foarte puternic să contractăm timpul, să reducem etapele de lucru 
pentru a obține un rezultat rapid. Se pierd din vedere că, în realitate, ambiția de a 
obține acum un rezultat spectaculos este cauza tuturor suferințelor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că o imagine 
deformată este ansamblul situației. Să acordăm evenimentelor de acum doar 
importanța pe care o au, chiar dacă este mică. 

 
Joi, 5 mai 

Joi  5- 5-2016  0:11    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Joi  5- 5-2016  7:15    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Joi  5- 5-2016 17:19    Luna (Ari) Opp (Lib) Lilith 

Joi  5- 5-2016 20:09    Luna (Ari) --> Taurus 
 

Duritate. Independența ne prinde cu garda jos. Pericol în demersuri ne 
analizate. Privare de libertate. Deplasări complicate. Valori puse la încercare sau 
obținute foarte greu. Luptă inutilă. Vedere de ansamblu obositoare. Lumina nu 
ajută. Aventuri periculoase. Drumurile se încurcăm. Libertatea este plătită 
scump. Tentația de a ne întoarce la obiceiuri mai vechi. 

 
Luna își încheie astăzi tranzitul său prin zodia Berbec și pune capăt unor 

probleme de conduită. Face lucrul acesta cu duritate și, în consecință, mulți vor 
considera că această duritate nu este altceva decât o dovadă de independență. 
Pentru că pe ultimul segment al zodiei Berbec, Luna trebuie să treacă prin 
conjuncția cu Uranus și opoziția cu Lilith, pe acești oameni nu-i interesează să 
demonstreze, nici măcar libertatea aceasta cu care ar fi tentați să se laude la un 
moment dat. Fac ceea ce fac pentru că se cred liberi, independenți, deoarece nu 
consideră că trebuie să dea socoteală celorlalți pentru ceea ce gândesc sau fac. De 
altfel, atitudinea aceasta nu este conformă cu realitatea și arată tot conflicte pe 
atitudine pe care oamenii le parcurg atunci când drumurile li s-au încurcat. A trece 
printr-o perioadă în care drumurile sunt încurcate, a participa la aventuri 
periculoase pe o opoziție Lună-Lilith, oricât de benefică ar fi acum conjuncția Lunii 
cu Uranus ca semn de independență, libertatea aceasta pe care o folosim ca 
monedă de schimb, cu care vrem să strivim indiferența celorlalți sau interesul lor 
față de ceea ce nu-i privește, va fi plătită foarte scump. 

Combinația aceasta la care participă Luna pe ultimul segment al zodiei 
Berbec reactivează o schemă a complexelor de inferioritate pe motiv că nu avem ce 
ne trebuie, ne lipsește din cămară alimentul pe care ni-l dorim cel mai mult sau 
ducem lipsă de bani pentru medicamente ori pentru confort. Vederea aceasta de 
ansamblu, tocmai pentru că selectează ceea ce nu este de referință acum, devine 
obositoare. 
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Scapă din această furtună doar omul condescendent, cel care, oricât de multe 
conflicte interioare ar avea, nu se lasă pradă tentației de a se întoarce la obiceiuri 
vechi, el nu deschide o poartă pentru că alta i-a fost închisă, nu face nici invers, ci 
participă la jocul acesta al vieții în care multe lucruri se întâmplă de la sine, nu 
împotriva sa, nu pentru el, ci împreună cu el. Cine va putea face lucrul acesta acum 
când Luna activează acest careu în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton 
drept focar, este cu adevărat o ființă puternică, nu impulsivă, dură, nu 
încrâncenată. 

Prin urmare, 5 mai ne duce spre conștientizarea unor probleme de 
atitudine, unele dintre ele îmbrăcate în hainele pericolului sau în lumina 
avantajelor foarte mari. Poate ar trebui să fim puțin mai maturi, să nu mai 
considerăm că lucrurile acestea sunt construite împotriva noastră sau pentru a ne 
avantaja. Combinația aceasta teribilă care creează o presiune pe ideea de 
patrimoniu, pe ideea de statut social, adică cea care face referire la ceea ce suntem 
și ceea ce deținem, primește această atracție către fals, adică să credem despre noi 
înșine și despre ceea ce am construit până acum ceea ce nu este real. Conjunctura 
aceasta a cunoașterii pe care o parcurgem acum, în 5 mai, înainte ca actualul ciclu 
lunar să se încheie, face referire la convingeri eronate despre calitățile personale, 
despre impactul pe care-l avem asupra comunității sau imagini false despre 
conflictele care ne-au consumat ani din viață. 

Există, într-un mod foarte vizibil, această tentație de a ne întoarce la 
obiceiuri mai vechi, dar nu o vom face cu curiozitatea celui care între timp a învățat 
ceva nou și vrea să își demonstreze lui însuși că poate mai mult sau că, în 
aprecierea sa, ceilalți au greșit, ci cu aceeași atitudine falsă, temătoare, 
sărăcăcioasă. Cei care sunt aroganți acum nu dovedesc putere, ci că sunt înglodați 
în suferință. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a adăuga faptele acestei zile la 
cartea vieții, nu de a le scrie printre alte rînduri, nu de a le ascunde în pagini îndoite 
sau de a înlocui cu ele fraze despre care credem acum că nu au avut niciodată 
înțeles. 

 
Vineri, 6 mai 

Vineri  6- 5-2016  4:27    Luna (Tau) Opp [Sco] Juno 

Vineri  6- 5-2016  8:12    Luna (Tau) Con (Tau) Venus 

Vineri  6- 5-2016 14:32    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Vineri  6- 5-2016 17:06    Luna (Tau) Tri [Vir] Jupiter 

Vineri  6- 5-2016 22:29 Sun (Tau) Con (Tau) Luna (New Luna) 
Vineri  6- 5-2016 23:37    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

 

Amețeală. Începuturi periculoase. Se vorbește prea mult despre bani sau 
bunuri. 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. Se caută un 
doctor. Bârfă. Un start negativ pentru ziua de mâine. Valorile materiale sunt în 
criză. Acces la informații care transformă, schimbă sau modifică. 

 
Cea mai mare parte din zi o vom parcurge pe ultimele raze ale vechiului ciclu 

lunar. Spre seară, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, se va împlini faza de 
Lună nouă pe zodia Taur, cea care ne va atrage atenția asupra rădăcinilor, asupra 
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seriozității, asupra gândurilor puternice de care trebuie să ne folosim pentru a ne 
clarifica o problemă de destin și a merge mai departe pe un traseu corect. Abia 
acum vom înțelege mult mai clar deviza generală aplicată acestei săptămâni, cea 
care ne vorbește despre drumuri închise, despre drumuri deschise, dar și despre 
jocul speranțelor. 

Cu această Luna nouă de pe zodia Taur se constată o aglomerare a acestui 
semn, adică, practic, zodia Taur este, pentru două zile, semnul cu cele mai multe 
planete. Sentimentul acesta al seriozității, al greutății, al lucrului făcut cu respect, 
cu severitate dacă este nevoie, devine un element definitoriu al acestei zile, dar și al 
următorului ciclu lunar. 

Nu se poate vorbi acum, pe 6 mai, despre tot ceea ce implică schema oferită 
de conjuncția dintre Lună și Soare tocmai pentru că ea se consumă spre finalul 
zilei. Din această cauză impactul Lunii noi asupra zilei de 6 mai aduce această notă 
grea ce vine mai mult din impactul zodiei Taur decât din conjuncția luminariilor, 
din care înțelegem că suntem în fața unui eveniment important care nu se-ntâmplă, 
că deși mai avem un pic până când traseul se încheie, trăim cu durerile trecutului, 
cu suferințele care nu se opresc, nu se topesc, nu se dizolvă în nimic. Mulți oameni 
ar putea trece acum printr-o cădere nervoasă, ar putea spune lucruri în care nu 
cred doar pentru că există o mare presiune internă cu care nu mai pot conviețui. 
Este o mare greșeală să cedăm în fața acestei presiuni doar pentru că ne așteptăm 
să se întâmple ceva bun și lucrul acesta întârzie să apară. Dacă cedăm în fața acestei 
presiuni și ne implicăm în asocieri dubioase, dacă cedăm fricii, dacă ne implicăm în 
acumulări dure pe baza acestor confuzii care ne spun că problemele nu s-au 
terminat și trebuie să acumulăm dacă nu dorim să pierdem totul, riscăm să creăm 
un moment istoric din această nemulțumire, să refuzăm binele la care nu am ajuns 
încă pe motiv că el, de fapt, nu există. Disperarea aceasta va semăna foarte mult cu 
calitatea acțiunilor pe care le-am făcut în ultimele patru săptămâni, cât a durat 
ciclul care se încheie acum. Dacă am fost afectivi, momentul de disperare va veni 
din această zonă, dacă am fost persoane active atunci vom considera de 
bunăcuviință că trebuie să stricăm un obiect și împreună cu el să stricăm și nervii 
care ne presează, dacă am fost îngroziți de faptul că paharul trădării nu s-a 
terminat încă, ne vom petrece ziua de 6 mai punând la cale un plan de trădare. 
Nevoia de bine devine, astfel, un element de capriciu care vrea să ceară în căsătorie 
speranța în care nu mai credem, doar pentru a-i arăta ce a pierdut, doar pentru a se 
răzbuna că ușa pe care a închis-o celui ce așteaptă se va închide pentru sine pe linia 
propriei așteptări. Iată o definiție a absurdului zilei de 6 mai! 

Prin urmare, 6 mai ne aduce o amețeală teribilă care, în mod firesc, face 
parte din planul de schimbare pe care dorim să îl punem cu severitate în aplicare în 
această săptămână. În egală măsură, acest plan de schimbare merge la braț cu 
ciudățeniile unei vieți, cele pe care fiecare persoană le deține, care doar par trăiri 
complexe, dar, în realitate, sunt apăsătoare și bizare. Vrem în această zi să 
schimbăm ceva, să trecem de la subtil la mercantil, de la convingere la indiferență, 
de la instabilitate la soliditate, dar folosim instrumente mai puțin obișnuite, cele 
care activează acum în contrast cu ceea ce am preferat în ultimele patru săptămâni 
ale ciclului lunar care tocmai se încheie. 

Pentru că această Lună nouă se împlinește pe zodia Taur vrem cu toții 
stabilitate, vrem să o obținem imediat și dorim și recunoaștere socială după aceea. 
Aici sunt incluse toate elementele ce țin de convingerea personală, de investigație, 
de promovarea unei calități, de așteptările pe care le avem față de un viitor glorios. 
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În fața acestor situații care mai mult ne zăpăcesc decât se împlinesc, am 
putea trăi un sentiment de frică, o întoarcere la o gândire învechită, renunțarea la 
un standard sau pierderea completă într-o dezamăgire. Lucrurile acestea devin 
foarte vizibile pe Luna nouă, nu pentru că așa ar trebui să facem de acum încolo, ci 
pentru că trebuie să le conștientizăm ca ele să nu se prolifereze de la sine, să nu ne 
convingă că sunt expresii ale unor forțe mult prea complexe pentru a le înțelege sau 
rezultate ale hazardului pe care nu le putem nici opri, nici combate. Nu, ele sunt 
emanații personale și prima condiție în a scăpa de ele este să le conștientizăm.  

Astfel, Luna nouă din 6 mai ne ajută să le vedem pe acestea și să învățăm 
ceea ce trebuie, să citim din toate aceste elemente codul secret, cel care le 
dezactivează. Ar fi indicat să ne gândim că acest cod s-ar putea ascunde într-un 
start negativ pe care suntem tentați să-l abordăm acum cu maximă implicare, ca o 
răzbunare pe ceea ce ne-a promis în mod inutil succesul, pe eventuala 
superficialitate pe care am dovedit-o crezând în acest ideal. Dacă găsim resortul 
necesar să oprim acest start negativ atunci am găsit codul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu da astăzi verdicte. Dacă 
suntem presați să facem lucrul acesta și putem cere o amânare de o zi atunci avem 
noroc. Doar atât ne trebuie pentru a depăși acest moment dificil. 

 
Sâmbătă, 7 mai 

Sambata  7- 5-2016  1:58    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Sambata  7- 5-2016  5:11    Luna (Tau) Con [Tau] Mercury 

Sambata  7- 5-2016 10:17    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 

Sambata  7- 5-2016 16:02 Sun (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Sambata  7- 5-2016 19:35    Luna (Tau) --> Gemini 

 

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 
spațiu. Curățenia sufletească se vede și pe trup. Se deschid noi oportunități. 
Transformarea este plăcută. Revenim cu picioarele pe pământ. Natura participă 
la demersurile individului. Ajutor din necunoscut. Se construiesc valori durabile. 
Anticipare. Zbor deasupra unor probleme grave. 

 
Astăzi, în a doua parte a zilei, se împlinește trigonul Soarelui cu Pluton. Apoi, 

la câteva ore distanță, Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Taur, prin 
exaltare, trecând pe zodia Gemeni. Avem ocazia acum să înțelegem cât de 
importantă este curățenia sufletească, dar și cât de mult am sacrificat-o sau am 
folosit-o pentru a ne construi un imperiu ce nu ne folosește la nimic. Poate, în 
anumite cazuri, există și oameni care se vor gândi acum la evoluție. Nu se poate 
aplica însă în masă, nu putem să atribuim de la sine aceste vibrații astrale tuturor 
oamenilor. Pluton este acum retrograd și ne arată ce pierdem dacă nu evoluăm, ce 
risipim dacă nu avem tăria de caracter necesară sau până unde putem coborî dacă 
nu suntem curați sufletește din proprie inițiativă. 

Schema aceasta complexă ne ajută să vedem lucrurile esențiale, să fim mai 
puternici prin ceea ce credem, chiar dacă acum nu putem explica lucrul acesta. 
Poate, mai târziu, când Luna se va afla pe zodia Gemeni, când limba ni se va 
dezlega, vom putea să explicăm lucrul acesta pentru că această piramidă de 
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pământ, semn de interes față de ceea ce este durabil, trainic, față de un edificiu pe 
care să ne scriem numele, se va menține în continuare. 

Un element absolut minunat pe care îl vom întâlni în această zi este acela 
legat de măsura iertării. De multe ori un om care dorește să învețe cum anume să se 
folosească de iertare pentru a deveni mai puternic și mai înțelept nu știe cum să 
procedeze, devine naiv, prea indulgent cu defectele celorlalți, adică o victimă a 
ființelor capabile să șantajeze emoțional. Procesul este foarte simplu. Întâi putem 
ierta eroarea făcută din neștiință, apoi, după ce am curățat eroarea făcută din 
neștiință, să iertăm eroarea făcută din durere. După ce am curățat-o și pe aceasta 
avem puterea să privim în față eroarea făcută din răutate. Un om care va parcurge 
aceste etape în iertarea sa va fi bucuros că iartă, nu se va simți niciodată umilit, 
șantajat sau defavorizat de sensibilitatea sa. Nu se va simți prost că iartă, că este un 
om bun pentru că bunătatea sa nu este întâmplătoare. 

Apoi, trigonul acesta dintre Soare și Pluton, în cazul acesta al sentimentelor 
înțelepte, al puterii de a folosi corect o emoție, acum cea a iertării, îi ajută pe 
oameni să se transforme, să plutească deasupra problemelor, să le simtă, să le 
poată preschimba după frumusețea pe care o au ascunsă. Pe 7 mai ne vom aduce 
aminte de versul arghezian "Din bube mucegaiuri și noroi/  Iscat-am frumuseți și 
prețuri noi" adică vom reuși să împlinim acest proces al transformării urâtului în 
frumos prin iertarea care înalță, nu prin indulgența care încurajează uratul 
deghizat. La această combinație de observație și putere face referire ecuația astrală 
a zilei de 7 mai. 

Prin urmare, 7 mai este o zi de continuitate pe un demers bun. Dacă în 
primele cinci zile ale acestei săptămâni am fost mai mult atenți asupra porții care se 
închide, pe 7 mai devenim conștienți asupra porții care se deschide. Este posibil ca 
după ce această săptămâna s-a încheiat, în cazul persoanelor care pot să își 
construiască o viziune de ansamblu, să se constate că, de fapt, nu avem două porți, 
ci una singura care se închide către o latură a vieții și se deschide către alta, adică 
avem un traseu de parcurs, iar acum suntem într-o etapă de selecție. 

Combinația acestei zile ne oferă informații diverse, capacitatea de a observa 
care este esența lucrurilor, de a le rezolva pe cele necesare într-un timp foarte scurt 
fără a verifica, fără a corecta, fără a fi nevoie să ne amintim prea multe detalii. Dacă 
învățăm să iertăm vom vedea că aceste lucruri se întâmplă de la sine, ca și cum 
toate informațiile ne sunt accesibile, ca și cum avem din start frumosul în jur și nu 
trebuie decât să îl împletim, să-l așezăm în locul cel mai vizibil, să-l ștergem de 
praf. În consecință, 7 mai devine o zi de putere prin înțelepciunea pe care alegem să 
o punem în aplicare în mod conștient. Cea mai mare problemă a zilei de 7 mai vine 
din convingerea că nu suntem iubiți. Această convingere acum nu este reală, ci vrea 
să ne spună că nu suntem în stare să iubim pentru că ne temem să iertăm. Dacă am 
avea curajul să iertăm ceea ce credem că nu putem iubi vom descoperi că suntem 
iubiți, așa, simplu, ca într-o magie a cosmosului și a vieții! 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu visa la o viață împlinită 
care să fie construită numai de fluxuri unilaterale, numai visând că primim ceea ce 
avem nevoie, ci să visăm la o viață în care să avem ocazia să dăruim ceea ce avem 
mai frumos, mai curat și mai profund. Dacă ne dorim acum lucrul acesta el se va 
împlini, dar nu va trebui să uităm că îndeplinirea dorinței de astăzi vine și cu 
îndeplinirea condiției care ne este cerută: iertarea conștientă. 
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Duminică, 8 mai 
Duminica  8- 5-2016  5:36    Luna (Gem) Opp [Sag] Mars 

Duminica  8- 5-2016 14:21    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Duminica  8- 5-2016 16:54    Luna (Gem) Squ [Vir] Jupiter 

Duminica  8- 5-2016 19:34    Luna (Gem) Opp [Sag] Saturn 
 

Opoziție din partea unui partener. Norocul este zdruncinat. Neîncredere în 
sine. Urmașii nu respectă tradiția. Revoltă împotriva propriilor valori, împotriva 
propriilor rădăcini. Ne aflăm în fața unui moment decisiv. Vrajă. Nisipuri 
mișcătoare. Întârzierile ne învață multe lucruri despre viață. Devenim mai atenți. 
Este apreciată hrănirea prin puțin. Întâmplări neobișnuite. Avantaj prin acțiune 
în forță. 

 
Puține vor fi persoanele care își vor da seama că demersurile acestei zile sunt 

de mare perspectivă. De altfel, temerile lor că lucruri pe care le fac acum se vor 
termina foarte repede nu sunt întru totul false. Vor atinge succesul însă va fi nevoie 
să mai împlinească vreo câteva etape, va trebui ca lucrul acesta să mai fie revizuit 
de câteva ori sau să fie corectat de alte persoane cu alte competențe, poate chiar de 
alte minți luminate. 

Succesul de acum se susține pe o anume neîncredere în sine, cea care își are 
rădăcinile în două momente, unul în ianuarie și celălalt în martie. Astfel, prin 
rememorarea celor două ipostaze ce seamănă cu ceea ce trăim acum, pentru că 
dețin aceeași ambiție și aceeași dorință de reușită, se consideră că există o tradiție 
în a proceda într-un anumit fel, în a însuși informații de la alții, în a administra 
bunurile celorlalți sau în a muncii de mai multe ori pe un loc. Această tradiție este 
acum desconsiderată, refuzată sau criticată. 

Ziua de 8 mai este plină de unghiuri negative, două poziții pe care Luna le 
împlinește cu Marte și respectiv Saturn, apoi două careuri cu Neptun și respectiv 
Jupiter. Dar dacă avem de parcurs unghiuri atât de negative nu înseamnă că ziua 
este în totalitate compromisă. Nu trebuie să uităm că în astrologia holistică, în noile 
curente ale astrologiei moderne, careul are un rol foarte important, el îndeplinind 
la un moment dat și rolul de aspect eliberator. Parcurgem, așadar, în ultima zi a 
acestei săptămâni confluența care ne ajută să ne eliberăm de ceea ce știm că a fost 
tot timpul o mare presiune, de genul acesta de tradiție negativă de experiențele 
acestea triste în care am ales să credem și care ne creează alte probleme. 

În mod sigur, la fel cum am văzut și în celelalte zile ale acestei săptămâni, nu 
avem de ce să extragem esența negativă. Ne întâlnim cu ea pentru a vedea că fără 
ea este mult mai bine, pentru a descoperi o nouă motivație în a deveni mai atenți, 
nu ca un rezultat al întâmplării, ci ca un avantaj obținut prin forță proprie. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne oferă privilegiul de a ne comporta așa 
cum am considerat mai bine, să fim mai buni sau mai duri, mai impulsiv sau mai 
toleranți, adică alegem să fim altfel decât am văzut până acum că am fost și nu ne-a 
folosit prea mult. Seriozitatea acestui moment nu este nocivă, așa cum am crede pe 
baza experiențelor anterioare, dar se poate dovedi complicată pentru anturaj, greu 
de suportat pentru un om foarte sensibil din preajmă care se interesează acum doar 
de propriile drame, de propriile probleme. 

Schema acestei zile face acum trimitere la ceea ce credem că ne putem 
permite pentru că avem putere, pentru că avem resursele necesare, că anturajul ne 
susține sau că nu ni se opune rezistență. Unghiurile acestea vorbesc, pentru 
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anumite persoane, și de lașitate, dar nu este elementul definitoriu al zilei. Apar 
probleme legate de instabilitate, deci de o formă de abundență pe care omul nu știe 
să și-o canalizeze către ceva. Dacă își propune în această zi să lucreze, să-și umple 
timpul cu sarcini profesionale, chiar dacă este o zi de weekend, să lucreze pentru 
dezvoltarea sa, pentru cunoașterea sa sau pur și simplu să construiască ceva, să 
facă efort, această zi nu va fi pierdută, ci câștigată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi activi. Zona care nu este 
activă acumulează și duce spre criză. 
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9 - 15 mai 2016 este săptămâna calităților neapreciate și a limitelor pe care le 
atingem ușor, dar inutil. Deși toate zilele aferente acestei săptămâni conțin un 
avertisment, ceva rău ce am putea face dacă nu suntem atenți, per ansamblu 
această săptămână este una foarte bună. A lucra foarte mult cu calități care vin din 
trecut și care nu ne mai sunt utile acum ca demers, ci doar ca rezultat, dar fără a fi 
apreciate de comunitate, înseamnă a avea parte de un mare ajutor în a ne corecta, 
în a rectifica ceva greșit sau a lăsa în urmă ceea ce nu ne mai este cu adevărat util. 

Cu alte cuvinte, această săptămână ne aduce performanțe care, în cele mai 
multe din situații, sunt complet inutile. Unii vor spune că sunt foarte utile pentru ei 
înșiși, pentru destinul personal, dar vor vedea până la toamnă că realizările de 
acum sunt complet inutile, adică ele nu fac trimitere la o realitate, ele nu subliniază 
ceea ce există în realitate, ci ceea ce și-ar dori individul cu pricina să fie văzut, să-i 
fie apreciat și lăudat. 

În acest context interesant se consumă câteva unghiuri foarte importante 
pentru stabilitatea emoțională, pentru judecata sănătoasă, pentru marile planuri de 
viitor la care facem trimitere acum și pentru care nu suntem în stare să facem prea 
multe lucruri reale. Este vorba despre revenirea lui Jupiter la mersul direct după o 
lungă perioadă de retrogradare, dar și împlinirea unor unghiuri între planetele 
individuale și cele colective sau Axa Dragonului. 

Așadar, este o săptămână în care valorile personale trebuie apreciate exact 
așa cum sunt ele, nu cum am fi tentați să le observăm ori să le analizăm. Mulți vor 
avea tendința să le privească pe acestea în mod disproporționat, să le atribuie 
calități ireale, să le considere motive de bucurie, de încântare sau de realizare în 
timp ce ele sunt factori care consumă, corodează sau distrug. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne folosi timpul 
pentru simplificarea lucrurilor, iar dacă acest lucru se face prin relaxare, prin 
distracție, prin revenirea la o atitudine mai veche, pe care cândva am 
desconsiderat-o, atunci să avem curajul să abordăm situațiile acestea cu implicare. 
Multe lucruri vor rămâne incerte după această săptămână, iar ceea ce dorim să fie 
foarte clar, foarte vizibil sau foarte luminos va avea nevoie de cel puțin patru luni 
pentru a ajunge la finalitate. Mulți vor avea șansa ca în această săptămână să vadă 
că niciodată nu este prea târziu pentru o confirmare frumoasă, pentru un semn 
bun, pentru o încurajare ori pentru o apreciere pe măsura muncii abordată din 
2008 încoace. 
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Luni, 9 mai 
Luni  9- 5-2016  1:51    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Luni  9- 5-2016  2:21 Sun (Tau) Tri [Vir] North Node 
Luni  9- 5-2016  7:19    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Luni  9- 5-2016 10:52    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 

Luni  9- 5-2016 15:15 Jupiter <Vir> S/D 

Luni  9- 5-2016 15:40   Venus (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Luni  9- 5-2016 18:11 Sun (Tau) Con [Tau] Mercury 
Luni  9- 5-2016 18:13    Luna (Gem) Tri (Lib) Lilith 

Luni  9- 5-2016 20:26    Luna (Gem) --> Cancer 
 

Secretele sunt dezvăluite în văzul tuturor. Evoluție prin exprimare. Grija că 
evenimentele prea mari ar putea să ne depășească puterea de acțiune. Mare 
putere de concentrare. Deschidem un nou drum. Îmbunătățirea propriei condiții 
de trai. Se întâmplă lucruri bune. Este acceptată o soluție care doare. Lacrimile se 
usucă. Descoperim în jur oameni de încredere. Tentațiile sunt încadrate pe 
făgașul normal. Întunericul se risipește. Mare viteză de lucru. Avem în jur tot ce 
ne trebuie. 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. Vindecare. Deschidere către noi orizonturi. 

 
Jupiter își revine astăzi dintr-o lungă perioadă de retrogradare ceea ce 

înseamnă, în consonanță cu poziția sa pe zodia Fecioară și foarte aproape de Capul 
Dragonului, un moment de dreptate. S-ar putea ca acest moment de dreptate să nu 
fie apreciat la adevărata valoare, el să reprezinte o mare valoare în sine pentru 
individ, dar pentru grupul de apartenență să nu aibă o trecere foarte mare. Se 
întâmplă lucrul acesta și pentru că există un conflict intern care nu-l ajută pe 
individ să-și argumenteze foarte bine calitățile, dar și pentru că există o presiune 
foarte mare care vine din conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd. Tulburarea 
mesajului personal, fie că este argumentată de o zăpăceală personală, fie că 
reprezintă o bucurie pe care anturajul nu o poate înțelege, poate deveni sursă de 
scandal, motiv de tristețe sau argument în favoarea unor demersuri care se 
consumă foarte mult într-o zonă periculoasă. 

Ceea ce se consumă pe 9 mai ne ajută să descoperim care sunt calitățile 
personale, în ce ape se scaldă, cât de puternice sunt acestea, să atingem limite ale 
expresiei personale, dar, din nefericire, să nu fim în stare să trecem dincolo de 
acestea. Cu alte cuvinte, momentul acesta de debut al săptămânii pe care o 
analizăm aduce o mare bucurie pe care nu o vom putea duce mai departe în viitor 
pentru că nu există acceptul comunității. 

Dacă valorile personale se manifestă într-un alt registru, dacă ele se 
adresează mai curând evoluției spirituale, dacă lucrează cu încrederea în sine, cu 
educația morală și participă foarte bine la viața socială, fără a urmări 
recunoașterea, modificarea cadrului general, impulsionarea celor din preajmă către 
o anumită finalitate, atunci momentul acesta reprezintă o expresie foarte înaltă a 
unui mare succes, unul personal, cel care va fi foarte important pentru individul în 
cauză până la finalul acestui an. Acești oameni echilibrați vor activa în această zi în 
afara nevoii de dreptate abuzivă, adică se vor purta ca și cum au în jur tot ceea ce le 
trebuie. Pe baza acestei mulțumiri, persoanele în cauză conștientizează că se află 
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într-un moment crucial al anului 2016, atât cât se poate obține de la acest an care 
lucrează cu tot ceea ce nu este clar, cu tot ceea ce este ambiguu sau periculos. 

Prin urmare, momentul zilei de 9 mai ne aduce o mare putere de 
concentrare, capacitatea de a ne deschide către un drum nou, abilitatea de a lucra 
foarte simplu cu lucrurile care ne duc spre trezire, spre înțelegerea propriilor 
păcate, spre a ne ține de cuvânt, adică spre a accepta situația doar pentru că, pe 
baza informaților pe care le avem în momentul acesta, ea este învingătoare. Este 
posibil ca lucrul acesta pe care-l experimentăm în prima zi a acestei săptămâni să 
ne aducă argumente care să oprească un conflict, să oprească o dramă, să aducă o 
trezire atât de interesantă încât bucuria pe care o simțim în momentul acesta de 
expansiune să fie foarte puternică și terapeutică. 

Cert este că, prin ceea ce experimentăm în prima zi a săptămânii, avem șansa 
să aprofundăm sentimente care sunt puternice, să descoperim care sunt cu 
adevărat oamenii în care merită să avem încredere, ce este normal și ce este 
anormal, cât de periculoase sunt tentațiile care ne spun acum că nu este niciun 
pericol să deviem puțin de la adevărata cale. Oamenii care reușesc repede să obțină 
și rezultate spectaculoase simt că se îmbracă în straie noi, că devin ființe mai 
puternice, că au o altă conștiință, că sunt mai lucizi și mai încrezători în forțele 
proprii. Acesta este un veritabil moment de putere, cu toate că, după nevoile pe 
care le are societatea acum, acest moment de putere individuală nu va putea fi dus 
mai departe așa cum se conturează în prezent, ci va avea nevoie să treacă prin 
câteva etape de preschimbare. Unii, care sunt mai tineri, mai naivi sau 
neexperimentați, vor avea clar senzația că toate aceste calități pe care le văd în 
momentul acesta, care sunt foarte clare acum, devin pe viitor inutile. Da, ele devin 
inutile prin schema pe care o conțin în momentul acesta, dar poate ar trebui să se 
gândească la faptul că viitorul cere un nou mod de abordare, adică nu este 
suficientă o calitate, ci va fi important pe viitor să descoperim și cum anume trebuie 
să o folosim pentru a fi utilă comunității. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cădea în păcatul 
importanței de sine, doar pentru că în momentul acesta ni se pare că suntem mai 
importanți decât alții. Ideea aceasta a valorii personale trebuie să vină de sus în jos, 
nu să pornească din zona celui care acționează. Ea este adesea confundată cu 
încrederea în sine, dar ea nu are nimic în comun cu aceasta. Atunci când aceste 
elemente sunt unite, fac referire la realizări de grup, dar acum nu este cazul. 
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Marți, 10 mai 
Marti 10- 5-2016  3:51    Luna (Can) Tri [Sco] Juno 

Marti 10- 5-2016 16:22    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Marti 10- 5-2016 18:43    Luna (Can) Sex (Tau) Venus 

Marti 10- 5-2016 19:00    Luna (Can) Sex (Vir) Jupiter 

Marti 10- 5-2016 22:00 Venus (Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 10- 5-2016 23:13 Mercury [Tau] Tri [Vir] North Node 
 

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. Succes obținut prin muncă. Ajutor venit din necunoscut. 
Este evitată o sancțiune. Timpul devine prețios. Bătălii câștigate. Cuvintele ajută 
prin conținutul lor. Imaginație. Idei sclipitoare. Călătoriile devin foarte utile și 
eficiente. Sugestii utile. Evenimentele sunt privite fără teamă. Aroma unei noi 
vieți ne învăluie. Avem mai mult curaj. 

 
Schema aceasta pe care o experimentăm în a doua zi a săptămânii ne arată că 

avem cu toții acces la lucrurile spectaculoase, la bucuriile aparte, la ceea ce este 
valoros, puternic sau încărcat de o mare semnificație. Este posibil ca în această a 
doua zi a săptămânii unele persoane să-și piardă anumite onoruri, să obțină o altă 
poziție socială, să fie date la o parte, să nu mai reprezinte ceea ce reprezentau până 
acum pentru cei din jurul lor. Ar trebui să considere că, dacă se întâmplă lucrul 
acesta pe trigonul dintre Venus și Jupiter, când ambele planete sunt aflate în mers 
direct, pierderea aceasta nu este, așa cum pare, o pagubă, ci o degajare de 
probleme, o eliberare de conștiința răului pe care ne simțeam cumva obligați să-l 
ducem mai departe și num ai conștientizam că are această calitate. Cu alte cuvinte, 
momentul acesta al zilei de 10 mai, pentru că aduce o relație bună a lui Venus cu 
Jupiter, pe de o parte, dar și o altă relație bună a lui Mercur retrograd cu Capul 
Dragonului, accentuând același tip de relație Taur - Fecioară, vine pe ideea de troc, 
de necesitate, de schimb eficient, nu neapărat din consimțământ, acceptare pe baza 
unor sentimente de stabilitate sau de bună conviețuire, nu pentru că există o nevoie 
socială, ci pentru că există un interes. Din fericire, interesul acesta este foarte bun, 
el le vorbește oamenilor despre un romantism care le-a scăpat altădată, despre idei 
filozofice care nu au fost acceptate din cauza sensurilor pe care le aveau pe vremuri, 
dar care acum sunt interesante pentru că se potrivesc nevoilor prezente. 

N-ar trebui să fim supărați dacă în momentul acesta ni se răspunde urât la o 
faptă frumoasă. Aceasta este modalitatea prin care intrăm în contact cu 
necunoscutul, în felul acesta arătăm că suntem într-o luptă, iar bătălia o vom 
câștiga prin fapte bune, arătând care este partea frumoasă a inimii, retrăgându-ne 
din această zonă a vulgarității, a risipei sau a răului făcut în mod intenționat. 

Nu este nicio surpriză pentru oamenii care sunt de regulă orientați în mod 
pozitiv, să vadă că viața este o adevărată capodoperă și că acțiunile lor sunt 
încărcate de o mare răspundere. Faptele de acum au o mare greutate, o perspectivă 
teribilă în timp și trebuie privite cu maximă responsabilitate. Nu se știe dacă de-a 
lungul anului vom avea parte de o săptămână mai încărcată, mai profundă din 
acest punct de vedere față de aceasta. Cu toate că deviza generală a acestei 
săptămâni face trimitere la calitățile apreciate, dar și la limitele pe care le atingem 
foarte ușor, dar fără rost, nu aceasta este esența săptămânii în curs pentru oamenii 
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profunzi, ci pentru marea masă. Dacă avem șansa în acest interval să dovedim că 
suntem oameni buni prin ceea ce alegem, prin gândurile pe care le avem, prin 
faptele pe care le facem în mod intenționat, nu cu valul, nu cu curentul, atunci ne 
ridicăm deasupra acestei predispoziții și devenim creatori de valori, deci putem să 
lucrăm cu lucrul acestea transformându-l în element util, chiar dacă fondul general 
ne spune că el până la urmă va deveni inutil. 

Prin urmare, 10 mai trebuie să devină o zi a bucuriei personale, a fericirii, 
a încântării. Este posibil ca multe din lucrurile acestea pe care le experimentăm pe 
10 mai să nu aibă logică, să nu poată fi încadrate în schema normalului, iar asta se 
explică prin faptul că schema generală ne vorbește despre bucurii care nu sunt 
capabile să treacă de o limită, în timp ce omul profund vede că poate face lucrul 
acesta. De aici și marea contradicție, de aici și posibilitatea de a face o impresie 
foarte bună dacă se îndeplinește această condiție minunată, adică dacă sunt 
mobilizate elemente pure, calități personale pentru care nu se cere o plată, un 
echivalent, care nu sunt vândute la colț de stradă sau schimbate pe altceva. 

Pe 10 mai oamenii conștientizează că timpul este foarte prețios și poate ar 
trebui să se ocupe de ceea ce este mai important. Cu toate acestea, omul comun 
conștientizează acum că trăiește cu mare intensitate o limită a puterii sale. Are 
calități, dar nu i le apreciază nimeni, nu le poate pune în evidență, vorbește despre 
ele într-o limbă pe care nu o înțelege nimeni. Are puterea să se bucure de ceea ce 
deține, consideră că este valoros, își poate folosi această luciditate pentru a se 
autoevalua, dar ceea ce face nu este de perspectivă. 

Desigur, nu trebuie să considere că aceste elemente care îl sperie sunt biletul 
de călătorie către o destinație misterioasă. Aceasta este nota banală a săptămânii, 
iar dacă va dori să facă o călătorie specială va trebui să caute în adâncul sufletului 
dacă are calități aparte, dacă deține ceva ce semenul său nu deține pentru ca, 
punându-le la dispoziția celorlalți, arătându-le, să obțină un statut privilegiat. 
Schema zilei de 10 mai, cea care lucrează cu calități și cu defecte, le vorbește despre 
limitele doar oamenilor care nu s-au străduit niciodată să facă ceva extraordinar. 
Omul care a putut să facă ceva extraordinar reușește să se ridice acum deasupra 
celorlalți. Din nefericire, deviza generală a acestei săptămâni se adresează fondului 
general care este, în mare parte, încărcat de deziluzie sau de inutilitate. Oamenii 
care fac lucruri speciale sunt puțini. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi de putere 
a gândului. Cel care va reuși să vadă cât de eficient este gândul, cât de departe se 
poate ajunge atunci când gândul este profund și disciplinat, nu va merge niciodată 
pe o linie ocolitoare, ci va prefera linia directă, faptele cele mai simple, sinceritatea, 
adevărul și sentimentele împărtășite direct. 
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Miercuri, 11 mai 
Miercuri 11- 5-2016  2:06 Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Miercuri 11- 5-2016  4:13    Luna (Can) Sex [Tau] Mercury 

Miercuri 11- 5-2016  4:25    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Miercuri 11- 5-2016  8:29  Sun (Tau) Sex (Can) Luna 
Miercuri 11- 5-2016 10:40Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Miercuri 11- 5-2016 14:25 Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Miercuri 11- 5-2016 22:35 Luna (Can) Squ (Lib) Lilith 
 

Curaj. Agresivitate împotriva unui factor obscur. Elementele de dominare 
sunt încadrate frumos. Sunt formulate preferințe ce nu pot fi duse la finalitate. 
Deschidere interesantă. Simplitate prin folosirea intelectului. Agresivitate 
împotriva unor elemente idealiste. Relațiile se complică. Nesiguranță. Vindecarea 
devine dificilă. Un factor colectiv ne pune la încercare. Optimism. 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. 

 
Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Rac și va avea 

privilegiul de-a media tendința Nodurilor, atrăgând atenția asupra unor lucruri 
legate de deschidere, relații complicate, necesitatea vindecării unui element minor, 
revoltă împotriva a ceea ce nu a funcționat până acum la cotele optime. Prin 
schema aferentă zilei de 11 mai, prin ceea ce mi se prezintă acum ca un element 
foarte divers, oamenii vor avea curajul să creadă în faptele bune, să spere că 
evenimentele în care se implică acum vor ajunge la finalitate într-un timp foarte 
scurt. Este posibil ca una din consecințele acestei atitudini noi să fie vindecarea 
însă va fi dificil ca aceasta să fie menținută pe mai departe. Astfel că, în timp, 
oamenii să creadă că de fapt nu s-au vindecat, ci au fost păcăliți de efecte neclare 
ori din proprie inițiativă au interpretat foarte subiectiv anumite semnale. Semnul 
acesta de neîncredere este o mare provocare. De fiecare dată când Luna trece prin 
zodia Rac va trebui să treacă prin opoziția cu Pluton, dar, de această dată, 
agresivitatea ce vine din relația antagonică a celor două astre nu înseamnă 
decădere, nervozitate, ci motivarea spre a demonstra că presiunea exterioară doar 
în direcția aceasta ne duce și, în consecință, trebuie să ne mobilizăm foarte puternic 
pentru a-i face față. Perioadele de criză sunt acum explicate altfel, răstălmăcit, deși 
unele dintre ele vor fi chiar foarte curajoase, mult mai curajoase decât s-a 
demonstrat în trecut pentru că Luna are o relație bună cu Mercur, dar 
retrogradarea pe care această planeta o parcurge în această perioadă nu-l ajută pe 
individ să-și evalueze foarte bine faptele sale. Asta înseamnă că va trebui să mai 
treacă ceva timp, poate chiar până la toamnă, până când să ne dăm seama cât de 
buni am fost în momentul acesta și cât de puternici. 

Cea mai mare greșeală pe care am putea să o realizăm în momentul acesta 
este să ne considerăm victorioși înainte de a avea semne clare în sensul acesta. Cel 
care va face lucrul acesta nu înțelege că presiunea pe care încearcă să o înlăture 
acum nu este îndreptată împotriva sa, ci există o presiune generală în care și el se 
integrează. Mania persecuției, problemele acestea de atitudine, de integrare sau 
incapacitatea individului de a-și evalua corect poziția pe care o are  în comunitate 
sunt acum obstacole individuale, dar acestea nu vor fi văzute foarte clar așa. Cel 
care strigă că este nedreptățit se referă în mod absolut sigur la o presiune socială 
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împotriva căruia își mobilizează toate elementele sale pozitive, de rezistență sau de 
luptă. Evaluarea corectă a ceea ce face acum va fi posibilă mult mai târziu, la 
toamnă. 

Prin urmare, 11 mai ne aduce în fața unei probleme care, chiar și în cazul 
celor pasionați de astrologie care sunt familiarizați cu informații de genul acesta, ar 
putea fi încadrată greșit. În primul rând, ar trebui să se pornească în experiența 
acestei zile de la gândul că vibrația zodiei Taur se construiește prin necesitate. Tot 
ceea ce urmează a se consuma pe 11 mai îmbracă chipul necesității. Acum, în 
funcție de stadiul în care se află fiecare, în funcție de nivelul de cultură, de 
disponibilitate sau de putere, fiecare își va construi traseul pe care va merge până la 
toamnă. Zodia Taur poate să facă lucrul acesta mai bine decât oricare alt semn și 
necesitatea care va primi acum o forță specială ar putea să se întoarcă împotriva 
individului, îndemnându-l să facă ceea ce nu este important pe viitor, dar este 
important acum. Astfel, retrogradarea lui Mercur poate fi un bici pe care individul 
îl folosește, nu pentru a se apăra într-o confruntare, ci pentru a se lovi singur 
pentru ca dușmanul său să nu mai aibă motivație în a-l agresa. Există însă o parte 
bună ce derivă din impactul caustic al planetei Mercur prin retrogradarea sa, acela 
care îl ține pe individ departe de ceea ce poate ar înțelege greșit încurajând 
impulsul, dorința de victorie, nevoia de dreptate, de a câștiga o poziție, de a 
demonstra ceva ca o compensație împotriva lipsei de viziune. Dacă individul ar fi 
acum foarte conștient de tot ceea ce ar putea să facă, de toate impulsurile care se 
îndreaptă către structura personală și către comunitate, ar fi speriat de 
multitudinea zonelor dureroase asupra cărora trebuie să lucreze. Mercur retrograd 
atenuează această observație stranie și oamenii trec prin această poartă îngustă 
ajutați de banderola pe care retrogradarea lui Mercur le-a pus-o la ochi. Cu toate 
acestea, necesitatea este elementul care ne va coordona pașii, iar cine are 
experiență în a lucra cu Mercur retrograd și înțelege limbajul, adică poate citi de la 
dreapta la stânga, pe verticală sau în oglindă, va citi în sufletele oamenilor acum ca 
într-o carte deschisă. 11 mai deschide multe ferestre către cunoaștere și către 
observație, dar nu ne garantează că informațiile pe care le aflăm acum sunt foarte 
utile și pe viitor, ne garantează doar că sunt utile și confortabile acum. Este indicat 
să fim foarte atenți ce părere ne formăm pe descoperirile de acum. Am putea afla că 
oamenii au necesități absolut ciudate, complicate, unele dintre ele agresive, 
perverse, indecente sau chiar autodevoratoare. Nu putem judeca ansamblul vieții 
unui individ doar pe baza unei simple observații. Dacă nu ținem cont de acest 
lucru, dacă nu respectăm intimitatea omului așa cum este ea și abuzăm de 
deschiderile acestei zile atunci vom alege să ne otrăvim singuri cu percepții ale unei 
ipostaze de o zi, cu adevăruri despre oameni desprinse din context pe care nu 
putem să le folosim în relația cu aceștia. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi adevărul personal cu 
căldură. Tolerarea adevărului celuilalt nu se face din prima clipă, ci din etape, prin 
corelații, prin schimb de experiență, prin descoperiri pe care cel interesat le face. 
Fiecare informație privită disparat nu va putea fi folosită pentru a consolida relația 
în sine, dar își are rolul clar în ansamblu din care face parte. Vom afla astăzi multe 
lucruri ascunse despre oameni, dar aceste lucruri ascunse nu-i definesc, ci ne ajute 
pe noi să ne explicăm de ce traseul lor este așa cum este. 
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Joi, 12 mai 
Joi 12- 5-2016  0:32    Luna (Can) --> Leo 

Joi 12- 5-2016  7:48    Luna (Leo) Squ [Sco] Juno 

Joi 12- 5-2016  9:55    Luna (Leo) Tri [Sag] Mars 
 

Compromis. Extravaganță. Transformare rapid. 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. Acolo unde există înțelegeri există și 
compromis. Împlinire prin dăruire. Vibrații stranii. Apar capete noi de acuzare. 
Discursul este lapidar. Rezonanțe obscure. Vindecarea este plătită scump. 
Refugiu. Sentimente profunde față de ființele inferioare. 

 
În noaptea de miercuri spre joi Luna va intra pe zodia Leu și ne va încălzi 

sentimentele, ne va ajuta să fim mai siguri pe ceea ce simțim, pe planurile de viitor, 
pe acea emoție care a fost cumva vitregită în primele zile ale săptămânii. Se 
menține din ziua anterioară o anume revoltă, în așa fel încât vindecarea să nu fie 
nici de această dată accesibilă la o scară largă. Dacă luăm în calcul faptul că, 
imediat ce a intrat pe zodia Leu, Luna va avea de împlinit un careu cu Junon și un 
trigon cu Marte, ambele retrograde, ajungem la concluzia că schema astrală a zilei 
de 12 mai reprezintă, de fapt, începutul unui compromis pe care am fi motivați să-l 
facem în speranța că salvăm lucruri mult mai importante. Din nefericire, pe 12 mai 
și discursul este deficitar, adică ne întâlnim cu tot felul de situații periculoase pe 
care le justificăm foarte bine, dar care nu ne salvează din confruntarea programată 
acum. Relațiile stranii pe care le parcurgem pe 12 mai ne îndeamnă să ne 
interiorizăm, dar, în egală măsură, pentru că Luna se află în Leu, tânjim și după o 
viață plină, după bucurii pe care nu avem de unde să le luăm, după relații care sunt 
deja compromise. Apoi, ca o consecință a acestora, cădem și într-o visare 
periculoasă, adică ne vom imagina cum ar fi dacă viața ar fi fost construită altfel, 
cât de departe am fi putut merge dacă nu am fi întâlnit ființe inferioare sau oameni 
răi care ne-ar fi întors din drum sau care ne-ar fi creat atât de multe probleme. Deși 
mulți vor crede că aceasta este limita maximă a durerii zilei de 12 mai, noi, pentru 
că studiem astrologia, pentru că suntem informați, pentru că nu ne luăm după 
aparențe, știm că pasul următor este atașamentul față de persoanele care ne-au 
creat probleme, atașamentul față de sentimentele profunde pe care le arătăm 
acestor făpturi pentru că nu avem cui. Astfel, ne întâlnim cu oameni care ne oferă 
doar modele proaste, cu o stare de receptivitate care ne ține captivi în lipsuri și 
greutăți. Din nou, la fel cum am mai invocat și altădată, nu este indicat pe 12 mai să 
credem în boală, să credem în eșec, adică să ne folosim de lucrurile bune care ne-au 
mai rămas pentru a confirma un rău venit din afară, cu sau fără intenție. 

Prin urmare, 12 mai ne îndeamnă să ne menținem în această zonă a 
misterului, dar nu o să ne compromitem cu ceea ce aflăm, așa cum s-a-ntâmplat și-
n ziua anterioară. Este posibil ca încercările zilei de 12 mai, cele care ating acum 
finalitatea sau care apar pentru prima dată în momentul acesta, să ne ducă spre 
izolare, să ne vorbească despre ghinioane, despre o neglijență pe care am ascuns-o 
cu foarte mare atenție în trecut. Ceea ce se va vedea acum ar putea să-i motiveze pe 
unii să pornească la luptă, să se revolte, să arate că sunt nemulțumiți sau să se lase 
în voia unei iritări pe motiv că au fost nedreptățiți, că alte persoane au intrat cu 
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ciubotele în viața lor, nu au fost ajutați să depășească adevăratele probleme ale 
vieții sau au crezut în promisiunile deșarte ale ființelor inferioare. 

Mulți vor avea impresia că va trebui să plătească un preț mult prea mare 
pentru a rămâne la suprafață, iar acest lucru va fi conștientizat și acum, pentru că 
Luna se află în Leu și încearcă o experiență nouă legată de această revoltă, dar și în 
zilele următoare când se vor împlini unghiuri destul de importante pentru această 
perioadă. Este indicat să evităm forma aceasta de compromis, să nu ne apropiem 
prea mult de extravaganță și să nu credem că transformări rapide sunt și de durată. 
Ziua de 12 mai conține vibrații stranii și ceea ce este acum eșec se va transforma pe 
viitor în refugiu. Cine alege să fie atent și disciplinat alege, de fapt, un viitor mai 
sigur. Cine refuză această încurajare astrală alege de fapt un viitor nesigur, plin de 
aventură despre care nu poate ști în momentul acesta dacă îi va umple viața sau i-o 
va goli și mai mult. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne păstra în registrul 
modestiei și al bucuriei de a fi. Lucrurile acum nu se pot schimba doar pentru că 
suntem nerăbdători să trăim o altfel de viață, să ne bucurăm de nou, să schimbăm 
ceva în preajmă. Stabilitatea nu vine doar pentru că acum o confundăm cu ceea ce 
combate plictiseala. 

 
Vineri, 13 mai 

Vineri 13- 5-2016  3:32    Luna (Leo) Tri [Sag] Saturn 

Vineri 13- 5-2016  5:52 Mercury [Tau] Tri [Cap] Pluto 
Vineri 13- 5-2016  6:24    Luna (Leo) Squ (Tau) Venus 

Vineri 13- 5-2016  8:32    Luna (Leo) Squ [Tau] Mercury 

Vineri 13- 5-2016 18:06    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Vineri 13- 5-2016 20:05 Sun (Tau) Squ (Leo) Luna (Half Luna) 

Vineri 13- 5-2016 22:11 Mercury [Tau] Con (Tau) Venus 
 

Curaj. Nesăbuință. Judecată pripită. Refuzul unui salt. Aspirații ce nu pot fi 
traduse în cuvinte. Înlănțuire. Inteligență practică. Transcendență. Sentimentele 
sunt obscure. Prietenia este plătită scump. Individualism. Introspecție. Putere de 
a extrage din experiențele proprii înțelesuri majore. Deposedare. Accident prin 
modificarea traseului. Slăbiciunea este un element definitoriu. Valoarea este 
discutabilă. Sculptorul și-a propus perfecțiunea. Durerea și bucuria sunt 
instrumentele sale. Se vorbește despre venituri. Creativitate. Inspirație. Se face 
apel la instrumente complicate. 

 
Multe lucruri vor rămâne nespuse față de ziua de 13 mai, multe dureri vor fi 

ascunse în adâncul sufletului și nu vor putea fi împărtășite decât foarte târziu, 
eventual la toamnă, când lucrurile vor fi mult mai favorabile din punctul acesta de 
vedere. Acum, pe 13 mai, Mercur retrograd se va afla într-un trigon cu Pluton 
retrograd și problema aceasta de acum face trimitere la obiceiuri mai vechi, la o 
prietenie care a fost plătită ca să fie numit așa, la situații penibile când un individ 
bine intenționat a fost deposedat de bunul său cel mai de preț, atunci când am fost 
dezamăgiți de o cunoștință sau când am greșit judecând necuviincios o situație 
exterioară despre care nu știam prea multe. În plus, pentru că în acest trigon se 
întâlnesc două planete retrograde, adică sensul lor de deplasare este cumva 
asemenea, se poate vorbi și despre o inspirație neobișnuită. Pentru a avea acces la 
inspirația cu pricina avem nevoie de un limbaj aparte, adică inspirația vine, dar 
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avem nevoie de translator, de cifrul adecvat, avem nevoie de un liant, de un factor 
care să integreze ceea ce vine prin inspirație. 

Este adevărat, prin schema aceasta se modifică viteza de lucru și mulți vor 
avea impresia că ziua de vineri, 13 mai, este una dintre cele mai obositoare. Se 
întâmplă lucrul acesta nu pentru că avem prea multe lucruri de făcut, Luna din Leu 
are grijă să selecteze ceea ce este obositor, apăsător pentru a activa într-un registru 
plăcut, comod și atractiv, ci pentru că există multă zăpăceală tocmai pentru că 
Mercur are astăzi de împlinit două unghiuri la grad perfect, trigonul cu Pluton 
retrograd și, spre seară, conjuncția cu Venus. Indiferent că ne referim la zona 
publică sau la cea privată, se menține aceeași zăpăceală, avem parte de aceleași 
înțelesuri răstălmăcite sau de direcții care ne consuma mai mult decât ne dau. 
Pentru că Luna împlinește un careu cu Venus și altul cu Mercur, pentru că din Leu 
are față de Pluton din Capricorn o poziție neglijabilă, nu primim răspunsuri acum, 
ci, poate, spre finalul săptămânii, când Luna, aflată pe zodia Fecioară, adică pe 
zodie de pământ, va vedea care a fost în momentul acesta mesajul planetei Pluton. 
Acum ne așteptăm la rezultate frumoase, dar nu se știe dacă le vom primi, pentru 
că multe sunt, fie încărcate de resentiment, fie dominate de plăceri vulgare. 

Prin urmare, 13 mai dorește să ne introducă într-o zonă misterioasă, una 
care ar trebui să ne vorbească despre instrumentele de care avem nevoie pentru a 
combate nesăbuința, judecata pripită, pentru a stabili care sunt oamenii care se 
întorc foarte des la situațiile la care am luat parte, dar nu pentru că sunt exagerat 
de atașați de trecut, ci pentru că au nostalgii sau vor să înțeleagă ce nu a funcționat 
cum trebuie de ce prezentul este altfel decât l-au visat cândva. 13 mai este o zi de 
modelare, un moment de mare progres pentru conștiința individuală pentru că 
omul are acces acum, dintr-o poziție secundă, cea de martor, să vadă care erau 
forțele active, atât cele rele cât și cele bune, care au activat până acum împărțindu-i 
pe oameni în categorii sau acuzându-i că fac parte din categorii obscure, care au 
fost impulsurile care i-au ținut captivi în dorințe materialiste și de ce a trebuit să 
facă anumite compromisuri. 

În consecință, schema astrală aferentă zilei de 13 mai este una 
impresionantă. Călătoria în trecut nu are acum aceleași conotații ca pe vremuri, 
inteligența care ne duce spre acea zonă nu este obscură, ci, poate, ar putea fi cumva 
pripită, rezultatul unor impulsuri pe care nu le-am cântărit suficient, dar asta nu 
înseamnă că faptele care ne duc în zona aceasta sunt greșite. Primul Pătrar, primul 
careu dintre Soare și Lună, ne arată că suntem în pragul primei experiențe aferentă 
acestui ciclu lunar. De aceea, mulți se vor simți motivați să acționeze foarte repede, 
să lase în urmă regretele, să fie concilianți, dar vor face lucrul acesta pe baza unor 
scheme mai vechi și vor părea ciudați. Pentru a li se vedea adevăratele intenții este 
nevoie de un cifru, de un limbaj de programare, de o schemă de înțelegere, adică 
avem nevoie să știm care a fost filozofia de viață care i-a îndemnat să acționeze în 
felul acesta. Dacă apelăm la schema aceasta vom vedea că performanța zilei de 13 
mai este cu adevărat impresionantă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fi individualist. Cel care 
este egoist astăzi va rămâne așa până la toamnă. 
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Sâmbătă, 14 mai 
Sambata 14- 5-2016  5:20   Venus (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Sambata 14- 5-2016  7:18    Luna (Leo) Sex (Lib) Lilith 

Sambata 14- 5-2016  8:55    Luna (Leo) --> Virgo 

Sambata 14- 5-2016 15:43    Luna (Vir) Sex [Sco] Juno 

Sambata 14- 5-2016 17:30    Luna (Vir) Squ [Sag] Mars 

Sambata 14- 5-2016 22:46 Sun (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Mintea caută să descopere adevărul. Individul consideră că se poate 
descurca de unul singur, adică fără ajutorul anturajului. Se operează prin 
proceduri noi. Se visează la o mare transformare, la o mare schimbare sau la o 
revendicare încununată de succes. Educație adoptată prin transformare. Apar 
primele rezultate. Instinctele sunt evaluate după rezultate înșelătoare. Creștere 
spectaculoasă. Religia este adoptată prin concepții noi. Pretenții prea mari. 
Puterea și încrederea în sine sunt sporite. Se caută o acțiune care se soldează cu 
un rezultat practic. Provocare ce vine de pe o linie socială sau administrativă. 
Tiparele sunt doborâte. 

 
În contextul săptămânii calităților neapreciate și a limitelor pe care le 

atingem ușor, dar inutil, schema astrală aferente zilei de 14 mai, ne vorbește despre 
un progres într-o zonă ce până acum a fost dominată de absența unei educații 
morale, de dezordine afectivă, de incapacitatea individului de a se dezvolta atât din 
punct de vedere mental, cât și din punct de vedere afectiv. 14 mai aduce împlinirea 
unui trigon dintre Venus și Pluton, în dimineața acestei zile, iar seara târziu, cu 
puțin timp înainte ca ziua să se încheie, împlinirea sextilului dintre Soare și Chiron. 
Zona aceasta răscolește însă o problemă de conștiință care este legată de educație, 
deși, mai curând, ar fi trebuit să o confirme pe aceasta, este legată de înșelăciune, 
deși, mai curând, ar fi trebuit, prin ceea ce vedem, înțelegem și cunoaștem, să o 
confirmăm pe aceasta, să o dezvăluim, să o facem publică. În consecință, direcțiile 
acestea seamănă cumva cu ceea ce am tot parcurs de-a lungul anului 2015, anul 
secretelor dezvăluite. Acum doar ne amintim cât de dureroase au fost adevărurile 
pe care le-am conștientizat în anul anterior, cât de dură a fost linia aceasta a 
progresului și acum vrem să învățăm altfel, vrem să evoluăm în alt mod. Pentru că 
Pluton este retrograd, solicitarea pe care o lansăm comunității, dorința pe care o 
formulăm, elementele acestea care vin dintr-un for personal sunt privite de ceilalți 
ca un element de instinct ce trebuie combătut, trebuie corectat, seamănă cumva cu 
un trecut care nu poate fi reeditat, dar pe care individul dorește să îl trăiască cu 
intensitate. Retrogradarea lui Pluton are acest impact asupra oamenilor și, trebuie 
să recunoaștem, nu toți cei care sunt pasionați de informații cu specific astrologic 
știu lucrul acesta. Pentru că Pluton este, în general, aproape jumătate de an în mers 
retrograd, unii abordează această problemă ca fiind una a comunității. Desigur, 
cred cu tărie în acest lucru pentru că pierd din vedere că omul este cel care creează 
comunitatea, convingerile sale creează obiceiuri colective sau mode culturale, 
impulsul său de a trăi sau de a nu trăi ceva, atitudinile sale, tot patrimoniul său 
psiho emoțional contribuie la aceste preferințe. Retrogradarea lui Pluton este o 
oportunitate cosmică, una cu adevărat specială de care beneficiază individul atunci 
când este suprasaturat de ceea ce și-a dorit altădată și a trăit cu intensitate, de ceea 
ce a căutat cândva și nu a găsit. Prezentul, perioada aceasta de retrogradare a lui 
Pluton, arată că avem nevoie de un suflu proaspăt, avem nevoie să depășim aceste 



Săptămâna 9 – 15 mai 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 5 mai 2016, ora 6:30 

limite pe care noi înșine ni le-am creat, pe care noi vrem să le facem din nou vii. 
Omenirea se află acum într-o nouă etapă, nu este singura etapă majoră pe care a 
parcurs-o în ultimele secole, dar este una foarte importantă pentru generația 
aceasta. Momentul acesta în care Venus din zodia Taur, cea care întruchipează 
nevoia de frumos, de armonie și de grație, se află într-un trigon cu Pluton, cel care 
ne spune că vechile nevoi de dragoste, frumos și echilibru se ascund printre cele ale 
prezentului, reprezintă o invitație la discernământ. Zdruncinul va fi cu atât mai 
mare cu cât omul va refuza să caute în modelele prezente de frumos vechile modele 
care nu mai sunt utile. Este inutil să mai indicăm și faptul că războiul acesta care 
nu va putea fi scos în afara instinctului se va transforma într-un simptom de boală 
sau va deveni un tipar foarte limitat la care individul, cel care pierdea acum, cel 
care cade la această încercare, va apela. 

Prin urmare, 14 mai este o zi de atenție. Încă de dimineață, Luna va intra 
pe zodia Fecioară și se va pregăti să împlinească o conjuncție cu Jupiter și alta cu 
Capul Dragonului, evenimente care se vor consuma în spațiul zilei următoare. 
Acum însă vrea să arate că acest ciclu draconitic, ce își parcurge acum ultima sa 
etapă, nu a fost un capriciu al destinului, nu a fost dominat clar de elemente 
încărcate de eșec, ci și de achiziții foarte bune, de puteri noi, de oportunități sociale 
prin care am construit ceva important pentru suflet. Cu cât omul este mai profund 
și mai puternic cu atât valorile cu care lucrează pe 14 mai vor fi mai puternice și vor 
dura mai mult în timp. Este adevărat, ceea ce se consumă acum seamănă cumva cu 
rezultate la care am lucrat de mult timp, poate chiar din anul anterior. Mulți vor 
avea impresia că toate aceste realizări reprezintă o creștere spectaculoasă, dar, în 
egală măsură, vor vedea clar că dacă trebuie să ne mențină va fi nevoie ca pe viitor 
să accepte că fondul acesta al credințelor personale între timp s-a schimbat, că 
trebuie să renunțe la convingerile pe care le promovează în prezent. Pentru un 
căutător al adevărului episodul acesta, în care zone antagonice se întrepătrund în 
spațiul zilei de 14 mai, este absolut impresionant. Omul comun va fi bulversat și 
bulversarea în sine va produce mari pagube, cel profund însă va putea să-și 
depășească limitele și să se bucure de faptul că întrepătrunderea acestor două 
sectoare ale destinului său îl ajută să-și extindă viziunea asupra vieții, să vadă că 
elementele incompatibile, pe care le-a susținut într-o direcție și desconsiderat în 
altă direcție, pot trăi, fie și pentru o perioadă limitată, în același sector. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu sfida pe nimeni prin 
progresul obținut. Omul care este superior nu sfidează inferioritatea celorlalți. 
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Duminică, 15 mai 
Duminica 15- 5-2016  3:26   Venus (Tau) Tri [Vir] North Node 
Duminica 15- 5-2016  8:05    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Duminica 15- 5-2016 11:04    Luna (Vir) Con (Vir) Jupiter 

Duminica 15- 5-2016 13:23    Luna (Vir) Squ [Sag] Saturn 

Duminica 15- 5-2016 16:34    Luna (Vir) Tri [Tau] Mercury 

Duminica 15- 5-2016 19:01    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 15- 5-2016 21:14    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Duminica 15- 5-2016 23:21    Luna (Vir) Tri (Tau) Venus 
 

Noroc sau avantaj spectaculos. Acces la frumusețe. Lucrurile învechite sunt 
aruncate. Puterea grupului se susține foarte mult pe puterea individului. Prea 
multă metodă. Prea multă rigoare. Spiritul războinic este înlocuit de apelul 
ostentativ la procedură. Se face apel la un alt timp. Evenimentele dramatice sunt 
privite cu mai multă atenție. Spiritul devine foarte important. 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. 

 
Schema astrală aferentă ultimei zile ne aduce în fața unor evenimente 

dramatice. Nimic din ceea ce am trăit de-a lungul acestei săptămâni până acum nu 
ne-a spus că ultima zi a săptămânii ar putea fi încărcată de experiențe atât de 
învechite, de întâmplări atât de dureroase, unele care ar putea să aibă asupra 
psihicului uman o remanență mult prea puternică. Avem impresia în această ultima 
zi a săptămânii că toată lumea activează pe baza unei înțelegeri secrete, că există o 
tensiune care nu ne dă pace, care nu ne lasă să gândim foarte departe, să fim 
puternici și încrezători în forțele proprii. Ne vine din ceea ce am trăit până acum 
nevoia de a depăși o barieră însă această barieră ni se va părea acum mult prea 
mare, imposibil de trecut, greu de înțeles și, poate, din această cauză, vom invoca 
nevoia unui repaus. 

Cei care sunt maturi, persoanele care au înțeles foarte bine evenimentele pe 
care le-au trăit până acum, personajele care nu și-au folosit autoritatea pentru a se 
ascunde, cei care nu au activat pe baza impulsurilor sau pentru care cunoașterea a 
fost realizată pe baza unor planuri foarte clare, reușesc acum să transforme 
obstacolul prezent într-o mare oportunitate pentru viitor. Cu alte cuvinte, ultima zi 
a acestei săptămâni ne aduce în fața unui salt spectaculos. Nu se știe însă dacă acest 
salt este făcut către realizare sau către decădere, ne consumăm ultima picătură de 
energie pentru a fi la înălțime, pentru a arăta comunității că suntem noi înșine, că 
nu suntem doborâți de obstacolele pe care le-am trăit în prima parte a acestei luni 
sau pe finalul lunii anterioare, că pentru noi nu este atât de important să avem 
calitățile apreciate, cât este de important să ne împlinim deziderate personale. Tot 
ceea ce până acum a fost favorabil se întâlnește în finalul acestei săptămâni într-un 
corolar interesant. Valorile se mișcă dintr-o zonă vulnerabilă spre o zonă mult mai 
sigură, însă, pentru că Mercur se află acum în mers retrograd, nu se știe câți dintre 
noi vor avea puterea necesară să vadă în realitate cum stau lucrurile, care sunt 
realizările lor și cât de multe pierd. Cert este că Venus din Taur, cea care le vorbește 
oamenilor acum despre nevoia de frumos, de forme clare, de forme precise, care să 
garanteze pe viitor că vor accepta și un alt conținut, trimite acum unde pozitive față 
de Axa Dragonului. Genul acesta de sinteză face bine oricui, dar în mod special face 
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bine persoanei în cauză. În consecință, schema aceasta vizează explorarea zonelor 
ascunse, a puterilor personale, a gândului profund care nu-l îndeamnă pe individ să 
se revolte, care nu acceptă fanteziile, care simplifică lucrurile nu pentru a-i fi mai 
ușor pe viitor, ci pentru a înțelege mai bine realitatea. Această realitate a zilei de 15 
mai s-ar putea să facă trimitere la un interval mult mai mare decât cel la care ne 
referim aici, în analizele săptămânale, adică s-ar putea să se îndrepte cu privirea 
până în 2008. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni reprezintă un îndemn la curaj, 
la putere, la demonstrații de forță, dar nu la cele care lasă urme dureroase asupra 
conștiinței individului, ci cele care îl ajută pe om să privească foarte departe, să se 
simtă puternic, drept și avantajat de experiențele pe care le parcurge. O parte din 
aceste experiențe s-ar putea ca acum să nu fie deloc simple, s-ar putea ca ele să fie 
încărcate de un mare regret, să ducă mișcarea către o conduită nouă, să ne schimbe 
traseul și să ne lase impresia că întreaga perioadă, nu doar această săptămână, cât 
întreaga lună, pare să fie dominată de tendințe greșite, malițioase sau abuzive. 
Avem nevoie să dăm dovadă acum de o mare luciditate, adică să nu judecăm totul 
după informație, ci și după experiență. Informațiile acestea ar putea să ne spună că 
trăim ceea ce nu ne-am dorit, experiența ne spune că aceasta este doar o etapă în 
drumul către o mare realizare nu doar pentru individul în cauză, cât și pentru 
comunitate. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
evoluție accelerată au acum sentimentul că gândurile lor influențează etapele de 
evoluție ale celorlalți, sfaturile lor îi coordonează foarte bine pe ceilalți pentru că îi 
ajută să gândească altfel, să înțeleagă o altă realitate, fără să-și pună problema dacă 
este mai bună sau nu. Etapa aceasta de obiectivare este una absolut magică pentru 
o ființă care caută adevărul. Beneficiem de lucrul acesta pentru că pe 15 mai Luna 
trece prin conjuncția cu Jupiter apoi, spre seară, va trece prin conjuncția cu Capul 
Dragonului, îndemnându-i pe oameni să privească toate aceste constrângeri de 
departe și să le considere instrumente ruginite. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi cum ar fi să fim 
toleranți prin ceea ce facem, să acordăm tuturor celorlalți dreptul la viață, să nu 
mai considerăm că fericirea vine numai acolo unde o barieră cade. Ce-ar fi să ne 
gândim că unele utopii sunt de fapt realități pe care noi ni le refuzăm. 
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16 - 22 mai 2016 este săptămâna reînvierii unei revendicări și a visului care 
nu poate fi împlinit din cauza pantofilor rupți. Așa după cum constatăm din această 
deviză generală, săptămâna aceasta va striga foarte tare în conștiința individului ca 
și cum valorile cu care lucrează sunt esențiale, dar, până la urmă, vom vedea că este 
mai mult fum decât căldură, că strigătul este mai intens și mai obositor decât 
mesajul pe care-l conține. Ideea că ne aflăm în fața unei revendicări poate fi privită 
și ca o speranță falsă, ca un vis care nu se poate împlini, deși va striga că nu i se 
permite accesul la etapele finale. 

Ca evenimente astrale, cele mai importante care, de altfel, au și greutatea 
unor episoade ce depășesc zona acestei săptămâni, se împlinesc spre final, adică în 
ultimele trei zile. Ceea ce se va împlini pe finalul acestei săptămâni nu este deloc 
puțin lucru. Soarele va trece pe zodia Gemeni, Luna neagră va trece pe Scorpion, 
apoi Mercur își va reveni la mersul direct. În plus, trecem și printr-o fază de Lună 
plină care atrage în sfera sa de influență planeta Marte. Norocul este, așadar, prea 
puțin intens pentru a putea schimba pe moment balanța valorilor. Va conta mult ce 
am făcut până acum decât ceea ce vrem să schimbăm pe moment. 

Apoi, după cum vom vedea în analizele pe fiecare zile, foarte important este 
mesajul de debut al acestei săptămâni. Ultimul tranzit al Lunii prin Balanță, zodie 
ce este părăsită în 21 mai de Luna neagră, reprezintă o cheie a succesului sau a 
insuccesului, un motiv de mândrie, de reușită, de progres sau cauza problemelor 
acestei săptămâni. Cine nu are un debut corect, frumos, cine nu reușește să își 
extragă o esență frumoasă din ceea ce se întâmplă acum sau din răspunsurile care 
vin pe seama muncii făcută în primele patru luni ale anului, atunci va trebui să se 
aștepte ca săptămâna în curs să devină plină de surprize neplăcute pe care, în 
pofida aparențelor, va trebui să le vadă exact așa, nu să le ducă mai departe ca 
răspunsuri definitive. 

Din acest punct de vedere, săptămâna în curs are o notă rațională complet 
nouă față de ceea ce am parcurs în ultima perioadă. Mulți vor avea impresia că s-au 
eliberat de o mare presiune, că au primit un răspuns, că de acum lucrurile vor fi 
mai clare, nu contează că în rău sau în bine. Cert este că de multe ori de-a lungul 
acestui an ne vom întoarce cu privirea către finalul acestei săptămâni când Luna 
neagră va intra pe Scorpion. Este o pată de culoare această nouă poziție a Lunii 
negre și ea va alimenta o zonă întunecată a ființei cu care mulți oameni nu prea știu 
să lucreze. Dar lucrurile acestea întunecate nu vin pentru a ne chinui în mod 
gratuit, ci pentru a ne încuraja să le depășim și, prin depășire, să devenim mai 
puternici. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi rezervați atât față 
de tristețile cât și față de bucuriile intense. Săptămâna aceasta doar ne informează 
asupra zonelor cu care vom lucra de acum încolo, cel puțin până la finalul acestui 
an, nu ne arată un conținut pe care ar trebui să îl interiorizăm. 
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Luni, 16 mai 
Luni 16- 5-2016  9:25    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Luni 16- 5-2016 12:22 Sun (Tau) Tri (Vir) Luna 
Luni 16- 5-2016 20:33    Luna (Vir) --> Libra 

 

Prosperitate. Lecțiile de viață sunt abordate cu mai mare încredere. 
Reprezentare nouă. Impulsuri care lasă impresia că anumite circumstanțe sociale 
depind prea mult de tehnologie. Efort fizic. Apel la frumos. Eleganța își găsește un 
loc privilegiat. Manifestări neobișnuite. Corpul are nevoie de repaus. Ceea ce este 
vechi este sfidat. Înțelegeri neobișnuite. Acces la informații așezate într-o altă 
ordine decât suntem obișnuiți. 

 
Asistăm în prima zi a acestei săptămâni la încheierea tranzitului Lunii prin 

zodia Fecioară, urmând ca, spre seară, acest astru să demareze ultima trecere prin 
Balanță cu Luna neagră plasată în acest semn. Peste patru săptămâni, când Luna va 
reveni pe zodia Balanță, Lilith va fi deja pe Scorpion, după cum vom vedea că se va 
întâmpla sâmbătă, 21 mai, când se va produce acest ingres. Așadar, momentul 
acesta face trimitere la îndemnul general aplicat acestei săptămâni care se referă la 
reînvierea unei revendicări, dar și la faptul că avem în continuare aspirații care nu 
pot fi îndeplinite pentru că nu avem resursele necesare, nu dispunem de 
patrimoniul adecvat. 

În consecință, atât prin opoziția Lunii cu Chiron, dar și prin trigonul 
luminariilor, 16 mai devine o zi de cumpănă, o zi în care binele personal este pus la 
încercare de intenții egoiste și este judecat doar după locul pe care și-l găsește, 
ispășit, în reușita celorlalți. Din acest punct de vedere, vom avea nevoie de un pic 
de ajutor, de clarificări pentru a ne mobiliza și a depăși acest obstacol. Aceste 
clarificări ar putea să ne țină mintea ocupată cam toată săptămâna, dar 
preocupările acestea sunt foarte bune și ne îndeamnă să depunem un efort, atât 
fizic, dar și emoțional sau spiritual, pentru a ne desprinde de structuri vechi și a ne 
proteja cumva de valul acesta neplăcut care reînvie o problemă mai veche, care 
dezgroapă securea războiului. Cu toate că aceasta este deviza săptămânii, deci unul 
din îndemnurile de bază ale intervalului, în fiecare dintre aceste zile vom face tot ce 
ne stă în putință, vom depune tot efortul de care suntem în stare pentru a ne 
construi ceva frumos, pentru a sfida acest val ucigător. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că, după cum constatăm din cerul zilei, planetele sunt grupate în centre de 
influență, în zone de putere, în zone de interes și, în mare, problemele au un fond 
cunoscut, deci avem deja, pentru multe dintre ele, o posibilă soluție, nu trebuie 
decât să o punem în aplicare ori să continuăm să credem în ea. 

Pe de o parte, avem aceasta axă Fecioară-Pești care este foarte încercată de 
prezența Axei Dragonului și de opoziția lui Jupiter cu Neptun, dar, în plus, zona 
aceasta primește și o nouă opoziție, cea a Lunii cu Chiron. Apoi, de partea cealaltă, 
avem planete de pe zodia Taur care ne vorbesc despre nevoi ce nu-și mai găsesc 
locul în demersurile prezente. Celelalte elemente sunt probleme vechi, care trebuie 
să se încheie în această săptămână pentru că ele sunt legate de tranzitul Lunii negre 
și de relația acestui element astral cu planetele de pe zodiile Berbec, Săgetător și 
Capricorn. Avantajul cel mai mare pe care îl putem obține în prezent vine prin 
respect. Acolo unde există respect nu vor lipsi nici disponibilitatea pentru efort, 
simțul frumosului, eleganța sau spiritul practic. Cine are respect va avea și 
îngăduință și din îngemănarea celor două elemente cel mai câștigat va fi omul 
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harnic și muncitor. El se va ridica deasupra condiționărilor sociale cărora aproape 
că nu le mai știe rostul, care sunt multe și încurcate, dar pe care se simte acum 
obligat să le dea la o parte ca să se poată bucura de liniște sau pentru a merge mai 
departe pe drumul pe care și l-a ales. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne vorbește despre lecții de viață care 
trebuie abordate cu încredere. Avem nevoie acum să probăm, nu atât față de cei din 
jur, cât față de noi înșine dacă avem simțul umanității, dacă rafinamentul, gustul 
pentru frumos, atracția către lucrurile neobișnuite, nevoia de progres și de 
afirmare, nu reprezintă decât o banală listă pe care trebuie să o marcăm în această 
viață. Oamenii puternici și sinceri nu-și fac liste de genul acesta, își fac prieteni 
mulți și sunt tot timpul plasați într-o stare de atenție activă, adică nu intervin 
abuziv în viețile celorlalți, ci sunt prezenți prin ceea ce spun și rămâne, prin ceea ce 
iubesc și înflorește, prin ceea ce hrănesc și nu va muri niciodată. 

Cu toate că presiunea acestei zile este una suficient de mare, cu toate că avem 
nevoie acum să ajungem în această zonă a înțelegerilor neobișnuite, 16 mai poate fi 
și o zi frumoasă, una care să fie de referință și prin frumosul care nu a putut fi 
anticipat și devine o surpriză plăcută. Nu trebuie să uităm că în continuare avem 
Soarele pe zodia Taur și schemele acestea care se conturează cu această poziție a 
Soarelui au clar integrată componenta nevoii personale. În 16 mai nevoia personală 
este aceea de a clarifica o problemă mai veche și se pare că aceasta nu poate fi 
soluționată decât dacă este adusă în prezent cu forța, decât dacă este reînviată o 
revendicare. Desigur, după cum am văzut că sunt dispuse planetele și după cum 
înțelegem mesajul lor, nu avem nevoie de lucrul acesta, cu toate că valul schimbării 
în direcția aceasta merge. Avem acum nevoie de repaus, de dragoste, avem nevoie 
de tot ceea ce este sublim și profund, dar la aceste elemente valoroase se ajunge cu 
efort, cu muncă, printr-o preocupare clar conturată, nu în virtutea inerției. Cine nu 
are resursele necesare pentru a face efort minim în direcția aceasta va privi ziua de 
16 mai ca pe una obositoare care nu le-a adus decât pierderi. Așa cum am văzut de 
multe ori în analizele pe care le facem, există momente de victorie ale celor 
puternici, harnici care se bazează pe situații dureroase când s-a pierdut un drept, 
un privilegiu, o calitate sau o poziție, așa cum s-ar putea întâmpla pe 16 mai pentru 
cei care preferă să trăiască în întuneric. Până când nu-i doare întunericul pe care-l 
iubesc nu vor căuta lumina. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta prin tot ceea ce facem 
să iubim frumosul, deși nimic din ceea ce se întâmplă acum la modul comun, la 
vedere, nu ne îndeamnă să facem lucrul acesta. 

 
Marți, 17 mai 

Marti 17- 5-2016  3:54    Luna (Lib) Sex [Sag] Mars 
 

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. Dorință de 
excelență. Prezentare deficitară față de mediu. Prea mult interes pentru binele 
personal. 

 
Cea de-a doua zi a săptămânii aduce împlinirea unui singur aspect, sextilul 

Lunii cu Marte retrograd de pe zodia Săgetător, din care înțelegem că fondul 
problemei are acum accente agresive, pe alocuri poate prea schimbătoare. 
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Momentul acesta aduce o greutate aparte, contact cu o formă de imoralitate care 
ne-a fost pe plac până acum, care se încadrează în deviza generală aplicată acestei 
săptămâni prin imaginea pantofilor rupți. Unghiul în sine care se împlinește între 
Lună și Marte este unul bun, se adresează interiorului, gândurilor clare, dialogului 
pe care individul îl duce cu el însuși pentru a-și clarifica o nevoie sau pentru a-și 
ține de urât. Retrogradarea lui Marte aduce însă o problemă de dorință pe un fond 
care nu poate fi împlinit acum în modul acesta, adică soluțiile pe care le descoperim 
acum prin acest dialog interior nu pot avea perspectivă, nu susțin nici măcar binele 
personal, ci susțin interesul de a excela într-un domeniu, de a fi mai bun decât 
altul, fără să luăm în calcul că acel „altul” poate fi chiar un element interior și 
aceasta situație să arate un conflict al minții, al sufletului, nu unul exterior. 
Apropierea de altruism, de sentimente profunde susține acum binele personal și ne 
ajută să ne clarificăm ceea ce ar trebui să facem pe acest ultim tranzit al Lunii prin 
Balanță cu Luna neagră pe acest semn. Ceea ce este încadrat în termenul generic de 
„abundență”, „prea mult” conține un impuls dur, chiar agresiv, o atracție către 
valorile materiale, nu pentru că acestea ar fi mult mai importante acum, ci pentru 
că prin achizițiile materiale dorim să dăm o replică dureroasă unui individ obscur. 

Prin urmare, valorile cu care vom lucra pe 17 mai sunt clare prin faptul că 
se selectează dintr-o zonă care nu ne-a fost niciodată clară. Avem acum interes 
pentru schimbare, dar ne dorim ca această schimbare să conțină un mare avantaj 
pentru noi înșine, o dorință împlinită, o performanță, fără să ne preocupăm dacă 
nu cumva această performanță este obținută împotriva unui element mult prea slab 
sau care nu este un competitor serios. 

Vom vedea însă că ziua de 17 mai va fi definită de impulsul puternic de a ne 
desprinde de ceva. Chiar dreptul la replică sau chiar căutarea abundenței 
reprezintă nevoia care strigă foarte tare pentru că bunul pe care-l avem acum, 
relațiile în care suntem implicați, starea socială în care suntem acum integrați nu 
ne mai satisfac. Calitatea a ceea ce suntem în momentul acesta definește acest 
interes pentru abundență, pentru prea mult, pentru a evalua altfel greutățile vieții, 
adică a le face mici într-un mod artificial. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda nevoia cu 
ambiția. Nevoia se construiește întotdeauna împreună cu elementele din jur sau cu 
oamenii din jur, în timp ce ambiția se sprijină pe ele pentru a se preamări. 

 
Miercuri, 18 mai 

Miercuri 18- 5-2016  1:34    Luna (Lib) Sex [Sag] Saturn 

Miercuri 18- 5-2016  7:37    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri 18- 5-2016 18:22    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 
 

Nevoie de disciplină. Agresivitate față de un factor ce a dovedit precizie, 
ordonare, educație sau profunzime. Se caută un element care să ascundă o 
greșeală personală. Bucuria înseamnă acum și dezamăgire. Se traversează o 
probă dificilă. Evenimentele sociale sunt înțelese greșit. Nesiguranță. Prea multă 
impulsivitate. Se scrie un nou capitol în cartea vieții. Ceea ce este simplu se 
complică dintr-odată. Nevoie de avere. Succesul lasă impresia că poate fi 
cumpărat. Întâmplări neobișnuite. Impuls ce nu poate fi ținut sub control. 

 
Și această zi, precum cea de marți, se bazează mult pe conturarea nevoii. De 

această dată, pentru că primul aspect care se împlinește în noaptea de marți spre 
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miercuri, în spațiul acestei zile, este sextilul Lunii cu Saturn, se conturează chiar de 
devreme nevoia de disciplină. Cu alte cuvinte, ne trezim cu poezia învățată, ne 
trezim cu ideile blocate pe un anumit demers și cu impulsul de a face un anumit 
lucru, de a demonstra foarte clar că putem excela într-un domeniu, că putem fi 
foarte buni și nu mai putem amâna, deci trebuie să le arătăm celorlalți cu cine au 
de-a face. 

18 mai este o zi de orgoliu, iar sextilul acesta frumos care se construiește 
între Lună și Saturn retrograd din Săgetător nu poate pune atât de multă precizie, 
nu poate inventa acum atât de multă disciplină încât să contrabalanseze erorile de 
altădată. Asta înseamnă că opoziția Lunii cu Uranus despre care știm că este semn 
de dezamăgire și de impulsivitate, de nesiguranță și de incertitudine, va face acum 
casă bună cu careul Lunii cu Pluton. Cu alte cuvinte, se activează acest careu între 
semne cardinale care duce la confruntare inutilă, la ceartă, care complică ideea de 
nevoie așa cum a fost ea conturată în zilele anterioare. 

Prin ceea ce se întâmplă în 18 mai oamenii își dau importanță, acuză prea 
ușor lipsurile celorlalți, scriu un capitol trist în cartea vieții și își promit că pe aceste 
conflicte vor rămâne dușmani toată viața. Este, de altfel, o mare prostie să ne 
promitem lucruri de genul acesta. De această dată, pentru că Luna parcurge acum 
ultimul său tranzit prin zodia Balanță cu Luna neagră pe acest semn, totul seamănă 
ca un fel de ultimatum, ca și cum dezgropăm securea războiului, nu de nevoie, ci de 
plăcere. 

Apoi, zona aceasta agresivă a zilei de 18 mai ne mai aduce în față un 
eveniment pe care ar trebui să-l observăm și să-l înțelegem așa cum se cuvine. O 
ființă limitată care își exacerbează acum orgoliul de a fi într-un anumit fel, după 
cum s-a văzut în ultima perioadă pe sine, va da ordine, va impune celorlalți să se 
comporte după cum crede ea că se comportă, dar nu dovedește, le va pretinde 
celorlalți nivelul pe care trebuie să-l aibă pentru a i se ușura ei traiul. Ceilalți 
trebuie să fie buni pentru că ea nu mai poate suporta propria dezordine, ceilalți 
trebuie să fie puternici, pentru că ea nu se simte în stare, nu se vede capabilă să 
obțină ceva, ceilalți trebuie să fie frumoși pentru că ea se vede urâtă. Aceasta este 
averea cu care credem că ne construim un viitor luminos, dar, de fapt, viitorul 
acesta, așa cum îl vedem acum, nu poate fi împlinit din cauza pantofilor rupți, din 
cauza pretențiilor penibile. 

Prin urmare, 18 mai este o zi în care traversăm o probă dificilă. Poate 
această probă este dată de precizie, de educație, de profunzimea pe care o putem 
dovedi în momentul acesta. Poate, în cazul persoanelor active, care trăiesc mai mult 
prin evenimentele sociale decât prin ceea ce ar trebui să abordeze în intimitate, ziua 
aceasta se referă la abilitatea cu care ar putea ascunde o greșeală personală. Nimic 
din toate aceste elemente nu pare să fie mai important atunci când este privit 
separat. Lucrurile acestea au nevoie de sinteză, să fie văzute împreună, ca fiind 
forțe care se consumă pentru a ține vie o impulsivitate. Impulsivitatea de acum este 
explicată din punct de vedere astral de careul în T pe semne cardinale cu planeta 
Pluton focar, de neîncrederea în sine pe un patrimoniu care, fie nu este conform cu 
nevoile de acum, fie nu mai există. 

Anulăm toate aceste impulsuri negative gândindu-ne că totul este simplu. 
Dacă lucrurile acestea ale zilei de 18 mai se pot desfășura prin simplitate înseamnă 
că ele cresc, se folosesc de o energie care nu cumpără, nu șantajează și nu fură, ci 
este un rezultat al muncii proprii sau primită în dar. Speranța într-o viață mai bună 
pe această conjunctură astrală nu se susține pe nesiguranța care îl îndeamnă pe om 
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să pretindă celorlalți, cu obrăznicie, ceea ce crede că are nevoie acum, să fure, să își 
însușească ceea ce nu îi aparține. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi ce scriem în 
cartea vieții. Avem dreptul să experimentăm și aceste impulsuri, și această agitație, 
doar dacă suntem atenți cu ce instrumente lucrăm și unde ajungem. Furtuna 
menținută doar de dragul furtunii este un rău de care trebuie să ne ținem departe 
azi. În zona aceasta agresivă dacă omul arată că are un gând de lumină, deși ar 
trebui să aibă vreo câteva sute, acesta este pasul foarte mic făcut înainte. Acest pas 
înainte arată că am câștigat o porțiune de drum, nu măsura a ceea ce am făcut. 
Poate, pe alte conjuncturi, în săptămânile următoare, ne vom întâlni și cu evaluarea 
acestei măsuri. Acum contează că mergem înainte. 

 
Joi, 19 mai 

Joi 19- 5-2016  8:56    Luna (Lib) Con (Lib) Lilith 

Joi 19- 5-2016  9:28    Luna (Lib) --> Scorpio 

Joi 19- 5-2016 14:39    Luna (Sco) Con [Sco] Juno 
 

Confuzie. Experiențe dificile. Popularitatea este pusă la încercare. Este 
nevoie de un mare progres pentru avantaje mici. Caracterul trece în fața 
temperamentului. 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. Asocieri care intră în 
criză. Abordări stranii. Energia scade și acțiunile devin mai puțin eficiente. O 
fraudă pune la îndoială o colaborare. 

 
Prin ceea ce se consumă acum avem parte de o schimbare. În primul rând, 

Luna va împlini o conjuncție cu Lilith pe ultimul grad al zodiei Balanță, apoi va 
intra în Scorpion și în mijlocul zilei va împlini o conjuncție cu Junon. Se face, astfel, 
o trecere de la un tip de energie, cel al Balanței, la un alt tip de energie, cel al 
Scorpionului, într-o conjuncție care este deja conturată în limita toleranței 
unghiului, cea între Lilith și Junon. De aici înțelegem că momentul zilei de 19 mai 
ne aduce un element nou într-o formulă pe care o cunoaștem deja și pe care o 
experimentăm de ceva vreme. Așadar, avem șansa să observăm din nou lucrurile pe 
care le-am urmărit în săptămânile anterioare, pe care le-am analizat și despre care 
am crezut că am aflat totul. Avem tendința acum să reformulăm, să reinventăm 
termenii, să reașezăm impulsurile personale într-o altă ordine. 

Încercarea acestei zile vine din faptul că Soarele, aflat pe ultimul grad al 
zodiei Taur în cea mai mare parte din zi, devine un aliat puternic într-un motiv rău. 
Pe zodia Taur, Soarele ne-a vorbit despre nevoie și acum curiozitatea aceasta, 
puterea de a redefini totul, impulsul acesta de a aborda situații neobișnuite atrage 
nevoia într-o zonă periculoasă. În relațiile interumane apare o faptă rea ca rezultat 
dintr-o colaborare bună. În abordarea cu sine apare un mare semn de întrebare ca 
rezultat dintr-o situație clară. În demersuri publice apar schimbări în programul de 
lucru, în etapizare, modificări ale echipei de lucru fără niciun avantaj, ba, 
dimpotrivă, cu mai mult consum. 

Cu alte cuvinte, 19 mai este ziua experiențelor nefericite pe care le putem 
observa așa cum sunt și, în consecință, le putem la fel de ușor transforma în 
evenimente foarte frumoase dacă ne mobilizăm. Este adevărat, Junon se află acum 
în deplasare retrogradă și orice schimbare pe care o facem în schema pe care deja o 
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cunoaștem lasă impresia că va concentra o problemă, va tensiona și mai mult 
relațiile, va aduce și mai multe probleme, însă doar în schema aceasta a valorilor 
morale, a eliberării de probleme, nu a reașezării lor pe o altă ordine, dar lucrurile 
nu sunt așa. Nu tot ce se tulbură este periculos. 

Prin urmare, 19 mai are toate șansele să devină o zi de succes, de inițiativă 
și de putere, o zi în care asocierile nu duc spre criză și nici nu trebuie să susțină așa 
ceva. Este momentul în care am putea descoperi o eroare personală, o fraudă, o 
păcăleală ce a fost foarte bine ascunsă și care ne-a complicat mult experiențele 
anterioare. Ceea ce a fost dificil anterior se poate preschimba acum, prin înțelegere, 
în exemple de viață. Este posibil ca prin această transformare să devenim populari, 
cunoscuți, să obținem un anumit avantaj, dar nu acesta este scopul zilei de 19 mai. 

Trecerea aceasta de la conjuncția Luna-Lilith la conjuncția Lună-Junon va fi 
percepută de structura spirituală ca un element de progres, deși evenimentele 
cotidiene arată opusul din care se va înțelege că orice intervenție pe care o facem nu 
clarifică, ci enervează și mai mult, încurcă treburile sau întârzie. Există această 
percepție răsturnată pentru că deplasarea Lunii se face din conjuncția cu Lilith, 
adică din punctul de păcat, de tentație sau de minciună, spre conjuncția cu Junon 
retrograd, adică punctul de traumă. Acolo unde există înțelegerea greutăților vieții, 
acolo unde asocierile nu sunt făcute pentru a transfera răspunderea pe umerii 
celorlalți, ci pentru a trăi viața, cu bune cu rele, regresul acesta poate fi transformat 
într-o experiență solidă, chiar dacă abordarea de acum va fi una stranie. Ceea ce ne 
rămâne din această zi va fi un lucru foarte valoros. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ține cont de intuiție. Intuiția 
este cea care nu poate fi afectată de ceea ce este rău și activ în această zi. 

 
Vineri, 20 mai 

Vineri 20- 5-2016  3:27   Venus (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Vineri 20- 5-2016  9:29    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Vineri 20- 5-2016 12:37    Luna (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Vineri 20- 5-2016 14:47    Luna (Sco) Opp [Tau] Mercury 

Vineri 20- 5-2016 17:36 Sun (Tau) --> Gemini 
Vineri 20- 5-2016 20:17    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Vineri 20- 5-2016 22:07    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 
 

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. Experiențe frumoase. Sunt combătute 
egoismul și minciuna. Circumstanțe atenuante care favorizează exemplul 
personal. Creștere și dezvoltare. 

 
În noaptea de joi spre vineri se împlinește sextilul lui Venus cu Chiron, apoi, 

în a doua parte a zilei, Soarele va trece de pe zodia Taur pe zodia Gemeni. Zona 
aceasta în care se încadrează ecuația astrală a zilei de 20 mai se referă la 
comunicări neobișnuite, la încercarea de a forța mâna destinului, de a pune o 
picătură de medicament într-o soluție toxică în ideea că i se va menține efectul 
vindecător și în acest mediu. Cu alte cuvinte, mult mai important pentru ceea ce se 
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va întâmpla acum va fi efectul coroziv al substanței toxice care devine celebră prin 
asocierea cu substanța vindecătoare. 

Pentru că Luna din Scorpion împlinește unghiuri frumoase în această zi 
(doar un singur aspect negativ tulbură acest tranzit – opoziția Lunii cu Mercur), 
speranța într-o schimbare foarte bună, visul de a combate degringolada de până 
acum, haosul din gânduri sau din viața socială, par să fie reale. Elementele acestea, 
însă, depind foarte mult de calitatea mediului în care activăm, de ceea ce este 
favorizat sau tolerat, de planurile săptămânilor anterioare sau chiar de calitatea 
începutului de săptămână. Încă de luni ne pregătim evenimentele care se consumă 
azi ca și cum ne-am pregătit norocul sau ni l-am forțat. 

Dacă relația aceasta bună a lui Venus cu Chiron atrage atenția asupra unor 
elemente personale cu scopul de a le ridica la un nivel mult mai înalt, de a le 
transforma în instrumente care susțin buna conviețuire, sănătatea și amabilitatea, 
fondul în care se integrează aceste vibrații susțin individualismul. Și de aici se poate 
extrage o parte bună, aceea care îi spune individului că elementele sale, 
patrimoniul său, bunurile pe care le deține pot deveni valori reprezentative pentru 
grupul de apartenență. Rămâne de văzut însă cât de mult își va domina individul 
spectrul acesta al egoismului și cât de mult se va bucura că și alții beneficiază de 
patrimoniul său. Dacă este definită această condiție, atunci elementele personale 
combat azi minciuna, sărăcia, anulează aceste impulsuri negative și pun la punct o 
persoană obraznică. Asta înseamnă că pe ultimele minute din zodia Taur, Soarele 
va reduce atenția, nu va mai încuraja discernământul sau judecata sănătoasă, cele 
care ne ofereau cândva argumente în a ignora obrăznicia altora, ci va susține cu 
energia sa totul, chiar dacă în această supă astrală se găsesc și multe lucruri rele. O 
tensiune minoră legată de a folosi sau a nu folosi un lucru personal împreună cu 
alții, adică opoziția Lunii cu Mercur, poate fi buturuga mică dispusă, printr-o 
contracție haotică, să răstoarne carul mare. 

Prin urmare, 20 mai are toate șansele să devină una dintre cele mai 
frumoase și mai încărcate de farmec zile din această săptămână. Reversul medaliei, 
de partea cealaltă a baricadei, stau la pândă monștri pe care i-am încurajat să se 
exprime la începutul acestei săptămâni, când Luna a intrat pe zodia Balanță, semn 
care este tranzitat acum pe ultimele minute de Lilith. Schema aceasta periculoasă 
își găsește, pe 20 mai, un culcuș cald, multe dintre cele rele sunt confirmate, dar nu 
pentru a fi elogiate, nici refuzate ori duse imediat într-o zonă întunecată, ci înțelese 
și eliminate. În consecință, 20 mai are toate șansele să devină o zi a adevărului, a 
confirmărilor, a recunoașterii valorii unui om. Există și riscul ca această valoare să 
nu fie încărcată de calitatea pe care individul și-o atribuie. Asta va rămâne în grija 
individului pentru că în puterea sa stă să-și folosească elementele de patrimoniu 
pentru a combate minciuna și egoismul sau pentru a le elogia. Trecerea Soarelui pe 
zodia Gemeni este pentru noi toți un moment de revigorare, de aplecare asupra 
comunicării, dezvoltării personale, dar, în egală măsură, este și un îndemn la a privi 
viața cu mai mare ușurință, a fi răspunzători pentru deciziile pe care le luăm și a 
privi spre viitor cu mai multă încredere. Este adevărat, trecerea Soarelui pe zodia 
Gemeni înseamnă activarea într-un registru nou a opoziției pe care acest astru o 
realizează deja cu Marte retrograd. Cel care va reuși să treacă dincolo de aceste 
impulsuri egoiste, cel care nu-și va folosi puterea personală pentru a susține 
individualismul și minciuna va deveni un exemplu pentru comunitate și așa va 
rămâne mult timp. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a spera că lucrurile frumoase 
pe care le gândim acum se pot împlini, chiar dacă, judecându-le strict după schema 
momentului, nu este ușor de realizat. Crezând în bine îi creionăm acestuia traseul 
pe care se va putea deplasa către o zonă care îl va pune mai bine în valoare. 

 
Sâmbătă, 21 mai 

Sambata 21- 5-2016 11:06    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Sambata 21- 5-2016 14:37    Luna (Sco) Opp (Tau) Venus 

Sambata 21- 5-2016 17:51  Lilith (Lib) --> Scorpio 
Sambata 21- 5-2016 21:47    Luna (Sco) --> Sagittarius 

 

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 înclina 
către mari evenimente de culise. Contextul evenimentelor arată mișcarea 
valorilor într-o zonă obscură. Inferioritatea este văzută ca superioritate. 
Încercări prin insulte, infidelitate, părăsire. Munca devine grea. Efortul este 
susținut doar de ambiție. Precizia este înlocuită de comportamentul oscilant. 
Ansamblul puterii emană dominare. Este nevoie de o prospețime. Restructurare. 
Învinuirea celui slab pentru negocierea celui puternic. 

 
Trecerea Lunii negre pe zodia Scorpion este un mare eveniment al anului 

2017, așteptat de pasionații de astrologie, de unii cu frica în sân, de alții cu mult 
curaj. Din capul locului se poate stabili că această trecere aduce o intensitate 
nefirească a simțurilor, accentuează aceste percepții și le trece din zona originală în 
care au activat în ultimele nouă luni în cea a impresiilor subiective. De aceea 
intrarea Lunii negre pe Scorpion este, în mare parte, un semn rău, accentuând 
secretele, misterele, tot ceea ce este ascuns, neîmpărtășit sau conspirativ. Apoi, 
poziția Lunii negre pe zodia Scorpion mai are o componentă, cea care nu va face 
plăcere nimănui. De dragul unui motiv egoist, de dragul unor ambiții care până 
acum, în mare parte pe baza unui motiv foarte serios, nu au putut fi realizate, 
primesc acum o susținere artificială, una chimică, una concentrată și puternică 
pentru a se realiza. Ceea ce se realizează așa este, în mod indubitabil, nefiresc. 
Știind din start lucrul acesta este de așteptat ca această poziție să aducă în 
următoarele nouă luni planuri periculoase, probleme ce vin dintr-o zonă a muncii, 
experimentarea unor riscuri relaționale care pot ajunge într-o zonă foarte 
periculoasă din cauza derapajelor. Indiferent de stadiul în care se află individul 
acum, cu Luna neagră pe Scorpion va dori mai mult și va urmări, în plus față de 
toate acestea, să-și dovedească și superioritatea. Pe Scorpion, Luna neagră are 
accese de furie care sunt transformate în zâmbete caustice și care fac dorința de 
răzbunare mult mai intensă și mai periculoasă. 

Deși, mai nou, circulă un curent care îi dă acestui element astral o valoare cu 
totul specială, cea legată de transmutare, de preschimbare a suferințelor într-o 
mare realizare, ea rămâne în astrologia serioasă practicată de oamenii care nu vând 
iluzii un element foarte rău ce merită toată atenția cuvenită. Intrarea Lunii negre pe 
Scorpion se face cu ascendentul momentului localizat pe ultimele grade din zodia 
Balanță, ceea ce o plasează pe aceasta pe casa personalității. Avem, din nefericire, 
ocazia să constatăm că aceste personaje ciudate, care văd în Luna neagră un înger 
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ce le scurtează drumul către realizare, să se dezvăluie, ele însele să treacă prin crize 
de personalitate, prin probleme sociale pe care să nu le poată depăși singure tocmai 
pentru că nu au puterea necesară (Lilith pe casa personalității), să-și vadă planurile 
năruite pentru că au crezut mai mult în această cale scurtă și întunecată, decât în 
mâna care le oferă ajutor din lumină. 

Dar ecuația astrală a zilei de 21 mai nu se referă doar la intrarea Lunii negre 
în zodia Scorpion, ci și la parcurgerea ultimului sector din această zodie de către 
Lună. Astfel, Luna are de traversat în mijlocul zilei o opoziție cu Venus după ce a 
lăsat în urmă trigonul cu Chiron. Lilith va intra în Scorpion în Perioada fără 
direcție a Lunii și de aici apare și o acută nevoie de celălalt, de rezultatul muncii 
sale pe care să nu-l pretindem, să nu-l furăm, ci să-l primim în dar, de aici și 
experimentarea unor lecții de viață legate de toleranță, măsură, bun-simț. Pentru 
lumea în care trăim, cea care de ceva vreme dă impresia că luptă împotriva 
normalității, nu că dorește să instaureze o altă normalitate, îndemnul acesta la bun-
simț pare să fie o glumă bună. Totuși, el există și va fi accesibil timp de nouă luni de 
acum încolo. Cel care va accepta această provocare va vedea chiar din seara acestei 
zile, când Luna se va afla pe zodia Săgetător, că îndemnul la restructurare este 
foarte real și că negocierile nu trebuie să devină pietre de moară pentru cei pe 
seama cărora sunt făcute, ci un ajutor, o susținere, poate chiar promisiunea unei 
vieți mai bune. Acolo unde lucrurile vor fi forțate pentru a fi în mod obligatoriu 
bune se depășește o etapă a normalității, adică se renunță la o experiență absolut 
necesară și se instaurează, ca în vechiul proverb, lupul drept paznic la oi. 

Prin urmare, 21 mai devine o zi de cotitură pentru ceea ce înseamnă 
progresul personal și motivul de reușită. Contextul evenimentelor de acum arată că 
suntem într-o mișcare ciudată a valorilor, cele care se deplasează dintr-o zonă 
foarte vizibilă, obositor de luminoasă, poate chiar luminoasă într-un mod fals, către 
un sector întunecat, către ceea ce este periculos și obscur, dar, mai ales, către ceea 
ce este dominat de capriciu. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor privi trecerea Lunii negre pe zodia Scorpion ca un moment 
de agresiune împotriva a ceea ce au reușit să păstreze cu sacrificiul omului de bun-
simț, cu efortul curat al celui care nu dorește să trăiască pe seama celorlalți și nici 
împotriva lor. Aceștia au luciditatea necesară și de la ei ne va veni adevăratul mesaj 
că trăim într-o lume bolnavă. Nu se știe dacă puterea lor de argumentare va fi atât 
de bună încât mesajul pe care-l lansează să poată conține în el esența efortului pe 
care l-au făcut până acum în așa fel încât toate aceste realizări să devină o făclie, o 
lumină în întunericul care ne va cuprinde în următoarele nouă luni. De altfel, 
acesta este experiența care va deveni far pentru următoarele luni, lumina aceasta 
ne va ajuta să vedem atât cât ne trebuie, foarte departe dacă avem proiecte foarte 
ambițioase sau doar la câțiva metri în jur dacă vrem ca următoarea perioadă să fie 
dedicată vieții interioare. 

Totuși, vom analiza cu atenție în următoarele nouă luni impactul Lunii negre 
din noua sa poziție asupra conștiinței individuale, vom surprinde, atât cât ne vom 
pricepe, impactul vibrațiilor sale asupra dezvoltării personale. Referindu-se strict la 
momentul prezent, ecuația zilei de 21 mai arată că există planuri ascunse, că 
observațiile de acum au nevoie să fie crezute, încadrate într-un loc important, chiar 
dacă nu pe poziția întâi, că durerea momentului trebuie conștientizată și lăsată în 
urmă, nu inserată în marile întrebări ale anului 2017. Ar fi prea mult și, desigur, un 
lucru forțat, să punem opoziția Lună-Venus, care se consumă pe axa pe care intră 
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Luna neagră acum, pe seama conspirațiilor. Ar fi abuziv să considerăm că 
frustrările de acum au un istoric obscur. Nemulțumirile zilei de 21 mai sunt scurte 
însă ele trebuie să rămână în domeniu în care au apărut. Dacă sunt mutate într-un 
alt domeniu se alimentează un rău oferindu-i-se acestuia rolul de ghid asupra a 
ceea ce avem sau nu avem voie să mâncăm, în timp ce el nu are decât rolul de 
gunoi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a rezista cu fruntea sus în fața 
descoperirilor dureroase. Am putea astăzi să trecem prin insulte, prin descoperirea 
unor informații neplăcute legate de infidelitate, părăsire, trădare. 21 mai seamănă 
cu revenirea la realitate, dar nu este decât un banal zdruncin. 

 
Duminică, 22 mai 

Duminica 22- 5-2016  0:14 Sun (Gem) Opp (Sag) Luna (Full Luna) 
Duminica 22- 5-2016  1:42    Luna (Sag) Con [Sag] Mars 

Duminica 22- 5-2016 14:16 Sun (Gem) Opp [Sag] Mars 

Duminica 22- 5-2016 16:18 Mercury <Tau> S/D 
Duminica 22- 5-2016 21:19    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

 

Forță. 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. 
Resursele sunt inversate. Nevoie de certitudine. Graficele sunt stabilite după noile 
date ale problemelor. Omul comun va căuta să se apropie de cei puternici. Omul 
puternic se va uita în jur și va preschimbat chipurile celorlalți în lecții de viață. 
Planul social încurajează elementele subiective. Ostilitate. Modestia este privită ca 
o slăbiciune. Eliminarea unui adversar înseamnă o victorie majoră. Regretele 
sunt evitate. Ascensiune fără scrupule. Suspiciune. Relații complicate. 

 
Mult mai interesantă decât ziua anterioară, cea dominată de intrarea Lunii 

negre pe zodia Scorpion, ni se va părea ziua de față, 22 mai. Acum se împlinește 
Luna plină, de altfel ea a fost activă și în ziua anterioară pentru că faza maximă se 
împlinește la miezul nopții. Apoi, în mijlocul zilei, vom trece prin împlinirea 
opoziției dintre Soare și Marte - un moment deosebit de delicat care accentuează 
schimbul obscur de elemente între două forțe care se luptă, dar care trebuie să 
lucreze împreună, iar în a doua parte a zilei Mercur își va reveni la mersul direct. 

Din toate aceste repere indicate mai sus înțelegem că finalul săptămânii este 
unul de luptă, de schimbare, de forță. Legăturile care se stabilesc acum par să aibă 
o natură ciudată, ascunsă sau par să arate că în spatele a ceea ce se vede acum a 
existat un istoric rău care a amplificat această putere negativă din aproape în 
aproape. Mulți vor avea impresia că aceste demersuri sunt orientate clar împotriva 
lor și se simt motivați să răspundă acestora cu ostilitate sau cu o subiectivitate 
bolnăvicioasă. 

În realitate, ultima zi a săptămânii devine una de știință, de conștientizare, 
de observare a zonei în care se realizează purificările. Ceea ce se întâmplă pe finalul 
săptămânii nu este important ca eveniment, ci este important ca avertisment. Avem 
obligația morală față de noi înșine să conștientizăm această zonă a conflictului, nu 
pentru a-l duce mai departe, ci a vedea din ce sector vor veni regretele de mai 
târziu. În egală măsură, 22 mai este și o zi de încântare, de înverșunare împotriva 
celui slab sau de supraevaluare. Pentru că există atât de multă presiune, atât din 
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partea Lunii pline, dar și din partea opoziției Soarelui cu Marte retrograd, ideea 
aceasta de adversar prinde în ultima zi a săptămânii un contur absurd. Orice 
element mărunt care nu ne cântă în strună, care nu este de acord cu nemulțumirea 
care crește din ce în ce mai mult, de la o oră la alta, este privit ca un adversar și 
împotriva lui este mobilizată o cantitate mare de energie. Soluția acestei zile este 
una foarte simplă. Avem nevoie să fim atenți și să nu considerăm că dacă 
participăm la evenimente foarte intense sau foarte diverse viața este plină dintr-
odată. Ea nu este mai plină decât era la începutul săptămânii când multe din 
elementele care își ating acum un vârf au fost creionate. Subiectivitatea este, în 
realitate, cea care ne complică viața acum. 

Prin urmare, 22 mai poate întruchipa pentru cei care sunt puternici și 
deschiși către transformare o zi de eliberare de probleme. Așa cum am văzut, însă, 
de multe ori, eliberarea de probleme atinge un moment de maximum, adică aceste 
probleme explodează în momentul în care suntem invitați să ne eliberăm de ele. 
Explozia în sine și nu implozia privită ca fuga de probleme, reprezintă marele 
avantaj al zilei de 22 mai pentru că ne arată ce lăsăm în urmă sau ne invită să luăm 
parte la un spectacol de proastă factură pe care l-am construit din aproape în 
aproape de la începutul săptămânii și până acum, cu scopul ca, pe viitor, să nu-l 
mai repetăm. 

Pentru că această Lună plină se împlinește pe o axă a cunoașterii, valorile, 
informațiile, mesajele trebuie să intre pe făgașul normal pentru că Mercur își revine 
și el la mersul direct. Lucrul acesta însă se consumă în forță, printr-o explozie, 
printr-o confruntare sau într-un mod neașteptat, brusc, ceea ce atrage după sine o 
mare surprindere. Mesajul acesta seamănă cu cel din ziua anterioară, adică ne 
spune că nu ar trebui să aducem în spațiul săptămânii viitoare această surprindere. 
Nu ostilitatea de acum este importantă, ci zona din care vine. Dacă ne va fi foarte 
clar că zona aceea este importantă, pe aceea o vom urmări în săptămânile care vor 
veni pentru a vedea ce surprize ne rezervă. Cert este că din această luptă cu sine sau 
luptă cu adversarii invizibili se ridică o soluție, facem o descoperire și, pentru că ea 
se va sedimenta într-o perioadă în care Mercur va fi și el în mers direct, totul va fi 
până la urmă încununat de succes. Condiția ca acest succes să ne și folosească este 
să nu credem în conflictele de acum, să nu dăm concluziilor agresive din prezent o 
mai mare importanță decât au, adică nu ne folosește la nimic dacă le așezăm pe 
tron, dar în audiență le putem primi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin atenție. 
Omul care poate fi atent în mod activ și care nu se lasă influențat nici de forțele 
depresive nici de entuziasmul supradimensionat arată că este cu adevărat un reper 
pentru ceilalți. 
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23 - 29 mai 2016 este săptămâna împlinirii unor eforturi ambițioase și a 
recunoașterii unor merite, chiar dacă au fost obținute greșit. Intervalul acesta are 
câteva direcții spectaculoase care ne sunt accesibile prin viziunea de ansamblu, prin 
ușurința cu care vom alege să privim de sus, de departe, din afara contextului, din 
mai multe unghiuri. În tot acest joc, părerea celuilalt va fi importantă, dar ea nu 
trebuie să înlocuiască părerea personală, ci să confirme faptul că suntem adesea 
înconjurați de oameni care simt și gândesc la fel, care pot, la un moment dat, să 
îndeplinească anumite roluri cu care nu suntem de acord sau care ne pun în 
dificultate. Viziunea de ansamblu ne arată că aceste roluri sunt îndeplinite prin 
rotație, dușmanii de altădată pot deveni prieteni, iar noi să trecem prin toate aceste 
ipostaze fără să cerem, în mod special, lucrul acesta. Vom vedea că, în această 
săptămână, evenimentele pe care le parcurgem fac trimitere la întâmplări care s-au 
consumat în ultimele luni, la începutul anului sau chiar în luna decembrie 2015, 
dar și în anii din urmă când am acționat individual și conștient, nu sub imperiul 
furtunii, nu luați de val. 

La capitolul evenimente astrale, această săptămână ne aduce trecerea 
planetei Venus în zodia Gemeni, marți, 24 mai, împlinirea opoziției dintre Venus și 
Marte, imediat ce Venus a intrat pe zodia Gemeni, încheierea ultimei etape negative 
în ciclul protectoratului, prin împlinirea celei de-a doua cuadraturi dintre Jupiter și 
Saturn de anul acesta, dar și intrarea lui Marte pe zodia Scorpion prin retrogradare. 
Privite separat, unghiurile acestea arată că intrăm într-o altă etapă, pe o poartă 
foarte îngustă fără să avem certitudinea dacă de partea cealaltă se găsește o grădină 
frumoasă, un deșert, o mare metropolă sau locuința mult dorită. Toată săptămâna 
vom trăi această grijă a lucrurilor neterminate cărora trebuie, cumva, să le intuim 
finalitatea, dacă nu le putem împlini acum. Vom vedea din analizele pe zile, că nu 
putem în această săptămână să finalizăm ceea ce dorim, nu ne este permis, nu 
avem cum, nu se pot comprima razele acestea multianuale pe un spațiu atât de mic. 
De aceea, împlinirea nu este a tuturor eforturilor ambițioase, ci a unor eforturi 
ambițioase, iar recunoașterea nu este a tuturor meritelor pe care le gândim acum, 
ce doar a unora dintre ele. Judecând lucrul acestea prin prisma ciclului 
protectoratului, ciclul Jupiter-Saturn, ne va veni relativ ușor să acceptăm că doar în 
felul acesta nu stricăm armonia, doar în felul acesta nu ne accentuăm drama pe 
care o gustăm de la începutul anului și până acum, că nu degeaba suntem într-un 
an atât de dificil, anul dihotomiilor periculoase. Această etapă negativă care se va 
împlini în mijlocul săptămânii ne ajută să avem o retrospectivă asupra întregului 
ciclu, cel care a debutat în anul 2000 și se va finaliza în anul 2020. 

Apoi, nici revenirea lui Marte la zodia Scorpion prin retrogradare nu este un 
element fericit. Mulți vor avea impresia că se întorc de la lumină la întuneric, că 
până acum numai ce și-au construit o casă frumoasă și dintr-odată trebuie să 
doarmă în beci sau se uită neputincioși cum aceasta se surpă. Există un rost pentru 
care se întâmplă toate lucrurile acestea, chiar unul existențial, profund, care trece 
dincolo de cuvinte și care lucrează, mai mult decât în săptămânile anterioare, cu 
faptele. Faptele sunt importante, dar în special cele pe care le realizăm pe calea de 
mijloc, în afara bucuriilor foarte intense sau a dramelor foarte adânci. Este 
adevărat, a merge pe calea de mijloc înseamnă în această săptămână a face cel mai 
greu lucru. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu crede în 
slăbiciuni doar pentru că ele sunt legate de câteva întâmplări pe care nu le putem 
uita. Slăbiciunile sunt simple condiționări, nu predestinarea în sine. 
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Luni, 23 mai 

Luni 23- 5-2016  0:30    Luna (Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Luni 23- 5-2016  1:19    Luna (Sag) Con [Sag] Saturn 

Luni 23- 5-2016  9:16    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Luni 23- 5-2016 18:35    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Luni 23- 5-2016 22:20    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Simpatie pentru nedreptate. Dezamăgiri sentimentale. Metoda 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. Se iau o 
decizie împotriva unei autorități. Problemele sentimentale sunt ignorate. Viața 
personală se bazează pe vise. Tradiția nu este respectată. Înfruntarea înseamnă 
acum libertate. Atracție către celebritate. Dezordine. 

 
Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Săgetător și ne atrage 

atenția asupra unor reguli în care am crezut foarte mult și pe care ar fi timpul să le 
schimbăm. Unii vor considera că această schimbare trebuie făcută în zona 
tradițională, acolo unde au existat schemele pe care nu le-am putut înțelege, pe 
care nu le-am putut integra sau cu care nu ne-am putut armoniza deloc în ultimele 
luni. Așa după cum se constată, chiar de la începutul acestei săptămâni urmărim să 
împlinim deviza generală aplicată acestui interval care face referire la eforturi 
ambițioase și la recunoașterea unor merite. De asemenea, nu se va pune problema 
corectitudinii acestor demersuri, adică nu ne va interesa dacă ambițiile pe care le 
exprimăm acum sunt pozitive, constructive sau dacă nu cumva sunt expresia unei 
mari frustrări. Pentru că Luna se află acum în careu la Axa Dragonului se poate 
stabili că multe din impulsurile pe care le abordăm acum sunt dominate de 
neîncrederea în sine, neîncrederea în ajutorul primit din exterior sau în faptul că, 
vreodată, pe problemele pe care nu le-am rezolvat până acum, am putea primi 
vreun ajutor. 

Cel care refuză să-și vadă acum în față problemele sale nerezolvate arată că 
trăiește într-un glob de sticlă, că preferă să accepte condițiile celorlalți decât să 
intervină cu modificări asupra propriului mod de a fi, asupra propriilor tradiții. În 
realitate, schema aceasta a zilei de 23 iunie are un impuls mult mai complex. Ea ne 
vorbește despre schimbare, despre adoptarea unei noi viziuni față de muncă, față 
de bani, față de roadele eforturilor mai vechi, dar face lucrul acesta fără a separa 
conștiința de problemele sentimentale care au fost în ultima perioadă atât de vii. 

Pentru că în noaptea de duminică spre luni se împlinește careul Luna-
Jupiter, iar spre sfârșitul zilei careul Lună-Chiron, ar trebui să reprezinte pentru 
noi toți o dovadă vie că schema acestei zile nu iese din balansul pe care îl vom face 
între nevoia de dreptate și nevoie de vindecare. Ne confruntăm cu lucrurile acestea 
pentru că cele două direcții, dreptatea și vindecarea, pun acum degetul pe rană, ne 
arată ceea ce nu am putut obține și am putea acum dacă nu mai privim lucrurile 
prin tragic și dacă nu ne mai bazăm atât de mult pe ambiții oarbe. Dacă nu se 
depășește obstacolul prin abordarea zonei de mijloc, prin abordarea martorului, 
prin adoptarea atitudinii "acestea nu sunt problemele mele reale" ne vom petrece 
ziua invocând motive credibile, de dreptate sau de vindecare, ce vor rămâne aici, 
adică nu vor produce schimbări importante în viitorul apropiat. 



Săptămâna 23 – 29 mai 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 19 mai 2016, ora 7:00 

Prin urmare, 23 mai devine o zi de schimbare. Din nefericire, schimbarea 
acestei zile poate fi dureroasă, încadrată în aceeași schemă a condiționărilor doar 
că, de această dată, condiționările se exprimă altfel. Nu mai suntem îndemnați să 
facem schimbări în zona proprie pentru a accepta condițiile celorlalți, ci să facem 
modificări pentru a ne pune mai bine în valoare elemente personale ce nu s-au 
putut exprima până acum. Desigur, nu toți oamenii vor reuși să dea curs acestor 
îndemnuri astrale, adică unii vor trăi momentul acesta de schimbare făcând același 
lucru, fie pentru că nu cunosc exact procedeul, fie pentru că se tem de adevărata 
schimbare, cea care duce la progres. Aceste persoane care eșuează acum arată că, în 
general, își trăiesc viața prin vise, prin prea multă imaginație, atât de multă încât 
faptele pe care le vor face pe baza acestor impresii să nu le ofere nici măcar 
confortul minim. În egală măsură, aflăm acum că aceste fantezii lipsite de conținut, 
de profunzime, aceste impresii care nu sunt abstracte, ci ireale, au fost de-a lungul 
timpului cauza marilor eșecuri. 

Ziua va pendula între dreptate și vindecare, între nevoia de a primi apreciere, 
recunoaștere sau nevoia de a demonstra că aceste elemente de dreptate, celebritate, 
faimă sunt meritate pe deplin. În general, nu doar în momentul acesta, oamenii 
arată că se preocupă prea mult de imaginea lor, că se interesează prea mult de 
părerile celorlalți și își neglijează propria transformare. Prima zi a acestei 
săptămâni vine pentru toți, atât pentru cei care vor să progreseze, cât și pentru 
ceilalți, cu acest zdruncin al tradițiilor pe care și le-au format, cele individuale, 
obiceiuri rele pe care și le-au construit din aproape în aproape și în care au crezut. 
O parte a acestora nu mai este conformă nevoilor de acum, ba chiar se poate 
transforma într-o mare greutate care frânează evoluția. La acea parte trebuie să 
renunțăm acum, iar ea se referă la bagajul emoțional, la ușurința cu care punem în 
locul părerilor personale mai mult părerile celorlalți, pentru a ascunde o frustrare, 
o nemulțumire față de noi înșine, credința în nereușită, în neputință. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă ne 
pedepsim refuzând o calitate îi pedepsim pe cei care se vor folosi de ea. Cei care nu 
cunosc calitățile pe care le avem nu pierd nimic, dar noi, dacă nu le punem în 
valoare, dacă nu le cultivăm așa cum le este scris, pierdem. 

 
Marți, 24 iunie 

Marti 24- 5-2016  8:31    Luna (Sag) --> Capricorn 

Marti 24- 5-2016  9:05    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Marti 24- 5-2016 11:52    Luna (Cap) Sex [Sco] Juno 

Marti 24- 5-2016 12:44   Venus (Tau) --> Gemini 
 

Imaginația devine un instrument de lucru. Anumite conjuncturi se închid. 
Prea multă suspiciune. Gândirea profundă și calitățile organizatorice sunt folosite 
mai mult pentru sine. Prudență, spirit metodic și ambiție. Evenimentele sunt 
expresia unei vieții organizate. Confirmarea unor acțiuni eficiente. Simț practic. 
Tot ceea ce este benefic este încărcat de efort. Pasiuni complicate. Barajul 
egoismului conține expresii ale neliniștii. Obligații noi. Ușurință în comunicări 
noi. Comportamentul se ajustează după nevoie. Ignorăm nemulțumirile. 
Subiectivismul devine plăcut. Aprecierile partenerilor sunt plăcute chiar dacă 
sunt și lingușitoare. Încăpățânare. O situație se dezechilibrează. 
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În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Capricorn punând o mare 
greutate pe sentimentele care nu s-au exprimat până acum și care, conform noii 
poziții, nu vor avea ocazia să se exprime nici de acum încolo. Există o greutate care 
planează asupra evenimentelor programate pentru această zi și pe care vom încerca 
să o contrabalansăm, să o anulăm sau măcar să ne-o explicăm prin mobilitate. Din 
nefericire, mobilitatea acestei zile cere, obligatoriu, dezvăluirea unor secrete. Aceste 
secrete ar putea fi compromițătoare pentru persoana la care se referă, deși cel care 
dorește să le afle promite acum, cu lacrimi de crocodil, că se va duce în mormânt cu 
secretul pe care-l află. Nu se va duce în mormânt cu secretul acesta, ci imediat va 
întoarce capul și le va povesti și celorlalți cât de multe a aflat, cât de multe știe și cât 
de ușor poate scoate de la alții informații foarte delicate. 

Schema aceasta poate sublinia și o putere, dar, pentru că ea este susținută de 
poziția Lunii pe Capricorn și de sextilul acesteia cu Luna neagră, este o putere falsă. 
Această putere falsă se susține pe pasiuni, pe neliniște și creează, pe viitor, obligații 
foarte mari. În consecință, ceea ce aflăm de la alții nu-i compromite atât de mult pe 
aceștia cât ne compromite pe noi, cei care spunem mai departe acest secret, pentru 
că devenim prizonierii lui, adică trebuie să ne ajustăm comportamentul pentru a 
face acest mesaj credibil și pentru a obține, pe seama dezvăluirilor, o poziție socială 
importantă. 

Desigur, vor exista și oameni prudenți care vor putea să se țină departe de 
schema aceasta, vor putea să observe că acest subiectivism nu este de bun augur, 
nu le folosește la nimic, ba chiar îi încurcă și mai mult. Pe noua sa poziție, Venus 
devine comunicativă, jovială, interesată de lucrurile care se mișcă foarte repede și 
care strălucesc foarte mult. Din acest punct vedere, pierdem la capitolul 
profunzime în emoții pentru că Luna de pe Capricorn nu poate ține locul 
profunzimilor, chiar dacă zodia pe care o tranzitează are o legătură strânsă cu 
aceste trăsături. Calitatea lui Venus în Taur nu poate fi susținută de calitatea Lunii 
în Capricorn pentru că domiciliul nu va putea fi înlocuit niciodată de un exil. Cu 
alte cuvinte, rezerva pe care am arătat-o până acum, pentru că nu am dorit să 
stricăm frumosul interior, distanța și echilibrul pe care le-am iubit până acum, vor 
fi înlocuite de teama de a nu pierde o achiziție, o poziție importantă, un privilegiu 
sau de a nu modifica imaginea pe care o avem în ochii celorlalți. 

Prin urmare, 24 mai ne pune în fața unei încercări pe care o putem depăși 
prin gândire profundă, prin conștientizare sau prin atenție. Avem toate 
instrumentele necesare să facem apel la aceste calități, dar dacă nu le-am dezvoltat 
anterior ele nu înfloresc peste noapte. Prima jumătate a zilei Luna va fi în 
continuare pe ultimul grad din zodia Taur, așa cum a fost și în noaptea de 23 spre 
24 mai. Sfidarea unor lucruri care ne îngrădesc ar putea să fie argumentată de 
teama de a nu pierde un privilegiu. Dacă prin ceea ce facem astăzi reușim să 
obținem și confirmări ale unor fapte bune, atunci lucrurile acestea se declanșează 
în cascadă și după aceste fapte bune pe care ni le amintim vor veni și altele pe care 
le vom face în mod conștient. În plus, pentru că în a doua parte a zilei Venus va fi 
deja în zodia Gemeni ne va face plăcere să ne implicăm în genul acesta de acțiuni, 
să fim flexibili, joviali și deschiși.  

Combinația aceasta de Lună pe zodia Capricorn și Venus pe zodia Gemeni 
aduce însă duplicitate. Cel care se preocupă de secretele celorlalți și reușește să 
scoată de la alții ceea ce nu vor să spună, tocmai pentru că se produce într-o zi în 
care disimularea este la mare artă și toți se ascund, se va mândri cu rezultatul 
acesta și va depăși o limită a bunului simț, va spune mai departe ceea ce ar trebui să 
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țină pentru el. Pentru acești oameni comportamentul se ajustează după nevoie, nu 
după bun-simț sau după respectul pe care ar trebui să-l poarte celorlalți. Cert este 
că, prin noua poziția a planetei Venus, multe lucruri grele, apăsătoare sau 
compromițătoare ar putea să se rezolve până la finalul acestei săptămâni sau 
imediat în săptămâna următoare pentru că beneficiem acum de un plus de 
flexibilitate, de mobilitate și de deschidere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne păcăli că inhibiția este 
atenție pe organizare. Cel care o confundă va ajunge ușor la frustrare și, dacă lucrul 
acesta nu va fi văzut acum de comunitate, pe mai târziu, în săptămâna următoare, 
când alții vor vedea că multe dintre problemele lor se rezolvă de la sine, vor trebui 
să facă noi compromisuri pentru a salva din nou aparențele. 

 
Miercuri, 25 mai 

Miercuri 25- 5-2016  5:38   Venus (Gem) Opp [Sag] Mars 
Miercuri 25- 5-2016  7:23    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Miercuri 25- 5-2016 10:36    Luna (Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Miercuri 25- 5-2016 12:33    Luna (Cap) Tri (Tau) Mercury 

Miercuri 25- 5-2016 17:18    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Miercuri 25- 5-2016 18:42    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 
 

Acțiuni controversate. Precauție înainte de a ne întâlni cu anumite 
consecințe. Conflicte parteneriale. Regrete deșarte. Armonia este găsită în 
mișcare, dizarmonie în creștere. Individul se înșală, dar grupul rămâne integru. 
Promisiuni ce nu pot fi duse la îndeplinire. Sunt adoptate măsuri împotriva 
stabilității personale. Înălțimi inaccesibile. Avertismente greu de tradus. 
Nemulțumire lipsită de obiect. Se visează la o epocă apusă. Forțe psihice folosite 
în scopuri negative. Presiune generală. Nevoie de cucerire. Se caută un nou 
imperiu. Presiune generală pe valori nespecifice. Profunzimea este demonstrată 
altfel. 

 
Opoziția planetelor Venus și Marte, cu puțin timp înainte ca Marte să intre 

pe zodia Scorpion, oferă acestei zile acțiuni controversate. Pe de o parte, aceste 
acțiuni sunt dominate de nevoia de a ne construi un spațiu plăcut, atractiv în care 
să ne desfășurăm și care să fie permisiv pentru ideile de avangardă, iar, de partea 
cealaltă, ne lăsăm antrenați în conflicte parteneriale, în revendicări absurde ca și 
cum tensiunile săptămânilor anterioare nu ne-au fost suficiente. Atunci când vine 
vorba să aprecieze o problemă de cuplu, ambii participanți ai acestui conflict se 
înșală, fiecare va strica armonia prin mișcarea pe care o va întreține, prin 
dizarmonia pe care o va crește cu fiecare cuvânt pe care-l va spune sau cu fiecare 
faptă pe care o va face. 

Cert este că ziua de 25 mai ne aduce în fața trădării, dar vom găsi resursele 
necesare să transformăm această trădare într-un element de victorie personală sau 
de avantaj personal. Este posibil ca, prin implicațiile pe care Luna le are asupra 
zodiilor de pământ, acolo unde avem și Capul Dragonului, 25 mai să fie dominată 
de o întâlnire misterioasă. De altfel, opoziția Venus-Marte este singurul aspect 
stresant al acestei zile care încearcă să încline balanța spre rău. Luna se implică 
doar în unguri pozitive și această dimensiune afectivă, cea care nu pretinde și nu 
duce la demonstrații de forță, cea care se extinde din aproape în aproape prin 
convingere și calm, poate transforma impulsurile acestea agresive, revendicările, 
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tendința spre ceartă sau spre a folosi forța psihică într-un scop rău, către rezultate 
bune, constructive. Se întâmplă lucrul acesta și pentru că, separat de configurația în 
care se integrează, adică Zmeul, Luna mediază acum tendința Nodurilor prin Coada 
Dragonului și înțelegem de aici că acest calm nu este întâmplător. Cu alte cuvinte, 
ceea ce face parte dintr-o schemă de consolidare inspiră acum încredere și va 
merge mai departe prin liniște și acceptare. Ceea ce va cere prea multe cuvinte, 
prea multă demonstrație, ceea ce va pune în aceste demersuri o picătură de 
minciună va duce la conflict și va încerca să distragă atenția indicând presiunea 
exterioară foarte mare la care este supus individul. În realitate, ceea ce o persoană 
conflictuală numește presiune, o persoană calmă numește responsabilitate, 
disciplină sau atenție pe demersul în care se implică. 

Prin urmare, 25 mai ni se prezintă printr-o ambivalență interesantă. O 
putem privi și prin intermediul conflictelor parteneriale, prin impulsul de a 
pretinde sau de a certa, dar și prin atracția către a împlini încă o etapă în 
demersurile sociale bune în care ne-am implicat până acum. Prin conflict, 25 mai 
devine o zi a promisiunilor deșarte, o confirmare a faptului că acolo unde nu am 
reușit până acum nu vom reuși nici în săptămâna aceasta, iar prin calm și armonie 
primim acum confirmarea că ne sunt permise cuceririle, expansiunea poate chiar 
reușitele într-un spațiu mult mai larg. 

Desigur, prin unghiurile frumoase pe care Luna le împlinește acum nu se 
încearcă anularea tensiunii care vine din opoziția lui Venus cu Marte retrograd. 
Elementul acesta de conflict trebuie experimentat pentru că reprezintă un debușeu 
al unor tensiuni psihice acumulate în timp. Nu ne ajută la nimic dacă-l privim pe 
acesta din punct de vedere social, pentru că nu acesta este scopul. Marte în ziua de 
vineri, 27 mai, se va întoarce pe zodia Scorpion și abia din acea poziție ar putea, 
prin unghiurile în care se va implica, să genereze efecte sociale pe care am putea să 
le privim ca noi etape într-un demers, fie ele bune sau rele. Acum se implică doar 
într-un moment de gălăgie, de strigăt, de agitație sau nervozitate. Celelalte aspecte 
sunt bune, constructive și aduc zilei o coloratură aparte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu visa la înălțimi prea mari. 
Ceea ce se ridică dintr-odată foarte sus reprezintă un debușeu al unor tensiuni 
acumulate în timp și va duce la iritare, nervozitate sau chiar la ceartă. 
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Joi, 26 mai 
Joi 26- 5-2016  4:09    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Joi 26- 5-2016  7:40    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Joi 26- 5-2016 15:23 Jupiter (Vir) Squ [Sag] Saturn 
Joi 26- 5-2016 17:24    Luna (Cap) --> Aquarius 

Joi 26- 5-2016 18:01    Luna (Aqu) Sex [Sag] Mars 

Joi 26- 5-2016 18:27    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Joi 26- 5-2016 20:00    Luna (Aqu) Squ [Sco] Juno 

Joi 26- 5-2016 22:58    Luna (Aqu) Tri (Gem) Venus 
 

Dramatism. Acțiuni încărcate de o mare presiune psihică. Se insistă mult pe 
carieră. Nesiguranța este văzută ca o situație conjuncturală. Nevoie de a ne 
satisface un gust excentric. Caracterul este favorabil. Temperamentul moral 
încurcă. Partenerii sunt în conflict. Întâmplări neverosimile. Părerile individului 
sunt ignorate. Dezastre. Legături afective marcate de despărțiri, trădări sau 
acțiuni de culise. Conjuncturi primejdioase. Tendința de a ignora ceea ce este cu 
adevărat important. Încrâncenare. Se depășește o frustrare. Agitație surdă. 
Dezmembrare. Teamă de o sancțiune care plutește în jur. Sensibilitatea se 
întoarce împotriva individului. Sentimente confuze. Dezvoltare spre înclinații ce 
duc la regenerare, revitalizare și progres. 

 
Luna își încheie azi tranzitul său prin zodia Capricorn trecând în Vărsător. 

Schimbul acesta de vibrații, tocmai pentru că se produce în momentul în care 
Jupiter și Saturn ating intensitatea maximă a careului lor, accentuează latura 
dramatică a vieții și pune pe acțiunile care nu s-au finalizat încă un semn de 
întrebare, o picătură de îndoială pentru a le face și mai greu de rezolvat sau și mai 
greu de înțeles. 26 mai poate deveni o zi de excese temperamentale, când 
întâmplări care nu au rost trebuie să fie explicate ca și cum fac parte dintr-o 
schemă înțeleasă, cunoscută foarte bine și care ne duce către un rezultat sigur. 

Careul Jupiter-Saturn este ultimul de acest fel în ciclul protectoratului care a 
debutat cu 16 ani în urmă, pe 28 mai 2000. Acest ciclu se va încheia pe 21 
decembrie 2020, când cele două planete se vor întâlni într-o conjuncție pe zodia 
Vărsător. Acum suntem în etapa în care cele două planete construiesc nevoia de 
protecție pentru a impulsiona independența și originalitatea, pentru a aduce 
performanță prin cultivarea talentului personal și printr-o mai bună argumentare a 
propriei opinii pentru ca aceasta, în sine, să reprezinte instrumentul care îl va duce 
pe individ către o viață curată, către recunoaștere socială sau către putere, adică 
spre a se elibera de convingerile care îi leagă mâinile, îi încurcă pașii și îi amestecă 
gândurile. Și pe 23 martie aceste două planete s-au întâlnit într-un careu, însă 
atunci Jupiter era retrograd și Saturn direct (acum este invers), ceea ce face ca 
momentul acesta să fie, pentru conștiința individuală, un fel de ultimatum. Apoi, 
referindu-ne strict la perioada 23 martie – 26 mai, schimbarea rolului celor două 
planete pe acest unghi se traduce, în atitudine, ca o învinovățire și, în eveniment, 
printr-o schimbare de roluri, adică acuzatul de atunci devine acuzatorul de acum.  

Totuși, schema aceasta este însă mult mai amplă. Evenimentele impuse prin 
retrogradarea planetelor au de fiecare data o agendă ascunsă și, privind acest 
episod în contextul ciclului protectoratului (mai 2000 – decembrie 2020), ar trebui 
să înțelegem că binele de acum este o sumă a binelui întâlnit în acest ciclu când 
aceste planete s-au întâlnit în unghiuri favorabile (noiembrie 2003, mai și august 
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2004, martie și mai 2007, ianuarie, septembrie și noiembrie 2008, iulie și 
decembrie 2013, mai 2014), iar răul, efectul cumulat al piedicilor, lăcomiilor ori al 
răutăților create când aceste două planete s-au aflat în unghiuri negative 
(decembrie 2005, iunie și octombrie 2006, mai și august 2010, martie 2011, 
august 2015). Desigur, până în 2010, acest ciclu al protectoratului a interferat cu 
ciclul progresului (Jupiter-Uranus) prin contrast, pentru că primul, atunci, era în 
creștere și al doilea în descreștere, arătând că, acum, în sectorul individual se 
schimbă domeniul de interes, de pe vechii trădători, care până în 2010 și-au 
îndeplinit misiunea, pe noii trădători care încă ne vor mai oferi surprize până spre 
finalul lui 2017, când și acest ciclu al progresului (Jupiter-Uranus) va intra în faza 
de descreștere, așa cum este acum cel al protectoratului (Jupiter-Saturn). Până în 
2020 va dispărea acest contrast, această trecere de la un trădător la altul, acest joc, 
acest schimb, acest comerț cu valorile altora pentru distrugerea lor. Intervalul 
acesta de aproximativ 2 ani (final de 2017 - început de 2020) va fi extrem de bun și 
de valoros prin viziune, prin claritate, prin împlinirea, și ca episod, ca eveniment 
social, nu doar ca idee, ca observație, a ceea ce dorim insistent să ni se întâmple 
acum. Acesta este cadrul real prin intermediul cărui înțelegem de ce nu este 
posibilă soluționarea pe ultima sută de metri acum, în această zi, în această 
săptămână. 

Pentru omul de rând, protectoratul înseamnă a se așeza sub o perdea 
permisivă care să oprească în locul său greutățile sociale, acuzațiile nefondate sau 
patimile care i-ar distruge speranța și bucuria de a trăi. Pentru comunitate 
protectoratul înseamnă asociere, convenții, stabilirea unor noi criterii de aplicare a 
vechilor principii de conviețuire, poate chiar (în cazul în care privim cu un ochi și 
către forța ascendentă a ciclului războiului, ciclul Uranus-Pluton) către îndatorarea 
unui grup față de altul pe baza unor motive mai puțin corecte.  

În consecință, schema zilei de 26 mai seamănă cu o explozie. Pentru omul 
obișnuit, motivul real al acestei explozii este nevoia de afirmare, dar nu susținută 
de forțe ale hazardului, ci, punctual, de motivele grupate pe direcțiile indicate mai 
sus. Cât timp Luna se află pe zodia Capricorn această afirmare se va face prin 
ascunderea adevăratelor intenții, prin obscur, mister, poate chiar indecențe. 
Imediat ce Luna a intrat în zodia Vărsător și comunicăm altfel cu planeta Uranus, 
schemele acestea ascunse vor fi mult mai clare. Este clar că o minte needucată, o 
structură care nu este obișnuită să lucreze eficient în condiții de stres nu va da 
randament în momente de genul acesta. Își va accentua instabilitatea și nu va 
produce o transformare, ci o preschimbare, adică va înlocui o problemă cu alta. Și 
zona emoțiilor va rămâne la fel de confuză pentru că fondul este problematic 
pentru aceste persoane. Un om puternic va privi spre viitor cu încredere și își va 
folosi această atracție către schimbare pentru a renunța la reziduuri și a accentua 
regenerarea. Mișcarea în aer liber, atracția către ideile curate, frumoase și 
progresiste reprezintă preocuparea de bază a unui om puternic pe 26 mai. 

Prin urmare, 26 mai este o zi de mare sensibilitate. Ultima etapă rea a 
ciclului protectoratului, ciclul Jupiter-Saturn, care a debutat în mai 2000 și care se 
va încheia în decembrie 2020, punctează acum un moment de explozie, de 
impunere, de demonstrație a adevăratelor intenții pentru care ne așteptăm să fim 
susținuți, ajutați și încurajați, dar și adevăratului motiv pentru care dorim 
relansare socială sau urmărim adjudecarea unei poziții publice importante. Ochii 
lumii sunt importanți acum, gura lumii este ascultată mai mult decât altădată 
pentru că fiecare va conștientiza în momentul acesta că greșelile care au fost 
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vizibile și pe finalul lunii martie arată o eficiență severă în modul de a fi. Cei care 
sunt lacomi vor încerca să repare acest defect într-o singură zi, adică astăzi vor 
vedea că rezultatul nu este cel pe care-l așteaptă. Își vor schimba o problemă cu o 
altă problemă, poate chiar cu una mai mare, își vor înlocui o piesă defectă, cu una 
care ar putea fi și mai defectă și vor fi convinși că mai bine de atât nu puteau 
proceda. Cu cât conștientizează mai bine eșecul cu atât vor fi mai încrâncenați și 
aici va interveni, din umbră, vibrația negativă a zodiei Capricorn, cea care impune 
ca model de reușită captarea atenției pe o prezență, pe un statut, poate chiar pe o 
imagine și cel care susține toate aceste elemente să poată trăi bine atât timp cât le 
hrănește. Explozia de astăzi arată că rezervele pentru aceste elemente s-au cam 
terminat și este timpul să ne pregătim pentru a înfrunta un adevăr care doare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu renunța la moralitate 
doar pentru că sunt forțe care ne conving astăzi că imoralitatea scurtează drumul 
către victorie. Omul puternic nu va pierde astăzi din vedere fondul problemei. 

 
Vineri, 27 mai 

Vineri 27- 5-2016  4:55 Sun (Gem) Tri (Aqu) Luna 

Vineri 27- 5-2016 16:51    Mars [Sag] --> Scorpio 
Vineri 27- 5-2016 18:29    Luna (Aqu) Sex [Sag] Saturn 

Vineri 27- 5-2016 21:43    Luna (Aqu) Squ (Tau) Mercury 
 

Informații neobișnuite. Întoarcerea la o putere mai veche. Ochiul furtunii. 
Se ignoră o dificultate și se ajunge la un obstacol. Penetrarea unor probleme 
grave prin apel la o fericire greu de explicat. Situații dificile. Renunțare și 
abstinență. 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 agitată. Dragostea este plătită scump. Atracții ciudate. Se generalizează 
pentru a se ascunde o slăbiciune. Vise. Aparența este înșelătoare, dar domină. 
Profunzimea înseamnă acum și tristețe. 

 
Marte, astăzi, prin retrogradare, revine în Scorpion. Această zodie a fost 

părăsită de planeta Marte pe 3 ianuarie, când a intrat în Săgetător. Mersul 
retrograd și l-a început pe 17 aprilie și și-l va încheia pe 30 iunie. Astăzi intră în 
Scorpion, zodie pe care o va părăsi pe 2 august. Forma aceasta de întoarcere în 
timp ar trebui să ne confere noi privilegii, noi avantaje pentru că ne întoarcem la 
locul faptei, dar cu mintea de acum, cu puterile pe care le-am acumulat între timp. 
Această revenire la zodia Scorpion se face acum pe ultimul grad al acestui semn 
zodiacal, ceea ce înseamnă că ne întoarcem la problemele începutului de an. Cu cât 
ne vom apropia mai mult de finalul lunii iunie, cu atât mai mult ne vom adânci în 
problemele anului anterior, adică Marte va trece progresiv, grad cu grad, pe acolo 
pe unde a trecut în decembrie 2015. De aici înțelegem că ne întoarcem la o formă 
de invadare a intimității, la instrumentele pe care le foloseam pentru a sfida binele 
și pentru a ne îndeplini dorințe, aspirații sau pentru a ne însuși diverse obiecte fără 
a ne pune problema dacă este bine sau nu. Apare, așadar, o întunecare a 
vizibilității, o încețoșare a minții, o sfidare a binelui care ar fi trebuit să se 
mulțumească cu ceea ce reprezintă, cu conturul care i-a fost creionat până la 
începutul acestui an când Marte a trecut pe zodia Săgetător. 
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Acum vom considera că nu mai avem nevoie de performanță, că nu ne mai 
încântă nimic, că dificultățile care au venit din anul anterior și care se mențin în 
prezent trebuie lovite cu tot arsenalul. De aici pot apărea și atracții ciudate, 
renunțarea la bunul simț, la sentimente frumoase, pe motiv că acestea nu primesc 
feedback din jur, nu sunt apreciate, ci creează doar probleme sau nu mai sunt de 
actualitate. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător poate 
apărea și o încăpățânare stupidă, aceea pe care o vedem în mod frecvent la oamenii 
care nu au o cultură prea solidă, care nu sunt flexibili pentru că nu au învățat, nici 
la școală și nici de-a lungul vieții, că fiecare problemă are mai multe unghiuri din 
care poate fi privită. Prin această încrâncenare oamenii refuză să mai conviețuiască, 
își defulează frustrările cele mai periculoase, cele pe care au dorit în mod insistent 
să și le ascundă pe finalul anului anterior. 

Dar nu toți oamenii au realizări spre care să se întoarcă, nu toți au trăit viața 
foarte intens și, poate, nu toți au activat până acum prin planuri clar conturate. Cei 
care au fost superficiali, care văd în trecutul propriu acest mare gol, prin revenirea 
lui Marte în Scorpion, și-l vor umple cu agresivitate. 

Din fericire, pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-
un proces de cercetare spirituală trecerea lui Marte pe Scorpion este un impuls 
către a-și folosi voința în a face un salt spectaculos, pentru a ieși din tenebre, 
pentru a curăța și mai mult zonele acelea dureroase care nu le-au permis, de pe 3 
ianuarie și până acum, de când Marte tot trece prin zodia Săgetător, să obțină 
performanțele pe care le caută insistent. Absența performanțelor în perioada în 
care Marte a trecut prin Săgetător, adică din ianuarie și până acum, reprezintă un 
motiv, o ambiție teribilă de a suporta mari umilințe, mari sacrificii, dureri adânci, 
privațiuni puternice pentru o reușită prin adjudecarea căreia să se producă o 
schimbare în ceea ce consideram până acum de neschimbat. Este ușor de dedus că 
un om, având în mâinile sale o asemenea voință și o asemenea motivație, atunci 
când va descoperi iubirea va deveni un far călăuzitor, o sursă de viață pentru toți 
cei din jurul său. 

Prin urmare, 27 mai devine o zi de întoarcere. Dacă am lăsat în trecut 
lucruri bune, chiar dacă ele sunt neterminate, atunci această întoarcere va fi bună. 
Vom găsi puterea necesară să penetrăm problemele care s-au așezat pe traseu de la 
începutul anului și până acum pentru a continua lucrurile bune pe care le-am lăsat 
pe finalul anului anterior. Schema aceasta va fi foarte dureroasă pentru cei care n-
au nimic în trecut spre care să se îndrepte, nu au nimic lăsat acolo spre care să se 
întoarcă și care să se umple. Așadar, ne vom umple cu ceea ce am lăsat acolo. Golul 
este acum elementul cel mai periculos pentru că el accentuează vulnerabilitatea și 
nu-i permite individului nici să se îmbrace cu haine mai vechi, să redevină omul 
care era pe finalul anului anterior, dar nici să rămână așa cum este acum. Va pluti 
în derivă, va uita de lucrurile bune pe care le-a acumulat în ultimele luni cu atât de 
mult efort și va prelua din agresivitatea celorlalți, cea care s-a manifestat cu 
precădere pe finalul anului anterior pentru că această zi, 27 mai, are, prin careul 
Lună-Mercur care se va împlini spre seară, o carență la capitolul înțelegere, 
judecată, luciditate. Așa cum suntem obișnuiți, așa cum ne spune experiența, în 
această societate, un om care plutește în derivă, care nu are clar conturate ideile, 
care nu este matur, va sfârși prin a îngroșa rândul celor care urăsc, fură și mint. În 
această societate binele nu poate fi întâmplător, ci este întotdeauna obținut cu efort 
și păstrat cu un efort și mai mare. Este foarte posibil ca în această zi se descoperim 
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că profunzimea înseamnă și tristețe. Un om cu experiență nu se va teme, nu va 
ridica degetul pentru a acuza, ci pentru a arăta lumina de la capătul tunelului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza astăzi orice formă de 
atac. Dacă la începutul acestei deplasări retrograde a lui Marte prin Scorpion nu 
pornim cu gândul rău, ne alegem deja un traseu bun. 

 
Sâmbătă, 28 mai 

Sambata 28- 5-2016 11:31    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Sambata 28- 5-2016 23:18    Luna (Aqu) Squ [Sco] Mars 
 

Se privește mai departe. Relația devine puternică. Opiniile rigide sunt 
combătute prin atitudine. Atitudinile noi sunt cele de învingător. Războiul este 
văzută acum ca o soluție. Evenimentele sunt orientate împotriva curentului. 
Teamă de bătrânețe, risipă, moarte. Atitudinile rigide îl duc pe individ către 
fanatism. Dezinvoltură. Atracție către câștiguri materiale. Mare forță. Emoții  
puternice. Se invocă o nedreptate pentru a avea acces la vocația de lider. Rezervă. 
Nu se spune tot. Generozitatea este privită ca o slăbiciune periculoasă. 
Controverse. Paguba financiară nu este pe termen lung. Deteriorarea unor relații 
arată atitudini grosolane ce nu au fost controlate în trecut. 

 
Ziua de sâmbătă ar trebui să fie una liniștită. De această dată beneficiem cu 

adevărat de influxuri pozitive ce sunt preluate de Luna din zodia Vărsător și 
răspândite în tot zodiacul. Opiniile rigide sunt acum combătute prin atitudine, dar 
nu prin orice fel de atitudine, ci prin echidistanță, prin libertate de expresie, prin 
emoții puternice și siguranță de sine. Desigur, pentru că lucrurile acestea sunt 
orientate într-o direcție bună, n-ar trebui să fim atât de naivi și să credem că toată 
ziua va purta această notă. Marte a intrat în Scorpion și își va face simțită prezența, 
spre seară, când Luna se va afla într-un careu cu acesta. Se întâmplă lucrul acesta 
de pe gradele anaretice ale zodiilor Vărsător și, respectiv, Scorpion. Apare, așadar, 
clar conturate două centre: unul pozitiv, susținut de zodia Vărsător, ce încurajează 
către libertate de expresie, curaj și prietenie, iar celălalt, negativ, susținut de zodia 
Scorpion, care ne vorbește despre abuzuri, dorință de putere și ambiții nemăsurate. 
Așa cum am indicat și în celelalte zile ale săptămânii în curs, contează mult gradul 
de luciditate pe care suntem dispuși să îl arătăm în situații de genul acesta. Pentru 
unii, războiul va fi văzut acum ca o soluție, adică scopul pentru care se implică în 
acțiuni revendicative, unele chiar categorice, arată că iubesc prea mult liniștea de 
după și sunt dispuși să facă orice pentru a o obține. Alții, vor privi războiul ca pe o 
formă de tortură, de a-și dovedi puterea, de a da la o parte pe oricine îi stă în cale și 
de a crea controverse pentru a dezbina. Dacă, în primul caz, rezultatul este o 
mulțumire sufletească, în al doilea caz rezultatul trebuie să fie ceva concret, o 
bucată de pământ care iese din ocean și pe care ni-l revendicăm pentru că l-am 
descoperit primii, o punguță cu bani găsită pe Calea Victoriei, o moștenire primită 
de la un unchi bogat. 

Noi, pentru că studiem astrologia, nu ne putem lăsa în voia acestor direcții 
pentru că știm care este specificul acestui an. Ne vom situa pe calea de mijloc, adică 
vom rememora experiențele zilelor anterioare aferente acestei săptămâni pentru că 
aceasta este trăsătura generală, cea care adună eforturile pentru recunoaștere, 
pentru un avantaj imediat, nu pentru un câștig material, nu pentru a consolida 
planurile de viitor. Acestea ar putea fi consecințele care derivă din alte procese, 
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invocate în mod direct. Asta înseamnă că pentru această categorie de oameni care 
se deplasează pe calea de mijloc, 28 mai este o zi de prudență. Nu vor spune tot, dar 
se vor arăta siguri pe opiniile proprii și generoși atunci când trebuie să îndepărteze 
suferința cuiva. 

Prin urmare, 28 mai ne învață care este prețul liniștii. Este foarte posibil 
ca acest preț să fie mare sau să îl plătim cu ceea ce am considerat că este mai 
valoros. Momentul acesta în care Luna își încheie tranzitul său prin zodia Vărsător 
ridică un semn de întrebare față de sinceritate, față de cunoașterea gândului, față 
de emoții sau față de cunoașterea de sine. Oamenii profunzi ar putea avea acum 
gânduri de îndoială care să facă trimitere la bătrânețe, la risipă sau chiar la moarte, 
dar nu pentru o investigație ezoterică, ci pentru a conștientiza că în fața acestora 
toți suntem egali. 

Avem acum privilegiul să beneficiem de impulsuri pozitive ce sunt răspândite 
din zodia Vărsător către tot zodiacul, dar nu vom fi protejați de grosolăniile care vin 
din alte semne. Scorpionul, chiar dacă are multe calități, intervine acum cu 
atitudini brutale, cu ceea ce provoacă respingere și spaimă în jur pentru că are de 
suportat retrogradarea planetei Marte, pe finalul zodiei, dar și prezența Lunii negre 
și a asteroidului Junon aflat în mers retrograd, pe începutul ei. Chiar dacă această 
zodie, pe principiul echidistanței, are la fel de multe defecte precum celelalte, 
vibrația de acum răscolește doar o zonă întunecată. Ajungem, astfel, foarte ușor la 
griji și, pentru a le ascunde sau pentru a le anula, sărim dintr-odată în extrema 
cealaltă, adică în duritate, agresivitate sau hoție. Minciunile care vin acum să ne 
capteze atenția trebuie ignorate cu orice preț, vorbele acestea nu trebuie auzite, 
pentru că ele sunt un fel de cântecul sirenei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda impulsivitatea 
cu vocația de lider. Cel care dorește acum să se impună vrea, de fapt, să deterioreze 
încrederea în sine a celorlalți pentru a și-o preamări pe a lui. 

 
Duminică, 29 mai 

Duminica 29- 5-2016  0:05    Luna (Aqu) --> Pisces 

Duminica 29- 5-2016  1:31    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 

Duminica 29- 5-2016  1:59    Luna (Pis) Tri [Sco] Juno 

Duminica 29- 5-2016 10:43    Luna (Pis) Squ (Gem) Venus 

Duminica 29- 5-2016 15:07 Sun (Gem) Squ (Pis) Luna (Half Luna) 
Duminica 29- 5-2016 21:10    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 

Duminica 29- 5-2016 23:45    Luna (Pis) Squ [Sag] Saturn 
 

Se redeschide un subiect. Evenimentele sunt neprielnice. Încrederea în sine 
este susținută doar de câștig. Conflictul se află doar la interior. O misiune 
personală este îndeplinită, dar individul nu se bucură. Teamă de consecințe. 
Talentele personale sunt văzute ca evenimente întâmplătoare. Împrejurările 
favorabile vin dintr-un destin educat. Noroc. Acces la frumusețe. Lipsa 
prejudecăților înseamnă evoluție. Plata a ceea ce se întâmplă acum va veni la 
sfârșit. Alianțe interesante. Se economisesc anumite resurse. Se descoperă un furt. 
Regretele sunt tardive. Reformulare. Mișcare spre trezire. 

 
În noaptea de sâmbătă spre duminică Luna va intra pe zodia Pești și, până 

spre seară, când se va afla în careu cu Saturn, multe dintre cele pe care le știam 
sigure se vor schimba. În primul rând, visul de a trăi o viață mai bună se va rarefia, 
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progresiv, cu cât ne apropie mai mult de mijlocul zilei, când se împlinește și faza de 
Ultimul Pătrar și când duritatea unei vieți judecată numai prin lipsuri ne va capta 
din ce în ce mai mult atenția. Acest Ultim Pătrar ne ajută să realizăm care sunt 
conflictele interioare care ne atrag spre un trecut conflictual. Teoretic, ar trebui ca 
apropierea Lunii de Neptun să ne ajute în depășirea acestor conflicte interioare 
prin redescoperirea unor emoții puternice și, prin împărtășire, să realizăm că avem 
în jur oameni care ne seamănă, pentru că gândesc și simt la fel. Teama de a nu 
înțelege ce vrea societatea de la noi, de a nu putea răspunde corect la solicitările 
prezente, dar și de a nu încheia săptămâna cu planurile finalizate, după cum ni le-
am stabilit la început, ne distrage atenția de pe emoțiile profunde și ne agită. 
Agitația este semnul că am pierdut o bătălie. Poate, mai încolo, pe alte conjuncturi, 
poate mai blânde, emoțiile profunde ne vor fi mai accesibile. Acum cercetăm 
absurd, căutăm răspunsuri acolo unde ele nu există și vrem să ne umplem timpul 
cu oameni care, până acum, ne-au dăruit doar spini în loc de flori, apă murdară în 
loc de ceai și palme în loc de mângâieri. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
dezvoltare spirituală știu că impulsul acesta de a ne apropia de cei care ne chinuie 
reprezintă un instrument care ne întărește voința, ne usucă patimile și care 
favorizează o purificare rapidă, o maturizare sigură și durabilă, dar și un mod rapid 
de a evolua. Desigur, nu toți cei care suferă se purifică, nu toți cei care plâng 
evoluează și nu toți cei săraci devin maeștrii viitorului. Este nevoie de un impuls 
spre a iubi “multul” din subtil dintr-un dor de adâncimile ce nu pot fi explicate în 
cuvinte omenești, dar de a acorda “puținului” din această lume locul pe care-l 
merită pentru a respecta proporția planurilor în Creație. În condițiile acestea 
“multul” din subtil, tocmai pentru că se poate extinde prin ceea ce reprezintă 
(abundență), nu va hrăni orgoliul, pentru că acesta nu va fi niciodată dezlipit de 
“puținul” acestei lumi, cea definită de contracție. 

În consecință, ambivalența acestor căutări pe ideea “Dați deci Cezarului cele 
ce sunt ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu.” (Matei 
22:21), prin alegerile acestei zile, la început, mici, banale, comune, dar cu timpul, 
majore, existențiale, ne aduce în punctul în care să ne gândim dacă această 
predestinare, despre care toate științele ezoterice ne vorbesc, nu reprezintă cumva 
darul cerului, acela de a nu inversa ierarhia planurilor, de a nu sugruma gândul 
frumos care caută Lumina spirituală ca răspuns la Chemarea Creatorului, adică de 
a nu confunda flașneta cu harpa. Condiționarea acestei zile este dureroasă cu cât 
mersul este mai dezordonat, cu cât ne lipsesc mai mult echilibrul și grația necesare 
pașilor repetați, cu cât ne lovim mai des de gardul care se afla de o parte și de alta a 
drumului. Conflictul interior va apărea atunci când confundăm drumul pe care 
mergem cu delimitările impuse de predestinare. Desigur, cine înțelege lucrul acesta 
zâmbește la gândul că un trecător ar putea să facă o astfel de confuzie doar dacă 
trăiește într-o euforie susținută chimic (stupefiante, alcool). Beția acestor credințe 
false, acceptate perfect în orbirea spirituală, duce la o asemenea confuzie, de aceea 
reversul, materialismul științific, susține, în atâtea tratate și cu atâta înverșunare, 
teoria gardului care nu e drum. 

Emoțiile negative ale acestui moment ar trebui astăzi să rupă momentul de 
confuzie, însă acest lucru se va întâmpla doar în cazul celor care au avut o 
preocupare în sensul acesta. Marte ne întoarce la anul secretelor dezvăluite și ne 
vom aminti, deși, pe alocuri, nu ne va face plăcere, de fabula “Greierele și furnica”. 
Dacă în anul secretelor dezvăluite, în special pe finalul său, am scos ce-i mai rău din 
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oameni, i-am tulburat, fiind prea bucuroși de puterea care le-a adus la lumina ce nu 
voiau să spună, acum vom gusta din faptele acestea seci, lipsite de viață, uitându-ne 
spre un câmp arid care, cândva, era plin de plante frumoase, de copaci și de flori pe 
care le-am strivit cu bocancii. Emoțiile acestea tulburătoare ale zilei de 29 mai nu 
sunt întâmplătoare, ci rezultatul, în cascadă, a ceea ce am făcut, cu bună știință, 
împotriva multor avertismente de a respecta, iubi și proteja ceea ce ne va fi 
folositor pe viitor. Iată, viitorul de atunci a devenit prezent și acum culegem ce am 
semănat. 

Prin urmare, 29 mai poate deveni o zi dominată de sentimente, de 
tulburare a gândului cel bun, de întoarcere la bordeiul de altădată însă prin 
prăbușirea casei pe care am ridicat-o recent pe o fundație nesigură. Conștientizăm 
acum că drumul vieții este un traseul care are la stânga și la dreapta sa un gard pe 
care l-am numit predestinare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că drumul este 
liber, el trece pe acolo pe unde punem pasul și doar gardul nu ne lasă să pășim 
oriunde. Așadar, nu drumul este predestinat (el este cuantic), ci delimitarea sa 
(gardul) ce acționează doar asupra corpurilor noastre. Cel care, simțindu-se bine 
acum, se laudă cu destinul său când încă nu s-a împlinit, doar pentru că este 
înconjurat de un gard permisiv, moale, fără țepi, flexibil, atractiv ori multicolor, 
arată că este o ființă care nu înțelege ce trăiește și de ce. Nimeni nu vine aici în 
vacanță. Lauda aceasta seamănă cu cea a nebunului care ajunge la capătul 
drumului având pe umeri gardul pe care ar fi trebui să-l lase în urmă. 

În felul acesta înțelegem emoțiile acestei zile și doar prin schema aceasta 
putem recupera timpul pierdut cu activități absurde întorcându-ne la gândul cel 
bun, cel simplu, curat pe care nu suntem obligați să-l spunem nimănui. Am putea, 
spre exemplu, să ne amintim azi de “Cumințenia Pământului”, celebra sculptură a 
lui Brâncuși, care se încadrează perfect în descoperirea și permanentizarea 
gândului curat. Fără a avea aceste gânduri la bază, nu vom reuși să descoperim ce 
avem de făcut în aceasta lume, ci vom fi niște nebuni care, dacă mai citesc și câteva 
cărți ezoterice, ajung să scrie tratate despre cât de minunat este să umbli cu gardul 
în spate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a îndrăzni astăzi să ne 
întrebăm “De ce?” în fața fiecărei probleme pe care o întâlnim, oricât de mică este. 
Unora le vom găsi răspunsul, altora nu, dar dacă vom lansa această întrebare din 
gândul curat, din cumințenia pământului, răspunsul va veni, la momentul potrivit, 
ca o pasăre, poate chiar măiastră. 
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30 mai - 5 iunie 2016 este săptămâna pericolului de a rămâne la suprafață și 
a riscului de a dobândi ceea ce ne va compromite la sfârșitul verii. Unghiurile 
programate a se consuma în această săptămână au o importanță majoră, atât prin 
rolul lor de sinteză, adică de concluzii asupra a ceea ce am trăit până acum, în 
ultima lună sau chiar de la începutul anului, dar și prin trasarea câtorva direcții 
importante asupra cărora vom lucra până la sfârșitul verii sau chiar până la 
sfârșitul anului. Pare să fie un moment de cotitură în atitudine, exprimarea opiniei, 
schimbarea priorităților, identificarea cauzelor suferinței. 

Ne va domina acum grija că ne aflăm într-un moment foarte important al 
existenței personale când lucrurile vor putea, fie exploda într-un succes foarte 
mare, fie sfârși în abisul ghinionului. Ceea ce este foarte important din această 
săptămână vine din activarea unei cruci mobile care acaparează majoritatea 
corpurilor astrale. Dacă în trei din cele patru vârfuri ale crucii avem grupuri de 
planete sau o planetă plus un element astral, pe Săgetător îl avem doar pe Saturn. 
Asta înseamnă că această cruce mobilă nu intervine cu mesaje egale, nu susține un 
flux corect de informații, cu toate că va fi la fel de dinamică, la fel de generoasă în 
evenimente, ceea ce arată că poziția lui Saturn retrograd de pe Săgetător este 
adevărata problemă a săptămânii ce va interveni asupra tuturor schemelor astrale 
ce vor fi active la un moment dat. 

Saturn din Săgetător îi învață pe oameni cum să se respecte, cât de mult efort 
trebuie să depună pentru idealul pe care și-l stabilesc, cum să găsească echilibrul 
între impulsurile materiale, dorințele ce vin din această lume și nevoia de a 
identifica un scop înalt pentru a valorifica un potențial. Retrogradarea acestei 
planete acum, într-un moment atât de important, arată că riscul de a rămâne 
repetent este foarte mare. La asta se referă deviza generală aplicată acestei 
săptămâni, la impactul sintetic al acestei cruci mobile, la pericolul de a rămâne la 
suprafață, tocmai pentru că în interior ne lipsește ceea ce ar trebui să ne confere 
curaj, lumină, încredere în sine. Dar nu e totul, aceeași conjunctură astrală ne 
îndeamnă să ne mobilizăm pentru a dobândi, cu mari costuri, cele despre care nu 
vom vorbi acum, ci mai târziu, peste aproximativ o lună, când se va încheia ciclu 
lunar care debutează cu Luna nouă din 5 iunie, ultima zi a săptămânii, exact ceea ce 
ne va compromite spre finalul verii. 

Noi, pentru că studiem astrologia, pentru că știm că 2016 este anul 
dihotomiilor periculoase, lucrurile acestea bune și rele, care vor să conducă lumea, 
fiecare separat, nu sunt decât chipuri ale unor probleme pe care nu am putut să le 
rezolvăm în anii din urmă. Cine își va face în această săptămână un calcul din 
aproape în aproape, cel care nu se va baza pe noroc, va obține în ultima zi a acestei 
săptămâni un succes prin care demonstrează că nu s-a bazat pe cele două direcții 
foarte evidente, binele și răul, ci, prin calcul, s-a gândit de mai multe ori înainte de 
a acționa sau de a spune, a analizat problema din mai multe perspective, adică a 
accesat martorul, ceea ce îi va oferi o reușită. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne risipi visele. 
Agitația de acum ne poate distruge o speranță pe care, conjunctural, vom fi tentați 
acum să o redefinim. Dacă o vom lăsa așa cum era ea conturată în săptămânile din 
urmă, dar și pe alții să-și modeleze aspirațiile, adică să și le strice, doar pentru că, la 
un moment dat, au trezit orgolii pe care nu și le-au putut controla, vom învinge 
printr-o detașare constructivă, adică vom reuși să depășim cu bine încercările mari 
ale acestei săptămâni. 
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Luni, 30 mai 
Luni 30- 5-2016  0:29    Luna (Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Luni 30- 5-2016  3:45    Juno [Sco] Con (Sco) Lilith 
Luni 30- 5-2016  4:55    Luna (Pis) Sex (Tau) Mercury 

Luni 30- 5-2016  6:00    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Luni 30- 5-2016  6:59    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Luni 30- 5-2016 19:27    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 
 

Mare putere de transformare. Spontaneitatea este artificială. Se ridică un 
văl. Se renunță la un traseu. Subiectul este cuprins de teamă. Evenimentul este 
evaluat prin intermediul persoanelor care l-au construit. Structura acțiunii este 
dominată de sentiment. Opoziție puternică. Se merge la cauza lucrurilor. 
Descoperiri ciudate. Acum, despărțirea înseamnă libertate. Curajul este testată în 
luptele sociale. Succesul vine mai târziu. Conflictul înseamnă pedeapsă. 
Împrejurările sunt confuze. Superficialitate. Puterea este susținută cu mare efort. 
Criză. Se pune prea mult accent pe forțele proprii. Precipitare. Promovarea 
valorilor sociale împotriva unui avantaj personal. 

 
Debutul săptămânii se face într-un ton dur. Junon și Lilith, în noaptea de 

duminică spre luni, se vor afla în conjuncție. În plus, Luna va trebui să treacă, tot în 
noaptea de duminică spre luni, prin opoziția cu Jupiter, dar și prin conjuncția cu 
Coada Dragonului. Ne vom întâlni acum cu prea multe regrete, cu speranțe false, cu 
gândul că pedeapsa de acum s-ar putea repeta în viitor pentru că, nu momentul 
acesta este important pentru cizelarea caracterului, ci acea perioadă din viitor ce o 
poate reînvia, cea care își va păstra, cu încăpățânare, nota dură de acum. 

Momentul zilei de 30 iunie ne aduce curajul omului nebun, care nu ține cont 
de limite și care atacă reduta fără să se gândească dacă nu cumva acțiunea aceasta 
este ultima sa dovadă de îndrăzneală și de curaj. Apoi, de partea cealaltă, momentul 
acesta ne pune în fața unei confuzii pe care ar cam trebui să o privim cu maximă 
responsabilitate. Acum, separarea înseamnă frică, înseamnă grija că nici de acum 
încolo nu vom înțelege, din relațiile pe care le avem, mai multe decât am înțeles din 
ceea ce am trăit până acum. 

Conjuncția Junon-Lilith ne poate aduce și în fața unor construcții ciudate. 
Pentru că acest aspect apare pe zodia Scorpion și pentru că gradul acesta, unde se 
întâlnesc cele două elemente astrale, nu realizează interacțiuni majore cu alte 
elemente astrale ale momentului, putem considera că este un aspect izolat, respins, 
marginalizat. Forța sa nu poate fi neglijată, de aici și tendința de a ține totul în 
adâncul sufletului, în minte, de a gândi foarte puternic și de a nu împărtăși, fără să 
ne punem problema dacă e bine sau rău. De altfel, nici nu prea avem cum, în 
singularitate, să ne dăm seama dacă este bine sau rău, pentru că Junon întotdeauna 
își construiește mesajul în raport cu celălalt, iar acum nu prea are de ales, nu are 
opțiuni (unghiuri) și devine captivă nevoii de “celălalt” într-o atitudine 
necuviincioasă, într-o prietenie toxică, în sentimentul de dependență, în curajul 
care consumă totul din interior și care epuizează ființa, simulând victoria în așa fel 
încât, în momentul în care se pune problema acțiunii, aceasta să nu mai poată fi 
dusă mai departe din lipsă de putere. 

Momentul acesta va pune însă accentul pe ceea ce am văzut că am greșit 
până acum și față de care nu am luat atitudine. Acum, din nefericire, luăm 
atitudine, dar nu o valorificăm pe aceasta prin interacțiuni, ci lăsăm împrejurările 
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mai vechi care au favorizat greșeala să rămână în continuare confuze sau ajutăm, 
prin simularea excesivă pe care o facem în minte, ca opoziția de altădată să rămână 
la fel de puternică. 

Ziua ne aduce însă și incapacitatea de a găsi în adâncul sufletului o putere 
secretă, cea pe care am ignorat-o altădată. Ceea ce este foarte evident în minte se 
orientează acum, ca și altădată, dur, rece, prin greșeală și prin impulsul de a 
distruge. Ceea ce iese la suprafață devine surprindere, devine sentimentul curat pe 
care-l descoperim față de cineva cu care nu aveam, pe vremuri, o relație strânsă (un 
cunoscut sau chiar atracția față de domenii noi, față de șansa de a face și altceva), 
ceea ce arată că ne aflăm în fața primelor fire ale unui mare succes. Pentru că 
ultimul aspect al zilei este conjuncția Lunii cu Chiron, schema aceasta, deși grea, nu 
va putea distruge, prin suprasolicitare, sănătatea psihică, afectivă, nici măcar pe cea 
fizică, decât dacă suntem de acord să folosim toate aceste resurse pentru ceea ce ne 
constrânge sau ne consumă inutil energia. Dacă nu uităm că suntem în anul 
dihotomiilor periculoase și ambele extreme, atât cele bune cât și cele rele, conțin o 
eroare, ne vom opri, vom gândi de mai multe ori acest impuls, vom alege calea de 
mijloc și nu vom mai construi valori sociale foarte vizibile care să susțină, chiar 
abuziv, un avantaj personal, ci ne vom gândi la bunătatea cu care ne-ar plăcea să ne 
îmbrăcăm în viitor. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii conține un mesaj de opoziție. Astăzi 
vom vedea că ne va veni foarte ușor să fim împotriva tuturor, împotriva propriilor 
idei, împotriva opiniilor celorlalți, împotriva armoniei sociale, acolo unde ea există, 
împotriva celor în vârstă, împotriva tinerilor, sfidând regulile sociale sau chiar 
dinamica pe care am încurajat-o până acum. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 
există un curaj pe care nu ni-l putem explica, acela care arde în interior, mocnit, 
care nu găsește în afară ceva bun de care să se lege și care să-i schimbe natura. Ceea 
ce vedem ne nemulțumește, ne trezește un sentiment de grijă, de încordare față de 
viitorul apropiat, față de perioada aceasta din an în care suntem și, primul gând pe 
care-l avem, primul impuls, gama aceasta de atitudini pe care o vom experimenta 
în prima zi a săptămânii, ne construiește o idee falsă despre sine. Ne vom vedea 
ființe foarte curajoase, oameni puternici, capabili să facă mari salturi pentru 
evoluția personală sau mari schimbări pe zona publică. În realitate, după cum ne 
sunt faptele de acum, aceste mari mutări pe care vrem să le facem în viața 
personală sau în viața publică sunt, în realitate, mari stricăciuni. Conjuncția lui 
Junon retrograd cu Luna neagră de pe zodia Scorpion este semnul rememorării 
unui abuz, dar pe care nu-l vom vedea așa, ci doar ca pe un refuz al conflictelor mai 
vechi, ca pe o atitudine dură  orientată împotriva unei crize. Ne lipsește însă 
luciditatea adecvată pentru ca tensiunea aceasta să nu se transforme într-o opoziție 
sterilă. Există acum o mare presiune socială tocmai pentru că aceste direcții 
negative sunt încadrate în ecuația astrală a momentului pe două direcții, din 
nefericire ambele purtătoare ale unor mesaje care solicită flexibilitatea și impune 
rezistență, încrâncenare sau negație. Pe de o parte, avem crucea mobilă, care atrage 
în mrejele sale și Axa Dragonului (obstrucționarea unei karme de împlinire), iar de 
partea cealaltă avem conjuncția Junon-Lilith (compromis prin faptă publică, 
discurs, asociere), ca element izolat în ecuația astrală de acum, care susține 
precipitarea și promovarea valorilor sociale împotriva unui avantaj personal. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu spera în lucruri care nu s-
au putut împlinii niciodată. Ne-am putea permite lucrul acesta pe alte conjuncturi, 
în vreme de pace, nu de război, așa că acum. 
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Marți, 31 mai 
Marti 31- 5-2016  2:08    Luna (Pis) Tri [Sco] Mars 

Marti 31- 5-2016  4:06    Luna (Pis) --> Aries 

Marti 31- 5-2016  5:55 Mercury (Tau) Tri [Cap] Pluto 
Marti 31- 5-2016 19:06    Luna (Ari) Sex (Gem) Venus 

Marti 31- 5-2016 22:08 Sun (Gem) Sex (Ari) Luna 
 

Prea multă îndrăzneală. Risipă motivată de ușurința acumulării valorilor. 
Evenimente neașteptate. Progres prin întoarcere la un izvor. Se creează premisele 
unei mare reușite. Evoluția evenimentelor depinde mult de seriozitate, atenție, 
efort. Cel slab este învins prea ușor. 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. 

 
Nota aceasta agresivă a zilei anterioare, cea pe care am stabilit că trebuie 

abordată cu maximă luciditate, în afara dorinței de conflict sau de distrugere, va 
trece în ultima zi a lunii mai într-un alt plan, va beneficia de trecerea Lunii pe zodia 
Berbec, aducându-ne în fața unor evenimente pe care nu le-am anticipat corect și 
care ne vor păcăli, la fel ca în ziua anterioară, că ne aflăm în fața unui mare progres. 
De fapt, nu se schimbă decât cadrul în care vom fi tentați să acționăm, nu și tipul de 
reacție. Trigonul Mercur-Pluton ne ajută însă să reconfigurăm reperele negative 
care ne-au fost vii în minte în ultima perioadă. Ceea ce în ziua anterioară era 
descoperire ciudată acum devine combinație ciudată, asta înseamnă că, în anumite 
privințe, există o schimbare, o transformare, există un rost pentru care se întâmplă 
lucrurile acestea. Având în vedere că, nu numai cadrul acesta se modifică, ci și 
pretențiile, valoarea acestei zile va avea cam aceeași constantă precum ziua 
anterioară. 

Gândul cel bun pe care-l vom avea astăzi ne va încuraja să privim cu mai 
multă luciditate faptele dominate de putere. Puterea, pusă acum lângă un gând 
negativ, îi dă problemei alte proporții și ceea ce în ziua anterioară era o banală 
despărțire acum se poate transforma într-o separare violentă, generatoare de 
complicații sociale și mai mari ce ne întunecă mintea și stabilizează, printr-o 
decizie, printr-o atitudine categorică, un anume dezechilibru social. Dar până când 
partenerul de dialog să vadă că lucrurile acestea au intrat într-un derapaj, cel care 
acționează va resimți primul lipsa de control și va atinge cu toate structurile ființei 
sale violența unei gândiri negativiste sau durerea pierderii unui noroc. Repet, nu 
magia conjuncturilor astrale este de vină pentru intensitatea la care vom percepe 
toate acestea, ci interesul de a le schimba care va fi tradus ca o înclinație spre 
luciditate. Cu alte cuvinte, vrem să rupem gura târgului apropiindu-ne de monstru, 
dar nu facem decât să devenim mai conștienți de ceea ce acesta ar putea să facă, de 
pericol, fără să ne folosească la ceva. 

Desigur, schema aceasta a zilei de 31 mai nu poate activa în singularitate, 
adică trăsăturile sale se încadrează în perioada în care Junon și Luna neagră sunt în 
conjuncție, dar și în cea în care Soarele și Neptun se află în fereastra careului lor. 
Există o presiune pe cadrul social, un pericol, după cum ne spune deviza generală 
aplicată acestei săptămâni, de a rămâne la suprafață, dar și, ca o consecință a 
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acesteia, există și riscul de a dobândi ceea ce ne va compromite până la sfârșitul 
verii. Reperul acesta ne sugerează că spre sfârșitul verii vom întâlni conjuncturi 
astrale care vor avea nevoie de stabilitate prin lecțiile învățate în perioada aceasta, 
pe finalul lunii mai și începutul lunii iunie. De aceea impulsurile acestea agresive 
nu sunt amestecate printre altele, nu sunt de neglijat și nici nu se vor transforma de 
la sine. Dacă luăm cu mâna un lucru rău și îl punem în altă parte, la sfârșitul verii 
tot cu mâna trebuie să-l luăm, cu aceeași mână, și tot prin puterea personală 
trebuie să-l mutăm în altă parte. Așa că, este mult mai bine să ne detașăm acum de 
conflictele interne și să așezăm lucrul acesta într-o albie lipsită de agresivitate, 
lipsită de impulsuri dure, acolo unde există mai multă seriozitate, mai multă atenție 
și mai multă disponibilitate față de efort. Doar îndeplinind această condiție am 
putea să ne bucurăm de trigonul pe care Mercur din Taur îl împlinește cu Pluton 
din Capricorn, doar așa reușim să descoperim că nu suntem la marginea societății, 
chinuiți fără rost, că nu suntem victimele unei presiuni sociale absolut gratuite, ci 
doar în furtuna la crearea căreia am contribuit. Șansa cea mare care ne vine din 
trigonul lui Mercur cu Pluton este să găsim motivația cea curată, gândul cel bun 
pentru a ieși din furtună chiar dacă această acțiune presupune și a recunoaște că 
ne-am pierdut timp important lucrând la acest demers fără rost sau am pierdut 
rezerve pe care nu le vom mai recupera niciodată. 

Prin urmare, ultima zi a lunii aduce un mesaj care ar trebui să confirme 
faptul că întreaga perioadă a fost dominată de lupta cu inamici invizibili. Acum, pe 
finalul acestei luni, avem ocazia să vedem, nu că adversarii nu au fost reali, ci că ei 
au activat dintr-o zonă la care nu am avut acces. Dacă în raport cu comunitatea, 
lupta cu inamici invizibili poate fi ușor de înțeles, schema cu care s-a lucrat în acest 
interval evidențiindu-i pe cei lași și oamenii fățarnici, în relația cu sine lupta cu 
inamici invizibili, capătă o conotație îngrijorătoare. Doar omul sincer și curat, doar 
cel care caută în această zi gândul simplu și puternic se poate sustrage acestor 
presiuni complicate, doar aceste persoane bine intenționate reușesc să dea 
contextului un sens pozitiv. Ceilalți se frământă, caută soluții acolo unde nu au 
existat niciodată și își folosesc până și ultima picătură de energie pentru a întreține 
o violență cu care au lucrat de-a lungul întregii luni. Este posibil ca unora să li se 
pară puțin cam abruptă această expresie pentru că, fiind o lună în care au luptat cu 
inamici invizibili, caracterul acesta violent de fapt nu a fost atât de ușor de remarcat 
pentru că s-a amestecat cu neputința perioadei, cu ceea ce a devenit obstacol și în 
virtutea inerției, nu doar intenționat, așa cum constatăm acum. Acum avem ocazia, 
dacă suntem interesați de lucrul acesta și dacă facem un mic efort, să vedem că 
multe au fost intenționat rele, nu întâmplător rele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să vedem cu alți ochi 
care este calitatea oamenilor care ne-au creat probleme de-a lungul acestei luni. S-
ar putea ca această încercare să fie încununată de un mare succes. S-ar putea ca 
acum să-i vedem pe aceștia exact așa cum sunt în realitate. 
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Miercuri, 1 iunie 
Miercuri  1- 6-2016  0:42 Mercury (Tau) Tri [Vir] North Node 
Miercuri  1- 6-2016  2:22    Luna (Ari) Tri [Sag] Saturn 

Miercuri  1- 6-2016  8:32    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Miercuri  1- 6-2016 18:39    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 
 

Seriozitatea este răsplătită. Plăcere prin exprimare sau acces la informații. 
Descoperirea unui plan secret. Comunitatea răspunde favorabil individului. 
Expresii personale care întâmpină rezistență. Un proiect personal nu este înțeles. 
Clasicul este agasat. Se face apel la un nou model de maturitate. Independență 
înțeleasă greșit. Se interpretează și se răstălmăcești orice faptă. Cel îndrăgostit 
trebuie să plătească pentru sentimentele sale. Rătăcire. Răpire. 

 
Pentru că debutează într-un ton optimist, luna iunie ne lasă impresia că 

experiențele pe care le-am acumulat până acum își vor găsi împlinirea pe care o 
caută, adică nu vom mai fi încercați pe demersuri imposibile, nu va mai trebui să ne 
luptăm cu adversari imposibili pentru că ni se va permite să ne exprimăm printr-un 
talent personal, iar comunitatea ne va răspunde pe măsură. Nu se va putea obține 
lucrul acesta chiar de la începutul lunii pentru că o mare parte din acest sector 
aferent lunii iulie este dominat de careul Soarelui cu Neptun, unghi care se va 
împlini mâine, 2 iunie. Acum suntem optimiști, privim cu mai multă încredere 
către schimbările pe care vrem să le facem și ne propunem ca, începând de acum, 
să nu mai fim atât de subiectivi, să nu mai acordăm atât de multă importanță 
secretelor celorlalți, să fim mai puternici, mai încrezători în forțele proprii și, în 
consecință, să devenim mai rezistenți în fața factorilor corozivi. 

Din nefericire, Luna, pentru că trece prin conjuncția cu Uranus, va activa din 
nou careul Uranus-Pluton, cel care face trimitere la ciclul războiului. De această 
dată războiul este puțin mai blând, deși impulsurile acestea țin, în continuare, tot 
de domeniu al confruntărilor, de judecata pe care trebuie să o aibă un om sănătos 
pentru a descoperi planul secret al celuilalt, atunci când acest plan se referă la 
subminarea celor din jur, la distrugerea unui bun comun. Cu alte cuvinte, schema 
aceasta în care activează trigonul lui Mercur cu Capul Dragonului se referă la o 
conștientizare de moment, la observarea unui pericol, la avertizarea unui prieten, 
poate chiar la a deveni paravan în fața unui obstacol de dragul celuilalt. Din 
fericire, fapta în sine va deveni reprezentativă pentru statutul moral pe care îl avem 
sau pentru statutul moral pe care vrem să-l vedem la ceilalți, nu și pentru a fi 
recompensați pentru fapte de eroism.  

Nu sunt multe de spus despre prima zi a lunii iunie, ci doar că, într-o sinteză, 
ea arată că atitudinile pe care le-am avut până acum față de oameni s-au față de 
faptele lor, observațiile pe care le-am făcut celorlalți și care nu au fost luate în 
considerare primesc acum o primă confirmare. S-ar putea ca această confirmare să 
nu fie decât o diversiune, să nu reprezinte momentul de eliberare pe care l-am 
așteptat atât de mult. În mod sigur achizițiile de acum pot fi așezate la baza unor 
proiecte sociale. Asta înseamnă că, numai ce am intrat în luna iunie, că și putem 
vorbi despre proiecte sociale, că ne aflăm în fața unor situații mai puțin plăcute, 
cele care ne duc cu gândul spre rătăcire sau spre răpire, spre irosirea timpului 
valoros sau spre pierderea unui statut, dar rămânem drepți, nu ne pierdem cu firea, 
nu înțelegem greșit ceea ce vedem. 
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Prin urmare, față de schema tensionată a primelor două zile ale acestei 
săptămâni și, în consecință, ultimele două zile ale lunii anterioare, prima zi a lunii 
iunie este simplă. Simplitatea de acum ne deschide porți largi către o înțelegere 
profundă, către a accesa informația mult mai bine și a vedea care ne este locul în 
comunitate, printre ceilalți, fără să pierdem, nici din statut, nici din patrimoniu. 
Avem posibilitatea acum să facem un salt spectaculos de la suferință la progres, 
fără să conteze în ce direcție. Dacă, de regulă, iubim clasicul și ultimele luni ne-au 
oprit accesul către instrumentele și beneficiile sale, acum ne întoarcem privirea 
către ce am iubit mai mult și ceea ce vedem ne încântă, ceea ce facem ne liniștește 
sufletul. Există însă și momente rele presărate de-a lungul acestei zile, și-n 
dimineața zilei de 1 iunie, când Luna se va afla într-un careu cu Pluton, dar și spre 
seară, când va trece prin conjuncția cu Uranus. Cei care, de felul lor, sunt pesimiști, 
vor considera că toată ziua și-au petrecut-o demonstrându-le celorlalți limitele pe 
care nu și le văd, arătându-le golul de înțelegere și de putere, poate chiar lipsa de 
bun simț. Până și schema aceasta arată că se face apel la un model de maturitate, 
dar rezultatul nu este unul bun. Va fi dezamăgit de conjunctura acestei zile omul 
care se așteaptă ca, spunând un cuvânt, să obțină admirația celorlalți, făcând un 
singur pas să fie lăudat că a câștigat un maraton. Poate, uneori, când conjuncturile 
astrale nu lucrează atât de bine cu simțul realității, aceste ființe, care trăiesc într-un 
glob de sticlă, ar putea fi avantajate. Acum, însă, nu! 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi foarte atenți ca nu cumva 
independența pe care o simțim ca urmare a degajării conjuncturii astrale să nu fie 
confundată cu altceva, pentru că am greși impunându-le celorlalți etaloane pe care 
noi nu le-am accepta niciodată. Pe principiul "Ce ție nu-ți place altuia nu face!" ziua 
de 1 iunie ar trebui să fie o zi a echilibrului. 

 
Joi, 2 iunie 

Joi  2- 6-2016  5:41 Sun (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Joi  2- 6-2016  5:44    Luna (Ari) --> Taurus 

Joi  2- 6-2016  6:39    Luna (Tau) Opp [Sco] Juno 

Joi  2- 6-2016  7:49    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 
 

Agresiunea clasicului. Se visează prea departe. Conflict între sentiment și 
acțiune. Faptele sunt judecate după aparențe. Nevoie de sinceritate. Lumea este o 
groapă fără fund. Orgoliul se ridică deasupra tuturor. Bărbăția înseamnă 
agresivitate. Acumularea este văzută acum doar prin teama de sărăcie. 
Construcții imaginare. Sensibilitatea este protejată de teatrul vieții sociale. Nu 
există prea mult avantaj. O mânia este stricată. Oamenii sunt judecați după 
aparente. Muzica sună altfel. Teama face apel la certitudini. Prea multa agitație. 
Un element imaginat ține nervii încordați. Șiretenie. Nevoie de Integritate. 
Trebuie să ne ținem patrimoniul în albia sa. 

 
Abia acum, în mijlocul săptămânii, vom conștientiza de ce a rămâne la 

suprafață este un pericol și de ce există posibilitatea ca în această perioadă să 
obținem ceea ce, spre sfârșitul verii, ar putea să ne compromită. Careul Soarelui la 
Neptun este un moment de durere. Din nefericire, se întâmplă lucrul acesta cu 
câteva minute înainte ca Luna să-și încheie tranzitul său prin zodia Berbec. Totuși, 
fiind pe zodia Berbec, impactul Lunii asupra acestei scheme dureroase amplifică 
sentimentul de inferioritate sau, reversul medaliei, agresiunea în fața a ceea ce nu 
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cunoaștem. Dacă nu s-ar fi aflat acolo, impulsul acesta de a vedea realitatea așa 
cum este, chiar dacă ar fi dureros, ar produce un rezultat pozitiv imediat. Din 
nefericire, pe primul segment al zodiei Taur, Luna va trebui să treacă prin opozițiile 
cu Junon și, respectiv, Lilith, cele despre care la începutul acestei săptămâni am 
aflat că sunt într-o conjuncție strânsă. 

Problematica acestei zile le vorbește oamenilor despre bărbăție sau despre 
faptul că aceasta a lipsit atunci când trebuia demonstrată, despre construcții 
imaginare sau despre situațiile în care am dovedit obtuzitate, lipsă de sensibilitate 
sau am privit o problemă simplă cu prea multă încrâncenare. Pentru a simplifica 
lucrurile, nu din punctul de vedere al celui care analizează, ci din punctul de vedere 
al celui care fuge de probleme, vom da vina pe ceilalți. Dacă în privința careului 
Soare-Neptun, situația în care dăm vina pe ceilalți depinde cumva de o practică, de 
un obicei, opozițiile pe care Luna le împlinește cu Junon și cu Lilith îi încurajează 
spre a-i privi cu suspiciune pe cei din jur, pe motiv că vreodată, nu neapărat în 
ultima perioadă, au făcut parte dintr-o conspirație, au gândit rău față de cel care 
observă. De aici înțelegem că există prea multă agitație, prea multă teamă de 
adevăr și, cu toate că vibrațiile pe care le întâlnim acum și care vin de pe finalul 
zodiei Berbec și începutul zodiei Taur nu ar trebui să complice atât de mult 
lucrurile, ci doar să confirme o schimbare, teama că aceste lucruri concrete ar putea 
să ne lovească iremediabil, că un gol ar putea să fie descoperit doar pentru că 
recunoaștem un adevăr minor, ne comută atenția de pe sectorul acesta pe crucea 
mobilă, cea care ne vorbește despre problemele societății care au fost cauzate de 
problemele oamenilor lași. Din nefericire, și acum facem la fel, considerând că 
pierderile pe care le comportăm trebuie puse pe seama altora, și acum ne temem ca 
nu cumva integritatea de acum să nu reprezinte o altă formă de penitență. 

Pe această presiune, pe această teamă de adevărul spus în mod direct, omul 
puternic se poate ridica dintr-odată pentru că nu mai vrea să cadă în durere. De 
altfel, nu este o surpriză pentru noi, cei care citim mesajul astral, pentru că ne-am 
mai întâlnit cu situații de genul acesta de multe ori. Atunci când presiunea este 
prea mare, atunci când contracția este foarte puternică, din adâncul sufletului, din 
floarea vieții cea care pulsează și nu se stinge cu câteva unghiuri stresante dintre 
planete, apare o contragreutate ce ajută sufletul să se ridice și să treacă dincolo de 
obstacole. Este și cazul zilei de 2 iunie. 

Prin urmare, 2 iunie ne încurajează să descoperim care este forța pozitivă 
pe care nu am băgat-o în seamă pentru că o forță negativă striga prea tare, ne 
tulbură conștiința sau nu ne lăsa să vedem foarte departe. Acum, după ce mai 
facem un pas în direcția aceasta negativă, după ce experimentăm o presiune și o 
acceptare ciudată a propriilor limite, după ce ajungem să ne îndoim mai mult decât 
altădată de ceea ce am putea să facem și să ni se pară că primim din jur și 
confirmări ale faptului că sentimentele nu trebuie împărtășite, că durerile sunt 
reale și lipsurile nu se vor stinge niciodată, am putea descoperi că, până la urmă, 
ceea ce trăim este foarte simplu dacă vedem că intensitatea aceasta, pentru a ne 
distruge, ne cere să credem în ea. Omul care are curajul necesar încât să nu creadă 
în această presiune vede că ea nu are asupra sa o putere atât de mare pe cât a 
crezut. Procedând în felul acesta își va înțelege impulsurile, va înțelege și care îi 
sunt limitele, de ce s-a temut de sinceritate, de dragoste, de oameni, de ce a crezut 
că lipsurile sunt pe termen lung și de ce a dăruit din ființa sa creându-și o altă fire, 
o altă personalitate, un alt eu, cel care să confirme toate aceste probleme. 
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Desigur, procesul acesta de transformare, de eliberare de probleme este 
accesibil oricui, cu condiția ca resortul să fie declanșat prin efort personal, pentru 
că din exterior acum nu primim niciun ajutor. Dacă este îndeplinită această 
condiție atunci toate lucrurile rele prevăzute pentru această zi se reduc în 
intensitate și vor rămâne ca simple pete de culoare pe o sticlă de geam, fereastră pe 
care sufletul unui artist o va transforma într-un vitraliu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne impune să ne gândim la 
iubire chiar dacă din jur nimic nu ne ajuta în sensul acesta. Dacă la rădăcina 
sufletului, dacă la rădăcina florii vieții punem, picătură cu picătură, iubire, 
sinceritate, atenție, am împlinit deja cea mai importantă condiție a acestei zile, 
chiar dacă ni se va părea că puținul de acum nu ar părea că poate schimba ceva. 

 
Vineri, 3 iunie 

Vineri  3- 6-2016  1:09    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Vineri  3- 6-2016  4:35    Luna (Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Vineri  3- 6-2016  7:13   Venus (Gem) Squ (Pis) Neptune 
Vineri  3- 6-2016  9:10    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Vineri  3- 6-2016  9:37 Sun (Gem) Opp [Sag] Saturn 
Vineri  3- 6-2016  9:52    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Vineri  3- 6-2016 13:07    Luna (Tau) Con (Tau) Mercury 

Vineri  3- 6-2016 22:00    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Misterul doare. Sănătatea este afectată. Apar întârzieri în proiecte mai 
vechi. Suntem întorși la fapte pe care nu le-am finalizat. Comportament complex. 
Minciuna rănește. Se fac demersuri cu intenția de a conserva un drept. 
Sinceritatea este semn de vulnerabilitate. Extremele se resping. Timiditate. 
Îndrăzneala consumă. Se escaladează un conflict. Avem nevoie de pace. 
Intimidare. Ghinion prin sărăcire emoțională. Dragostea este pusă la colț. 
Rezultatele dobândite cer acum tribut. Împărțim din binele propriu fără să ne 
facă plăcere. Obsesia perfecțiunii ascunde frica. Maturizare bruscă. 

 
Ziua de 3 iunie aduce, ca elemente majore, împlinirea a două unghiuri rele. 

Desigur, aceste unghiuri rele au aceeași greutate pe care am indicat-o în analiza 
zilei de 2 iunie, cea care apare atunci când omul nu mai poate îndura o presiune 
atât de mare venită din parte a comunității sau din partea propriilor greutăți. Cu 
toate acestea, schema aceasta le vorbește oamenilor despre minciună, dar nu la 
modul general, ci de o manieră particularizată, adică le arată unde anume s-a 
cuibărit aceasta și care sunt răutățile pe care le-a produs în ultima perioadă. 

Din această cauză, opoziția Soarelui cu Saturn capătă conotații sociale. Știm 
din teoria astrologică faptul că de fiecare dată când Soarele se află în opoziție cu 
Saturn, Saturn este retrograd. Asta înseamnă că de fiecare dată ideea aceasta de 
întârziere sau de opoziție conjuncturală, de refuz social are ca scop reglarea unor 
factori, înțelegerea a ceea ce ne face vulnerabili și identificarea resortului pozitiv 
care ar trebui să ne scoată din încurcătură. Desigur, cei care studiază astrologia 
învață lucrurile acestea destul de repede. Le citesc dintr-un manual, dintr-o 
interpretare, încearcă să le înțeleagă urmărind conjuncturile cu pricina și de aici o 
mare parte din ceea ce ar trebui să facă un om pentru a depăși aceste obstacole este 
deja făcut. Nu este singura modalitate prin care putem înțelege care este impactul 
unui ghinion și cât de periculoasă poate fi sărăcia emoțională. Dar până să ajungă 
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acolo, oamenii va trebui să treacă și prin sărăcie fizică. De altfel, opoziția Soare-
Saturn, la modul general, nu privită prin legăturile dintre zodiile Gemeni și 
Săgetător, susține această idee că sărăcia materială ne poate ajuta să descoperim 
alte valori ale vieții, cele perene, cele care nu distrug calitățile sufletului, ale 
spiritului, cele care nu înțepenesc structuri subtile prin permisivitate fizică. 

Un alt element care trebuie subliniat acum vine din careul lui Venus cu 
Neptun. Venus și Neptun sunt două planete care activează în aceeași formulă. 
Venus este octava inferioară a lui Neptun, iar Neptun este octava superioară a lui 
Venus. Ceea ce simțim la nivel personal găsește echivalentul în emoții de grup, ceea 
ce trece dincolo de iluzie prin credință, înnobilează sentimentele umane. Acum 
lucrul acestea nu se întâmplă de la sine. Dacă îndrăznim pe baza schemelor mai 
vechi atunci această îndrăzneală ne consumă, ne depărtează de pace, de dragoste, 
ne apropie prea mult de frică și ne lasă impresia că toate aceste probleme personale 
sau sociale se rezolvă doar dacă atingem perfecțiunea. 3 iunie este o zi care ne 
tulbură prin această preocupare față de perfecțiune. Reversul medaliei, refuzul 
lucrurilor complexe, simplificarea aceasta abuzivă, nu rezolvă problema pentru că 
ea va trece de pe careul Venus-Neptun, pe opoziția Soare-Saturn, adică va fi tradusă 
tot ca o formă de sărăcie. 

Prin urmare, 3 iunie devine o zi de îndrăzneală. Pentru că nu putem 
interpreta conjunctura astrală de acum fără să avem în spate experiența zilei de 2 
iunie, curajul pe care-l resimțim acum, puterea de a ne impune sau de a sfida o 
greutate ne lasă impresia că se apropie de reușită în același mod precum s-a 
întâmplat în ziua anterioară. Desigur, avem de-a face cu același impuls de a depăși 
un obstacol. De aici înțelegem că maniera prin care ziua de 3 iunie își va face 
simțită prezența, ține de minciună, de proiecte vechi pe care nu le putem duce mai 
departe și pe care vrem, printr-o viclenie, să le sfidăm, crezând că, provocându-le, 
se vor împlini, la fel cum s-au întâmplat cu altele în ziua anterioară. De aceea, 3 
iunie poate fi o zi de timiditate și de sărăcire emoțional. 

Pentru că Luna se află acum în zodia Taur toate aceste elemente negative pot 
dispărea însă nu prin folosirea unor metode vechi, nu prin instabilitate, nu 
păcălindu-ne că dacă le forțăm să se consume repede ele se vor consuma, de fapt, 
de la sine repede, așa cum am văzut în ziua anterioară. Dacă nu forțăm schema 
aceasta, dacă o lăsăm să se desfășoare în maniera sa, chiar să ne sperie cu o anume 
întârziere, am putea spera la o maturizare, la depășirea unui obstacol definit de 
stagnare în blocaje afective. Mulți au impresia că cele mai mari probleme ale zilei 
de 3 iunie sunt cele materiale, absența banilor, absența bunurilor materiale, refuzul 
răspunsului comunității în modul în care îl pretindem sau refuzul adevărului. 

Mai mult decât oricare altă zi din această săptămână ar trebui să nu uităm că 
suntem în anul dihotomiilor periculoase, când cele două direcții, pozitivă și 
negativă, ar putea să nu reprezinte o etapă în îndeplinirea unui demers și să fie 
nevoie să mai așteptăm, să ne oprim, să ne mai gândim, poate chiar de mai multe 
ori, pentru a intra în contact cu martorul, cel care poate privi problema din mai 
multe unghiuri. Acum, indiferent că acuzam că ne lipsește sau că pretindem să 
obținem ceea ce credem că ne este necesar, ne situam în una dintre extreme. A fi în 
zona de martor înseamnă a conștientiza de ce problemele personale nu sunt mai 
importante decât ale altora, de ce durerea personală trebuie să oprească ființa din a 
experimenta și alte tipuri de interacțiuni cu mediul. De ce durerea nu poate și ea să 
conviețuiască cu exercitarea altor funcții ale ființei, spre exemplu mișcarea 
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energiei, compasiunea, cunoașterea, descoperirea puterii de a reașeza evenimentele 
pe pista timpului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne risipi energia 
îndrăznind mai mult decât este cazul. Să fim curajoși prin viziune, nu prin forță. 

 
Sâmbătă, 4 iunie 

Sambata  4- 6-2016  2:02    Luna (Tau) Opp [Sco] Mars 

Sambata  4- 6-2016  3:46   Venus (Gem) Opp [Sag] Saturn 
Sambata  4- 6-2016  6:02    Luna (Tau) --> Gemini 

Sambata  4- 6-2016 13:57 Sun (Gem) Squ (Vir) Jupiter 
 

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 folosite fără rost. Disconfort provocat 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. 

 
Venus, de această dată, pentru că este și ea inclusă în crucea mobilă pe care 

am indicat-o anterior, are de împlinit acum o opoziție cu Saturn. Soarele și Jupiter 
își definitivează careul lor, tot din postura de protagoniști ce participă, cu maximă 
implicare, la această cruce mobilă. 

Schema astrală a zilei de 4 iunie scoate în evidență o frustrare legată de 
întârziere, refuzul unei solicitări sau nedumerirea în fața unei realități pe care 
individul o consideră vinovată de faptul că veniturile sale nu sunt cele pe care și le-
a dorit, că are puțini prieteni, că nu se poate descurca sau că nu are credibilitate. 
Cuvintele de acum ne pot aduce o deviație de la ideea de justiție, poate chiar o 
întoarcere în timp, ne pot ține captivi în convingeri care să ne păcălească cu faptul 
că înfruntăm greutățile, în timp ce, de fapt, doar le confirmăm. În felul acesta, 
schema zilei de 4 iunie va fi dominată de riposta, de blocaje, de o suită de 
evenimente care nu au logică sau care nu pot fi înțelese prin schema acestei 
săptămâni, care, deocamdată, nu pot fi integrate nici măcar în caracteristicile lunii 
iunie. 

Ideea aceasta de nedreptate ar putea să folosească prea multe cuvinte și să 
facă trimitere la perioade ale vieții când am pierdut un bun, când am fost sfătuiți 
greșit și ni se pare că această conștientizare demonstrează, în primul rând, că 
suntem deasupra condiției pe care o aveam cândva, că acum suntem înțelepți și nu 
ni se mai poate întâmpla lucrul acesta. Faptul că încă ne frământă problemele 
acelea înseamnă că nu am ieșit din constrângerile la care făceau trimitere. Poate nu 
ni se mai par atât de înșelătoare, poate nu mai sunt atât de corozive, dar suntem în 
continuare prizonierii lor. În felul acesta, impulsuri acestea de distrugere pe care le 
vom gândi și care ni se par perfect justificate, țin doar de frustrare. 

Luna va trece în dimineața acestei zile pe zodia Gemeni și nu va împlini 
niciun aspect până în noaptea de sâmbătă spre duminică. Asta înseamnă că schema 
acestei zile este foarte permisivă pentru mesajul sintetic al crucii cosmice pe semne 
mobile care este activă de ceva timp. Această cruce mobilă, ce are integrată și Axa 
Dragonului, arată faptul că ne aflăm într-un moment foarte important al vieții 
personale, deși nu vorbește nimeni despre dimensiunea socială ca și cum aceasta 
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merită, înaintea realizărilor personale, un progres clar, vizibil. Această cruce 
cosmică pe semne mobile face referire doar la temerile personale, la confortul sau 
disconfortul personal, doar la nevoile individului. Cine crede că în această 
săptămână lucrurile sunt altfel, se înșală. 

Prin urmare, 4 iunie ne atrage atenția asupra calității pe care o avem în 
grupul de apartenență. Pentru că acum se împlinesc unghiuri negative, iar Luna 
iese dintr-un semn unde se simte bine, din Taur, și intră în Gemeni, combinațiile 
acestea sunt înșelătoare și, tocmai pentru că ascund adevărul, pot deveni 
periculoase. Schema zilei de 4 iunie ne vorbește despre o deviație, despre schimbări 
spectaculoase realizate pe ultima sută de metri, ca un impuls disperat de a nu 
pierde o opoziție sau de a nu fi marginalizați, de a fi crezuți în promovarea unei idei 
sau de a primi din partea comunității garantul unui avantaj clar. Opoziția aceasta a 
lui Venus cu Neptun scoate în evidență o frustrare legată de un mesaj, o informație 
eronată, un disconfort material sau neputința de a menține confortul de altădată cu 
lipsurile de acum. Pe fondul acesta intervine și careul Soarelui cu Jupiter, cel care 
se integrează, asemenea aspectul anterior, în crucea mobilă, și care arată că 
dreptatea pe care o invocăm acum nu este adevărată. 

Schema în ansamblu în care se integrează ziua de 4 iunie subliniază mai mult 
interesul personal decât cel al grupului. Din această cauză pot apărea schimbări în 
datele problemei, modificarea etapelor demersurilor următoare sau intrarea pe o 
pistă descendentă. De asemenea, 4 iunie poate fi și o zi de pedeapsa aplicată celor 
care vor ca prin avantajul personal pe care-l obțin să submineze o armonie de grup. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne preocupă acum de 
eliminare. Ceea ce considerăm că trebuie eliminat, aruncat sau stricat, susține un 
interes personal împotriva interesului de grup. Trebuie sa avem încredere că atunci 
când elementul personal depășește o limită, adică va dori ca, prin reușita sa, să 
submineze reușita grupului, destinul se va regla. 

 
Duminică, 5 iunie 

Duminica  5- 6-2016  1:21    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Duminica  5- 6-2016  2:56    Luna (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Duminica  5- 6-2016  3:48   Venus (Gem) Squ (Vir) Jupiter 
Duminica  5- 6-2016  5:03    Luna (Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Duminica  5- 6-2016  5:10    Luna (Gem) Con (Gem) Venus 

Duminica  5- 6-2016  6:01 Sun (Gem) Con (Gem) Luna (New Luna) 
Duminica  5- 6-2016 10:00    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Duminica  5- 6-2016 19:49    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  5- 6-2016 22:32    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Vulnerabilitate. Norocul este spulberat. Se vorbește împotriva binelui 
personal. Consum fără rost. Supraestimare. Banii sunt folosiți greșit. 
Instabilitate. Răsuflăm ușurați în fața unei interdicții. Lipsă de susținere. Absența 
norocului devine complicată. Ciudățeniile sunt la mare artă. Greutățile sunt 
escaladate prin îndrăzneală. Lipsă de respect. Frica se ascunde în proiecte de 
viitor. 

 
Astăzi, Luna se va afla în conjuncție cu Soarele și va iniția un nou ciclu lunar. 

Înainte ca aceste două astre să se afle în conjuncție, Venus va definitiva careul cu 
Jupiter. Ceea ce până acum era sentiment restrictiv s-ar putea transforma în 
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confirmarea unui eșec. 5 iunie nu este o zi de reușită, ci o zi în care se reconfirmă 
un rău. Careul acesta dintre benefici, ce accentuează din nou, într-o altă manieră, 
crucea mobilă, arată că norocul este spulberat și victoriosul acestei zile, cel care și-a 
calculat, din aproape în aproape, reușita, este acela care nu s-a declarat învingător 
înainte de vreme, acela care nu s-a bazat pe noroc, ci pe munca sa, pe efortul 
personal. 

Înainte ca Luna să fie în conjuncție cu Soarele, va mai trece prin câteva 
unghiuri, unele dintre ele destul de dure și care se referă la relațiile negative cu 
planetele de pe crucea mobilă. Unii vor răsufla ușurați că, în sfârșit, au ajuns la 
capătul drumului și după explozia acestei zile vor scăpa de o tensiune, nu vor mai fi 
obligat să fie atât de sentimentali, să joace teatru, să-i convingă pe ceilalți că au 
spirit de aventură și vor să răstoarne lumea și să o așeze pe alte baze. Apoi, pentru 
că schema aceasta nu arată doar un sfârșit și un început de ciclu, ci intervine și cu 
un careu între doi benefici, lucrurile se pot complica din nimic. Venus se află pe 
zodia Gemeni, acolo unde avem și Soarele și Luna, astre care primesc o opoziție 
dură din partea lui Saturn de pe Săgetător. Există o performanță la care va face 
trimitere această zi și ea vine să sublinieze o relație cu străinătatea, impunerea unui 
motiv străin pe demersurile care au fost făcute până acum, pe mesajele care au fost 
lansate în ultimele săptămâni, dar cu precădere în această săptămână. În contextul 
acestei săptămâni, în care Saturn retrograd de pe Săgetător intervine cu acest 
mesaj, putem stabili că ciudățeniile pe care le vom experimenta în ziua de 5 iunie și 
care fac referire la frica de viitor, la vulnerabilitate, la evenimente lipsită de noroc, 
șansă sau protecție, subliniază și faptul că a existat o agendă ascunsă, pentru că, în 
schema crucii mobile, Saturn de pe Săgetător joacă rolul negativ al străinătății, al 
imixtiunilor surprinzătoare, al șantajului, al motivelor nespuse pentru care 5 iunie 
poate deveni o zi tristă, de care să ne aducem aminte timp de patru săptămâni, cât 
va dura ciclul care începe acum. În 5 iunie prinde viață proverbul "Ulciorul nu 
merge de multe ori la apă!”, cu completarea “decât dacă este updatat, adică dacă 
este de inox”. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne confirmă o lipsă de susținere, ne 
arată că norocul poate fi spulberat într-o clipă și cei care se bazează pe 
neprevăzutul momentului, cei care estimează că Luna nouă de acum le aduce 
schimbări spectaculoase pentru că instabilitatea momentului ar trebui să mai 
conțină și lucruri bune, nu doar lucruri rele, s-ar putea să se înșele. Careul 
beneficilor arată că ziua este încărcată de ghinion, însă nu pentru toată lumea, 
adică nu va fi încărcată de ghinion pentru cel care și-au calculat succesul din 
aproape în aproape, pentru cei care au imunitate la noroc. 

Există multă tensiune care plutește în schema astrală a zilei de 5 iunie și 
fiecare, în funcție de aspirațiile pe care le are, în funcție de preocupările pe care le-a 
avut de-a lungul acestei săptămâni, ar trebui să vadă ce a fost clar și care, din 
aproape în aproape, ar putea merge mai departe, ce s-a bazat exclusiv pe mâna 
destinului, pe bunăvoința cerului și ar putea să se oprească aici. 

Indiferent de rezultatul acestei zile, adică dacă vom fi mai siguri sau mai 
temători în acțiunile de acum, demersurile viitoare vor avea o mică eroare, vor 
conține o frică despre care ne vom aminti spre sfârșitul verii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că modul în care ne 
petrecem ziua de 5 iunie va avea repercusiuni și asupra proiectelor personale 
programate pentru următoarele patru săptămâni, cât va ține următorul ciclu, dar și 
asupra celorlalți dacă ascund în speranța unui succes neputința de a face un calcul 
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realist. Cine nu poate face un calcul realist acum arată că nici pe viitor nu va putea 
face și, atunci când va interacționa cu comunitatea, va acționa ca un factor de 
destabilizare. 
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6 - 12 iunie 2016 este săptămâna obedienței înțeleasă greșit și a seriozității 
care sperie. Acest interval este unul de transformare, de expansiune către o zonă 
superioară, dar pe care s-ar putea să nu o putem vedea în forma aceasta acum, ci 
mai târziu. De aici și paradoxul acestei săptămâni care ne vorbește despre 
demersuri pe care le ducem mai departe în orb, despre bucurii care ar putea fi, în 
toate aceste șapte zile, proiectate în viitor. Multe din episoadele acestei săptămâni 
vor fi dominate de crucea mobilă care va activa și va impune o revendicare ca un 
element corect, bun, adică va aduce revolta săptămânilor anterioare în postura de 
etalon de normalitate. 

Pentru că nu vreau să repet ceea ce este deja inserat în analiza celor șapte 
zile, subliniez doar un element care reprezintă o sinteză a săptămânii. El se referă la 
puterea de a modela caracterele oamenilor într-o direcție pozitivă, la a produce 
schimbări, nu prin intermediul sugestiei sau prin manipularea convingerilor deja 
stabilizate, ci prin altceva, printr-un joc al cuvântului care zidește și al transferului 
de putere pentru regăsire de sine și eliberare de condiționări, printr-o trezire a 
atitudinii corecte nu numai pentru a capta atenția, nu pentru a distruge destinele 
celor care, la momentul acesta, ar putea fi văzuți ca obstacole. 

Avem acum ocazia să vedem în ce mod puterea personală a fost asimilată în 
puterile celorlalți și cum anume s-a construit o bază reală, una atât de utilă și de 
puternică încât nimic pe viitor să nu o mai poată schimba. Un om puternic și atent, 
o ființă autentică va putea vedea în această săptămână că dincolo de cea ce este 
foarte vizibil există ceva, un element care vine de la ființele care modelează cu 
adevărat istoria, de la marii anonimi ai culturii și civilizației, de la marile ființe care 
au venit aici să facă pentru ceilalți un mare bine și care nu au niciun interes să-și 
construiască un jilț acolo unde oamenii sunt obișnuiți să îi vadă pe cei obsedați de 
celebritate. 

Marea putere a unui om care hrănește destinele celorlalți va fi văzută acum 
așa cum este și, pentru că schimbările pe care le produc sunt în afara judecăților 
înguste, creațiile lor devin perene. Aceste ființe lucrează pe un nivel, iar faptele lor 
declanșează pe toate nivelele efecte în cascadă atât de complexe și de minunate 
încât nu pot fi descrise în cuvinte, dar care înnobilează ființa umană cu feedback-
urile acestea magice. Ele sunt în afara modelor, sunt ființe respinse de grupurile 
obsedate de modă, confort, avere și, adesea, le vedem ca fiind incapabile să își 
susțină nevinovăția într-un mod cerut de prezent, ci o fac în aceiași termeni 
universali. Se întâmplă lucrul acesta pentru că nu au venit aici să vorbească despre 
sine, despre ceea ce pot să facă ori despre cât de bine ar putea să se simtă în viitor 
în postura de ființă glorioasă. Au venit aici să zidească pentru alții, nu pentru 
dânșii, pentru că ei au deja o casă, cea a luminii. Ei nu sunt cei care vin să-și scrie 
numele pe ziduri, ci cei care construiesc ziduri pe care alții să-și scrie numele. 

Deși, unora, această abordare s-ar putea să li se pară abstractă, ea face 
trimitere la ființe care trăiesc printre noi, care iubesc anonimatul, care se îmbracă 
în așa fel încât să nu fie văzuți cum sunt în realitate, nu pentru că se ascund, ci 
pentru că au alte priorități, nu se preocupă de beneficii și nici de imagine. 6 - 12 
iunie 2016 este săptămâna în care ni se deschid obloanele, pleoapele rămân 
înțepenite în poziția “deschis” și, ca printr-o minune, putem vedea altfel oamenii cu 
care am trăit mult timp aproape și cărora le-am atribuit o anume imagine, fără să 
conteze dacă este bună sau rea, învăluită într-un halo magic. Acest halo nu trebuie 
să fie precum aurele sfinților din icoanele creștine, ci poate fi o impresie, o vorbă 
care iese din contextul conversației, o faptă pe care o poate face doar o ființă 
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remarcabilă, o prezență care emană într-un anumit fel, o ființă care, deși seamănă 
cu ceilalți, este complet diferită de ei. 

În contextul acesta, oameni care înțeleg se simt cuprinși de acel sentiment 
care deschide porțile sufletului și pe care noi îl numim greșit obediență. De fapt, 
obediența ar trebui să poarte înțelesul toleranței, sau poate pe cel al iubirii 
necondiționate, sau poate unul mult mai complex pentru care nu există încă o 
definiție. De aceea, acum, în această săptămână, când avem ocazia să primim 
revelația a ceea ce înseamnă cu adevărat obediența să fim înțeleși greșit dacă ne 
identificăm cu ea ori, dacă ne așezăm în scaunul acuzatorului, să aruncăm cu noroi 
în cei care descoperă adevăratul chip al obedienței doar pentru că ni se par ciudați, 
oameni fără personalitate, fără identitate, falși. Dacă în momentul acesta de 
acuzare ne întoarcem chipul către oglindă, seriozitatea pe care o vedem, rigiditatea 
cu care dorim să rămânem blocați pe acest nivel, ne sperie. Aceasta este cea mai 
simplă explicație a fenomenelor complexe care vor activa în această săptămână. 
Desigur, lucrurile pot fi descoperite și altfel, într-o dispunere mult mai amplă, însă 
pentru fixare ea are nevoie de propriul translator, are nevoie de practică, de vocea 
conștiinței individuale, adică are nevoie să lucreze deja cu înțelesul profund al 
obedienței, nu cu cel pe care suntem obișnuiți aici, în această lume, să-l dăm. 

Cei care vor spune la finalul acestei săptămâni că nu au înțeles nimic din ceea 
ce s-a consumat, ar putea ușor să dea vina pe trăsătura generală a anului 2016, anul 
dihotomiilor periculoase, cea care ne zăpăcește complet, deși nu despre asta este 
vorba acum. Acum un om care spune că nu înțelege nimic minte. Un om care spune 
că a dorit altceva decât ceea ce a primit minte. O ființă care dă vina pe agresivitatea 
celorlalți pentru a-și justifica propria duritate pe care a alimentat-o, din aproape în 
aproape, în ultima perioadă, arată că iubește minciuna. Un om care nu găsește nici 
măcar un element bun pe care să-l cinstească așa cum cinstește cărămida unui zid 
puternic arată că iubește minciuna. Acești oameni au nevoie de zăpăceala celorlalți 
pentru că vor, prin suferința pe care o provoacă celorlalți, să-și facă propria 
suferință mult mai confortabilă. Cei care mint în formă continuă sau care nu găsesc 
motive să se desprindă de ceea ce nu e bun ori de ceea ce nu mai este folositor 
suferă pentru că nu pot evolua. Ei au nevoie de alții pentru a nu suferi singuri. Este 
adevărat, lucrul acesta nu se întâmplă doar acum, dar în această săptămână avem 
ocazia să-l vedem mult mai clar. În consecință, suntem avertizați că s-ar putea ca 
duritatea a ceea ce conștientizăm acum să ne bruscheze puțin. Nu acesta este rostul 
săptămânii în curs, acela de a ne brusca, ci de a ne încuraja să avem încredere că de 
fiecare dată când întrezărim puțin dincolo de perdeaua deasă a iluziei să avem 
încredere că percepem corect. Cu alte cuvinte, această săptămână este o lecție 
practică de încredere. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne pregăti să fim în 
contact cu ceva bun. Este posibil ca la acest spectacol de operă să ne ducem cu 
punga de semințe, pentru că nu avem încă educația necesară, dar să nu ne rușinăm. 
Cu toții am învățat trecând și prin situațiile ridicole. Contează ca, pe mai departe, 
să nu ne amintim de ridicol, ci să apreciem ceea ce ne-a rămas, ceea ce am învățat, 
ceea ce ne-a zidit. 
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Luni, 6 iunie 
Luni  6- 6-2016  6:44    Luna (Gem) --> Cancer 

Luni  6- 6-2016  7:00    Luna (Can) Tri [Sco] Juno 

Luni  6- 6-2016  9:38    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 
 

Romantism. Comportamente modificate pe baza unui compromis. Prea 
multe întrebări. Regulile se modifică. Ne sincronizăm cu un bine care vine din 
exterior. Vitalitatea face diferența între un om simplu și un vindecător. Valorile 
disproporționate sunt expulzate. Vremurile se schimbă. Nostalgie. Acces la 
informații care consolidează prietenia. 

 
Trecerea Lunii pe zodia Rac arată că preocuparea oamenilor va fi orientată 

acum cu precădere către zona sentimentelor. Imediat ce Luna a intrat în această 
zodie va trebui să treacă prin două unghiuri pozitive, unul cu Junon, iar celălalt cu 
Lilith. Elementele care se consumă prin aceste două direcții nu sunt constructive și 
nici nu ne ajută să ne sincronizam cu ceea ce este bun, ci ne ajută să conștientizăm 
o teamă și, doar dacă suntem puternici, doar dacă împlinim această condiție, să 
trecem de frica de evenimente neprevăzute, de teama de confirmări negative. 

Chiar de la începutul acestei săptămâni, adică imediat ce Luna va intra pe 
zodia Rac, vom conștientiza o parte importantă indicată de deviza generală aplicată 
acestei săptămâni, cea care se referă la seriozitatea care sperie. Cu alte cuvinte, 
începem această săptămână de la coadă, conștientizând a doua parte a problemei 
care ar trebui să fie observată după ce este conștientizată prima parte. Ajungem să 
fim speriați de seriozitatea pe care o avem față de problemele mai vechi, de 
seriozitatea celorlalți, față de propriile greșeli înainte să vedem dacă, de această 
dată, obediența este bună sau rea. 

Cu alte cuvinte, schema aceasta ridică o problemă de înțelegere, apoi una de 
suspiciune. Știm că Luna, de fiecare dată când trece prin zodia Rac, aduce această 
componentă a suspiciunii care va permite de fiecare dată modificarea 
comportamentului de bază prin acceptarea unui compromis. De această dată 
compromisul ni se va părea mult mai simplu, mult mai accesibil și lipsit de pericol. 

De asemenea, 6 iunie poate fi și o zi de prietenie pentru persoanele care au 
reușit să-și atingă obiectivele în săptămâna anterioară, pentru oamenii care au fost 
suficient de calculații, de atenți și de disciplinați încât, ceea ce și-au propus, să ducă 
la bun sfârșit în ultima zi a săptămânii anterioare. Aceștia au în această săptămână 
o perioadă de destindere, de confirmări bune și nici măcar Luna neagră, cea care 
trimite acum raze pozitive către Lună, nu-i poate bulversa. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ar putea să ne aducă atât de multă 
suspiciune încât să devină o zi a tristeții, o zi a relațiilor complicate, când am putea 
vedea că oameni de proastă factură au fost avantajați fără rost, au fost încurajați să 
înlocuiască prietenia cu impunerea, abuzul emoțional și dominarea lipsită de sens 
lansând etaloane periculoase. S-ar putea ca, în mintea celui puternic, în concepția 
persoanei care caută adevărul sau care vrea să înțeleagă de ce trăiește experiențele 
acestea și de ce trebuie să mai suporte o perioadă mojiciile celorlalți, schema 
aceasta să fie un imbold către evoluție. Cu toate acestea, va fi nevoie, chiar și în 
cazul lor, să rezolve o problemă legată de rigiditate. Este adevărat, vremurile se 
schimbă, iar nostalgia nu ne poate ajuta să participăm acum la ceea ce se numește 
generic "proiect de grup".  
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Unii, mai sensibili ori mai sinceri din fire, ar putea să se vadă expulzați 
complet din această schemă. Nu trebuie să uite că lucrul acesta se întâmplă în 
săptămâna obedienței care este înțeleasă greșit. A înțelege greșit obediența 
înseamnă a nu aprecia sensibilitatea omului care, doar accidental, se îndoiește de 
propriile calități și consideră că este mult mai bun și mai corect ceea ce vine de la 
altul. A respinge cu brutalitate această opinie înseamnă a iubi agresiunea. Un om 
care este criticat acum, care este acuzat, care pierde în fața unui adversar, nu 
înseamnă că este un element slab. Dacă în săptămâna anterioară, când calculul a 
fost foarte important, a arătat o anume obediență, iar acum aceasta este sfidată, ar 
trebui să se considere câștigător. Evenimentele viitoare vor fi substanțial pozitive 
pentru aceste persoane. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a cântări lucrurile după 
valoarea pe care ne-o spune intuiția. S-ar putea ca această valoare să sfideze 
mărimile pe care le cunoaștem foarte bine și pe care le-am folosit în ultima 
perioadă. Mărimea acestei zile este abstractă. 

 
Marți, 7 iunie 

Marti  7- 6-2016  0:50 Sun (Gem) Con (Gem) Venus 
Marti  7- 6-2016  2:48    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Marti  7- 6-2016  6:58    Luna (Can) Sex (Vir) Jupiter 

Marti  7- 6-2016 11:11    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Marti  7- 6-2016 11:42    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Marti  7- 6-2016 12:59   Venus (Gem) Squ [Vir] North Node 

Marti  7- 6-2016 16:15 Sun (Gem) Squ [Vir] North Node 
Marti  7- 6-2016 22:21    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Marti  7- 6-2016 22:46    Luna (Can) Sex (Tau) Mercury 
 

Duritate. Se schimbă etaloanele frumosului. Nimic nu ne convine. Provocări 
venite dintr-o zonă intimă. Insecuritate. 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 
trădează. Realizările sociale depind foarte mult de impulsuri. Pedeapsă. 
Importanța de sine este privită ca o calitate. Inventivitate. Avem nevoie de o altfel 
de liniște. Ne bucurăm de simplitatea vieții însă ea nu este susținută din exterior. 
Se modifică o procedură. Complicațiile relaționale cer acum abordarea problemei 
dintr-un nod periculos. 

 
Deși astăzi se va împlini conjuncția Soarelui cu Venus, nu ne putem bucura 

de deliciile acestui unghi absolut minunat, nu putem visa la o schimbare 
substanțială de atitudine și nici la un noroc picat din cer. Se întâmplă lucrul acesta 
deoarece conjuncția Soarelui cu Venus trimite unghiuri negative către Axa 
Dragonului care, în continuare, primește suportul planetelor Jupiter, cea care se 
află pe Capul Dragonului, și Neptun, cea care se află pe Coada Dragonului. 
Problematica zilei de 7 iunie este cea legată de succes. Multe lucruri din cele pe care 
le vom experimenta acum sunt marcate de duritate, însă cu această duritate suntem 
deja familiarizați pentru că unghiul acesta nu se formează brusc acum, el fiind activ 
încă din săptămâna anterioară, indicând faptul că pe această schemă se interpun și 
celelalte elemente active pe crucea mobilă. 



Săptămâna 6 – 12 iunie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 2 iunie 2016, ora 7:00 

În plus, componenta zilei de 7 iunie face trimitere la un pericol ce ar putea să 
vină printr-o decizie, printr-o evaluare greșită sau prin cuvinte folosite greșit, 
eronat, tendențios, împotriva unor personaje care vor, prin nemulțumirea lor, să 
modifice o procedură. 

Este clar că, dacă ne referim la o componentă personală, cea care face 
trimitere strict la bucuria de a repeta o operație, de a ne petrece timpul în natură, 
de a ne bucura de un moment de deconectare, chiar dacă ar fi să facem lucrul 
acesta împotriva schemelor care sunt deja stabilite, să sfidăm un program, atunci 
am putea declara ziua de 7 iunie ca încărcată de o mare realizare. Nu se poate însă 
ca această realizare să fie analizată separat de tot efortul perioadelor anterioare, de 
tot efortul pe care l-am depus de la începutul anului și până acum. 

O altă componentă importantă a zilei de 7 iunie este cea dată de careul 
Soarelui la Axa Dragonului, privit ca un unghi separat. Dacă în privința tranzitului 
planetei Venus prin zodia Gemeni, mulți, poate chiar dintre cei care sunt pasionați 
de ezoterism sau care caută adevărul, nu se așteaptă la prea multe lucruri bune, nu 
au prea multe așteptări profunde de la această poziție, implicațiile pe care le are 
tranzitul Soarelui prin zodia Gemeni trebuie privite altfel. Venus din Gemeni, prin 
relația proastă cu Axa Dragonului, agresează ori impune norocul ca un etalon, ca și 
cum dacă avem noroc înseamnă că vorbim despre o valoare, dacă nu avem noroc 
înseamnă că vorbim despre o nonvaloare. Răul vine acum din lipsă de viziune, din 
îngustimea minții care consideră că bunul care primește etichetă de preț este 
evaluat corect. Impactul Soarelui asupra Axei Dragonului ne vorbește despre 
nevoia de a transforma bunul, evaluat deja după alte criterii decât prețul, într-un 
element care să aibă și valoare de piață. Cu alte cuvinte, prin impactul Soarelui se 
constată dacă avem sau nu noroc, dar, în plus, se poate stabili și care sunt 
instrumentele la care trebuie să apelăm pentru a face ca lucrurile să fie valoroase și 
pe măsura solicitării nu doar prin ceea ce, intrinsec, dețin, fără a le compromite 
atunci când solicitarea va dispărea.  

Desigur, pentru că în această zi Luna va trebui să treacă prin opoziția cu 
Pluton, semn de maximă agresivitate, dar și prin careul cu Uranus, acum, în 
această perioadă, când încă mai este activ careul Uranus-Pluton pe faza ascendentă 
a ciclului războiului, arată că nu ne va fi ușor. Spre deosebire de ziua anterioară, 
schema zilei de 7 iunie nu susține atât de mult refuzul sau neînțelegerea unei 
competențe, ci ne arată că ea nu este înțeleasă tocmai pentru că oamenii sunt mult 
prea atenți la agresivitate. 

Prin urmare, 7 iunie este o zi de duritate. Avem acum ocazia să 
conștientizăm care ne sunt nevoile, să vedem care ar fi mijloacele de pe zona 
publică de care am putea să ne folosim pentru a ni le împlinii, dar să conștientizăm 
și că, pe alocuri, lipsa de judecată, ușurința cu care am crezut în greșeală, în păcat 
sau în boală, nu mai reprezintă acum, precum a reprezentat altădată, un element de 
inventivitate, ci unul de subminare sau de decădere. 

Prin achizițiile zilei de 7 iunie ne simțim înnobilați, încurajați, poate chiar 
mai puternici pentru că nu ne mai temem de simplitatea vieții, nu mai considerăm 
că suntem acum părți, elemente, fragmente dintr-un edificiu social conflictual. Nu 
sunt multe cele care ne vor încânta în această zi, cu toate că Soarele și Venus vor fi 
în conjuncție, la fel cum nu vor fi multe cele care trebuie să fie reprezentative pe 
viitor. Există o mare contradicție între elementele pozitive din sfera intimă care, în 
plus, sunt și foarte fragile, la fel cum va exista o contradicție între lipsa de viziune 
(ce ar trebui să justifice erorile de până acum) și nevoia de a da lovitura. Este foarte 
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posibil ca aceste elemente cu care lucrăm acum să fie foarte complexe, obositor de 
complexe sau obstacole în a obține liniștea pe care ne-o dorim foarte mult. Va 
trebui să fim atenți, cu atât mai mult cu cât această săptămână are ca mesaj sintetic 
atenția pe obediență, pe toleranță, pe seriozitate. Când această atenție nu 
îndeplinește condițiile adecvate, obediența este înțeleasă greșit, iar seriozitatea 
sperie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne simți inferiori doar 
pentru că nu umblăm cu haine foarte colorate, cu cizme de cauciuc prin muzeu, cu 
părul întins cu gel colorat, că nu folosim un limbaj trivial ori că nu avem o opinie 
clar conturată despre tot acest haos social, ci îl ignorăm. Lucrurile simple sunt 
acum mărgăritare ascunse în noroi. 

 
Miercuri, 8 iunie 

Miercuri  8- 6-2016  1:11    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 

Miercuri  8- 6-2016  2:05    Juno [Sco] --> Libra 
Miercuri  8- 6-2016  3:20    Luna (Can) Tri [Sco] Mars 

Miercuri  8- 6-2016  9:50    Luna (Can) Squ [Lib] Juno 

Miercuri  8- 6-2016  9:53    Luna (Can) --> Leo 

Miercuri  8- 6-2016 13:23    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 
 

Se poate ajunge foarte departe. Acces la informații prin curaj. Se rupe o 
prietenie și se leagă alta. Ne întoarcem la relații periculoase. Avem un scop 
ascuns pentru care ne asociem. Contactele personale intră în criză. Revendicări 
care pun în dificultate sinceritatea. Confortul personal contează foarte mult. Se 
strâng rândurile. Schimbare dictată pe un ton ridicat. Se cere protecție, dar se 
impune preluarea sarcinilor. Responsabilități neobișnuite. Pesimist. 
Superioritatea este ascunsă. Destinul este repede păcălit. Revendicări aspre. 
Blândețea este pedepsită. 

 
Marele eveniment al zilei de 8 iunie reprezintă intrarea asteroidului Junon în 

Balanță. Din nefericire, se întâmplă lucrul acesta prin deplasare retrogradă ceea ce 
arată că ne apropiem de oameni pentru că ne temem de noi înșine, considerăm că 
nu avem puterea necesară pentru a ne rezolva singuri problemele și atunci ne 
întoarcem la problemele celorlalți pentru a ne ascunde incapacitatea sau pentru a 
avea pe cine da vina. 

Până la urmă, poziția aceasta a lui Junon este de preferat față de tranzitul său 
prin zodia Scorpion, dar retrogradarea strică totul. Asta înseamnă că faptele pe care 
le realizăm acum, asocierile în care ne implicăm, tocmai pentru că se realizează pe 
finalul tranzitului Lunii prin zodia Rac și începutul tranzitului său prin zodia Leu, 
vor avea un impuls negativ, dur, caustic, dar se vor menține într-o stare de plutire, 
una confortabilă pentru sine, însă suficient de mincinoasă. Cu Luna pe zodia Leu 
confortul personal contează foarte mult și pentru că, pe noua sa poziție, Luna 
trimite un careu către Luna neagră, ziua de 8 iunie se transformă într-un 
instrument folosit pentru a obține putere sau folosind mijloace mai puțin corecte 
pentru a ne îndeplini o dorință. Având în vedere că în această săptămână obediența 
ar putea fi înțeleasă greșit, vom avea ocazia acum să conștientizăm cât de puternică 
este această tendință de a lăsa de la sine, de a trece cu vederea doar pentru că există 
un motiv, un interes, nu pentru că ar exista o stare adecvată. Prin ceea ce se 
consumă acum obediența devine fățărnicie și dacă, dimineață, atitudinea aceasta va 
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fi ușor ascunsă, nu va putea fi văzută de ceilalți sau nu va produce suficient de 
multe efecte încât să fie criticată pe măsură, după ce se depășește mijlocul zilei, 
după ce se consumă la grad perfect careul dintre Lună și Luna neagră, impulsurile 
acestea negative vor fi mult mai ușor vizibile. Cel care este prins cu minciuna în 
felul acesta se va retrage, se va ascunde, va invoca momentul de criză pe care se 
așteaptă ca toată lumea să i-l respecte. Conform cerului astral de acum, relația 
aceasta proastă a Lunii cu Luna neagră și, implicit, intrarea lui Junon pe zodia 
Balanță prin retrogradare reprezintă un alt element complicat, rău, dur al 
contextului de acum, pe lângă crucea mobilă, cea care este mult mai activă și ale 
cărei efecte nu s-au stins încă. Așadar, ne întâlnim acum cu impulsul de a ignora 
marea problemă și de a striga în gura mare problemele mai mici. 

Prin urmare, 8 iunie este o zi de minciună. Nu va conta dacă această 
minciună este îndreptată către sine, pe baza căreia întregul comportament se va 
modifica, se va ajusta pentru a atinge un scop prin mijloace mai puțin corecte, la fel 
cum nu va conta dacă această minciună va fi orientată împotriva celorlalți pentru a-
i manipula sau pentru a le impune o opinie cu care până acum nu au fost de acord. 

Avem acum puterea să facem totul să pară foarte intens, încărcat de criză, să 
motiveze o deplasare haotică, întoarceri repetate la probleme mai vechi care ar fi 
trebuit să rămână în trecut pentru că nu merită atenție, poate chiar întoarceri din 
drum, schimbarea marilor planuri pe baza unor detalii. 

Pentru că lucrurile sunt atât de complicate și apăsătoare pe 8 iunie cel mai 
dezavantajat va fi omul blând. Va vedea astăzi cum blândețea îi va fi pedepsită, cum 
va fi acuzat pentru că trece cu vederea și nu își exagerează problemele. Obediența 
acestui om va fi înțeleasă greșit într-un mod foarte clar și vizibil chiar și pentru 
ceilalți, nu doar pentru el. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ajunge la pesimism doar 
pentru că trăim acum un moment de durere, de tristețe sau de nemulțumire. 
Pesimismul este altceva. Cine creează o legătură între aceste elemente și pesimism, 
îl va confirma pe acestea și îl va strânge la piept ca pe un șarpe. 

 
Joi, 9 iunie 

Joi  9- 6-2016  4:49 Mercury (Tau) Sex (Pis) Chiron 
Joi  9- 6-2016  8:35    Luna (Leo) Tri [Sag] Saturn 

Joi  9- 6-2016 19:57 Mercury (Tau) Opp [Sco] Mars 

Joi  9- 6-2016 20:43 Sun (Gem) Sex (Leo) Luna 
Joi  9- 6-2016 22:16    Luna (Leo) Sex (Gem) Venus 

 

Credința este încercată. Agresivitate prin cuvânt. Duritate prin atitudine. 
Umor penibil. Prea multă seriozitate. Soluțiile majore sunt puse în aplicare prin 
relații stranii. Ne temem de umbre. Reacționăm dur la un stimul. Propriul destin 
se revoltă. Obstacolul este fragmentat. Evoluția conștiinței lasă impresia că totul 
este ok. Așteptări nerealiste. Complicații în relațiile de familie. Fluturi la cap. 
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. 

 
Mijlocul săptămânii devine o zi de inspirație și de carisma, un moment în 

care testăm credința și observăm în ce direcție este orientată duritatea personală. 
Unele persoane care, poate, s-au considerat până acum lipsite de putere, au ocazia 



Săptămâna 6 – 12 iunie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 2 iunie 2016, ora 7:00 

să vadă cum anume se manifestă puterea personală, să-și amintească cu mândrie 
sau cu bucurie care au fost victoriile adjudecate împotriva umbrelor conștiinței, 
împotriva acelor forțe sau energii care au existat doar pentru a crea probleme, doar 
pentru a întârzia succesul. 

Astăzi Mercur se va afla într-o relație bună cu Chiron și într-o relație proastă 
cu Marte retrograd ceea ce conferă asteroidului Chiron calitatea de mediator în 
opoziția de pe axa Taur-Scorpion. În felul acesta, se poate stabili că un element 
bun, o calitate personală, o intenție corectă se poate transforma într-un instrument 
de lucru pe care, apoi, să-l folosim pentru sporirea farmecului personal. Acest 
farmec personal ar putea să includă și elemente mai puțin plăcute, spre exemplu 
așteptări nerealiste din partea unei structuri sociale, din partea unui cunoscut, 
supraevaluarea puterii personale într-o confruntare sau iresponsabilitatea. 
Indiferent de situație, schema aceasta are un rezultat bun și, din această cauză, ea 
se adresează mai curând părți a doua aferentă devize generale, cea care se referă la 
seriozitate. Marte retrograd pe Scorpion în opoziție cu Mercur nu face trimitere la 
seriozitate, deci se ajunge acolo în mod forțat, printr-o reacție dură, printr-o 
atitudine greșită. De aici înțelegem că o provocare ne trezește la realitate, o reacție 
negativă va face în așa fel încât să ne vedem partea întunecată, să vedem de ce 
suntem în stare, care este schema rea în care activăm, care sunt rezonanțele 
vinovate pe care nu le putem stinge. 

Mulți oameni s-ar putea simți vinovați astăzi că acordă prea multă 
importanță valorilor personale în detrimentul complicațiilor sociale pe care și-au 
propus să le rezolve. Ceea ce se întâmplă în forul personal ar putea să nu 
depășească statutul de obstacol, unul ciudat, care enervează și indispune. Dacă vom 
fi suficient de realiști încât să nu considerăm că această pauză în continuarea 
demersurilor publice este binevenit atunci nu vom avea așteptări mari, nici din 
partea comunității și nici din partea noastră, ne vom vedea limitele, vom fi 
obedienți față de sine și ne va plăcea că reacția de acum este una tonică, nu un 
semn de slăbiciune ori de compromis. 

Prin urmare, 9 iunie este o zi de conștientizare. Multe din cele pe care le 
vom experimenta acum conferă putere și trebuie să transforme experiențele 
personale în elemente foarte solide. Caracterul solid vine din conținutul acestor 
evenimente, fără să conteze dacă acestea sunt bune sau rele. Devin din rele bune, 
din bune rele sau rămân așa cum sunt ele, prin comanda pe care o dăm. 

Pentru că asteroidul Chiron din zodia Pești mediază acum opoziția lui 
Mercur cu Marte retrograd acest sentiment universal, senzația aceasta că 
participăm, cu rele și cu bune, la un eveniment social important ne ajută să mediem 
și o problemă de atitudine, dar și una de administrare a bunului propriu. Există 
însă și reversul medaliei, adică poate apărea situația în care un demers public să fie 
oprit doar pentru că avem un disconfort de moment, o criză, o nemulțumire căreia 
nu-i găsim în mod logic o explicație. 

Indiferent cât de complicate sunt problemele de acum, ele merg pe două 
direcții, cea indicată mai sus, dată de raportul individ-comunitate, iar cealaltă 
problemă, mai veche, este indicată de crucea mobilă, de ceea ce nu este permis de 
grupul de apartenență, de ceea ce vrem să demonstrăm prin poziția socială spre 
care tindem ori pe care o avem deja, prin statutul de care ne folosim, prin 
patrimoniul pe care l-am acumulat de-a lungul vieții. Va fi vizibilă astăzi și o 
combinație între acestea, însă doar în cazul oamenilor confuzi, cei care au 
demonstrat și în primele trei zile ale săptămânii că au o anume obișnuință în a da 
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vina pe ceilalți pentru problemele pe care le au sau pentru marile insuccese ale 
vieții proprii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că soluțiile cele 
mai bune vin prin negociere. Ceea ce se negociază acum ar putea fi, fie lipsit de 
valoare, fie exact elementul care va fi pierdut în săptămânile ce vor veni. 

 
Vineri, 10 iunie 

Vineri 10- 6-2016  4:36    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Vineri 10- 6-2016  8:42    Luna (Leo) Squ [Sco] Mars 

Vineri 10- 6-2016 10:20    Luna (Leo) Squ (Tau) Mercury 

Vineri 10- 6-2016 16:28    Luna (Leo) Sex [Lib] Juno 

Vineri 10- 6-2016 16:50    Luna (Leo) --> Virgo 

Vineri 10- 6-2016 21:04    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 
 

Este invocat rolul de martor. Postura de mediator este pus în dificultate. 
Subiectivism. Prea multă mândrie. Liniștea și ajutorul sunt amestecate cu 
dorințele și eșecurile. Constatăm un drept. Moștenirea este bună. Curaj. 
Nesiguranță. Goană după profit. Nevoie de a primi laude. Agresivitate împotriva 
celor care judecă. Se face un compromis pentru bine și pentru aspectul delicat al 
vieții. 

 
Luna își încheie acum tranzitul său prin zodia Leu și va intra, în a doua parte 

a zilei, în zodia Fecioară. Schema acestei zile va pendula între nevoia de iubire și 
necesitatea de a urma un traseu foarte strict, unul care să nu permită abateri, un 
traseu foarte precis, calculat, unul care să semene cu ceea ce ar fi trebuit să facem 
în săptămâna anterioară. 

Ceea ce va veni spre noi în această zi încheie un episod, care ar putea să nu 
fie specific acestei săptămâni, ci unul mai mare, unul care a debutat la începutul 
lunii martie, dacă ne gândim la ceea ce a fost rău, sau la mijlocul lunii februarie, 
dacă ne gândim obiectiv, la ceea ce ar fi trebuit să împlinim și, poate, ne-a scăpat, 
poate am pierdut din vedere ceva important. 10 iunie se referă la muncă, la 
respectul pe care oamenii îl au față de efort, față de informațiile compromițătoare, 
nu pentru a le elogia ori pentru a le prezenta ca fiind elemente de maximă 
importanță, ci pentru a le arăta care le este locul. 10 iunie ne reamintește o 
problemă de moștenire, de patrimoniu și plasează aceste elemente într-o constantă 
a vieții care a debutat, prin lucrurile pe care ar fi trebuit să le facem și nu am putut, 
din mijlocul lunii februarie până acum, sau prin lucrurile rele pe care le-am făcut 
intenționat și pe care le regretăm acum, dacă ne referim la corelațiile negative care 
ne îndreaptă acum atenția spre începutul lunii martie. 

Există multe resentimente, multă nervozitate și în 10 iunie se caută un 
răspuns, oamenii încearcă să-și explice de ce li se întâmplă tot ceea ce ni se 
întâmplă, de ce au probleme de atitudine sau cu atitudinile celorlalți, deci au 
probleme de limbaj sau de ce au dificultăți în a înțelege limbajul celorlalți. În a 
doua parte a zilei, când Luna se va afla deja pe zodia Fecioară și va împlini un sextil 
cu Luna neagră, lucrurile acestea dureroase vor fi puțin mai înșelătoare. Se va face 
mult mai ușor un compromis, se va invoca într-un mod particular, nu obiectiv, 
calitatea de martor și prin acest artificiu de calcul oamenii vor reuși să meargă mai 
departe. Fără acest artificiu de calcul, pe care fiecare îl va face în felul său, va fi 
foarte greu să înfruntă ultimele două zile ale acestei săptămâni. 
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Prin urmare, 10 iunie ne aduce în fața unei finalități care nu are atât de 
mare importanță pe cât credem, care nu trebuie să fie pusă pe picior de egalitate 
nici cu mândria și nici cu elogierea eșecurilor ca fiind experiențe de viață, viziuni 
constructive asupra a ceea ce oamenii refuză să facă ori asupra a ceea ce fac 
intenționat pentru că știu că este rău. Dintr-un anumit punct de vedere, cel al cu 
relațiilor negative, cele care ne îndreaptă atenția către începutul lunii martie, ziua 
aceasta este una de eșec, de regret, un moment în care ne aducem aminte de acele 
elemente neplăcute care au fost cele mai caustice, care ne-au adus cea mai mare 
întristare și care ne-au provocat sincope, discontinuității în activitățile obișnuite, 
care ne-au tulburat ritmul zilnic și nu ne-au lăsat să lucrăm frumos, în liniște sau 
într-o atmosferă armonioasă. 

La polul celălalt, omul victorios care, în plus, este și superficial, va avea 
nevoie de laude, dar acestea vor fi invocate cu precădere în a doua parte a zilei, 
când Luna, abia intrată pe zodia Fecioară, se va afla într-o dispunere pozitivă cu 
Lilith. Dreptul, cel care strigă mai tare, calitatea unei persoane pe care am ignorat-
o, ar putea acum să transforme o zi de eșec într-o zi de mare realizare. Se întâmplă 
lucrul acesta, nu pentru că ecuația astrală a momentului ar fi confuză, ci pentru că 
apar combinații foarte complexe care trebuie să se finalizeze cu această atenuare, 
cu această diminuare a durerii suprarealismului, a percepției dure a realității, adică 
a ceea ce vedem în mod direct și clar și nu putem schimba. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura pentru orice lucru 
pe care-l trăim, indiferent că el este dureros, neplăcut sau profund. O ființă 
înzestrată cu o fire complexă va aprecia toate lucrurile acestea pentru că ele fac 
parte din profunzimea pe care o iubește atât de mult. 

 
Sâmbătă, 11 iunie 

Sâmbătă 11- 6-2016 16:01    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Sâmbătă 11- 6-2016 16:56    Luna (Vir) Squ [Sag] Saturn 

Sâmbătă 11- 6-2016 21:30    Luna (Vir) Con (Vir) Jupiter 
 

Comportamente indecente. Nevoie de protecție pentru a susține eliberarea 
de probleme. Vibrații care combat plictiseala. Manevre de culise ce ascund un 
adevăr. Valorile sufletești sunt întreținute prin noblețe. Metoda de lucru se 
schimbă. Este evidențiat un drept personal. Ni se cere un nou efort. Putem proteja 
prin dominare. Putem fi protejați prin acceptarea unei intervenții exterioare. 
Mersul lucrurilor se complică. Nevoie de normalitate. Apel la informații 
intelectuale. Uitarea poate fi considerată o soluție. Credem într-un tărâm fertil. 
Visăm la tărâmul făgăduinței. Iubirea doare. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară, fiind, cea mai mare 

parte din zi, în fereastra conjuncției cu Jupiter, dar și, spre seară, în fereastra 
conjuncției cu Capul Dragonului, unghi care se va împlini în spațiul zilei următoare. 
Deciziile acestei zile sunt, așadar, dominate de o agresivitate prin intermediul 
căreia credem că ne facem dreptate, că obținem un drept, că punem în aplicare o 
metodă nouă de lucru și, prin intermediul ei, produce o mare schimbare. În 
realitate, intrăm pe un teren nou înainte de vreme, înainte de timpul potrivit, 
înainte de a încheia ceea ce avem de încheiat. Conjuncția Lunii cu Capul 
Dragonului se va consuma în ziua următoare și, practic, acela este momentul când 
se inițiază un nou ciclu, acela este începutul. Cei care cred că, folosind metodele 
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acestei zile, inițiază un nou drum, nu arată decât că se grăbesc prea mult. Este 
posibil ca această grabă să fie rezultatul plictiselii, să ascundă teama de agresiune 
sau o acută nevoie de protecție, dar asta nu o face mai puțin periculoasă. 

Există însă o componentă care va activa în spațiul acestei zile și care se referă 
la uitare. Unele persoane vor prefera să o invoce, în special a doua parte a zilei, 
când unghiul negativ dintre Lună și Saturn intră în separație, crezând că vor elibera 
o mare presiune din sfera conștiinței. Uitarea însă nu are acum doar o componentă 
negativă. Opoziția aceasta pe care Luna o realizează cu Neptun și, în consecință, 
careul împlinit cu Saturn, relație care se transpune din punct de vedere astral 
printr-un careu în T pe semne mobile, ne vorbește despre o presiune pe care să o 
încadrăm corect, despre grija pe care o purtăm celor dragi, despre durerea pe care o 
îndurăm pentru a construi ceva bun, pentru a evolua. Pentru aceste persoane 
presiunea care există acum pe cadrul public reprezintă și speranța că mersul 
lucrurilor, chiar dacă este acum complicat, nu duce nici la subminarea autorității, 
nu împiedică o transformare pozitivă și nici nu compromite, ci arată doar că trăim 
vremuri grele. 

Prin urmare, 11 iunie ne atrage atenția asupra valorilor sufletești pe care 
am putea să le distrugem printr-un gest de neatenție, printr-o faptă nesăbuită, din 
prea multă viteză de reacție, din lipsă de condescendență. Atitudinea pe care o 
avem acum față de viitor este citită prin teama pe care o arătăm față de continuarea 
unor demersuri. Acolo unde vrem să schimbăm vom proceda așa pentru că ne 
temem de ceea ce s-ar putea împlinii, de ceea ce nu înțelegem sau nu mai dorim să 
obținem. Unii vor motiva lucrul acesta invocând frământări existențiale, 
necesitatea de a renunța la bagajul emoțional greu, la gândurile apăsătoare pentru 
a trece pe nivelul următor, pentru a face ca această schimbare să fie o dovadă de 
progres. Nu se știe dacă, judecând după presiunea momentului, rezultatul va fi 
soldat cu o trezire bruscă la realitate. Ceea ce este brusc conține un risc și numai o 
persoană capabilă să gestioneze foarte bine momentele de criză ar putea să se 
descurce bine în situații de genul acesta. A crede în schimbare nu este același lucru 
cu a o împlinii. 

Apoi, pentru că presiunea acestei zile are și un mesaj fals de dreptate, vor 
exista și persoane care vor considera că schimbarea pe care o produc reprezintă o 
lovitură aplicată adversarilor, adică le fac probleme celorlalți fiind ei înșiși instabili 
și agitați. Este de la sine înțeles că viitorul acestor persoane se va construi în 
conformitate cu intențiile pe care le au, ca în celebrul proverb: "Cine seamănă vânt 
culege furtuna". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că viitorul va fi 
definit de atmosfera acestei zile. Aceasta este doar o etapă, chiar una finală din 
ciclul care se va încheia în noaptea de sâmbătă spre duminică. 
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Duminică, 12 iunie 
Duminica 12- 6-2016  1:21    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Duminica 12- 6-2016  1:39    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Duminica 12- 6-2016 11:13 Sun (Gem) Squ (Vir) Luna (Half Luna) 

Duminica 12- 6-2016 14:18    Mars [Sco] Tri (Pis) Chiron 
Duminica 12- 6-2016 14:29    Luna (Vir) Squ (Gem) Venus 

Duminica 12- 6-2016 17:49    Luna (Vir) Sex [Sco] Mars 

Duminica 12- 6-2016 17:53    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Duminica 12- 6-2016 18:12   Venus (Gem) Sex (Ari) Uranus 
 

Se acceptă o provocare. Neîncrederea este combătută prin acumulările din 
ultima perioadă. Compromisul este ridicol. O frustrare atinge punctul final. 
Rezistență. Observație suplimentară aplicată unui factor care nu a fost analizat 
corect anterior. Se descopere o nouă putere de a supraviețui. Suntem împotriva 
puterii celorlalți. Neliniște. Brutalitate prin ton, vorbire. Natura grosolană 
dorește să domine stagnarea. Manifestări ciudate. Comportamentul oscilant. 
Binele vine prin confort. Se combate un viciu prin libertatea de a alege un nou 
etalon al frumosului. Propria intimitate se curăță. Energia se concentrează. Noile 
valori devin imediat instrumente de lucru. 

 
Ultima zi a săptămânii vine cu o mare provocare, aceea care se referă la 

destin, la aspirațiile pe care le avem, la instrumentele pe care suntem acum dispuși 
să le folosim pentru a ne realiza. Desigur, nu se poate vorbi acum de o realizare, 
este prematur să ne gândim că zăpăceală anului 2016 va intra într-un proces de 
diminuare. Mai avem încă mult până la sfârșitul acestei experiențe, până când anul 
se va încheia. 

Cert este că în momentul acesta descoperim o nouă putere de a supraviețui, 
una care se bazează pe sentiment, pe tristețea că, dacă nu suntem atenți, pierdem, 
la fel cum s-a întâmplat în trecut, că nu degeaba Marte este retrograd în zodia 
Scorpion, pe ușurința de a lega contacte, de a visa într-o schimbare pozitivă, adică 
de a sfida ceea ce este rău. 

Este posibil ca metodele pe care le folosim pentru combaterea unui rău s-ar 
putea să nu fie dintre cele mai bune, pentru că fiecare are în destinul său obstacole 
pe care nu le-a putut depăși și pe care le duce mai departe alături de realizări. De 
această dată, combinația dată de elementele bune cu cele rele generează neliniște și 
primul gând va fi acela că pe viitor schema nereușitei ar putea fi mult mai puternică 
decât schema reușită, de aceea este nevoie de visare, de speranță, de încredere, de 
aceea avem nevoie să intervenim printr-un act de voință personală, printr-un 
impuls personal în a ne construi un drum  bun din aproape în aproape. 

Este clar că 12 iunie trebuie să reprezinte o dovadă de progres, însă oamenii 
care sunt orientați negativ vor dori să se impună, vor dori să arate că progresează 
pe această linie negativă. Acești oameni nu fac acum în mod întâmplător, ci așa au 
procedat și în ziua anterioară, fiind nemulțumiți, agresivi fără o explicație logică. În 
plus față de ceea ce s-a întâmplat ieri, agresivitatea lor poate fi citită mult mai ușor 
și ar putea fi încadrată într-o schemă logică, cu toate că nu este absolut deloc firesc 
să se întâmple așa. Progresul nu înseamnă neapărat mai mult, așa cum înțeleg 
oameni răi, cei care activează doar pe o ierarhie a puterii, ci înseamnă mai simplu, 
mai rafinat, mai cald, așa cum înțeleg oamenii care activează și pe o ierarhie a 
iubirii. În timp ce un om rău va dori să domine prin brutalitate, prin ton ridicat, 
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prin neliniște, cel bun nu se va speria de stagnare, de faptul că anumite demersuri 
s-au oprit, nu se va teme nici de faptul că anumite impulsuri, care ar fi trebuit 
aprofundate, activează acum într-un registru superficial. Conținutul lor va rămâne 
neschimbat și prin acesta se va merge mai departe. Inițierea unui nou ciclu 
draconitic pune acum o mare greutate pe gândul frumos, pe gândul curat, cu atât 
mai mult cu cât Mercur se va afla astăzi pe ultimul grad al zodiei Taur și există 
tendința, de altfel greșită, de-a considera că acolo unde nu am comportat o 
realizare materială, acolo unde nu am obținut recunoaștere, nu putem vorbi despre 
calități. Ceea ce nu a fost confirmat până acum va trebui confirma de acum încolo, 
adică avem nevoie, prin impulsul de acum, să pozitivăm, să transformăm în lumină 
ceea ce, de la sine, s-ar îndreaptă spre întuneric. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune la încercare răbdarea, atenția 
și rezistența la efort. Acum se va împlini Primul Pătrar, dar și conjuncția Lunii cu 
Capul Dragonului, elemente care au pe fundal unghiurile pozitive ce se împlinesc, 
pe de o parte, între Marte și Chiron, iar, de parte cealaltă, între Venus și Uranus. Cu 
alte cuvinte, momentul acesta reprezintă, deopotrivă, conștientizarea eșecurilor de 
altădată și retrezirea gândul cel bun care ne va permite să ne ridicăm pe nivelul 
următor. Energia se concentrează, compromisul nu mai are chipul sinistru pe care 
l-a avut până acum și prin această simplificare lucrurile pot deveni mai bune. De 
aici înțelegem că o persoană care speră într-o schimbare pozitivă nu va fi acum o 
făptură ciudată, ci un om puternic înzestrat cu o minte puternică, un om cu un 
suflet curat, dispus să își construiască, din aproape în aproape, realizări 
remarcabile de care să se bucure în a doua parte a anului. 

Urmarea gândului cel bun, a puterii pozitive va fi văzută în mai multe 
ipostaze în a doua parte a anului. Acum, prin aceste combinații neobișnuite, este 
posibil ca un om cu bune intenții să pară că are un comportament oscilant. De fapt, 
ceea ce se balansează în această zi arată că folosește un proces al gândirii, arată o 
frământare pozitivă, o căutare, o înclinație către cercetare sau către studiu. Doar un 
om superficial ar putea considera că întrebările sunt dovezi de neștiință. Un om 
care întreabă astăzi și a arătat de-a lungul săptămânii că este pozitiv are nevoie de 
certitudini. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda reținerea cu 
frustrarea. 
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13 - 19 iunie 2016 este săptămâna bucuriilor simple pe care înțelegerile 
eronate le transformă în pietre de moară și a succesului obținut prin detașare. 
Săptămâna aceasta face trimitere la o decizie absolut fabuloasă pe care un individ 
ar putea să o ia față de destinul propriu. Această decizie pornește de la trecerea lui 
Mercur de pe zodia Taur pe zodia Gemeni, adică de la nevoie la comunicare și, în 
același timp, pune o mare greutate pe o structură ideologică despre care am crezut 
până acum că este foarte clară, dar despre care, vom vedea de-a lungul acestei 
săptămâni că parcurge un moment de criză. Apoi, prin unghiurile care se vor 
consuma de-a lungul acestui interval, se ridică la lumină o problemă de grup, una 
care va fi abordată de fiecare individ în parte ca și cum este propria sa greșeală, ca 
și cum schema aceasta eronată nu a fost construită prin concursul tuturor celor din 
grup, ci a devenit vizibilă printr-o forță individuală. 

Pentru a pune în evidență mai bine această idee trebuie să parcurgem trepte 
ale înțelegerii și acceptării, iar prima treaptă este cea dată de trecerea lui Mercur 
din Taur în Gemeni, chiar în prima zi a acestei zile, ce reprezintă trecerea de la 
nevoie la comunicare. Apoi, vom vedea că această comunicare pe care am cerut-o 
atât de insistent nu ne ajută la nimic sau dacă ne ajută ea ne complică și mai mult 
viața sau aduce un schimb foarte frumos într-o zonă care nu este de actualitate. 

Plasarea acestor caracteristici în bucuriile simple pe care înțelegerile eronate 
le transformă în pietre de moară, indică o confuzie pe care în mod frecvent o facem. 
Atunci când lucrul este simplificat ne întoarcem împotriva celor care ne-au ajutat, 
suntem prea relaxați în situații critice care nu s-au finalizat încă, dăm vina pe alții 
pentru lucrurile pe care le-am pierdut în afara acestei etape. 

Aceste elemente fac trimitere la o zonă individuală, însă există și o zonă 
colectivă care va face această săptămână absolut celebră. Această zonă celebră 
depinde mult de unghiurile care se vor împlini în zilele de 17 și, respectiv, 18 iulie. 
În ziua de vineri, 17 iunie, Pluton va împlini, în sfârșit, trigonul perfect cu Capul 
Dragonului, reușind să medieze tendința Nodurilor, însă face lucrul acesta într-un 
moment absolut penibil. Pentru reușitele celorlalți, oameni găsesc întotdeauna 
cuvinte de laudă, însă față de reușitele pe care nu le-au obținut, dar au ajuns în 
traista altuia, au o atitudine refractară extinzând-o și față de aceste persoane și 
mobilizând impulsuri foarte rele, agresive, dure, încărcate de o mânie absolut 
ciudată. Apoi, împlinirea careului dintre Saturn și Neptun, când ambele planete 
sunt retrograde, în ciclul ideologic, subliniază o forță teribilă pe care am avut-o de 
mult timp la îndemână, dar n-am folosit-o pentru că pretențiile de moment ni s-au 
părut mult mai importante decât necesitățile perene. Acum când cele două planete 
sunt, atât în careu, cât și în mers retrograd, o presiune internă, justificată în cazul 
fiecăruia după propriile nevoi, dictează o direcție bună. 

În cadrul acestui proiect astral foarte îndrăzneț, când ne apropiem foarte 
mult de bucurii, cele care ar fi trebuit să fie foarte simple, dar pe care le complicăm 
într-un mod penibil, suntem informați că succesul este obținut prin detașare. Cu 
alte cuvinte, dacă întâlnim o bucurie simplă, să o lăsăm așa cum este pentru că 
orice ajustare se transformă într-un mecanism sau într-o înțelegere ce ar putea fi 
eronată și care va strica totul.  

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a urmări, cu 
luciditate și atenție, care sunt persoanele care doresc să ofere un feedback pozitiv. 
Aceștia sunt, în realitate, purtătorii bucuriilor simple. Dacă față de aceste persoane 
nu trimitem înțelegeri eronate, totul se va simplifica, totul va fi minunat. 
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Luni, 13 iunie 
Luni 13- 6-2016  2:19 Mercury (Tau) --> Gemini 
Luni 13- 6-2016  3:34    Luna (Vir) --> Libra 

Luni 13- 6-2016  3:43    Luna (Lib) Tri (Gem) Mercury 

Luni 13- 6-2016 23:42 Neptune <Pis> S/R 
 

Se vorbește ușor. Banii sunt apreciați altfel. Înțelegem mai ușor. Ne 
declarăm împotriva unor factori sociali care provoacă o suferință. Anumite 
lucruri sunt invadate de întuneric. Eșecurile sperie. Se modifică un criteriu de 
selecție. Valorile estetice sunt reformulate. Agresivitate prin termeni, cuvânt. 
Critica este nejustificată. Indiferența este demonstrată. Izolare. Sarcini 
suplimentare. Melancolie. Jovialitatea este doar la exterior. 

 
Chiar din noaptea de duminică spre luni se va împlini un eveniment astral 

foarte important pentru această perioadă. Este vorba despre intrarea planetei 
Mercur în Gemeni, în domiciliu. Apoi, spre seară, cu puțin timp înainte ca ziua să 
se termine, Neptun va intra în mers retrograd, deplasare pe care o va menține până 
pe 20 noiembrie. Luna, va participa și ea la această frământare astrală, trecând din 
Fecioară în Balanță. 

Vom observa că ecuația astrală a zilei de 13 iunie ne îndeamnă să vorbim 
ușor despre valori pe care credem că le cunoaștem foarte bine, fie că ele sunt 
materiale, deci patronate de noua poziția a lui Mercur pe zodia Gemeni, fie că sunt 
de factură morală sau spirituală, adică patronate de deplasarea retrogradă a 
planetei Neptun. Indiferent de zona în care vom acționa, momentul acesta devine 
unul complicat pentru că se modifică un criteriu de selecție și, pe baza acestei 
schimbări, se face un plan. Dacă raportăm momentul zilei de 13 iunie la deviza 
generală aplicată acestei săptămâni, vom vedea că imprudenții își declanșează, dar 
își vor și continua cu insistență, metodic, până în a doua parte a lunii noiembrie, 
când Neptun își va reveni la mersul direct, propria decădere. 

Există acum și impulsul de a critica nejustificat, considerând că prin această 
judecată rezolvăm o problemă mai veche. În realitate, nu facem decât să intrăm 
într-un cerc vicios, pentru că această atitudine refractară ne ține captivi într-o zonă 
tulburătoare. Astfel, agresivitatea, indiferent că este formulată sau nu, dacă este 
emanată nonverbal, va produce efecte. 

Elementul cel mai frumos al acestei zile vine din faptul că un gând, aparent 
întâmplător, unul care este sugerat în treacăt de o persoană, ar putea să ne ajute să 
înlocuim o mare durere cu o mare speranță. Dacă ne referim la anumite afecțiuni 
medicale, la o tristețe adâncă pe care am resimțit-o încă din săptămâna anterioară, 
atunci speranța aceasta ne duce spre lumină și ne ajută să obținem un echilibru pe 
care nici măcar nu l-am visat. De asta se ocupă, acum, pe 13 iunie, Luna de pe zodia 
Balanță. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni ne ajută să conștientizăm care au 
fost obiceiurile sau persoanele care ne-au ținut prizonieri ori care au fost acelea 
care ne-au îndemnat să fim împotriva unor persoane sau împotriva unor factori 
sociali despre care, în trecut, am considerat că sunt adevăratele surse de boală sau 
de suferință. Cu cât suntem mai mult cuprinși de agresivitate, cu atât ne întunecăm 
mai mult, păcălindu-ne că, de fapt, ne rezolvăm o mare problemă de viață. 

Dacă, prin impulsul pe care-l primim din partea noii poziții a lui Mercur pe 
zodia Gemeni, ne grăbim și pretindem rezultate imediate, ne vom apropia și mai 
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mult de dezamăgire. Ceea ce inițiem acum are nevoie de mult timp pentru a se 
împlini. La fel se va întâmpla și cu eșecul în care vom alege să credem. Foarte ușor 
am putea acum să observăm că momentul de început al acestei săptămâni 
reprezintă doar o etapă din cele șapte cât conține intervalul care ne pregătește 
pentru succesul ce va veni în săptămâna următoare. Deocamdată acest succes este 
explicat prin nevoia unui confort material, nevoia de comunicare sau aspirația către 
puritatea sufletească. Toate acestea cer mai mult timp pentru a se împlini. În 
consecință, avem acum datoria morală față de noi înșine să credem că acestea sunt 
cu adevărat soluții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne speria că lucrurile nu 
se rezolvă rapid, considerând că ne întâlnim din nou cu un eșec sau cu o întârziere. 
Nimic din ceea ce se consumă pe 13 iunie nu ne vorbește despre eșec sau despre 
întârziere, ci despre demersuri care au nevoie de mai mult timp pentru a se împlini. 

 
Marți, 14 iunie 

Marti 14- 6-2016  0:14   Venus (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Marti 14- 6-2016  4:25    Luna (Lib) Sex [Sag] Saturn 

Marti 14- 6-2016 10:53 Sun (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Marti 14- 6-2016 13:26    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

 

Coabitare. Valorile personale sunt acceptate de ceilalți cu mare greutate. 
Încredere în natura profundă. O mare determinare naște un bine. Independența 
este genială. Soluții miraculoase la probleme dureroase. Refuzul împărtășirii ne 
duce către un compromis. Cineva strică toată distracție. Încăpățânarea este 
combătută prin mijloace spirituale. Suprasolicitare. Abundența are o limită. 
Rafinamentul este foarte aproape de succes. Societatea suferă de o nouă boală. 

 
Prin faptul că acum se definitivează careul Venus-Chiron, cel care a fost activ 

și în săptămâna anterioară, vom avea senzația că se continuă o problemă de 
atitudine, de înțelegere sau de toleranță. Venus din Gemeni îi încurajează pe 
oameni să fie foarte sociabili, dar nu le vorbește despre toleranță, ci despre 
opulență, despre informații foarte diverse care pot fi promovate chiar în absența 
sentimentului de toleranță. Ceea ce se întâmplă acum anticipează evenimente care 
își vor atinge etapa următoare în ziua de joi, 16 iunie, când se va împlini și careul 
Soarelui cu Chiron, astru care se află acum în fereastra conjuncției cu Venus. 
Pentru că această conjuncție a fost puternică în săptămâna anterioară, cea care ne-
a vorbit despre obediența înțeleasă greșit, impulsul acesta către diversitate are un 
efect negativ asupra comunității, lansând mesaje greșite față de compromisuri sau 
față de valorificarea potențialului unui individ capabil. Cu toate acestea, ziua de 14 
iunie ne aduce un paradox. Acest personaj capabil, care dorește să ofere 
comunității o soluție foarte bună, această ființă remarcabilă care face lucrul acesta 
din proprie inițiativă, primește un refuz mascat. Se amână soluția și, prin această 
amânare, lucrurile vor semăna cumva cu ceea ce s-a declanșat în prima zi a acestei 
săptămâni, însă doar în aparență, pentru că evenimentele zilei de 13 iunie au o altă 
componentă și cer doar mai mult timp pentru a se împlini, nu sunt amânate din 
rea-voință, ca acum. De această dată impulsul bun este oprit, iar principala 
justificare face trimitere la prudența care cere un alt timp pentru a se împlini. 
Anterior, tergiversarea indica un proces firesc, acum unul artificial. 
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Pe acest fond intervine relația bună a Soarelui cu Uranus care îi încurajează 
pe oameni să vadă compromisul dintr-o perspectivă educativă. Soarele acum nu 
poate media opoziția pe care Luna o împlinește cu Uranus și care va activa la o 
intensitate foarte mare cu precădere în noaptea de marți spre miercuri. Cu alte 
cuvinte, oricât de mult ne-am gândi la faptul că educația abordată prin prudență și 
exemple pozitive ne-ar scoate dintr-o mare încurcătură, meditația aceasta asupra 
vieții și asupra rostului ei nu prea ne folosește acum. Ne va folosi mai mult să nu 
identificăm ostentativ o problemă chiar dacă ne vom simți pregătiți să-i găsim 
acesteia o soluție profundă. Dacă identificăm acum o problemă în mod abuziv, nu 
atunci când ea vine sau se dezvăluie de la sine, când îi este scris, alegem să ducem 
mai departe conținutul ei, nu soluția miraculoasă care ne încurajează preocuparea 
în sine. În momentul acesta ne bucurăm că am putea lucra pe un nivel superior, am 
dovedi o mare eficiență, că nu degeaba se împlinește sextilul Soarelui cu Uranus, 
dar bucuria aceasta este trecătoare. Dacă acestui careu Venus-Chiron nu i-ar urma 
un careu Soare-Chiron, situația nu ar fi fost conturată în modul acesta. Astfel, 
atingem un nou vârf care face trimitere la deviza generală aplicată acestei 
săptămâni care ne vorbește despre bucuriile simple pe care înțelegerile eronate le-
ar putea transforma în pietre de moară. 

Prin urmare, 14 iunie are toate șansele să devină o zi îngrijorătoare. Se 
întâmplă lucrul acesta pentru că acum apare o complicație, una care ne spune că nu 
suntem mulțumiți cu ceea ce observăm sau constatăm și, agitând spiritele, 
intervenim asupra acestei probleme mici pentru a o face mai mare sau pentru a o 
da la o parte și a inventa o problemă cu adevărat majoră. Mulți se vor simți 
îndreptățiți să intervină în modul acesta pentru că se simt încurajați, au o mai mare 
luciditate, energie, se simt în forță sau mult mai odihniți și cred că ar trebui să 
profite de situația aceasta. Dacă nu respectă ritmul firesc al lucrurilor și forțează, 
vor ajunge imediat la suprasolicitare, adică vor observa că și-au supraevaluat 
propria poziție. 

Constanta zilei de 14 iunie face însă trimitere la o greutate pe care individul 
trebuie să și-o acopere. Asta se înțelege din faptul că Soarele, deși intervine ca un 
factor de putere în ecuația astrală a momentului, nu poate media o problemă de 
atitudine, adică opoziția Lunii cu Uranus. Soluțiile sale sunt bune, dar nu sunt 
adecvate momentului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți pentru a nu cădea în 
această patimă a lăcomiei. Lăcomia ne va duce acum doar către compromis și, dacă 
în momentul acesta, dacă prin ecuația astrală de acum simțim ca avem putere, 
suntem informați că durata sa va fi mult mai scurtă decât cea a compromisului de 
după. 
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Miercuri, 15 iunie 
Miercuri 15- 6-2016  3:32    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Miercuri 15- 6-2016  4:56 Sun (Gem) Tri (Lib) Luna 
Miercuri 15- 6-2016  9:59    Luna (Lib) Tri (Gem) Venus 

Miercuri 15- 6-2016 15:22    Luna (Lib) Con [Lib] Juno 

Miercuri 15- 6-2016 16:17    Luna (Lib) --> Scorpio 

Miercuri 15- 6-2016 21:58    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 
 

Compromis. Durere exprimată în public. Se acceptă prea ușor o provocare. 
Avem nevoie să îndeplinească o dorință fizică. Efort intens. Penibil. Fapta este 
înlocuită cu soluția. Ziua de mâine sperie. Ne amintim de cărarea galbenă din 
povești. Inspirație. Se urmărește un plan. Avem posibilitatea de a ne ridica prin 
corectitudine și bunătate. Lumea se schimbă. Bate la ușă un ajutor. Greutățile 
sunt ridicate prin verticalitate morală. Nu suntem abandonați. Viața se 
orientează către bine. Vedere la distanță. Proiectele îndrăznețe se aproprie de 
etapa finală. Surprindere. Adevărurile mari se construiesc mult mai clar. Ajutorul 
este primit mai ușor. Acolo unde valorile înnobilează puterea crește. 

 
Mijlocul lunii iunie ne aduce în fața unui curaj pe care ne vom strădui să-l 

înțelegem și, apoi, ca o consecință firească, să îl încadrăm corespunzător. Acest 
curaj se referă la un gând îndrăzneț, la o faptă, la rezultatul unui proces de 
autoanaliză, de investigare a propriei ființe și de avertizare a unui cunoscut în fața 
unui pericol care nouă ni se pare demn de luat în seamă. 

Apoi, pentru că până în a doua parte a zilei Luna va intra pe zodia Scorpion, 
momentul acesta este important și din punct de vedere fizic. O întâmplare aparent 
banală ne consumă foarte mult, crește brusc intensitatea aportului personal și ne-
am putea trezi la finalul zilei că am cam ajuns la fundul sacului. Există o mare 
diferență între ambiția pe care o vom afișa dimineață și disperarea de a ne menține 
ultima picătură de putere spre seară. Este adevărat, prin unghiurile interesante pe 
care le realizează Luna, astăzi vederile vor fi largi, greutățile vor fi înțelese 
corespunzător, bucuriile încadrate așa cum trebuie însă toate lucrurile acestea bune 
se pot răsturna brusc dacă pierdem din vedere că proiectele îndrăznețe se apropie 
acum de o etapă finală. 

Cel mai mult ne va speria în această zi gândul că nu suntem acolo unde 
trebuie, că cerem un ajutor unei persoane care nu are priceperea cea mai mare și, în 
felul acesta, ne risipim șansa de a obține un mare avantaj dintr-o singură mutare. 
Dacă cedăm în fața acestor gânduri, înseamnă că ne interesează mult mai tare 
avantajul pe care urmează să-l obținem, decât aportul persoanelor cu care 
interacționăm. Astfel, absența moralității în situații de genul acesta ar putea avea 
consecințe destul de neplăcute. Din nou, prin raportare la deviza generală aplicată 
acestei săptămâni, avantajele de acum ne oferă, printre multe altele, și șansa de a le 
privi ca pe elemente simple de destin. Orice înțelegere eronată ar putea să le 
transforme pe acestea în complicații usturătoare, în greutăți foarte mari. 

Prin urmare, mijlocul lunii iunie ne arată în ce domenii suntem dispuși să 
facem un efort intens și care sunt elementele penibile pe care le-am putea încuraja 
sau cu care ne vom întâlni pe acest traseu. Elementul cel mai delicat al zilei ne 
îndeamnă să ne considerăm abandonați, nedoriți într-un sector, într-un cerc, într-
un mediu. Pentru a face față acestei presiuni închipuite, eliberăm o mare putere, ne 
implicăm în a duce mai departe sarcinile obișnuite sau cele care s-au ivit pe 
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nepregătite, mobilizându-ne, adică printr-o mare contracție interioară. Fapta 
aceasta ne epuizează și avem toate șansele ca până la finalul zilei să ajungem la 
fundul sacului. 

Va exista, așadar, un crescendo care va porni de la ambiția de a demonstra 
ceva, la disperarea de a opri un mare consum pentru că observăm cu luciditate că 
apar și consecințe pe care nu ni le-am dorit. Dacă reușim să ne menținem pe 
această linie a echilibrului atunci reușim să depășim prin seriozitate și respect, prin 
moralitatea la care nu renunțăm, un mare avantaj. Succesul obținut prin 
împărtășirea opiniei proprii consolidează bucuriile simple pe care, într-un contrast 
teribil cu deviza generală aplicată acestei săptămâni, nu vor mai fi înțelese eronat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne lăsa impresionați de tot 
ceea ce este frumos fără a dori să schimbăm. 

 
Joi, 16 iunie 

Joi 16- 6-2016  0:36 Sun (Gem) Squ (Pis) Chiron 
Joi 16- 6-2016 16:37    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Joi 16- 6-2016 23:21    Luna (Sco) Sex (Vir) Jupiter 
 

Surprizele se țin lanț. O atitudine personală se pune de-a curmezișul față de 
o decizie de grup. Hotărâri împotriva unei vindecări. Refuzăm un sfat. Problemele 
sociale complică soluțiile sociale. Implicarea personală nu poate rezolva un 
demers public. Complicații prin cuvinte. Refuzul binelui obiectiv. Îmbrățișarea 
binelui subiectiv. Revoltă gratuită. Victoria vine numai prin asociere. Întâmplări 
ciudate care fac totul posibil. 

 
Soarele definitivează acum careul cu Chiron și ne aflăm într-o ipostază 

penibilă, cea definită de o concluzie proastă pe baza căreia schimbăm o strategie 
sau criticăm aspru fapta unui cunoscut pe motiv că nu a fost făcută pentru binele 
nostru, ci pentru binele său ori pentru succesul grupului. Cu alte cuvinte, 16 iunie 
ne aduce în fața unei lăcomii care ar putea să țină mai mult decât pare la prima 
vedere. De altfel, după ce această zi se va termina, vom rămâne mai mult cu 
nemulțumirea decât cu conținutul acuzațiilor. De aici înțelegem că este o zi de 
stare, de atitudine, de consolidare a unei emoții, fără să conteze dacă aceasta este 
pozitivă sau negativă. 

Apoi, schema aceasta ne aduce și o hotărâre împotriva unei vindecări. Fie că 
vom face un abuz față de un element nou, fie că ne vom întoarce către alimentul 
care ne-a îmbolnăvit, fie că procedăm așa cum am făcut și în zilele anterioare, adică 
depunem într-un timp foarte scurt un efort foarte mare, schema momentului are 
nevoie de mai mult discernământ decât celelalte zile pentru a nu fi confundată 
transformarea cu schimbarea de conveniență. În această zi cuvintele au o greutate 
mare și avem nevoie de multă atenție pentru a nu le transforma pe acestea din 
segmente de vindecare, în forțe care să susțină o răzbunare. Avem ocazia acum să 
vedem cum gândul cel întunecat se transformă în eveniment, susținând într-un 
mod foarte vizibil un bine subiectiv. Numai prin acest bine subiectiv am fi tentați să 
evaluăm victoria de acum. Cert este că această zi de 16 iunie aduce împlinirea unor 
demersuri rele care au fost inițiate însă de marți, 14 iunie. Dacă marți nu am văzut 
că acele demersuri au avut nevoie de două sau de trei zile pentru a se împlini, 
acum, când am ajuns la capătul acestui traseu scurt, putem surprinde cu mai multă 
luciditate fiecare etapă parcursă în intervalul indicat. 
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Așadar, cel mai mare bine pe care am putea să ni-l facem acum este să nu 
permitem complicațiilor de moment sau celor care au apărut pentru prima dată 
acum câteva zile să ne întunece inspirația. Ceea ce este atins de inspirație ne 
depărtează de eșec, chiar dacă își păstrează această componentă agitată ori 
bolnăvicioasă. Astăzi, mai mult decât a strica sau a proteja, contează să fim 
inspirați. 

Prin urmare, 16 iunie ne încurajează să oprim o inițiativă rea și să mergem 
mai departe cu o inițiativă bună, susținută de o inspirație specială. Desigur, nu ar 
trebui să pornim în aventura acestei zile cu prejudecata că o inspirație cu totul 
specială trebuie să fie și spectaculoasă. Informațiile speciale sunt cele absolut 
folositoare celui în cauză, cele spectaculoase produc mirare. Pentru că 16 iunie este 
o zi care înclină mai mult către practică și către experimentare, decât către teorie, 
inspirațiile spectaculoase nu ne vor folosi astăzi prea mult. 

Este posibil ca această inspirație să ne încurajeze să refuzăm un sfat, fără să 
știm clar în momentul acesta dacă este bun sau rău. Pe mai târziu, poate chiar în 
săptămânile următoare, vom vedea cam unde am fi ajuns dacă am fi procedat 
precum ni se spune. Apoi, există și o etapă următoare în utilizarea acestei inspirații, 
să facem casă bună cu acea forță subtilă care ne așează cu generozitate gândurile în 
ordine sau ne face mai sensibili la ceea ce este cu adevărat folositor pentru sine. 

Acolo unde vedem oameni lipsiți de inspirație, care depind prea mult de 
sugestiile celorlalți, care nu apreciază independența, avem ocazia să observăm cât 
de adâncă este această boală a atașamentului și care sunt consecințele sale pe 
termen lung. 

Modul în care lucrează inspirația poate produce astăzi o schismă, o separare 
într-un șir întreg de refuzuri, de vindecări false, adică de înlocuire a unei probleme 
cu o altă problemă, de impulsuri negative care hrăneau orgoliul și invidiile. O 
inspirație folositoare pentru sine ne va ajuta astăzi să fim mai puternici prin 
echilibru, nu temători că acest echilibru înseamnă și pasivitate. Dinamismul pe 
care îl trăiește un om ce merge pe calea de mijloc este cu mult superior celui 
observat pe extreme. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi frumos despre ceea ce 
ne înțeapă mai tare. În felul acesta, testăm puterea de transformare și, ocupându-
ne de transformare, ne ținem departe de schimbarea de conveniență, cea care în 
această zi devine o mare problemă. 
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Vineri, 17 iunie 
Vineri 17- 6-2016  2:02    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Vineri 17- 6-2016  2:03    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Vineri 17- 6-2016  3:00   Pluto [Cap] Tri [Vir] North Node 

Vineri 17- 6-2016 12:32   Venus (Gem) Tri [Lib] Juno 
Vineri 17- 6-2016 16:50    Luna (Sco) Con [Sco] Mars 

Vineri 17- 6-2016 19:01    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Vineri 17- 6-2016 22:38   Venus (Gem) --> Cancer 
 

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. Valorile personale se îndreaptă către o finalitate importantă. 
Se refuză o idee pentru a descoperi un element personal absolut esențial. Avem 
posibilitatea de a ne exprima la un alt nivel. Pionierat. 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 se face prin tulburări neînțelese. 
Fanteziile sunt utile. Subiectivismul ajută transformările sociale. Grija este ținută 
sub control. Evoluția inspiră teamă și curaj. 

 
Ceea ce se împlinește în această zi a fost regăsit și în ultimele săptămâni și va 

fi regăsit și în analizele pe care le vom face mult timp de acum încolo. Este vorba 
despre împlinirea trigonului Pluton-Capul Dragonului prin care această planetă 
reușește să medieze tendința Nodurilor, dar, în plus, reușește să vină cu un 
echilibru într-o problemă de justiție, de opinie sau de credință (mediază și opoziția 
Jupiter-Neptun care, acum, se suprapune peste Axa Dragonului). Momentul zilei 
de 17 iunie este cu atât mai important cu cât Venus își va încheia tranzitul său prin 
zodia Gemeni aducând o contracție cu mult superioară celor pe care le-am parcurs 
de-a lungul acestei săptămâni și despre care, la momentul respectiv, că sunt 
capabile de multe obrăznicii. Avem acum ocazia, ce-i drept mai intens abia spre 
seară, să renunțăm la durerile corozive, să ne gândim cu mai multă responsabilitate 
la patrimoniul pe care îl avem, la gândurile de viitor, la motivele pentru care dorim 
să ne asociem, să lucrăm în echipă, să construim ceva valoros ori să lăsăm o urmă 
importantă a trecerii. Pe aceste unghiuri, cărora li se adaugă și parcurgerea ultimul 
segment al zodiei Scorpion de către Luna, dar și împlinirea trigonului dintre Venus 
și Junon, oamenii devin puternic ancorați în prezent, siguri pe capacitățile sale și 
mult mai încrezător în puterea de a evolua, de a se transforma, de a rezista în fața 
unor factori corozivi, nu dintr-o joacă, nu pentru a testa puterea, ci pentru a o 
dovedi. 

17 iunie este o zi în care schimbarea este confirmată, nu realizată, pentru că 
atenția noastră va fi îndreptată către ceea ce vom avea de făcut de acum încolo, 
către viitor, chiar dacă acesta ni se va părea acum puțin cam misterios. 

Și de această dată, precum am văzut în celelalte zile ale acestei săptămâni, ne 
vom confrunta cu un refuz ca și cum problemele vieții personale sunt aruncate la 
gunoi și altceva este mult mai important. Există însă și un factor care va fi vizibil în 
această contracție și care este legat de încrederea în sine. Chiar dacă tendința 
aceasta există, nu ne va putea zdruncina nimeni valorile morale sedimentate deja, 
dragostea și sentimentul de prietenie pe care le-am experimentat lucid, nu ne va 
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putea nimeni fura drepturile pe care le-am obținut prin muncă și seriozitate. Există 
însă o agitație teribilă susținută cu precădere de trecerea lui Venus pe ultimul grad 
al zodiei Gemeni și care ar putea face această conștientizare bună să fie văzut altfel, 
ca o sarcină suplimentară, ca o deviere de la preocupările interesante și plăcute. 
Cine rezistă acestor atracții către deformarea comportamentului arată că se înțelege 
pe sine, iar de aici și până la a se cunoaște pe sine nu este decât un pas. Apoi, știm 
și din alte surse, nu doar cele astrologice, cât de importantă este cunoașterea de 
sine. Prin această cunoaștere elementele de patrimoniu nu devin poveri și nici forțe 
care întrețin un compromis prin care spiritul este ținut prizonier în materie, iar 
sentimentele frumoase nu vor putea niciodată fi folosite ca slăbiciuni sau ca 
elemente vulnerabile. 

Prin urmare, ziua de 17 iunie împlinește evenimente absolut remarcabile 
pe care le-am indicat de multe ori în analizele pe care le facem aici. Practic, această 
relație minunată pe care Pluton o are acum cu Axa Dragonului nu se poate împlini 
într-o singură zi, nici într-o săptămână, nici măcar într-o lună. Este un aspect de 
durată, unul care trece prin mai multe etape în funcție și de interferentele care apar 
din partea celorlalte planete. Acum, când acest unghi se împlinește la grad perfect, 
sunt ridicate la un nivel foarte înalt valorile personale și ele vor fi apreciate mai 
mult, nu doar prin ceea ce conțin, cât și prin asocierile spre care ne îndreaptă acum 
atenția. Din nefericire, Venus de pe ultimul grad al zodiei Gemeni va împlini un 
trigon cu Junon de pe ultimul grad din Balanță care, în plus, se mai află și în mers 
retrograd. Momentul acesta ne vorbește despre un salt spectaculos, dar aceste 
ultime etape, care se împlinesc și care fac parte din marea etapă la care cu adevărat 
fac referire acum Pluton și Axa Dragonului, impun o agitație mult prea mare și 
aduc tendința de a refuza împlinirea pe motiv că durează prea mult sau că nu este 
ceea ce ne-am dorit de la începutul anului și până acum, că nu am cerut așa ceva. 
Este clar cât de importantă este acum viziunea de ansamblu, cât de puternici sunt 
factorii care ne atrag spre cunoaștere. Agitația zilei de 17 iunie va dispărea, pentru 
că Venus va intra pe zodia Rac, însă pierderile momentului nu vor mai putea fi 
recuperate. Este adevărat, schema aceasta ne lasă impresia că în momentul de față 
ceea ce pierdem este lipsit de importanță, dar oricât de mic ar fi acest element, 
absența lui face ca întregul edificiu să nu mai fie complet. 

Desigur, contextul acesta este mult prea important și grav pentru a crede că 
eșecul de acum este foarte mare. Asta înseamnă că nu trebuie să facem prea mult 
acum pentru a ne echilibra, ci trebuie să acceptăm că lucrurile esențiale sunt ușor 
de folosit și de văzut prin viziunea de ansamblu și că impulsivitatea, chiar și cea 
care nu este afișată la exterior, este un factor coroziv de care trebuie să ne ținem 
acum departe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne vinde calitățile pentru 
o satisfacție de moment, pentru o plăcere de moment, doar pentru că, la un 
moment dat, acestea ni se par plictisitoare sau lipsite de viitor. Avem nevoie să 
rămânem ființe întregi, capabile, avem nevoie de tot ceea ce ne definește. Dacă în 
această schemă completă elementul spre care ne îndreptăm acum atenția nu se 
poate integra atunci el nu ne este necesar. Putem obține mai multă bucurie, mai 
multă încântare sau mai multă plăcere căutând echivalentul său în întregul care 
suntem. 
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Sâmbătă, 18 iunie 
Sambata 18- 6-2016  4:32    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Sambata 18- 6-2016  6:31  Saturn [Sag] Squ [Pis] Neptune 
Sambata 18- 6-2016 21:47    Luna (Sag) Opp (Gem) Mercury 

 

Tristețile se consumă într-un plan al iluziilor. Nevoie de atenție, de 
dragoste, de înțelegere. Evenimentele sociale par scăpate de sub control. Armonia 
depinde mult de contactele personale. Teamă de exteriorizare. Ambiție. Oboseală. 
Adevărurile universale fac apel la experiențe personale. Lipsește un punct de 
vedere. Reconstituire. Investiție într-o zonă inutilă. Dogma. Modificarea 
elementelor de comportament generează un eșec. Alegeri proaste. Demers 
complicat. Explozie. Se alege o acțiune pe baza unor resentimente. 

 
În dimineața zilei de 18 iunie Luna va intra pe zodia Săgetător și ne va 

îndrepta atenția către exterior. Această atenție îndreptată către exterior va cerși 
dragoste, înțelegere, toleranță. Se întâmpla lucrul acesta pentru că în spațiul zilei 
analizate aici Luna va avea de împlinit doar opoziția cu Mercur de pe zodia Gemeni. 
Elementul cel mai important al zilei de 18 iunie, asemenea celui care s-a împlinit la 
grad perfect în ziua anterioară, se adresează, nu doar momentului, nu doar acestei 
luni, ci anului întreg. Ziua de 18 iunie nu are puterea de a sublinia esența anului 
2016, dar va scoate în evidență problemele principale ale acestei perioade, cele care 
sunt legate de teama de exteriorizare, de oboseală, de neînțelegerea corectă a 
contextului, de confruntarea cu situații ciudate, care par victorioase, dar care nu 
duc nicăieri, care par semne ale sfârșitului de lume, dar care nu vor fi confirmate de 
viitor. 

Acum acest careu între Saturn și Neptun se împlinește când ambele planete 
sunt în mers retrograd. Acest careu nu este singurul care se construiește pe etapa 
descendentă a ciclului ideologic, ciclul Saturn-Neptun. Un unghi asemănător s-a 
mai împlinit pe 26 noiembrie 2015 (ambele în mers direct) și, după cum vom 
vedea, se va mai împlini încă unul pe 10 septembrie anul acesta (Saturn direct și 
Neptun retrograd). 

Schema zilei de 18 iunie ne arată că adevărurile universale fac apel la 
experiențele personale. Întotdeauna când se împlinește un careu între două planete 
sau două elemente astrale vorbim despre o condiționare internă, despre o 
condiționare personală, una care se referă la nivelul problemelor individuale, care, 
depășite, duc la realizări sociale sau declanșează efecte bune în cascadă de care se 
vor bucura grupul de apartenență, națiunea, rasa umană în ansamblu. De această 
dată, tocmai pentru că ambele planete sunt în mers retrograd, se intervine în 
această schemă individuală cu obsesii. Lipsește, așadar, un punct de vedere, iar el 
este înlocuit cu o viziune sinistră asupra vieții, mult prea rigidă sau care nu are 
nimic de-a face cu realitatea. Într-un mod oarecum asemănător cu ceea ce s-a 
întâmplat și pe finalul lunii noiembrie, deși atunci componenta aceasta a trezit 
interesul față de valorile materiale, tocmai pentru că nu a existat o condiționare 
personală care să îi atragă atenția individului pe propria greșeală, și momentul 
acesta trebuie trăit cu intensitate. Absența autocenzurii a trezit atunci pretenții 
prea mari, ca și cum lipsurile materiale constituie cea mai mare problemă a 
omenirii. Acum, suntem în polul opus, cele două planete sunt retrograde, și avem 
tendința de a pune prea mult accent pe condiționării interioare, nu cele materiale, 
nu cele legate de consum, ci cele legate de ideologie, de dogmă. Din această cauză 



Săptămâna 13 – 19 iunie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 9 iunie 2016, ora 7:00 

18 iunie poate fi o zi extrem de grea, apăsătoare care ne sperie cu o perspectivă pe 
care nu vrem să o confirmăm, evenimente care s-ar putea întâmpla de la sine și pe 
care, cu puterea pe care o avem acum, nu le putem opri. Este într-adevăr un 
moment de grijă, de teamă, însă nu acesta este scopul pentru care ne sunt spuse 
lucrul acesta. Avem nevoie să știm care este segmentul pe care activăm în 
momentul acesta, pentru a identifica cele două tipuri de greșeli situate în cele două 
extreme. Nici careul dintre cele două planete aflate în mers direct nu reprezintă 
zona de mijloc, dar nici acesta, iar de aici înțelegem că atracția către a investi într-o 
zonă nouă, către a ne implica în demersuri complicate nu reprezintă decât o altă 
față a aceleiași probleme, adică a fugi de realitate, de greutăți, de durere. Pentru că 
în această zi Luna se va afla într-o opoziție cu Mercur, vom fi săraci în cuvinte, dar 
vom pretinde celorlalți explicații savante, demonstrații luxuriante, explicații 
diverse ale aceleași probleme. În zona aceasta se va situa dezechilibrul zilei de 18 
iunie care va fi trăit cu mare intensitate, că nu degeaba Luna trece acum printr-un 
semn foarte expresiv, Săgetătorul. 

Prin urmare, 18 iunie ne aduce în fața unei probleme existențiale care nu 
este specifică zilei, săptămânii sau lunii în curs, ci anului sau chiar perioadei. 
Momentul acesta ne vorbește despre rămășițele unor probleme mai vechi, cele care 
ni se par foarte intense prin tristețe, foarte dureroase prin dezamăgiri sau foarte 
periculoase prin dogme. Ceea ce se complică astăzi este, de fapt, un element care a 
activat în zona aceasta periculoasă tot timpul, dar până acum am avut alte priorități 
și nu le-am văzut așa clar. Poate, unii, care sunt mai lucizi, au văzut acest element și 
pe finalul lunii noiembrie 2015, dar momentul acela a adus prea multă îndrăzneală, 
prea multă libertate într-o zonă a condiționărilor pentru a putea fi luat ca etalon. În 
consecință, demersurile care se bazează exclusiv pe valențele materiale, investițiile 
care se adresează banului, bunurilor materiale, în detrimentul celorlalte valori, scot 
în evidență acum o criză ideologică pe care nu știm să o gestionăm. Acum, când cele 
două planete, Saturn și Neptun, sunt retrograde, dar și în careu, trăim cu senzația 
că în această viață îndeplinim doar rolul de victimă. Unii se cred victime ale 
propriului succes, adică sunt nemulțumiți de faptul că au reușit (prin muncă sau 
nu) și că le-a fost văzută mândria viermănoasă cu care au pretins mai mult deși nu 
era cazul. Alții însă se simt victime pentru că nu primesc bunurile pentru care nu 
fac nimic în a le obține. Toate situațiile invocate se construiesc în modul acesta 
pentru că există în prezent o criză ideologică, o criză de judecată, o criză a gândirii. 
Dacă în această ecuație doar Saturn ar fi fost retrograd, atunci această criză a 
gândirii nu ar fi avut repercusiuni atât de grave în planul sistemului de credințe. 
Dezamăgirile de acum par să le spună oamenilor că nu trebuie să creadă nimic atât 
timp cât trăiesc într-o lume care nu respectă nicio regulă. Este de la sine înțeles că 
această opinie este tot produsul unor traume, tot rezultatul unor complicații 
nedepășite ori depășite în mod eronat. Noi, pentru că studiem astrologia, nu 
alimentăm cu energiile proprii aceste rătăciri. Durerea pe care o simțim este doar 
produsul unor rămășițe pe care nu le-am rezolvat așa cum ne-am propus cândva, 
nu o dovadă a faptului că trăim în eroare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți ce sistem de 
credințe folosim, care sunt ideile-forță la care apelăm pentru a ne argumenta, 
dintr-un plan superior, printr-o viziune de ansamblu, eșecurile pe care ni le 
aducem aminte. Viața este construită cu bune cu rele, iar ceea ce este bun nu este 
neapărat progres, ceea ce este rău nu reprezintă neapărat o pedeapsă. 
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Duminică, 19 iunie 
Duminica 19- 6-2016  4:05    Luna (Sag) Con [Sag] Saturn 

Duminica 19- 6-2016  4:12    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Duminica 19- 6-2016 11:12    Luna (Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Duminica 19- 6-2016 13:02    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 
 

Conflicte, greutăți, deposedare. Se amplifică o suferință. Îndoiala poate fi 
transformată în experiență de viață. Sarcini suplimentare. Îndoieli care 
invadează. Se deschide un drum. Noblețea este încercată. Prea multa ambiție. Se 
stabilesc noi repere. Privilegii nefirești. Angoasa este puternică. Compatibilitatea 
este pusă la îndoială. 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. 

 
Momentul acesta în care Luna parcurge cea de a doua sa zi de tranzit prin 

zodia Săgetător ar trebui să amplifice tot ceea ce de-a lungul acestei săptămâni a 
fost neclar. În momentul acesta mulți se vor trezi că au, absolut gratuit, greutăți, 
conflicte, că trec prin momente de deposedare și nu-și pot explica de ce. Dacă 
urmăresc deviza generală aplicată acestei săptămâni care vorbește despre bucuriile 
simple pe care înțelegerile eronate le transformă în mari probleme, atunci și-ar 
putea explica totul. În plus, toate aceste confirmări sociale primesc din partea 
oamenilor dragi răspunsuri ambigue. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în noapte 
de sâmbătă spre duminică Luna va trece prin conjuncția cu Saturn retrograd, 
despre care știm că are în continuare activ careul cu Neptun retrograd, apoi va 
trece prin careul cu Neptun, dar și prin alte două careuri, despre care, de fiecare 
dată când le întâlnim, avem cam aceeași opinie: sunt surse de dezamăgire și de 
nedreptate (careul cu Jupiter și careul Lunii la Axa Dragonului). 

Schema aceasta ridică, așadar, o problemă de adaptare. Am văzut că nu este 
prima dată, de-a lungul acestei săptămâni am trecut prin așa ceva și am avut 
tendința de a confunda noțiunile, de a pune la îndoială noblețea, pe motiv că ea, de 
fapt, nu există, de a dezvolta o ambiție prea mare și de a arăta că, în condiții de 
stres, oamenii nu au o rezistență atât de mare pe cât spun. 

Maniera aceasta în care se va consuma ultima zi a săptămânii ne vorbește și 
despre flexibilitate. Accentuarea zodiilor mobile pune această greutate pe decizie ca 
și cum tot ceea ce am gândit s-ar putea transforma instantaneu în decizie și, de 
fapt, marea noastră problema ar fi că nu ne putem hotărî care dintre ele ar putea fi 
mai bună. Este ridicol să credem că lucrul acestea face parte din realitatea gândirii. 
Gândirea are acum alte probleme de rezolvat, unele ideologice, legate de schema în 
care activează individul, demonstrațiile pe care le-a cerut unui factor superior, 
greutatea pe care o poate suporta atunci când realitatea pe care o vede nu seamănă 
cu ceea ce știe. În consecință, momentul zilei de 19 iunie nu are atât de multă 
greutate decât dacă îndeplinește anumite condiții, decât dacă lucrează foarte bine 
pe aspectul pozitiv și nu respinge modestia. 

Prin urmare, 19 iunie ne aduce în fața unor probleme de instabilitate. Deși, 
prin ceea ce am avut de parcurs de-a lungul acestei săptămâni, mulți ar putea crede 
că nu mai era cazul să trecem prin așa ceva, unghiurile tensionate care scot în 
evidență probleme personale transformă finalul săptămânii în unul de concluzie. 
Dacă de-a lungul celorlalte șase zile am avut impresia că bucuriile simple nu pot fi 
transformate în ceva sinistru, nici măcar în înțelegerile eronate, va trebui să 
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așteptăm ultima zi, adică ziua de 19 iunie pentru a vedea cât de rătăcită poate fi 
mintea, cât de multă revoltă am acumulat pe pretenții absurde, pe revendicări care 
nu sunt noi, ci au fost invocate de mult timp, pentru că acest ciclu ideologic care-și 
spune cuvântul în momentul de față își are debutul la începutul lunii martie 1989. 
Din 1989 și până acum am trecut prin mai multe stadii de dezvoltare, multe dintre 
ele a avut un caracter ascendent până în 2007. O parte dintre ele au văzut chipul 
sinistru al eșecului, au făcut apel la factori auxiliari, au cerut o ușoară modificare, 
pe alocuri o modificare majoră, pentru ca aceste idei despre viață, despre conduită 
sau despre moralitate, să poată merge mai departe fără a dezintegra un grup. Dacă 
ne referim la cariera individuală lucrurile acestea sunt ușor de explicat pentru că 
ele vor fi citite din cele câteva episoade care s-au consumat în intervalul indicat. 
Evoluția unei națiuni este greu de surprins, de analizat, de clarificat, mai ales ca 
anul 1989 are o rezonanță teribilă cam pentru toată lumea. Să vii acum, la câteva 
decenii de la momentul de început al ciclului ideologic, și să spui că, de fapt, toate 
aceste lucruri bune și rele au fost făcute pentru a menține într-o formă integră o 
structură mult mai mare, cea care unește oamenii printr-o ideologie comună, va fi 
privit ca un act de nesăbuință. Noi, pentru că studiem astrologia, nu ținem cont de 
prejudecățile acestea. Obiectivele cu care suntem obișnuiți să lucrăm ne permit să 
acceptăm că vor mai exista și alte etape bune până în anul 2026, atunci când cele 
două planete Saturn și Neptun se vor întâlni pe zodia Berbec, când am putea asista 
la o transformare ideologică absolut miraculoasă, la o veritabilă ideologie a 
concepției. Până atunci însă lucrăm, fiecare în felul său, pentru a pregătii zona 
aceasta individuală, pentru a ne pregăti pe noi ca ființe să primim straiele cele noi 
așa cum se cuvine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi rezervați atunci când 
trebuie să facem o schimbare și de a fi optimiști în ceea ce privește mersul 
lucrurilor. Dacă vom ajunge să credem că răul este peren îi dăm din puterea 
noastră. Dacă, atunci când cere cu insistența o astfel de opinie, suntem rezervați, îl 
vom flămânzi, ca pe orgoliu. 
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20 - 26 iunie 2016 este săptămâna divergențelor de opinie, a întâlnirii cu 
severitatea unei decizii și a liberului consimțământ pe care nu-l respectă nimeni. 
Multe din evenimentele programate a se întâmpla în această săptămână au un 
caracter grav. Unele dintre ele își vor prelua acest caracter grav din tranzitul 
Soarelui pe zodia Rac ce debutează în ziua de marți, 21 iunie. Altele, pe ultima sută 
de metri a unui demers mai vechi, își vor accentua această notă dramatică în prima 
zi a săptămânii, când se împlinește Luna plină și când multe alte unghiuri își 
impună propria vibrație, tulburând apele și lăsându-ne impresia că totul este prea 
rece, prea închis sau prea neplăcut. Ceea ce debutează cu unghiurile care se 
împlinesc în prima zi a acestei săptămâni ne avertizează că viața se schimbă. 
Schimbările programate în această săptămână sunt dominate, după cum ne 
sugerează și deviza generală aplicată acestui interval, de divergențele de opinii. 
Aceste divergențe de opinie, abordate de un om care nu are maturitatea necesară, 
se pot transforma imediat în decizii foarte severe. Un om matur, atent la ceea ce se 
întâmplă cu el și lucid, nu-și va consuma energia pe aceste divergențe de opinie, ci, 
cel mult, va discuta într-o ușoară opoziție însă rezultatul acestui schimb de opinii 
nu-l va duce niciodată la decizii severe și nu va considera că liberul consimțământ 
este ceea ce anturajul îi disprețuiește cel mai mult. 

În timp ce unele elemente tind să se inflameze, așa cum vom observa cu 
intrarea Soarelui pe zodia Rac, altele se diminuează ori se conturează într-o zonă 
mult mai clară, legată de înțelegere, toleranță sau cunoaștere. Revenirea lui Junon 
la mersul direct în ziua de miercuri, 22 iunie, ne dă o veste bună. Unele conflicte se 
sting, chiar brusc și, în zona grupului de apartenență, demersuri, susținute exclusiv 
pe reticența membrilor, dispar ca prin minune. Desigur, Junon retrograd a activat 
într-un registru al integrității grupului, în schimb ce în această săptămână, 
concomitent cu revenirea sa la mersul direct și rezolvarea acestor probleme de 
interacțiune majoră, Mercur își va face de cap, adică va trece printr-un careu la Axa 
Dragonului și, în consecință, vor apărea alte probleme, dintr-o altă zonă care, prin 
notă sau intensitate, seamănă cu ceea ce a venit din partea lui Junon retrograd de 
pe 2 martie până acum. Din această cauză, unii nu vor simți sau nu vor lua în 
considerare schimbările reale ale acestei săptămâni și, pornind de la divergențele 
de opinie, care ar trebui să fie un banal schimb de opinii, să ajungă la decizii 
categorice pe motiv că am ajuns la capătul răbdării, demersurile acestea nu mai pot 
merge mai departe, suntem deja pe o linie moartă și trebuie să facem o schimbare. 
Revenirea lui Junon la mersul direct arată că unele lucruri chiar s-au oprit, dar 
anumite persoane nu știu lucrul acesta. Doar lipsa lor de luciditate alimentează 
această confuzie și, în acest registru, orice liber consimțământ, orice alegere pe care 
individul se simte motivat să o facă generează alte impresii eronate, unele destul de 
grave, dintre care se evidențiază lipsa de condescendență. 

Finalul săptămânii aduce împlinirea conjuncției Jupiter-Capul Dragonului 
care nu se adresează doar acestui interval, ci anului întreg, fiind un element 
reprezentativ pentru acest sector al vieții pe care-l parcurge. Poziția aceasta este 
binefăcătoare pentru demersurile sociale, pentru oamenii care vor o carieră 
îndrăzneață, dar și pentru ființele care, ignorând situațiile care ar putea să le 
sporească acum capitalul de imagine, se ocupă de ei înșiși. Acolo vor apărea, pentru 
aceste persoane, marile realizări, dar tot acolo vor apărea și marile încercări, marile 
iluzii. Indiferent că acționăm în zona individuală ori pe cea publică, a crede că viața 
este definită doar de calitatea succesului de acum este o eroare, de altfel, este cea 
mai mare și mai periculoasă eroare predispusă de această conjunctură. Apoi, în 



Săptămâna 20 – 26 iunie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 16 iunie 2016, ora 5:00 

ultima zi a acestei săptămâni, pentru a înțelege că sectorul acesta tinde către ținte 
foarte înalte, se împlinește ultimul trigon Jupiter-Pluton de pe faza descendentă a 
ciclului inspirației. Așadar, și prin ceea ce pregătește finalul săptămânii, dar și prin 
ceea ce se consumă la acel moment, vorbim despre educație, despre instrumentele 
pe care le invocă pentru a rezolva o tensiune sau pentru a merge mai departe pe un 
traseu îndrăzneț. Obstacole vor fi, chiar multe, unele dintre ele foarte delicate, 
plasate în momente cheie ale acestei săptămâni. Cine nu va pierde viziunea de 
ansamblu va înțelege și ce are de făcut acum, adică va putea să-și ducă la 
îndeplinire demersurile cotidiene, scurte, dar și care este rostul pe care-l are în 
această zonă existențială sau, în cazul ființelor profunde și lucide, cum anume s-a 
împlinit viața până în momentul acesta, care au fost marile trepte, care au fost 
marile etape ce s-au împlinit deja și care definesc puterea de acum. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a gândi simplu. Tot 
ceea ce se complică ar putea, chiar împotriva voinței individuale, transforma o 
discuție în contradictoriu într-o mare problemă a vieții. Desigur, așa cum este de 
așteptat, nimeni nu-și dorește asta. 

 
Luni, 20 iunie 

Luni 20- 6-2016  3:09    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Luni 20- 6-2016  5:44    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 

Luni 20- 6-2016 10:59 Sun (Gem) Tri [Lib] Juno 
Luni 20- 6-2016 13:45    Luna (Sag) Sex [Lib] Juno 

Luni 20- 6-2016 13:59 Sun (Gem) Opp (Sag) Luna (Full Luna) 
Luni 20- 6-2016 14:52    Luna (Sag) --> Capricorn 

Luni 20- 6-2016 15:44   Venus (Can) Tri (Sco) Lilith 

Luni 20- 6-2016 17:51 Mercury (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Luni 20- 6-2016 20:08 Mercury (Gem) Squ [Pis] Neptune 
Luni 20- 6-2016 21:17    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Luni 20- 6-2016 21:50    Luna (Cap) Opp (Can) Venu 
 

Se tulbură un drept. Magnetismul vieții personale generează evenimente 
ample, de durată. Nemulțumirea și agresivitatea vin din înțelegerea greșită a 
unor termeni. Totul este prea rece, prea închis, prea umed. Iluzie. Păcălire. Cei 
curajoși pornesc fiecare pe câte un drum. Respect față de realizările celorlalți. O 
tentație ridică la suprafață probleme pe care le-am crezut rezolvate. Cel care este 
creator de valori pune condiții noi. Flexibilitate. Bunele moravuri și educația sunt 
puse la îndoială. Opoziția nu creează mari semne de întrebare. Viața socială se 
schimbă. Nu putem deține controlul asupra deciziilor și reacțiilor. Ambiția crește 
tensiunea. 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. Succes complicat. 

 
Prima zi a săptămânii este una dinte cele mai puternice și mai dinamice ale 

acestui interval pentru că aduce o multitudine de unghiuri care se împlinesc acum 
și care subliniază, după cum constatam din deviza generală aplicată acestei 
săptămâni, divergențe de opinie, severitate a deciziilor cu care nu suntem obișnuiți 
să lucrăm. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în această zi se împlinește Luna 
plină, iar faza aceasta a Lunii atinge momentul de maximum când cele două 
luminarii ocupă ultimele grade ale zodiilor Gemeni și respectiv Săgetător. De aici și 
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caracterul dur, intransigent sau compromițător la adresa moravurilor, la adresa 
educației, ca și cum iluzia și păcălirea devin dintr-odată exemple de curaj și de 
îndrăzneală. 

Apoi, există o formă de tentație, una mai plăcută, mai atractivă sau mai 
dulce. Trigonul lui Venus din Rac cu Luna neagră din Scorpion folosește acest nerv, 
acest impuls agresiv pentru a obține puterea. Dacă urmărim care este mesajul 
planetei Mercur din zodia Gemeni, cel care se implică acum într-un careu în T pe 
semne mobile cu planeta Neptun în calitate de focar, cea care se află foarte aproape 
de Coada Dragonului, înțelegem de ce percepțiile asupra vieții sunt mult modificate 
și de ce abuzurile gratuite sunt elemente care rămân accesibile, nu doar oamenilor 
profunzi sau înzestrați cu un anumit spirit de observație, ci tuturor. Cu toții avem 
experiențe de viață și existența acestora este singurul reper care contează acum. 

Ceea ce este forte important din schema astrală a zilei de 20 iunie ne 
îndeamnă să ne impunem opinia, poate chiar cu severitate, pentru că, după cum 
vom considera în momentul acesta, se pare că ea este foarte importantă pentru ceea 
ce vom avea de făcut de-a lungul acestei săptămâni ori pentru mersul lucrurilor, așa 
după cum este el prezentat în următoarele luni. Puterea pe care individul o are 
acum vine dintr-o structură a gândirii, dintr-o schemă mentală, una intelectuală, 
dintr-o zonă unde se lucrează ușor cu termenul, cu noțiunea sau poate chiar cu 
cuvântul cu scopul de a deține controlul asupra deciziilor celorlalți, dar și asupra 
reacțiilor lor. Pentru a avea garantul acestui succes ne folosim de multiple 
instrumente. Apelăm la șantaj, la seducție, la acuzații sau la o presiune psihică, una 
care i se va părea unui om needucat, imatur sau neinstruit drept o dovadă de 
concentrare sau de putere. În consecință, schema zilei de 20 iunie ne aduce 
aproape de un succes complicat și tocmai pentru că lucrează foarte bine cu iluzia 
libertății, bucuria câștigului de acum nu va putea fi menținută în descendență. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne atrage atenția asupra a ceea ce am 
alimentat până acum și ni se pare că este un element de maximă importanță și 
vrem să credem cu tărie că, numai lucrând în felul acesta, obținem un respect 
foarte puternic din partea celorlalți sau reușim să rezolvăm o problemă de 
atitudine, una de comportament, o complicație socială generată de deciziile 
celorlalți, de opiniile lor iresponsabile. Luna plină de acum este încărcată de o 
energie grea, una complexă despre care aflăm, prin conjuncturi susținute de 
planete care tranzitează acum zodiile mobile, că susține un mesaj negativ, unul 
complex, unul lipsit de condescendență, dar încărcat de mobilitate prin care ar fi 
trebuit să rupă gura târgului, să atragă atenția asupra unor probleme chiar și atunci 
când acestea nu sunt deloc importante. Iluzia libertății ne oferă acum atracția către 
un succes complicat, unul care ne va pune în mare dificultate în lunile următoare. 
Putem deține acum controlul, putem să ne ridicăm deasupra acestor predispoziții 
apăsătoare dacă nu acceptăm că minciuna este soluția tuturor problemelor. 
Combinațiile complexe de acum, privite prin contextul lunii iunie, ne oferă o mare 
diversitate de situații ce ar putea foarte ușor să se transforme în mari divergențe de 
opinie și cel care participă la acest război al ideilor să se simtă foarte important prin 
statutul pe care-l are, de altfel, unul nesperat. Impulsul acesta ar putea să ne ia 
mințile, să ne facă să credem altceva despre noi înșine ori despre adversari, să 
credem că suntem puternici sau foarte flexibili, că nu avem noroc ori că minciuna 
nu este ceea ce am crezut până acum. Maniera în care vom gestiona aceste 
conjuncturi, adică respectul pe care-l vom păstra pe mai târziu reprezintă și măsura 
greutății pe care o vom primi din partea celorlalți, din partea comunității sau din 
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partea prietenilor, adică reprezintă răul în care investim acum. Cu cât vom fi mai 
buni, cu atât mai puțin rău vom întâlni în lunile care urmează, în lunile de vară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă avem 
acum mai multă mobilitate, mai multă flexibilitate putem obține și o indulgență în 
privința moravurilor. În această zonă nimic nu se schimbă. 

 
Marți, 21 iunie 

Marti 21- 6-2016  1:34 Sun (Gem) --> Cancer (Summer Solstice) 
Marti 21- 6-2016 13:38    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Marti 21- 6-2016 20:57    Luna (Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 21- 6-2016 21:59    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Marti 21- 6-2016 22:15    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 
 

Sentimentul sunt puternic. Inspirație. Justiția face trimitere la episoade 
aparent similare. Se mediază un eveniment din trecut. Se găsesc resurse pentru 
rezolva unui conflict major. Evenimentele întâmplătoare sunt interesante. Se 
manipulează valori ce țin de o altă forma de disciplină sau de precizie. Implicare. 
Deschidere către un mare evenimente sociale. Oportunități ce creează nostalgii. 
Compromis. Se plătește un preț. Veștile bune sunt dincolo de un obstacol. 

 
În noaptea de luni spre marți Soarele va intra pe zodia Rac și, abandonând 

zodia Gemeni, se va alătura planetei Venus ce se află de ceva vreme în tranzit prin 
zodia Rac. Elementul dominant care vine împreună cu acest solstițiu de vară este 
cel dat de rezolvarea unui conflict major. Deocamdată nu putem vedea imediat 
rezultatele acestei soluționări, însă pasul care se face acum reprezintă un element 
definitoriu datorită căruia lucrurile rele care s-au consumat în prima jumătate a 
anului nu vor mai putea fi repetate pe mai târziu. Va putea fi constatată o 
reinventare a acestora, o trecere a acestor răutăți într-o altă etapă, o 
redimensionare a lor, însă nu o repetarea lor. Evenimentele care se vor consuma cu 
intrarea Soarelui pe zodia Rac face trimitere la emoție, la responsabilitate și la 
muncă. Ceea ce ni se întâmplă începând cu 21 iunie nu este rodul unor întâmplări, 
însă devine foarte interesant pentru că ne duce spre purificare. Este pentru prima 
dată anul acesta când ne întâlnim așa ceva și nu se știe dacă ne vom mai întâlni cu 
forma aceasta de conștientizare până la finalul anului. Modalitatea aceasta prin 
care vom alege să ne purificăm s-ar putea să ne creeze mari conflicte. Aceste 
conflicte nu sunt însă obișnuite, ele își au rădăcina în multe evenimente care s-au 
consumat în prima jumătate a anului și trebuie să transformăm expresia personală 
într-o forță și mai mare. Oamenii care au fost orientați în mod negativ vor deveni și 
mai intriganți, adică vor apela la instrumente tangente la calomnie, aroganță și vor 
deveni persoane și mai răzbunătoare. Acolo unde au dat dovadă de un minimum de 
înțelegere sau de iertare, următorul pas va fi compromisul, dar situația aceasta nu 
va dura, ci, va ține, cel mult, până la finalul acestei săptămâni, după care totul se va 
transforma într-o mare realizare. Deși inteligența nu este specifică acestei zodii, 
cunoscând, ca un paradox, multe persoane înzestrate cu o inteligență rară care au 
venit din acest semn, momentul de față ne vorbește despre lucruri ciudate sau 
despre lucruri care devin ciudate pentru că se renunță la un patrimoniu, la acel 
element valoros cu care natura ne-a înzestrat. Se întâmpla lucrul acesta pentru că 
din zodia Rac ne vine de cele mai multe ori un obstacol supradimensionat. Acest 
obstacol ne lasă impresia, nouă, persoanelor care nu putem trece de el, că 
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reprezintă o sumă a mai multor direcții. Printr-o analogie, fără a ne extinde foarte 
mult, cu nativul născut în acest semn, cel care trăiește două vieți într-una, 
momentul acesta poate aduce o conștientizare absolut impresionantă legată de 
propria poziție, de bunurile celorlalți, de rostul pe care-l avem în această lume și 
despre ce anume am putea face cât mai mult într-un timp cât mai scurt pentru a 
obține maximum de eficiență. Riscurile acestor concentrări nefirești sunt lesne de 
dedus. Dacă vom depăși etapa compromisului, adică vom face multe lucruri de 
dragul de a face, fără a considera că suntem obligați ori că plătim un preț pentru 
ceva, atunci toate lucrurile acestea dureroase și neplăcute vor fi acceptate cu o 
demnitate de invidiat. 

Prin urmare, 21 iunie, ziua solstițiului de vară, ne arată cât de puternici 
suntem în raport cu aspirațiile pe care le avem. Este adevărat, imediat ce Soarele a 
intrat în zodia Rac observăm cum sentimentele devin mai puternice și doar ele ne 
vor duce către episoade încărcate de glorie. Ca într-un paradox, 21 iunie nu este 
ziua în care să căutăm gloria, dar ne aflăm pe această pantă, pe acest teren alunecos 
și este suficient să ne lăsăm doar în voia acestor forțe naturale pentru a ajunge 
acolo. Totuși, schema aceasta ridică o problemă de atitudine pe care noi vrem să o 
soluționăm, nu să o transformăm într-o filosofie de viață. Adică lucrurile sunt bune, 
ele ne sporesc vizibil capitalul de imagine, dar noi nu avem nevoie de glorie, nu 
avem nevoie de motivele pe care ceilalți să le folosească pentru a ridica statui și a se 
închina la ele, nu avem nevoie să le oferim celorlalți modele de reușită atât timp 
cât, după cum ne spune sufletul, panta aceasta alunecoasă care duce spre glorie nu 
este ceea ce ne-am dorit, ci rezultatul unor forțe pozitive pe care ne-am fi dorit să le 
întâlnim puțin mai încolo. 

Zodia Rac aduce însă și acest impuls de a diminua/inhiba un element 
personal pentru că el nu este văzut în totalitatea sa. Ceea ce se întâmplă acum cu 
trecerea sa pe zodia Rac reprezintă o pregătire pentru un demers foarte îndrăzneț 
care se va soluționa cu o mare realizare. Trecut pe zodia Rac, Soarele va trebui să se 
pregătească pentru a intra, cât de curând, spre finalul acestei săptămâni, în 
fereastra sextilului cu Capul Dragonului și, ca o consecință, să poată media tendința 
Nodurilor. Dacă desconsiderăm acum panta aceasta alunecoasă ce ne duce spre 
glorie sau spre succes ne grăbim în a trage concluzii eronate. Nu trebuie decât să 
avem puțină răbdare, să ne punem picioarele în apă rece, să dormim mai multe, să 
alergăm, să ne petrecem timpul într-un mod agreabil încât atenția aceasta 
păguboasă să fie îndreptată către altceva. Vom vedea că, imediat ce Soarele va intra 
în fereastra sextilului cu Capul Dragonului, evenimentele sociale vor avea o altă 
importanță și rezonanța cu oamenii ce vor deveni foarte importanți până la finalul 
anului va fi alta. Cu alte cuvinte, momentul acesta de trecere a Soarelui pe zodia 
Rac anunță o adevărată reușită. Cine se va grăbi, înainte de vreme, să o strice, va 
avea ce regreta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi calmi și de a respecta 
binele social, nu ca o formă de recompensă, pentru că acest bine nu poate fi 
cumpărat, ci ca o invitație la a intra într-o altă zonă. A considera că am primit un 
cadou cu care să ne jucăm în bordeiul în care am trăit până acum înseamnă a refuza 
invitația de a ne muta într-o locație mult mai generoasă, poate chiar într-un palat. 
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Miercuri, 22 iunie 
Miercuri 22- 6-2016 11:00    Luna (Cap) Sex [Sco] Mars 

Miercuri 22- 6-2016 11:54    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Miercuri 22- 6-2016 14:18    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Miercuri 22- 6-2016 22:01    Luna (Cap) Squ <Lib> Juno 

Miercuri 22- 6-2016 23:00    Juno <Lib> S/D 
Miercuri 22- 6-2016 23:07    Luna (Cap) --> Aquarius 

 

Deschidere. Revenire la relații mai vechi. Normalitatea este din nou 
predefinită. Îndoieli. Puterea vine din interior. Echilibrarea individului înseamnă 
echilibrul transmis grupului de apartenență. Se găsesc noi resurse. Lumina este 
plăcută. Ambalajul este foarte important. Se traversează ultimul conflict dintr-o 
serie de tensiuni relaționale. Mari așteptări de la ceilalți. Adâncimea sufletului ne 
duce mai aproape de luciditate. Lipsa unei plăceri amână un eveniment. 
Avertismentele sunt importante. Se ține cont de povestea frumoasă a unei victime. 
Amplitudinea evenimentelor ne îndeamnă să o luăm de la capăt. 

 
Trebuie să găsim resursele necesare pentru ca în această zi să spunem 

adevărul. Adevărul este elementul care va răni cel mai mult, care va aduce cea mai 
multă instabilitate și care, în plus, ne va apropia cel mai mult de realitatea pe care 
nu am avut puterea să o vedem clar până acum deoarece am fost mult prea atrași 
de binele pe care ni l-am închipuit. În momentul acesta, prin revenirea lui Junon la 
mersul direct, descoperim adevărul de dincolo de cuvinte, adâncimea frumuseții, 
puterea ce a mers dintotdeauna pe două fronturi. Tensiunile relaționale pe care ni 
le amintim acum sunt în mare parte dominate de plăcere, de impulsul acela care a 
consumat și care, prin consumul în sine, ne-a lăsat impresia că trăim un moment 
frumos, intens și plăcut. Un om cu adevărat frumos, un om puternic și rafinat, va 
sesiza însă că rafinamentul se află în afara acestor impulsuri mai puțin plăcute. Cei 
care au mari așteptări de la această revenire a lui Junon la mersul direct s-ar putea 
să fie dezamăgiți acum. Această revenire se va realiza lent ca eveniment și brusc 
doar ca opinie. 

Oamenii care pierd în vedere detaliile acestea, cei care au mari așteptări de la 
ceilalți, ca și cum aceștia trebuie să le împlinească anumite așteptări sau să 
contribuie, cu patrimoniul personal, la rezolvarea problemelor celorlalți, vor avea 
mari neplăceri acum pentru că nu știu cum anume să se pregătească pentru 
vibrațiile zilei de 23 iunie, care sunt destul de complicate. Pentru că în seara acestei 
zile Luna va trece pe zodia Vărsător, mulți vor avea intuiția a ceea ce urmează să se 
consume pe 23 iunie, vor avea senzația că o poveste frumoasă sau o poveste pe care 
vor, cu tot dinadinsul, să o prezinte ca fiind frumoasă, nu are nevoie decât de 
puțină dizarmonie pentru a trece într-o zonă întunecată și a se transforma într-un 
eveniment trist. Trebuie să știm, tocmai pentru că suntem implicați într-un proces 
de cunoaștere, că lucrurile acestea, dominate acum de revenire, poartă această 
amprentă a reîntoarcerii la o luciditate mai veche. Împreună cu această luciditate 
mai veche ne vine și memoria conflictului mai vechi. Acum, însă, nu trăim prin 
conflictul mai vechi, decât dacă am iubit tensiunile trecute și rememorarea lor 
reprezintă un fel de plăcere vinovată. 

Prin urmare, 22 iunie reprezintă o zi de mare deschidere. Ceea ce se 
consumă acum cu revenirea lui Junon la mersul direct are statut de înțelegere, de 
acceptare sau de descoperire a unui fir foarte subțire care trece neobservat pe lângă 
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animale foarte fioroase. Episoadele programate a se consuma în această zi impun 
individului gânduri triste, reacții impulsive, de grijă, nedumerirea sau îngrijorare 
pentru a-l convinge că revenirea lui Junon la mersul direct înseamnă revenirea la 
un conflict de natură relațională. Este adevărat, în momentul acesta, Junon se află 
în fereastra opoziției cu Uranus, semn că, indiferent de tipul său de deplasare, 
poveștile de viață la care participă nu au nimic plăcut, dar dacă am sta strâmb și am 
judecat drept, dacă am fi suficient de lucizi încât să privim și în altă direcție, nu 
doar acolo unde ne arată așteptările pe care le avem de la ceilalți, am putea vedea 
că ecuația astrală a zilei de 22 iunie conține mai mult decât o continuitate a 
opoziției lui Uranus cu Junon, adică aduce o împlinire sau o înțelegere a rostului 
pentru care a trebuit să trecem prin ceea ce amintim acum și nu ne face plăcere. 
Omul puternic va putea ieși din această capcană, va dovedi că are o profunzime a 
sufletului creionată dincolo de plăcere sau de instinct. Unii vor vedea în 
amplitudinea evenimentelor îndemnul de a o lua de la capăt și nu se vor speria 
tocmai pentru că sunt profunzi și au o viziune cuprinzătoare asupra vieții care nu-i 
obosește și nici nu le consumă inutil din putere. Viziunea de ansamblu le dă acum 
oamenilor încredere și optimism, îi face să aibă o atitudine adecvată în fața 
obstacolelor. Obstacolul de acum atrage atenția asupra diversității, iar norocul 
încurajează prețuirea vieții, dar și a tuturor celor care participă la spectacolul ei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu alimenta conflictul, 
indiferent spre ce suntem atrași. Poveștile frumoase se construiesc din pasiune și 
dacă, pe alocuri, ele mai conțin și conflicte, acestea sunt penumbre care anunță 
mari împliniri, nu episoade nefericite care să rămân așa în memorie. 

 
Joi, 23 iunie 

Joi 23- 6-2016  1:57 Mercury (Gem) Squ (Vir) Jupiter 
Joi 23- 6-2016  5:45    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Joi 23- 6-2016  6:16 Mercury (Gem) Squ [Vir] North Node 
Joi 23- 6-2016 20:26    Luna (Aqu) Sex [Sag] Saturn 

 

Confuzie. Sfaturile nu sunt urmate. Transformare. O remarcă interesantă, 
ce vine din anturaj, este compromisă. Modulație. Experiența senzorială se 
schimbă. Reverberații. Dorință de acțiune. Dorință de a conduce. Vina cuiva este 
preluată. Sarcini suplimentare. Totul devine foarte greu. Absența realizărilor 
cerute înseamnă tristețe. 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. 

 
Problematica zilei de 23 iunie face trimitere la o formă de inventariere, ca și 

cum avem neapărat nevoie să știm care sunt prietenii, care sunt adversarii, iar 
dintre aceștia care au cele mai bune intenții sau care nu, care sunt vrednici în a 
merge mai departe pe acest traseu încercat și care trebuie lăsați în urmă. Momentul 
acesta de conștientizare poate lăsa un gust amar, nu pentru că am fi în această zi în 
afara minciunii sau în afara unei forme dulci de păcălire, ci pentru că, gustând din 
acest pahar de nectar fals, ducând la îndeplinire o recomandare pe care o primim 
din partea celor din jur, îi lăsăm pe aceștia să vadă că îi ascultăm, în timp ce atenția 
noastră ne ajută să vedem dincolo de aparențe, adică să observăm ceea ce este fals 
și ciudat și, pe baza acestor observații, să luăm o decizie. Dacă am ajuns în punctul 
în care să adoptăm o decizie toate celelalte elemente care vor veni în ecuația astrală 
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a acestei zile vor fi foarte simple. Până să descoperim acea simplitate, totul ni se 
pare complex, periculos sau încărcat de spaimă. 

Unghiurile care se împlinesc în această zi, adică cele două careuri pe care 
Mercur le realizează cu Jupiter și, respectiv, cu Axa Dragonului, înseamnă de fapt 
participarea la o configurație numită cruce mobilă. Din cauza instabilității toate 
lucrurile par irealizabile și asta pentru că nu avem nivelul necesar pentru a lucra cu 
elemente atât de flexibile, de mobile sau de îndrăznețe. Elementul definitoriu al 
zilei de 23 iunie ne vorbește despre o experiență, poate chiar una extrasenzorială, 
care ne ajută să ne extindem orizontul de percepție și să vedem că această 
mobilitate ar trebui, de fapt, să se manifeste într-un alt plan, nu în această lume 
încărcată de limitări și tristeți. Cine va reuși să facă lucrul acesta va preschimba 
toată această zăpăceală a crucii mobile într-un element care poate transforma 
îndoiala în contemplație, iar pe baza acesteia să poată fi selectiv fără regrete ori 
resentimente împotriva celor pe care îi lăsăm în urmă pe motiv că nu pot ține pasul 
cu transformările de acum. 

Privit separat de ansamblul zilei, careul lui Mercur cu Jupiter, cel care se va 
împlini în noapte de miercuri spre joi, ne tulbură visul, ne aduce o instabilitate, atât 
în planul metabolismului, ceea ce ar putea tulbura somnul, cât și în planul 
judecății, al proceselor mentale, cele care ajută în accesarea memoriei. Nu numai că 
există un impuls fizic căruia nu-i putem rezista și care ne alungă somnul, dar 
mintea lucrează ca o moară de vânt ce nu poate fi oprită. Apoi careul lui Mercur la 
Axa Dragonului este un moment de tristă amintire pentru că ne îndeamnă să citim 
altfel evenimentele sociale, ca și cum destinul în sine trebuie să fie definit de ceea 
ce nu am împlinit acum, în această perioadă. Eșecul de acum, obstacole de acum 
sunt doar niște ipostaze, nu cele care pot fi aplicate destinului în ansamblu. Pe 
acest unghi oamenii se pot îndoi de calitățile lor, doar pentru că acum nu le pot 
pune în aplicare sau nu mai au puterea necesară să treacă de acest mic obstacol, 
deși, într-o reprezentare mentală, dacă acest obstacol ar dispărea, traseul lor ar 
merge mai departe. Dacă vor fi suficient de lucizi încât să înțeleagă că acest 
obstacol nu este capătul drumului și că, simulând mental absența obstacolului, își 
dau seama că ar putea merge mai departe, ar avea mai mult curaj și deciziile pe 
care le vor lua nu ar fi împotriva celorlalți, nu i-ar acuza, nu i-ar învinui de nimic, i-
ar ierta și i-ar integra în realizările pe care le au de atins de acum încolo. 

Prin urmare, 23 iunie ne ajută să trecem dincolo de ceea ce ni se pare de 
nedepășit, de netrecut ori de neînvins. Momentul acesta trebuie să rămână în 
conștiința de grup ca un element dominat de un rezultat practic, de observație 
practică, de ceva real care poate fi pus în vitrină și încadrat de orice vizitator într-o 
schemă mai mare sau care poate fi folosit ca instrument de lucru și la case mai 
mari. În consecință, 23 iunie este o zi de reverberații, una în care suntem tentați să 
ne bucurăm de grijile celorlalți, de patimile lor, de obstacole pe care nu le pot 
depăși. Privind dintr-un alt cadru, fiecare va avea acum ceva de parcurs, fiecare va 
întâlni o piatră în calea sa și în funcție de cum și-a calculat traseul, de cât de multă 
putere i-a mai rămas în urma divergențelor de opinie, de cât de multă severitate 
pune în decizia de a depăși acest obstacol, va vedea unde poate ajunge. 

Noi, pentru că studiem astrologia, pentru că înțelegem acest mesaj complex 
al astrelor, știm că totul nu este decât o imensa himeră. Nu trebuie să ne gândim că, 
privind obstacolul, suntem la capătul drumului, ci că realitatea poate fi altfel, adică 
dacă acesta nu ne-ar fi apărut în cale nu ne-am fi gândit că traseul se termine aici. 
Am fi mers mai departe. Așadar, motivul lipsei de putere este și el ireal. Obstacolul, 
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pentru a exista, trebuie să ne convingă că ni s-au terminat rezervele. De aici și 
imensa păcăleală pentru că nu degeaba trecem printr-un careu între Lună și Lilith. 
Avem nevoie însă să fim puternici, curajoși și deschiși către ceea ce ne face mai 
rafinați, mai iubitor, mai calzi și mai înțelepți, nu către ceea ce ar putea să confirme 
un final al drumului pentru că acest final nu este citit corect. 

Desigur, în funcție de nivelul pe care-l are un individ, acesta poate considera 
că finalul drumului poate lua înfățișarea unei suferințe sau a refuzului de a obține 
un drept, poate fi și o înțelegere profundă referitoare la faptul că trăiește într-un 
mediu toxic ori că orice ar face nu ar putea nicicum să schimbe opiniile celorlalți. 
Iarăși spun, cu toții suntem oameni, iar dacă aceste obstacole sunt organice ori 
generate de comportamentul uman, toți fiind plasați sub aceeași predispoziție 
astrală, nu trebuie decât să avem răbdarea necesară ori rezistența potrivită pentru a 
aștepta să treacă puțin timp. Așa cum noi ne vom transforma sub imperiul unor 
forțe complexe, la fel și ceilalți. Dacă vrem să depășim acest obstacol care li se pare 
multora de netrecut, nu trebuie decât să fim atenți pentru a nu rata întâlnirea cu 
această observație a transformărilor celorlalți, moment când ar trebui să acționăm 
altfel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni cu ceea ce simțim, de 
a fi calzi cu ceea ce primim, de a fi puternici cu ceea ce vedem și credem că este de 
neînfruntat. Toți au astăzi opinii despre ceea ce simt, înțeleg și fac. Un om puternic 
va privi și va știi că toate aceste chipuri care încurajează sau înspăimântă sunt de 
fapt contururi într-o ceață foarte deasă și va aștepta ca aceasta să se risipească. 

 
Vineri, 24 iunie 

Vineri 24- 6-2016  8:45 Luna (Aqu) Tri (Gem) Mercury 

Vineri 24- 6-2016 17:24    Luna (Aqu) Squ [Sco] Mars 

Vineri 24- 6-2016 18:45 Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 
 

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 de grup. Acțiuni cu dublă semnificație. Întunericul invadează. 
Reproducere. Nevoie de a demonstra propriul potențial. Mediocritate. Sunt 
rezolvate nevoi imediate. Descoperiri. Susținerea unui lider înseamnă și contactul 
cu agresivitatea sa. Autocontrol. Dominare. 

 
Sunt multe lucruri mărunte cărora suntem tentați să le acordăm prea mare 

importanță în ziua de 24 iunie. În primul rând, intrăm în spațiul acestei zile cu ceea 
ce s-a consumat anterior, în mijlocul săptămânii, când ne-a fost clar că dorința nu 
ne poate duce acolo unde ne-am așteptat. Apoi, ne rămân și senzațiile pe care le-am 
avut în preajma unor oameni răi sau în preajma unor oameni foarte buni, adică 
rămânem impregnați de atmosfera a ceea ce s-a consumat în ziua anterioară și 
încercăm să încadrăm toate acestea într-o zonă superioară. Din nefericire, careul 
Lunii cu Marte, cel care se va consumă în a doua parte a zilei, ne pregătește pentru 
un moment de lansare. Acest moment de lansare vine printr-o atracție față de 
mediocritate, prin susținerea unui lider care nu are contact cu realitatea și ale cărui 
fapte au fost dominate de agresivitate. Totuși, acel personaj interesant atrage 
atenția opiniei publice prin autocontrol și dominare, deci interesul pe care îl 
trezește celorlalți este cumva susținut de o putere personală. 24 iunie va fi o zi 
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dominată de interesul față de această putere personală pe care ne-am dorit-o, 
pentru că aceasta face notă discordantă cu ceea ce s-a consumat de-a lungul acestei 
săptămâni și ne sugerează că nu lucrează cu divergentele de opinie, nu se consumă 
în situații penibile, ci aduce un caracter încrâncenat opiniilor, adică le impune. Cu 
alte cuvinte, 24 iunie ne aduce o altă formă de autocontrol, una pe care ne-ar plăcea 
să o reproducem, să o copiem la un aparat care multiplică, să ne-o lipim pe minte, 
pe suflet sau pe corp în ideea că aceasta ne poate oferi o nouă identitate. 

Apoi, pentru că Luna se va afla în această zi într-o relație bună cu Mercur, va 
exista un plus de comunicare, însă această comunicare este sclava îndoielilor pe 
care le-am conștientizat pe 23 iunie. Oricât de bine ne-ar fi, nu putem să nu negăm 
ceva, ca și cum alegem să discutăm despre un bine complet iluzoriu. 

Prin urmare, 24 iunie ne vorbește despre o formă de libertate pe care nu o 
putem atinge, dar, de dragul ei, căutăm o soluție de compromis. Încercăm să 
evităm libertatea celorlalți, autocontrolul lor ori puterea de dominare pe care am 
văzut-o în exercițiul funcțiunii. Dacă suntem atrași de lucrurile acestea arată că ne 
place să trăim în mediocritate, că ne face plăcere să reproducem fără să fim 
conștienți de riscurile imitației. Este suficient un gând care să fie scăpat de sub 
control pentru ca toată această poveste frumoasă ori istorisire de care ne lăsăm 
cuprinși să capete o dublă semnificație. 

Aceste semnificații se referă la nevoia de a ieși dintr-o situație conflictuală în 
care mai că nu ne aducem aminte cum am intrat. A doua semnificație este cea a 
plăcerii de putere. Niciuna dintre aceste două elemente nu este foarte utilă pentru 
momentul prezent. Lucrul acesta ne este însă cunoscut, nu doar din ecuația astrală 
aferentă acestei zile, acestei săptămâni ori acestei luni, ci a anului în sine, cel care 
lucrează cu dihotomiile periculoase.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda puterea pe care 
o vedem la alții cu bucuria pe care o simțim, dorindu-ne să o avem și noi. A face 
această confuzie între a dori și a avea este o dovadă de mediocritate. 
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Sâmbătă, 25 iunie 
Sambata 25- 6-2016  1:36 Jupiter (Vir) Con [Vir] North Node 

Sambata 25- 6-2016  1:49 Sun (Can) Tri (Sco) Lilith 
Sambata 25- 6-2016  4:26    Luna (Aqu) Tri (Lib) Juno 

Sambata 25- 6-2016  5:28    Luna (Aqu) --> Pisces 

Sambata 25- 6-2016 12:21    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 

Sambata 25- 6-2016 13:03 Sun (Can) Tri (Pis) Luna 
Sambata 25- 6-2016 22:57    Luna (Pis) Tri (Can) Venus 

 

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. Voință sporită. 
Noroc. Succes. Putere de a acționa pe mai multe planuri. Este temperată o 
instabilitate. Sectorul social își rezolvă de la sine probleme specifice. Îndemânare. 
Informațiile eronate sunt clarificate de urgență. Aprecierile și tabieturile 
constituie un stimul pentru progres. Dimensiunea ezoterică reprezintă o atracție. 
Se face apel la o altă schemă socială. Cele mai multe acțiuni sunt încununate de 
succes. Înclinație spre studiu. Sensibilitatea artistică este apreciată. Performanță 
prin desprindere de ridicol. Să fim cumpătați! Se poate face spectacol din orice. 
Încercările personale combat deziluziile și pesimismul. Este evitat un accident. 

 
Conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului este unul dintre cele mai 

importante elemente ale anului 2016. Acest unghi ne vorbește despre expresivitate, 
despre demersuri încununate de succes, despre un rezultat pozitiv pentru care am 
lucrat mult timp, nu doar anul acesta, ci de câțiva ani încoace. Apoi, o altă 
componentă care vine din conjuncția acestor două elemente astrale poartă 
amprenta folosirii unui bun, a succesului într-o zonă modestă care nu promite 
nimic, dar și confirmarea unor legături afective, cu toate că, până acum, acestea nu 
ne-au ajutat să înțelegem dacă au un rost, dacă le trăim pentru că nu avem altceva 
ori pentru că am ales prost. Prin conjuncția lui Jupiter cu Capul Dragonului viitorul 
pare frumos, puterea și expresivitatea activează acum la un nivel foarte înalt și 
suntem pe punctul de a da lovitura, de a deveni cunoscuți, puternici, foarte creativi 
așa cum nu am mai fost de mult timp, iar, în cazul persoanelor tinere, așa cum nu 
au fost niciodată. 

Dimensiunea esoterică, cea care este abordată în tipul de analiză de aici, nu 
are însă o componentă atât de eficientă precum vedem la celelalte. Obținem 
performanță ezoterică, însă numai prin desprinderea de ridicol, numai dacă am 
înțeles care au fost până acum posibilitățile multiple de evoluție și nu le-am 
respins, le-am clarificat, nu am lăsat în urmă lacune pe motiv că ele nu vor fi văzute 
de alții pentru că se adresează unui sector intim, am fost responsabili cu ceea ce ne-
am propus, am fost calculați și preciși în etapele pe care le-am parcurs. Zona 
aceasta este mult mai delicată decât sectorul material și va avea conotații neplăcute 
pentru următoarea perioadă, cât timp Soarele va trece prin zodia Rac, din cauza 
componentei dramatice care vine din acest semn, în special pentru ființele care 
lucrează în zona spirituală și care au imagine publică, așa cum sunt lideri sau 
formatorii de idei. 

Apoi, ziua de 25 iunie mai conține și împlinirea trigonului dintre Soare și 
Lilith, dar și trecerea Lunii pe zodia Pești unde va avea de împlinit un trigon cu 
Soarele. Fără această aprofundare, fără a îndeplini această condiție a înțelegerii sau 
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a succesiunii etapelor în mod logic, fără discontinuități, fără a ne întoarce, din când 
în când, la mediocritate, 25 iunie poate fi o zi excelentă. Picăturile de smoală care 
vin din partea Lunii negre ar putea să ne inspire teamă, să ne atragă spre 
întâmplări bazate pe obiective minore, să ne rupem de grup, să credem că putem 
activa în singularitate, să credem că binele pe care-l obținem acum reprezintă 
expresia cea mai înaltă unui destin. Nu este cazul să trăim cu această eroare, pentru 
că momentul acesta este doar un episod dintr-un șir lung de întâmplări care, 
încadrate în ansamblul vieții, ar putea defini trăsături esențiale ale destinului 
individual. Momentul acesta, dominat de o piramidă de apă ce are în vârfurile sale 
câte o conjuncție, este concentrat și aduce succes prin aprofundare doar dacă, prin 
aprofundare, prin această călătorie spre interior, găsim lucruri valoroase, materiale 
solide pe care, utilizate priceput, să le folosim la ridicarea unei construcții utile. In 
caz contrar, vom rămâne renumiți, cunoscuți, celebrii doar prin explorare. 
Deplasarea către interior nu ne va îmbogățit patrimoniul și nici nu ne va face mai 
puternici, ci doar mai curioși, doar mai interesați de ceea ce am putea găsi acolo. 

Prin urmare, 25 iunie ne testează calitatea pe care o avem în ceea ce am 
denumite generic până acum "destin personal". Cei care sunt profunzi nu vor 
considera că succesul de acum, binele pe care-l simt acum, avantajele de care se 
bucură în prezent reprezintă elementul definitoriu al unui destin victorios. 
Momentul acesta depinde mult de un proces de rememorare, de recunoaștere, dar 
și de înclinația de a pune în practică elemente bune, folositoare. Dacă până acum 
doar am teoretizat și nu am pus în practică nimic, 25 iunie va fi o zi de încântare și 
numai atât. Nu ne-ar putea ajuta o asemenea ipostază astrală să ridicăm un edificiu 
dacă în jurul nostru avem doar foi de hârtie pe care sunt desenate cărămizi. 
Absența unor calități reale, fără să conteze cantitatea lor, ci doar caracterul lor 
practic, real, face diferența între victorioșii care vor fi evidențiați de anii ce vor 
urma și victorioși care se bucură acum de ultimele raze ale succesului lor. 

Momentul acesta ridică o problemă de conștiință care va reliefa pentru prima 
dată în această săptămână ultima parte a devizei ce este atribuită: liberul 
consimțământ nu este respectat de nimeni. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 
acest liber consimțământ nu vine sub imperiul unor presiuni exterioare, ci dintr-o 
necesitate personală. În consecință, nu avem de ce să așteptăm răspunsurile 
celorlalți pentru că este o călătorie interioară, una intimă, una extrem de personală. 
Cu cât o persoană din preajmă va vedea mai puține despre călătoria celorlalți, cu 
atât liberul consimțământ este mai valoros și mai aproape de rostul pe care ar 
trebui să-l îndeplinească acum. 

Vor fi oameni care se vor teme de minciună, de performanțele celorlalți, de 
succesul lor, de ceea ce se declară. Cu toate că succesul acesta este clar, vizibil, el 
este plasat într-un an în care dihotomiile sunt periculoase. Succesul celorlalți s-ar 
putea să fie, de fapt, ultimele raze ale unei perioade de glorie, iar eșecul celorlalți s-
ar putea să fie, de fapt, primul pas pe o panta ascendentă. Luna neagră intervine 
acum prin două trigoane, unul asupra Soarelui, iar celălalt asupra Lunii, arătând 
că, în toată această frumusețe de combinații astrale, poate exista și posibilitatea de 
a interpreta greșit, fără a simți consecințele grave ale acestei erori de judecată, fără 
a conștientiza acum dacă vor exista repercusiuni negative pe mai târziu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi cumpătați. A fi cumpătați, 
acum, reprezintă modul în care ne exteriorizăm, fie liniștea, fie încrederea în sine, 
fie respectul pe care îl avem față de noi înșine și față de ceilalți. A fi cumpătați 
înseamnă a fi atenți asupra calității unui proces, fără a compara, așa cum ne-ar 
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tenta prezența Lunii negre în ecuația astrală de-acum, calitatea pe care o simțim cu 
cantitatea demonstrativă ce vine din partea celorlalți. 

 
Duminică, 26 iunie 

Duminica 26- 6-2016  1:53    Luna (Pis) Squ [Sag] Saturn 

Duminica 26- 6-2016  2:44    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Duminica 26- 6-2016 10:07    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Duminica 26- 6-2016 10:33    Luna (Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Duminica 26- 6-2016 10:36  Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Duminica 26- 6-2016 15:27 Jupiter (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Duminica 26- 6-2016 22:12    Luna (Pis) Tri [Sco] Mars 

Duminica 26- 6-2016 22:54    Luna (Pis) Squ (Gem) Mercury 
 

Se dă o sentință. Vorbele zboară prea ușor. Tristețe. Acces la informații pe 
care nu reușim să le controlăm într-un mod adecvat. Transformarea nu este 
pentru oricine. Ridicare pe un nou nivel. Ni se cere gândire structurată. Ideile au 
nevoie de educație. Nu mai putem risipi. Viața privată este în opoziție cu viața 
socială. Trăsăturile personale sunt ignorate de un for decizional. Aspirații către o 
lume mai bună. Loviturile de până acum sunt transformate în pași. Se merge 
foarte departe. Dorința de a conduce, de a fi în frunte, de a construi un traseu 
duce la soluționarea unor tensiuni curente. Putere fizică. Stări noi de conștiință. 
Atenția este îndreptată spre interior. 

 
Jupiter își va împlini în după-amiaza acestei zile ultimul trigon din actualul 

ciclu al inspirației, ciclul Jupiter-Pluton, care a debutat în decembrie 2007 și care 
se va finaliza în aprilie 2020. Acest ciclu al inspirației ne propune acum să fim mult 
mai realiști, să fim mai atenți la ce se întâmplă cu ceilalți pentru a vedea în ce 
manieră suntem compatibili cu ei, care sunt lucrurile mici pe care le putem 
transforma în elemente majore ale vieții sau ce nu a funcționat bine până acum 
pentru a mai recupera ceva în următorii ani. Este adevărat, predispozițiile acestea 
nu se adresează doar zilei de 26 iunie, adică echilibrul emoțional va avea nevoie de 
mult timp pentru a se adapta noilor condiții și a se pregăti pentru etapele dificile 
ale acestui ciclu (careurile de pe faza descrescătoare) pe care le vom parcurge, una 
în noiembrie 2016, iar alte două, una pe finalul lunii martie 2017, iar cealaltă la 
începutul lunii august 2017. Desigur, acestea nu sunt singurele aspecte pozitive, 
vom mai avea de parcurs și în 2018 trei astfel de ipostaze după care ne vom pregăti 
să încheiem acest ciclu al inspirației. 

Schema de acum ne vorbește despre o problemă de educație, una de 
conduită, de înțelegere a rolului participativ pe care l-am îndeplinit de la sfârșitul 
lunii 2014 și până acum, de când s-a încheiat ultima opoziție pe faza ascendentă. 
Acum, considerăm că este mult mai util să conlucrăm cu anturajul pentru un ideal 
comun, să oferim celorlalți ce știm mai bine, să fim docili sau binevoitori. Desigur, 
referindu-ne strict la ecuația astrală a momentului, observăm că nu toate vor fi  
bune acum, pentru că aspectele benefice care vin din trigonul Jupiter-Pluton au o 
altă destinație și nu se ocupă de lucruri mărunte. Cine dorește să participe la un 
bine foarte complex va trebui, prin voință proprie, să integreze acest bine într-un 
demers social. Pentru că situațiile acestea sunt favorabile, adică încurajează atât 
divergențele de opinie cât și deciziile categorice pe care am putea să le adoptăm cu 
maximă severitate, se activează, pe de o parte, un braț pozitiv al balanței, iar, de 
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partea cealaltă, în zona în care ar trebui să activăm în singularitate, să ne rezolvăm 
singuri problemele fără să folosim energia grupului, apar avantaje directe ori ca o 
consecință firească a transformărilor sociale, ceea ce poate deveni o expresie 
negativă pentru că situația aceasta s-ar putea lovi de rememorarea unor situații pe 
care le-am parcurs de la sfârșitul anului 2014 până acum și pe care, de fiecare dată, 
le-am refuzat. Înțelegem de aici că lucrurile bune vor conviețui cu cele rele și nu par 
să se amestece și nici să se rezolve. 

Prin urmare, finalul acestei săptămâni ne atrage atenția asupra unei 
necesități cu care ne-am mai întâlnit de pe finalul lunii aprilie 2014 până acum, 
dar, de fiecare dată, am refuzat-o. Avem nevoie să ne ridicăm pe nivelul următor, să 
selectăm, prin voință proprie, relațiile bune, să avem clar conturat un argument 
pentru care facem lucrul acesta pentru ca, mai târziu, să ne bucurăm de o 
revigorare fizică, de avantaje în sfera individuală, nu doar de unele venite din zona 
publică în virtutea inerției. 

În momentul acesta vom avea clar senzația că trăsăturile personale ar putea 
fi ignorate de un for superior. În realitate, lucrurile acesta, individuale și colective, 
merg pe tronsoane diferite, atât în această zi, cât și în următoarele, cât timp Soarele 
tranzitează zodia Rac, din cauza acestei note grave sau dramatice, ne arată că nu se 
amestecă, nu există interferențe între zona individuală și cea colectivă. Momentul 
cel mai grav ce ar putea veni din explorarea acestor unghiuri ține tot de nota 
dramatică ce vine din zodia Rac. Dacă zona individuală nu este acceptată pe spațiul 
public atunci individul nu se va opri, ci va insista pe această direcție, va striga mai 
tare, se va implica în mai multe demersuri individuale în speranța că, până la urmă, 
cineva îl va auzi. Dacă anumite decizii de pe zona publică nu produc efecte în plan 
individual, ar putea apărea frământări în centrele de putere, unele care nu sunt pe 
frecvența a ceea ce am cunoscut până acum, definite în special de relația negativă 
Uranus-Pluton, ciclul războiului. De aici înțelegem că în momentul acesta ne 
lipsește un element absolut esențial evoluției: viziunea clară. Această viziune clară 
simplifică efortul, selectează evenimentele și conservă energia. De aceea până spre 
finalul lunii iulie, începând cu finalul acestei săptămâni, preocuparea principală ar 
trebui să fie aceea legată de cât de clară este situația în care ne aflăm, de cât de 
lucizi vom fi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că suntem 
nevoiți să facem ceva anume. Nu suntem obligați să facem nimic. Tot ceea ce facem 
reprezintă expresia unei necesități pe care ne-am clarificat-o. Dacă în momentul 
acesta nu ne este clar ceea ce am lămurit altădată, ar trebui întâi să lucrăm asupra 
acestui aspect și apoi să vedem dacă este necesar să continuăm ori să suplimentăm 
efortul. 
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27 iunie - 3 iulie 2016 este săptămâna bifurcației celui mai important traseu 
și a celebrității podului dintre bucurie și tristețe. Dacă, referitor la prima parte a 
acestui mesaj, cea care se referă la o bifurcație pe un traseu preferat, cel pe care am 
mers în ultima perioadă, lucrurile sunt mai ușor de înțeles, partea a doua a devizei 
ar putea crea anumite confuzii. Ea se referă, cu precădere, la elementul care face 
legătura între bucurie și tristețe, nu amplificându-l, dacă există, sau inventându-l, 
dacă nu există, ci schimbându-i calitatea sau rostul. Acolo unde până acum ne-am 
interesat să construim un pod între bucurie și tristețe, preocupările acestei 
săptămâni, cele care sunt foarte aproape de bucurii foarte intense sau de 
dezamăgiri foarte corozive, nu vor mai satisface nicio nevoie. În consecință, acolo 
unde acest pod există, preocupările de-acum îl vor distruge din aproape în aproape. 
În zona unde nu am crezut că există o legătură între bucurie și tristețe această 
săptămână va fi cea mai intensă, se va remarca prin foarte multe episoade, 
provocări diverse, mesaje foarte numeroase, fără să conteze dacă acestea sunt bune 
sau rele. De altfel, a face legătura între bucurie și tristețe nu presupune ca aceste 
elemente de legătură să aibă o calitate anume, ci contează numărul lor și modul 
cum sunt argumentate. 

La capitolul evenimente astrale, zona aceasta ne impune un mare 
autocontrol. Chiar din prima zi, Chiron își va iniția mersul retrograd pe care-l va 
menține până spre finalul anului. Apoi, în mijlocul săptămânii, joi, 30 iunie, Marte 
își va reveni din mersul retrograd, adică vom constata că problema aceasta a 
maturității are nevoie de mai multă atenție și, în plus, primim și ajutor, adică se 
produce o reglare a impulsului, instinctului, gândul se așază mult mai ușor și nu 
mai există atât de multă aroganță și agresivitate pe lucruri banale. Cel puțin, în 
privința acestor elemente bazale, lucrurile vor fi mai simple. Desigur, există și o 
perioadă, începând cu după-amiaza zilei de luni și până în noapte de miercuri spre 
joi, cea care se suprapune peste intervalul cuprins între inițierea retrogradării lui 
Chiron și oprirea deplasării retrograde a lui Marte. Acest sector, în care un element 
predă ștafeta celuilalt, va fi dominat de o mare confuzie, deși suita evenimentelor 
va avea cam aceeași notă, adică vor fi multe, diverse și foarte educative. Acesta este 
sectorul în care trebuie să ne mobilizăm foarte puternic, să nu ne pierdem controlul 
și să nu confundăm extravaganța cu originalitatea, tristețile metafizice, cu 
dezamăgirile ce vin din trădare. Nu ne trebuie mult, ci foarte puțin, dar acest puțin 
trebuie invocat și menținut ca o prioritate. Apoi, după ce vom depăși revenirea lui 
Marte la mersul direct lucrurile vor fi mai clare, desigur, la fel de intense. 

Cine va dori să participe intens la schema astrală a acestei săptămâni va 
trebui să se pregătească pentru un mare moment de adevăr, cel care se va consuma 
în ultima zi a acestei săptămâni, când Soarele se va afla într-un trigon perfect cu 
Neptun. Practic, ultima zi a acestei săptămâni ne aduce în fața unor evenimente pe 
care nu le cunoaștem, ci aceasta este ultima etapă, dincolo de care nu mai putem 
acumula atât de mult, ci vom lucra cu ceea ce am acumulat până atunci. 

Cine nu va dori să participe la acest eveniment, adică persoanele care își vor 
consuma energia crezând că lucrurile rele sunt cele mai importante, că acestea 
merită toată atenția pentru că sunt argumentate foarte bine, vor pierde șansa de a 
înțelege că viața este mai mult decât o simplă agitație sau un simplu pod între 
bucurii superficiale și tristeți adânci. Viața este mai mult de atât, este căutare, 
împlinire, creativitate. Dar ca lucrurile acestea să ne vină mai aproape avem nevoie 
să facem și noi un pas către ele. Pasul îl facem lăsând în urmă, din proprie 
inițiativă, chiar cu puțin efort afectiv sau mental, toate aceste dezamăgiri care 
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există doar pentru că sunt crezute. Binele există pur și simplu, el nu se justifică. 
Răul se justifică, se ramifică și trăiește doar atât cât este crezut, doar dacă îi este 
oferită putere. A crede în bine înseamnă a ne împlini, a deveni forțe din ce în ce mai 
mari, mai puternice și mai rafinate. A crede în rău înseamnă a hrăni un proces de 
autodevorare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că binele înseamnă transfer, în timp 
ce răul înseamnă izolare. Combinația celor două, așa după cum se prezintă ea în 
această săptămână ca o punte între bucurie și tristețe, este doza de înțelepciune 
care ne este oferită absolut gratuit, desigur, dintr-un impuls bun, nu dintr-un 
impuls rău. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți ce facem 
cu nestematele vieții. Cu mii de ani în urmă Iisus ne-a învățat că acestea nu trebuie 
aruncate la porci. În această săptămână personajele sunt definite de la sine, nu 
trebuie să definim noi ce este nestemată și ce primește conturul unui asemenea 
animal. Atenția vine din a încadra viața personală în acest tablou creionat deja și, 
poate, chiar a îndrăzni să facem mai mult, adică a decide, ca niște mici înțelepți, 
cum să le valorificăm pe acestea cât mai bine, cum să le protejăm de factorii de 
distrugere, cum să lăsăm cu ajutorul lor o urmă minunată a trecerii. 

 
Luni, 27 iunie 

Luni 27- 6-2016  1:53    Luna (Pis) Con <Pis> Chiron 

Luni 27- 6-2016  5:29 Mercury (Gem) Sex (Ari) Uranus 
Luni 27- 6-2016 10:04    Luna (Pis) --> Aries 

Luni 27- 6-2016 14:11  Chiron <Pis> S/R 

Luni 27- 6-2016 16:52   Venus (Can) Tri [Pis] Neptune 

Luni 27- 6-2016 19:22 Mercury (Gem) Squ <Pis> Chiron 

Luni 27- 6-2016 21:17 Sun (Can) Squ (Ari) Luna (Half Luna) 
 

Continuitate. Întâlnire cu demersuri ce nu s-au finalizat încă. Exemplul 
eroului poate fi urmat ușor. Transformare. Sensibilitate. Inspirație specială. 
Genialitate. Acces la energii noi. Pasiunile sunt transformate în evenimente. 
Evenimentele vorbesc despre nivelul spiritual al individului. Prezentare de sine. 
Practica este apreciată. Este înlăturat un obstacol. Un diagnostic greșit provoacă 
ilaritate. Voința nu înseamnă totul. Drept la replică. Acces la informații ascunse. 
Agitația este temperată prin activități de grup. 

 
Schema astrală a zilei de 27 iunie ne îndeamnă să facem o demonstrație de 

forță. În primul rând, Luna își va încheia în dimineața acestei zile tranzitul sau prin 
zodia Pești și, intrând în Berbec, ne încălzește sentimentele și îi transformă pe 
oamenii, care până acum au fost pașnici, în ființe care trebuie să se impună. Unii se 
vor impune înlăturând un obstacol, alții invocând experiența pe care au acumulat-o 
de la începutul anului și până acum, că nu degeaba ne aflăm pe finalul lunii iunie, 
cea despre care anunțam, încă de la începutul anului, despre cât de importantă 
este. Pentru aceste persoane debutul săptămânii este unul de mare importanță 
pentru că îi ajută sau, poate, îi obligă, să-și depășească o limită a înțelegerii sau a 
puterii. Ceea ce va purta denumirea generică de “suplimentar”, după ce va fi 
adoptată această decizie, va transforma atât viața personală cât și scena vieții 
publice într-o veritabilă piesă de teatru a cărei calitate va fi dictată de calitatea 
deciziei. Desigur, multe evenimente astrale importante se consumă pe 27 iunie din 
care se desprinde ideea că voința nu înseamnă totul. De aici înțelegem că, noi, 
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pentru că studiem astrologia, nu ne vom bucura doar pentru că există o puternică 
determinare în a face ceva, pentru că, de regulă, indiferent că acționăm pe planul 
social sau în viața intimă, întotdeauna am fost persoane active, adică am făcut ceva 
important. Vom fi bucuroși că avem posibilitatea să lucrăm asupra conținutului 
acestei decizii, ceea ce altădată ar fi fost mult mai greu. Asta înseamnă că, încă de 
dimineață, când Luna se află pe final de tranzit prin zodia Pești, relația bună pe 
care Mercur și Uranus o împlinesc și care se adresează unui proces interior, ne 
încurajează să fim ordonați în gândire, optimiști, să folosim un limbaj corect și 
frumos, să ne gândim că poate mult mai important pentru momentul acesta este să 
îndeplinim, într-o perfectă armonie, sarcinile programate, nu să le îndeplinim 
oricum. Este posibil ca, în momentul acesta, să ne dăm seama că poate ar fi trebuit 
să pregătim secvența de debut a zilei de 27 iunie. De altfel, chiar am pregătit-o, dar 
nu așa cum ne așteptăm în momentul acesta. De aici înțelegem că primul impuls, 
care poate fi bun sau rău, este coordonat de modul cum ne-am pregătit începutul 
de zi. Dacă ne trezim indispuși, indiferenți sau înclinați să ne distrăm pe seama 
celor care nu sunt pregătiți pentru un episod atât de important, înseamnă că exact 
pentru asta ne-am pregătit. 

Având în vedere că schema aceasta se consumă într-o săptămână care ne 
atrage atenția asupra ambivalenței unui traseu, dar și asupra faptului că nu mai 
putem merge mai departe ca până acum, ci, din cauza bifurcației, va trebui să 
alegem un traseu, gândul acesta bun cere o pregătire bună, cere o sensibilitate 
frumoasă, cere o atitudine armonioasă pentru ca, în consecință, și transformarea să 
fie la fel. 

Apoi, în mijlocul zilei, când Luna se află deja pe zodia Berbec, inițierea 
deplasării retrograde a asteroidului Chiron, deplasare ce va dura până pe 1 
decembrie, ne mărește gradul de sensibilitate în a recepționa ceea ce se întâmplă în 
jur. Unii vor considera că această receptivitate este o dorință împlinită sau aceasta 
este determinată de magnetismul în crescendo al conjuncturilor de acum pe care îl 
vor găsi de-a dreptul obositor. Astfel, neștiind precis cum să administrăm această 
situație, vor reacționa cu putere, cu o replică în forță la o altă replică primită tot în 
forță. În felul acesta, alimentăm un mecanism trist care acum are justificare, dar în 
timp impulsurile acestea de a învinge într-o confruntare mai puțin corectă, devin 
factori de dezbinare. 

Elementul cel mai frumos al zilei vine din împlinirea trigonului Venus 
Neptun. Cu toate că Neptun se află acum în deplasare retrogradă, faptul că se află 
în continuare foarte aproape de Axa Dragonului și în fereastra opoziției cu Jupiter, 
dar și pentru că Venus trimite acest unghi bun către Neptun, în situația în care se 
află și în fereastra sextilului cu Jupiter, apare o mediere a unei probleme de 
patrimoniu, de dreptate, de iertare sau de toleranță. Ceea ce este puțin nu ni se mai 
pare acum un traseu îngust al sărăciei, ci dovada faptului că trăim în simplitate și 
curățenie sufletească. Ceea ce ne-a fost furat, strivit, stricat, compromis nu mai 
reprezintă o dovadă de umilință sau de trai greu, ci de eliberare de probleme pe 
care, oricum, nu am fi putut să le ducem mai departe în forma aceasta. Toate aceste 
schimbări se bazează mult pe sentimentul de a fi altfel, de a gândi altfel, de-a trăi 
altfel și de a ne raporta în alt mod la ceea ce trăim. 

Prin urmare, 27 iunie este o zi de mare forță. Va fi nevoie acum să fim 
responsabili și atenți, curajoși și să nu folosim prezența de spirit doar pentru a ne 
ridica în ochii celorlalți, doar pentru a arăta că suntem mai buni adică să ne 
considerăm superiori, ci pentru a susține armonia de grup. Faptele bune ale 
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noastre ar trebui să absoarbă faptele rele ale celorlalți, nu pentru a fi ascunse, ci 
pentru a nu fi lăsate în libertate și a nu se asocia cu alte fapte rele. Acesta este 
raționamentul acoperirii faptelor rele ale celorlalți. În consecință, impulsul acesta 
ar putea să însemne muncă mai multă, grijă mai mare, încordare sporită, dar lucrul 
acesta se poate rezolva cu o glumă, cu o faptă care să provoace mulțumire, cu o 
atitudine care să creeze un contrast teribil agitației acestei perioade. 

Vedem, astfel, cum pasiunea se poate transforma în eveniment, cum o forță 
specială pe care o simțim, cu toate că nu o putem defini clar sau explica adecvat, 
demonstrează atât eficiență cât și sensibilitate, dar ceea ce nu va putea face astăzi 
această forță este să ne responsabilizeze, tocmai pentru că nu are nimic de-a face cu 
maturitatea sau discernământul. Pentru ca această forță să nu distrugă, să nu ne 
ducă pe un traseu greșit avem nevoie să facem apel la un plan corect, la un bun-
simț clasic, la obiceiuri mai bune sau la ceea ce am învățat de la părinți, de la 
profesori, de la prieteni dragi. Alții, consultând din timp aceste previziuni astrale, 
își vor pregăti această zi din timp, se vor gândi și, prin gând, vor proiecta în viitor 
impulsuri pozitive pe care, încă din dimineața acestei zile, să le aibă la dispoziție și, 
tot cu gândul, să le folosească. 

Săptămâna aceasta care debutează cu aceste unghiuri foarte speciale se 
referă însă și la legătura între bucurie și tristețe. Legătura în sine va deveni în 
această săptămână celebră, iar asta înseamnă că acolo unde nu am văzut un pod 
între cele două stări, vom începe să-l construim încă de pe acum. Acolo unde el a 
fost mult prea vizibil în perioadele anterioare, vom încerca să îl distrugem puțin 
câte puțin. Podul în sine, legătura în sine, argumentele care stau între bucurie și 
tristețe reprezintă atracția numărul unu la care începem să lucrăm încă de pe acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi mai mult la calitate 
decât la cantitate. Este mult mai important să ne ducem sarcinile la îndeplinire în 
condiții armonioase decât să ne achităm de ele perfect sau într-un timp record. 
Calitatea este ceea ce ne va defini în raport cu acțiunile acestei zile. 

 
Marți, 28 iunie 

Marti 28- 6-2016  5:35    Luna (Ari) Tri [Sag] Saturn 

Marti 28- 6-2016  7:56    Luna (Ari) Squ (Can) Venus 

Marti 28- 6-2016 14:11    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
 

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. O consecință negativă este interiorizată. Întâlnim lucruri stranii. 
Ambiții prea mari. Revendicări absurde. Selecția pozitivă sperie. Nu suntem 
pregătiți pentru ceea ce ni se spune că va veni. Implicații majore ale unor acțiuni 
banale. 

 
Cea de-a doua zi a săptămânii face trimitere la lucruri foarte importante, dar 

pe care nu le putem folosi pe măsura valorii pe care o au sau cărora nu le putem 
găsi, deocamdată, un loc în existența proprie. De aici înțelegem că totul va fi 
dominat de tensiune, de rămășițe ale unor acțiuni care au definit ziua anterioară, 
de impulsul de a combate un rău cu un alt rău. Este de la sine înțeles că schema 
aceasta, care se bazează în mod exclusiv pe tensiune, atrage spre sine lucruri 
stranii. Nu este corect să atragem în zona personală lucruri stranii atunci când 
Luna trece prin careu cu Venus, dar nici când Luna trece prin careu cu Pluton și se 
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află în fereastra conjuncției cu Uranus. Foarte ușor lucrurile acestea ar putea să ne 
compromită pentru că acum nu avem nici mintea limpede, dar nici din punct de 
vedere emoțional nu suntem la cotele cele mai bune. Ceea ce vedem acum ca fiind 
ciudat poate, foarte bine, să fie compromițător sau bolnăvicios. Latura aceasta 
negativă va fi departe de a fi observată corect pe 28 iunie. 

Ceea ce este important însă din ecuația astrală a zilei de 28 iunie vine prin 
invocarea echilibrului. Echilibrul de acum va deveni spre finalul anului o mare 
probă, un trecut frumos, glorios, foarte favorabil. Dar pentru ca, spre finalul anului, 
să putem vorbi despre un trecut glorios, acela care este acum prezent, va trebui ca 
acum să fim realiști, pozitivi în gânduri, harnici, nu visători și nici într-un caz 
iresponsabili. Ambițiile prea mari nu trebuie să ne ducă în zona unde lucrurile vin 
de la sine pentru că acolo se întâmplă acum așa cum se va întâmpla spre finalul 
anului cu ceea ce trăim acum. Dacă în momentul acesta ne ducem către o zonă 
socială unde lucrurile vin de la sine, arătăm că vrem să fim văzuți ca simpli 
consumatori, căutăm cai morți să le luăm potcoavele, visăm la un noroc despre care 
în momentul acesta nu știm nimic tocmai pentru că nu am lucrat la creșterea sa. 
Dacă facem lucrul acesta acum pierdem transformarea pozitivă a momentului 
prezent într-un trecut glorios pentru finalul acestui an. Avem nevoie, așadar, să ne 
implicăm cu maximă putere în curajul de a revoluționa viața personală, de a-i da 
acesteia o notă sublimă, adică de a face totul împotriva durerilor care strigă acum 
că doar lor trebuie să le acordăm atenție. Ceea ce ne doare, să fie ignorat, să fie 
explicat ca și cum ar face parte din viața altuia, să fie încadrat, gradat, pe scheme pe 
care le gândim acum, nu în virtutea inerției. 

Prin urmare, 28 iunie este o zi agitată, înșelătoare, dominată de elemente 
pe care le vedem ca fiind ciudate, dar care, în mare parte, sunt aducătoare de 
ghinion. Într-un contrast teribil, ceea ce lăsăm să se împlinească de la sine, pe ideea 
că ne ajută prin simplificare, de fapt accentuează această notă a compromisului. 
Ceea ce dorim să construim din aproape în aproape, tot ceea ce facem cu mare 
efort, cu un consum puternic transformă prezentul de-acum într-un episod de-a 
dreptul glorios. 

Vom știi în ce zonă suntem urmărind atitudinea pe care o avem față de 
selecție. Dacă această selecție pozitivă ne sperie, dar nu ne oprim, lucrăm asupra ei 
tocmai pentru că avem certitudinea că instrumentele pe care le folosim sunt 
corecte, atunci putem fi siguri că acțiunile în care ne implicăm vor purta spre 
finalul anului calitatea gloriei. Toate celelalte care par foarte ușoare doar pentru că 
se împlinesc de la sine, doar pentru că nu sunt stranii sau ni se par foarte clare, în 
situația în care nimic în această zi, dacă este bun și profund, nu poate fi clar, ci 
învăluit în ceață, se vor transforma spre finalul anului în dovezi de rușine pe care 
vom încerca să le ascundem. 

Ca să nu ajungem în schema aceasta de tristă amintire nu trebuie să facem 
prea multe lucruri, ci doar să nu fim atât de critici, să nu îi pedepsim pe ceilalți cu 
absența noastră, cu observații lipsite de rost sau formulate în așa fel încât să 
stânjenească, adică să nu-i facem pe ceilalți să se simtă prost dacă starea pe care o 
avem nu este adecvată sau dacă nu ne face plăcere astăzi să muncim, deși ar trebui 
să o facem. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face ajustări pe 
programul de lucru, pe ceea ce ne-am propus să facem acum. Orice schimbare, dacă 
este făcută pentru a ușura sarcina de lucru, strică. Se întâmplă lucrul acesta, nu 
pentru că ar trebui acum să ne pedepsim cu o muncă grea, ci pentru că, după cum 
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este construită ecuația astrală a momentului, nu avem capacitatea necesară ca, 
schimbând, să facem lucrul acesta mai bun decât este el deja așezat. Apoi, mai este 
vorba și despre o lecție de modestie. Este bine să privim cu maximă răspundere 
schema așa cum este așezată și să nu ne transformăm în niște răsfățați ai sorții. 

 
Miercuri, 29 iunie 

Miercuri 29- 6-2016  3:10    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Miercuri 29- 6-2016 10:43    Luna (Ari) Sex (Gem) Mercury 

Miercuri 29- 6-2016 12:12    Luna (Ari) Opp (Lib) Juno 

Miercuri 29- 6-2016 13:00    Luna (Ari) --> Taurus 

Miercuri 29- 6-2016 20:18    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 

Miercuri 29- 6-2016 20:59 Mercury (Gem) Tri (Lib) Juno 
 

Originalitate. Deschidere către un alt mod de comunicare. Lucrurile bune 
nu cad din cer, ci sunt inventate. Se combate un stres personal. Regula înseamnă 
sufocare. Neliniște. Informația este răstălmăcită. Se lucrează asupra 
atașamentelor. Adevăratele probleme sunt ascunse în spatele zâmbete lor largi. 
Un caz particular evocă înțelegerea grupului. Se simulează un conflict. Cei dragi 
le protejează. Conversații prea lungi despre plăcere. Se încalcă un drept. Efortul 
ajută în adaptare. Scandal. Controlul nu duce la izolare. Interesul pentru locul de 
muncă este răstălmăcit. 

 
Luna se află acum în tranzit pe ultimul sector al zodiei Berbec, aducând 

neliniștea drept etalon, făcând în așa fel încât lucrurile să ni se pară cu atât mai 
greu de îndeplinit cu cât sunt mai inutile. Schema astrală a momentului se bazează 
foarte mult pe conținutul a ceea ce am parcurs în primele două zile. Dacă ne-am 
implicat în evenimente care au ignorat caracterul spiritual sau dacă au fost 
dominate de o tensiune ciudată, toate acestea se transformă acum în neliniște și 
trigonul pe care Mercur și Junon îl împlinesc în seara acestei zile nu devine un 
element de stabilitate, ci unul care ne informează asupra diferitelor motive la care 
ar trebui să apelăm pentru a ne separa. 

Acest trigon are o notă egoistă ce nu ne avantajează relațiile constructive, nu 
ne face mai atenți la pericolele care există, nici la problemele celorlalți pentru a le 
ocoli ori pentru a le rezolva, ci ne îndreaptă atenția către o durere personală pe care 
să o strigăm în gura mare pe stradă sau căreia să-i acordăm foarte mult credit, să-i 
permitem acesteia să se impună ori pe baza căreia să adoptăm decizii care să strice. 
Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna, în mijlocul zilei, abia intrată pe zodia 
Taur, va trebui să treacă prin opoziția cu Luna neagră care tranzitează acum 
începutul zodiei Scorpion. O problemă de patrimoniu dă peste cap programul, ne 
schimbă prioritățile, ne îndeamnă, pe motiv că a sosit momentul să privim 
problema și din alte puncte de vedere, să facem din proprie inițiativă schimbări 
care să ducă la scandal, la izolare, adică să pună în dificultate adaptarea. Dacă până 
acum am trăit într-un mediu agresiv, dificultatea de adaptare poate fi semnul că 
problematica bifurcației unui traseu, după cum aflăm din deviza generală aplicată 
acestei săptămâni, ne anunță începutul unei schimbări foarte bune. Tulburarea în 
sine anunță doar desprinderea de o problemă sau de un anturaj toxic și abia după 
aceea, poate chiar până la finalul acestei săptămâni, să apară primele rezultate 
bune. Desigur, situația aceasta ar putea să se înfățișeze altfel decât este în realitate, 
însă încadrarea sa corectă se va face în funcție de gradul de sinceritate. Dacă 
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invocăm o tensiune care nu există pentru a justifica un impuls personal împotriva 
grupului, nu înseamnă că devenim opozanți față de un mediu toxic (așa după cum 
se înțelege, acest mediu toxic nu există, ci doar primește din partea individului 
această etichetă), ci înseamnă că se transformă din elemente care fac parte dintr-o 
structură socială în elemente izolate. Este de la sine înțeles că această asociere cu 
neantul, cu nimicul, această evidențiere a individului prin ceea ce strică, ridicarea 
pe sine la un nivel înalt doar pentru a elogia orgoliul, fără a exista un motiv care să 
presupună această deplasare, o asociere, obținerea unui nou statut social, bucuria 
de a-i face cuiva o surpriză plăcută, sunt părți ale acestui moment ce este acum 
puternic, vizibil, aducător de rezultate bune. Și pentru că forța este vârful unui 
demers, începând de mâine, 30 iulie, tot ce ține de acest demers va intra în 
descreștere adică vom trăi doar cu amintirea unei victorii, a unui drept la replică, 
pentru că nimic din tot ceea ce am făcut pentru asta n-a fost fertil, ci steril. Gestul 
lipsit de viață, cel care a hrănit orgoliul de a fi într-un anumit fel sau într-un anumit 
loc, duce în mod indubitabil la episoade intense de deposedare sau chiar la scandal. 

Prin urmare, 29 iunie ne arată adevăratele probleme pe care le-am ascuns, 
adevăratele impulsuri care nu au fost văzute pe conjuncturile anterioare, nu 
neapărat în primele două zile ale acestei săptămâni, ci și în săptămânile din urmă. 
Apare, așadar, mult mai vizibil un caz particular și-n funcție de importanța pe care 
i-o acordăm acestuia ne dezvăluim pe sine exact așa cum suntem în interior, așa 
cum comunitatea poate nu ne-a văzut. 

Astăzi Luna va face trecerea de la Berbec la Taur, de la impulsurile de a 
participa, în forță, la evenimente care cer clarificare, la situații care impun o 
clarificare. Pentru omul comun, mediocru, nu există o diferență clară între cele 
două direcții. Un om profund știe că diferența între cele două este absolut esențială. 
În timp ce în primul caz există posibilitatea interacțiunii cu elemente noi care 
șlefuiesc ori perfecționează caracterul, al doilea caz îi impune individului 
prelungirea orgoliului de a fi într-un anumit fel de a ști anumite lucruri, de a se 
comporta după o schemă stabilită, închizând toate porțile prin care ar putea primi 
un ajutor. Dacă dispunem acum de un patrimoniu special, momentul acesta trece 
ca un consum care nu se va solda cu niciun pericol. Având în vedere că săptămânile 
din urmă au fost încărcate de impulsuri severe, de necesitatea adoptării deciziilor 
pe muchie de cuțit, de conjuncturi riscante, ar trebui să ne bazăm acum că viața în 
sine s-a pregătit pentru momentul acesta, că și-a adunat în jur elemente de 
patrimoniu în spatele cărora să se protejeze de situații periculoase. Există această 
șansă acum. Astfel, am putea evita foarte ușor impulsul acesta de a strica, dacă nu 
ne păcălim, dacă suntem sinceri cu noi înșine, dacă nu considerăm că a ne ridica 
deasupra celorlalți printr-o atitudine, printr-o replică, a ne considera superiori 
reprezintă o consecință firească a activităților din ultima vreme. A adopta această 
atitudine greșită înseamnă a coabita cu un element iluzoriu, cu închipuirea, adică a 
trăit doar pentru a produce celorlalți impresii. Pentru că suntem într-o perioadă de 
transformare și, așa cum lesne se înțelege, aceste opinii se pot schimba, este mai 
mult decât clar că a urmări genul acesta de asociere înseamnă a trăi o himeră. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să marcăm 
momentul zilei de 29 iunie printr-o faptă de toleranță, printr-o acceptare care să ne 
mărească înțelegerea, care să ne ajute să îi vedem pe ceilalți mai puternici decât 
suntem. În felul acesta, ne lărgim capacitatea de observație, de înțelegere și de 
cuprindere, adică ne declarăm pregătiți pentru evenimente care să ne și surprindă 
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prin bine, nu doar să ne întristeze cu răul pe care îl așteptăm. Așteptările acestea 
pozitive pot veni acum doar prin adoptarea acestei atitudini. 

 
Joi, 30 iunie 

Joi 30- 6-2016  2:23 Mercury (Gem) --> Cancer 

Joi 30- 6-2016  2:38    Mars <Sco> S/D 

Joi 30- 6-2016  3:28 Sun (Can) Sex (Tau) Luna 
Joi 30- 6-2016  8:57    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Joi 30- 6-2016 14:55    Luna (Tau) Sex (Can) Venus 

Joi 30- 6-2016 15:37    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Joi 30- 6-2016 16:16    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Joi 30- 6-2016 17:18    Luna (Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Joi 30- 6-2016 22:48   Venus (Can) Sex [Vir] North Node 
 

Mare determinare. Revenim la o formă de putere care ne amintește de 
mobilitatea mentală și de disponibilitate fizică. Acces la fericire. Progres prin 
împărtășirea unui talent. Noroc special. Întâmplări unice ale vieții. Binele de 
acum este rar. Evenimentele programate ce ne iau din energie. Bogăție de trăire. 
Mare diversitate de informații. Consiliere. Găsim notițe mai vechi pe care le 
punem în aplicare. Analiză pertinentă. Acțiunile mari se produc rapid. 
Complimente reale. Stabilitate în centre de putere. Prea mult poate însemna și 
succes. Drepturile individului sunt respectate. Agresivitatea se mută într-un 
planul iluzoriu. Se promite o răzbunare, dar ea nu va fi pusă 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. 

 
Finalul lunii iunie ne aduce o trezire la realitate. Avem posibilitatea să facem 

o analiză a ceea ce s-a consumat până acum, nu doar în ultimele săptămâni, ci chiar 
de la începutul anului și până acum. Vom avea clar impresia că unele lucruri sunt 
compromise total, că nu mai putem spera la o redresare, că jumătățile de măsură 
nu ne mai ajută să sperăm că ele vor crește până când vor reface întregul. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că în noaptea de miercuri spre joi Mercur va 
trece pe zodia Rac și va accentua această trăire emoțională, această certitudine, 
chiar și atunci când ea bruschează. Apoi, Marte își va reveni la mersul direct după o 
lungă și obositoare perioadă de retrogradare. De asemenea, ziua mai conține încă 
un element interesant care, în plus, este și foarte bun, sextilul lui Venus cu Capul 
Dragonului prin care se mediază tendința Nodurilor. Astfel, schema aceasta ridică 
problema normalității din perspectiva a ceea ce am trăit, nu din perspectiva a ceea 
ce ne-ar plăcea să trăim. Experiența retrogradării lui Marte va fi pe finalul lunii 
iunie trăită mai mult din punct de vedere emoțional, ca o rememorare a 
fluctuațiilor de putere, a modului cum am privit șansa, rolul pe care-l avem în 
grupul de apartenență, dar și cum le-am folosit pe acestea pentru a ne spori puterea 
personală. Unii s-ar putea să considere această analiză ca fiind edificatoare, adică 
să extragă din tot ceea ce constată un noroc special. Alții vor descoperi că au 
parcurs de la începutul anului și până acum momente unice, că bogăția de trăiri a 
reprezentat o șansă pe care nu am mai avut-o. Cert este că momentul de final al 
lunii iunie ne arată că dacă ne-am făcut griji față de poziția pe care ocupăm în 
grupul de apartenență, ne-am îngrijorat degeaba, am acționat cu ochii închiși și cu 
urechile acoperite, am vorbit mult prea tare pentru că nu ne-am auzit sau i-am 
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văzut pe ceilalți foarte departe. Pentru că această conjunctură astrală se adresează 
tuturor (obiectivitatea astrală), la fel s-au comportat și ceilalți. Acum conștientizăm 
acest moment de gălăgie, de haos, pentru că ne oprim cu toții și ne uităm mirați în 
jur constatând că, de fapt, realitatea este puțin altfel decât am crezut în ultimele 
luni. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta devine expresia unei mari mobilități, care, 
în mod paradoxal, se bazează foarte mult pe o rememorare, pe o trăire, pe o 
inventariere a unor defecte. Deși așa ar părea, schema aceasta nu ne aduce 
înțelepciune de viață, nu ne încurajează să fim puternici prin ceea ce selectăm, ci 
reprezintă doar un moment de conștientizare, doar confirmarea faptului că 
participăm la o construcție care, de fapt, aparține tuturor. Cel care este profund se 
va bucura că are un loc, se va bucura cu șansa ce i-a fost acordată, cu faptul că 
momentul de față nu-i confirmă temerile, nu-l deposedează de nimic, adică se 
bucură cu certitudinea minimă pe care o constată. Mediocrul va trăim momente de 
marginalizare pentru că s-a axat până acum pe orgoliul de a fi mai important decât 
este. El va suferi când este stăpânul tuturor. Astfel, schema aceasta va lucra foarte 
bine cu elementul definitoriu al zilei de 30 iunie: revenirea lui Marte la mersul 
direct. De aici înțelegem că, în cea mai mare parte, momentul acesta ne informează 
și suntem invitați să privim cu maximă luciditate perioada de purificare a ultimelor 
luni. Nu trebuie să uităm că suntem în anul dihotomilor periculoase și extremele pe 
care le-am explorat atât de intens nu sunt aducătoare de noroc și nici nu ne 
informează referitor la pericole reale, ci sunt factori care ne corodează. Astfel, 
momentul acesta poate fi considerat ca fiind un mare beneficiu doar de cei care au 
trăit în echilibru. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii și finalul lunii iunie este o zi de mare 
determinare. Prin ceea ce se consumă acum apar două tipuri de modificări. 
Devenim foarte atenți la spectrul emoțiilor, atenți la norocul special care ne-a 
permis să nu coborâm mai jos de o anumită limită, dar ne și arată că în ultima 
perioadă nu am trecut prin frământări în mod gratuit, ci totul a reprezentat o 
perioadă de purificare. Pentru unii, această perioadă de purificare a însemnat o 
întoarcere la obiceiuri mai vechi, la izvoarele tinereții, ale copilăriei, la trăiri mai 
vechi, la gânduri și atitudini pe care, adesea, le-am ignorat. Momentul acesta 
zdruncină prin conștientizare, dar și oferă o garanție a faptului că mai jos de 
anumite beneficii pe care acum le vedem clar nu putem coborî. 

Se va vorbi astăzi despre drepturi, despre privilegii, despre cum anume 
putem anula o agresivitate lucrând în grup, în echipă, pentru binele comunității sau 
acceptând că privilegiile pe care le avem acum sunt cu adevărat susținute de nivelul 
pe care-l avem. Pe Scorpion, Marte dispune de o mare putere de regenerare și am 
putea folosi în următoarea perioadă puterea sa ținând cont de calitatea emoțiilor. 
Mercur pe zodia Rac nu dispune de un registru flexibil în care să se exprime, dar 
accentuează rememorarea pozitivă, inventariază foarte precis și corect emoțiile în 
așa fel încât din combinația dată de poziția sa pe zodia Rac, Marte pe zodia 
Scorpion și Neptun împreună cu Chiron și Coada Dragonului pe zodia Pești să 
simplificăm mult un traseu evolutiv prin regenerare. Poate, în momentul acesta, nu 
știm clar ce anume avem de regenerat pentru că această conștientizare este mult 
prea bogată în trăire și nu știm ce se poate menține de la sine în descendență și ce 
are nevoie de atenție suplimentară. Dacă însă ne propunem lucrul acesta, situațiile 
se vor selecta de la sine, vom putea să declanșăm acest mecanism din mers. Cine 
nu-și va propune lucrul acesta va rămâne blocat pe dorința de răzbunare, cea care 
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este, de asemenea, specifică lui Marte pe Scorpion. Pentru aceste persoane binele 
nu va fi de durată, deși se va menține atât cât îl va ține puterea. Orice formă de 
asociere bazată pe schimb de experiență, integrare, reintegrare, transformă binele 
de acum într-un element solid pentru că el nu este altceva decât o dorință 
împlinită, o nevoie rezolvată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi astăzi la 
bogățiile materiale. Ideea de bogăție, avuție, de noroc în valori materiale, în bani, în 
avantaje sau privilegii ar trebui să fie consecința a ceea ce vom face de-acum încolo 
nu ceea ce conștientizăm acum. A ne folosi puterea pentru a ne ține în echilibru 
înseamnă a depăși cu fruntea sus un moment de furtună. 

 
Vineri, 1 iulie 

Vineri  1- 7-2016  3:18    Luna (Tau) Opp (Sco) Mars 

Vineri  1- 7-2016  6:31   Venus (Can) Opp [Cap] Pluto 
Vineri  1- 7-2016  6:53    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Vineri  1- 7-2016 14:43    Luna (Tau) --> Gemini 

Vineri  1- 7-2016 22:18   Venus (Can) Sex (Vir) Jupiter 
 

Capacitate scăzută de reconciliere. Inteligența practică este pusă la 
încercare. Deschidere către un om formă de război. Câștigul este o expresie 
neînțeleasă de anturaj. Experiențele sunt importante însă se ascund în 
subconștient. Zbor. Deschidere către comunicare neobișnuită. Se alunecă pe o 
pantă periculoasă. Individul se folosește de caracterul demonstrativ pentru a-și 
spori bogăția. Viața materială este explorată împotriva progresului. Decădere. 
Complexe de inferioritate. Prejudecăți. Sexualitatea devine o problemă. 

 
Pentru că Venus se află astăzi într-o poziție dură cu planeta Pluton ni se va 

părea că lucrurile sunt orientate, în ansamblul lor, către rău. Din fericire, Venus se 
află acum într-o relație bună cu Jupiter și, cu toate că relația aceasta pe care Jupiter 
o dezvoltă cu Pluton împreună cu raportul care se evidențiază acum cu Venus nu 
pot aduce o mediere în această dispunere patrimonială, în acest conflict relațional, 
schema momentului ne vorbește despre o deschidere specială, despre gândul care 
trebuie să repare, despre un aspect dificil care este deja integrat în existența 
fiecăruia și care trebuie să intre, încet, pe un făgaș normal. Asta înseamnă că în 
momentul acesta ascultăm de recomandările celorlalți, vrem să înțelegem care este 
valoarea acțiunilor de pe zona publică, vrem să înțelegem de ce există în continuare 
o notă agresivă în situația în care, dacă privim toate componentele demersului 
public separat le vedem foarte bune. Pentru a înțelege lucrul acesta avem nevoie să 
ne amintim de directivele celorlalte zile ale acestei săptămâni, cele care ne 
îndeamnă să nu uităm de ansamblul situației, să nu luptăm împotriva bunurilor 
celorlalți și să nu ne acordăm mai multă importanță decât cere situația în sine. 
Combinația aceasta dintre bine și rău, ne arată că lucrurile sunt complicate, că 
persoanele cu care colaborăm acum au dreptul să înțepe, au dreptul la mici răutăți, 
să critice, să pună condiții. Se întâmplă lucrul acesta pentru că asteroidul Chiron, 
retrograd în Pești, mediază, în special în dimineața acestei zile, opoziția pe care 
Luna o împlinește cu Marte. Impulsul acesta de a recupera timpul pierdut are 
nevoie de un echivalent în realitate, în spectrul gândirii, în suita de obiceiuri bune, 
într-o înțelepciune de viață. Dacă lucrurile acestea pozitive nu există (adică dacă 
până acum ne-am lăsat duși de val, atribuindu-ne doar calitatea pe care o avea 
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mediul, deci nu am participat la evenimente cu nimic personal, lansând pretenții 
celorlalți) a ne plânge că suntem criticați pe nedrept, că o persoană din anturaj nu 
respect armonia grupului, că suntem victime, nu arătăm decât care a fost calitatea 
pe care am îndeplinit-o anterior. Un om puternic acum va privi această îmbinare de 
bine și rău ca pe o mare provocare de a depăși un obstacol prin calități personale. 
Cei care se plâng arată că nu au calități personale și de aceea văd doar obstacolul. 

Prin urmare, debutul lunii iulie se face într-un ton agresiv. Acest ton 
agresiv se poate transforma imediat într-un instrument de cunoaștere sau de 
evoluție dacă nu alegem să privim exclusiv latura negativă, dacă nu ne așteptăm ca 
lucrurile să se schimbe de la sine. În această zi există o înclinație neobișnuită către 
comunicare tocmai pentru că este nevoie acum de calea de mijloc. Am mai văzut 
de-a lungul acestui an, nu este pentru prima dată, că din când în când nu mai 
putem fi păcăliți că una dintre extreme este bună. A alege una dintre extreme 
înseamnă a ne dezvălui adevărata natură, a ne arăta așa cum suntem, așa cum am 
activat, lipsiți de calitatea pe care o cere o conjunctură la un moment dat. 

Pentru că opoziția lui Uranus cu Pluton se împlinește când Luna se află deja 
pe zodia Taur, arată că această componentă dură face apel la traume ascunse foarte 
bine în subconștient și pe care, de multe ori de-a lungul acestui an, am evitat să le 
privim în față și, implicit, să le soluționăm. Aceasta va fi nota încercării. Apoi, 
sextilul pe care Venus îl va împlini cu Jupiter va primi ca fundal energia Lunii din 
Gemeni, adică binele va fi flexibil, înclinat către comunicare, foarte mobil. În 
consecință, doar o persoană înzestrată cu o mare mobilitate, cu capacitatea de a 
avea viziune de ansamblu poate realiza o corectă îmbinare între aceste două 
elemente. Cei care nu reușesc, pornesc de dimineață pe un traseu obositor, 
traumatizant, trist. Pe ei Chiron retrograd din Pești nu-i ajută să își rezolve un 
conflict interior prin viziune de ansamblu, adică nu văd care le este locul în grupul 
de apartenență, în comunitate și pentru că nu au această calitate nici nu știu cum să 
procedeze. De aceea se vor plânge dimineață că toți sunt împotriva lor și-o vor ține 
așa până când ziua se va încheia. Ceilalți vor arăta că pe ei încercările nu-i doboară 
tocmai pentru că sunt bogați sufletește. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu acorda importanță 
elementelor care ne separă. Ceea ce ne separă ne îndeamnă să consumăm prea 
mult din bunurile proprii în situația în care multe din conjuncturile pe care le 
parcurgem își ating ținta prin schimb de experiență, prin lucrul în echipă. Dar 
pentru că lucrul acesta este cel mai greu de făcut, să ne așteptăm ca argumentul 
acesta de separare să fie acum mult mai convingător decât celelalte. 
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Sâmbătă, 2 iulie 
Sambata  2- 7-2016  6:32 Mercury (Can) Tri (Sco) Lilith 
Sambata  2- 7-2016  9:03    Luna (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Sambata  2- 7-2016 10:26    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Sambata  2- 7-2016 16:55    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Sambata  2- 7-2016 19:15    Luna (Gem) Squ (Vir) Jupiter 
 

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 ne fuge de sub picioare. Este favorizat cel care nu știe prea 
multe despre viață. Reacții puternice. Probleme financiare. Se minte frumos. 
Viața este cu un pas înaintea gândirii. Suntem pe o pantă ascendentă. Caracterul 
maleabil este pus la încercare. Accident prin refuz. 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. 

 
Cea de a doua zi a lunii iulie este cu adevărat încărcată de o mare presiune 

care vine ca urmare a unor intenții scăpate de sub control în ziua anterioară. Se 
întâmplă lucrul acesta pentru că momentul zilei de 2 iulie ne aduce în fața unei 
întâmplări miraculoase. Luna se află acum într-o relație proastă cu Axa Dragonului, 
într-o relație foarte proastă cu Saturn și schema aceasta, tocmai pentru că se 
activează o cruce mobilă, devine o provocare pe instabilitate, pe o mobilitate mult 
prea mare pe care o poate gestiona corect doar un om cu resurse puternice. Semnul 
acesta poate deveni expresia destinelor încercate sau a geniului care, aici în această 
lume, poartă haina suferinței, a lipsurilor sau a refuzului, dar în celelalte planuri 
această ființă cu totul aparte este o veritabilă sursă de lumină, cunoaștere și 
progres. Asemănarea care există între crucea mobilă și geniu, poartă această 
ambivalență care va pune o mare presiune pe ecuația astrală a zilei de 2 iulie. 

În consecință, emoțiile puternice de acum cele care vor părea comunității ca 
fiind plăcute, dar greu de suportat, interesante, dar incapabile în a fi reproduse, 
utile, dar de neînțeles, arată că suntem într-un moment de mare cumpănă. Viteza 
de reacție se pare că este elementul care leagă toate aceste structuri, lăsând 
impresia că totul se bazează pe reacțiile puternice. Nu totul se bazează pe reacțiile 
puternice, ci pe mobilitate. De aici înțelegem că o mobilitate fără rafinament devine 
o forță care distruge. 

Dacă urmărim atent ecuația astrală a zilei de 2 iulie înțelegem, prin unghiul 
frumos pe care Mercur îl împlinește cu Luna neagră, că acest rafinament vine prin 
ascunderea adevăratului motiv, prin împărtășirea unor secrete compromițătoare 
chiar cu riscul unor leziuni, chiar cu riscul ca întreaga imagine, a persoanei sau a 
grupului, să fie afectată. Avem nevoie să dovedim rafinamentul prin această 
încredere, prin această deschidere, cea care ne arată, nu că ne aruncăm cu brațele 
deschise înaintea răului, ci că nu ne temem de el nici chiar atunci când acesta este 
în contact cu părțile vulnerabile. În această zi, un om curajos și atent asupra 
credinței sale, vede că Luna neagră nu este un semn malefic, ci suma traumelor. 
Fără curaj traumele devin impulsuri agresive, prin curaj și credință, acestea devin 
exemple de bune practici în a aborda purificarea, progresul sau transformarea. 

Prin urmare, 2 iulie este o zi delicată. Multe lucruri care se întâmplă acum 
ni se vor părea foarte dure pentru că se conturează în afara așteptărilor. De altfel, 
așteptările pe care le avem de la această zi nu sunt bune și, dacă vom consulta din 
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timp această previziune, ar trebui să ne pregătim în momentul acesta în a nu avea 
așteptări. Cel care nu are așteptări, dar se bazează pe faptul că, la un moment dat, 
are reacții frumoase, bune, adânci și serioase, va vedea cum se poate exprima în 
acest stadiu al vieții înțelepciunea sa. Dacă nu respectă structura acestei ecuații 
astrale, va rămâne în aceeași plajă a compromisului, plângându-și de milă, 
acuzându-i pe ceilalți că sunt prea duri, mincinoși sau retrograzi. Vor folosi 
surplusul de energie care vine din împlinirea crucii mobile pentru a cere, pentru a 
pretinde, tocmai pentru că activează acum prin frică, nu prin curaj. Curajul este cel 
care ne rupe lanțurile suferinței, ne arată, nu că ne mulțumim cu puțin, ci că tot 
ceea ce avem este o mare abundență, că suntem bogați prin ceea ce descoperim 
acum la noi înșine și suntem invitați să folosim. De asemenea, pentru că această 
cruce mobilă folosește planetele Jupiter și Neptun (care sunt în continuare în 
opoziție) ca elemente implicate în alte unghiuri (practic această opoziție reprezintă 
o fereastră către a depăși condiția obositoare a Crucii mobile), înțelegem că 
momentul acesta este încărcat de inspirație, după cum ne spune trigonul Jupiter-
Pluton sau de intuiție și credință, după cum ne spune trigonului Soare-Neptun. 
Într-un perfect acord cu provocările venite din partea crucii mobile, adică 
necesitatea de a activa prin viteză de reacție, descoperim că, de fapt, schemele 
acestea construite din aproape în aproape, ce fac referire la inspirație sau credință, 
ne protejează de tot ceea ce ar putea fi compromițător. Frica de ele ne spune că 
traumele care vin din partea Lunii negre, cea care împlinește acum un trigon cu 
Mercur din Rac,  sunt vii, personalizate, de nedepășit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne implica în fapte bune. 
Nimic nu ne poate echilibra acum mai mult ca o faptă bună 

 
Duminică, 3 iulie 

Duminica  3- 7-2016  6:44    Luna (Gem) Sex (Ari) Uranus 

Duminica  3- 7-2016  8:25    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Duminica  3- 7-2016 14:01 Sun (Can) Tri [Pis] Neptune 
Duminica  3- 7-2016 15:51    Luna (Gem) Tri (Lib) Juno 

Duminica  3- 7-2016 16:22    Luna (Gem) --> Canc 
 

Romantism. Asocierile sunt încărcate de mister. Soluțiile de acum hrănesc o 
mare intuiție. Se luptă împotriva unor prejudecăți spirituale sau religioase. 
Afacerile sunt compromise. Comportament ciudat față de un individ care și-a 
stabilit ținte prea înalte. Familia devine foarte importantă. Valorile morale 
consolidează armonia de cuplu. Generozitate. Inspirație. Inima este deschisă. 
Participăm la transformarea lumii. Inventivitate. Se descoperă o nouă modalitate 
de evoluție. Imaginația scapă de sub control. Imaginea publică este mult prea 
importantă. Agitație gratuită. Perseverență. Acces la cunoștințe profunde. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni aduce împlinirea trigonului dintre Soare și 

Neptun. De altfel, nu este o noutate, toată săptămâna a fost activ și toate 
evenimentele, fie că erau bune, fie că erau rele, au beneficiat de acest plus de 
inspirație. Activitatea pe care o conștientizăm acum ca fiind mai importantă decât 
alte elemente sfidează, în primă instanță, o moralitate pe care am folosit-o în 
ultima perioadă, poate chiar de la începutul anului și până acum. Pentru că suntem 
deja în luna iulie, pentru că am trecut deja în a doua jumătate a anului, despre care 
știm că poate fi puțin mai indulgentă, tragem speranța că inspirația aceasta ar 
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putea să ne ofere și soluții bune pentru a ieși din complicațiile de acum, nu doar 
pentru a le rezolva și atât. Prin schema aceasta viața capătă sens, oamenii devin 
generoși, puternici prin ceea ce văd că pot face ușor și mai siguri pe ei în situațiile 
în care altădată s-ar fi pierdut cu firea. 

De altfel, una din condițiile importante pentru ca ziua aceasta să își 
sporească rostul este dată de sens. Faptele care au sens pot merge mai departe, cele 
care nu au sens, adică acele episoade care nu pot fi citite nici în momentul acesta 
când inspirația este foarte mare, ne conferă o agitație absolut gratuită și oricât de 
perseverenți am fi, oricât de mult ne-am preocupa pentru a le rezolva, ele rămân în 
același stadiu rudimentar, inflexibil și, poate, pe alocuri, chiar periculos. 

Acolo unde lucrurile acestea respectă recomandarea astrală avem de-a face 
cu reîntâlnirea unor persoane dragi, cu trezirea unui sentiment de prietenie ignorat 
în ultima perioadă și care va căpăta sens prin adevărul pe care-l descoperim acum, 
care ni se dezvăluie, în așa fel încât relațiile pe care să le punem în aplicare de-acum 
încolo să ni se pară mult mai plăcute. 

Un alt element important care va transforma ultima zi a acestei săptămâni 
într-o zi de mare semnificație, vine din neînțelegere. Avem puterea acum să căutăm 
într-un șir lung de evenimente ceea ce ni se pare reprezentativ, ceea ce ar fi trebuit 
să se dezvăluie de mult timp, însă au existat multe interferențe, am fost împrăștiați, 
am acordat prea mult sens dezamăgirilor. În consecință, inspirația care ne 
dezvăluie acum lucrurile acestea, care ne prezintă și mecanismul în care sunt 
integrate, ar putea să ne bruscheze. Cei care nu au resurse, cei care s-au consumat 
în activități banale, pentru a ajunge la această întâlnire cu sensul profund, au 
nevoie de un șoc, au nevoie să vadă cât de periculoasă este o durere, o despărțire, o 
dezamăgire. Din fericire, pentru că evenimentul major al acestei zile este unul 
foarte frumos între Soare și Neptun, rezultatul este corect și foarte bun. Asta 
înseamnă că locurile frumoase sunt deja presărate în preajmă și oricât de întunecat 
ne-a fost gândul până acum, oricât de dureroasă este desprinderea de acest gând 
rău și lipicios, finalul este totdeauna bun. 

Prin urmare, sfârșitul săptămânii ne vorbește despre virtuțile inspirației. 
Unii sunt familiarizați cu această latură a vieții, au exersat-o, poate chiar cu 
rezultate spectaculoase. Cei care nu au avut ocazia până acum sau cei care nu au 
luat-o în seamă, considerând-o mai mult a fi o preocupare rezervată celor care se 
ocupă de domeniul ezotericului, vor vedea cât de larg este spectrul ei. Prin 
inspirație, evenimentele sunt citite altfel, curajul de a impulsiona o transformare va 
fi mult mai intens, iar comuniunea în activități de grup sau comuniunea într-o 
lucrare mult mai mare, cea a evoluției conștiinței umane, capătă înțeles. 

Desigur, nu toate lucrurile acestei zile vor fi încărcate de aceste impulsuri 
profunde. Există un careu între Lună și Chiron care se referă la trezirea la realitate, 
la rememorarea unor evenimente tragice, la trădare, dezamăgire sau boală. Cei 
care, și de această dată, refuză să recunoască inspirația ca fiind un element absolut 
esențial evoluției, vor rămâne în stadiul acesta. Nu-i obligă nimeni să rămân acolo, 
dar dacă vor să se ridice sunt informați că efortul acesta trebuie să îl facă singuri. 
Cu alte cuvinte, au nevoie ca ridicarea în sine să o facă prin a nu mai acorda atât de 
multă credibilitate motivului trădării. Trădătorul nu are nevoie de motiv, ci doar de 
pretext. Cine se ridică din trădare va ajunge în această zi într-un timp foarte scurt la 
stări frumoase de expansiune și profunzime. Ceilalți își vor consuma energia pe 
care și-au conservator cu atât de mult efort de-a lungul acestei săptămâni pentru a 
menține această agitație mentală și a căuta un sens care nu există: sensul trădării. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmării rostul experiențelor 
de viață. Cine va putea privi de sus, adică de acolo de unde Chiron ne lansează de 
ceva vreme lecții existențiale, va fi complet în afara durerilor false sau în afara 
trădărilor. Apoi, în a doua parte a zilei, când Luna va intra pe zodia Rac va găsi de 
cuviință să rămână în această zonă a emoțiilor care i se va părea diafană. 
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4 - 10 iulie 2016 este săptămâna recoltei a ceea ce am semănat în prima 
jumătate a anului, a durerilor care înseamnă doar purificare și a succesului care nu 
va permite ghinionului să întoarcă o decizie. Intervalul acesta este foarte important 
atât din punct de vedere mental, prin conștientizarea la care ne invită, dar și din 
punct de vedere patrimonial, pentru că acum multe se vor selecta, nu neapărat de la 
sine, ci și prin decizie personală. În consecință, evenimentele la care participăm 
acum vor avea o notă convingătoare foarte vizibilă. Dacă ne vom baza doar pe 
argumentele prezentului, vom greși. Dacă vom face apel la o înțelepciune de viață, 
la cum au evoluat lucrurile bune de la începutul anului și până acum, nu la dramele 
trecutului, atunci vom fi învingători. 

Aceste elemente care ne vin din prima jumătate a anului vor striga foarte 
tare, vor urmări să ne convingă că traseul lor dur, periculos sau dureros nu s-a 
încheiat. Va trebui să dăm dovadă de o maximă luciditate, de o atenție 
suplimentară, mai mult decât s-a întâmplat în ultimele săptămâni, pentru a nu 
aduce o problemă din trecut, ci doar a ne aminti de ea. Dacă aducem problema din 
trecut atunci durerea nu va fi doar o purificare, ci și o redeschidere a unei răni. Nu 
trebuie să depunem mult efort pentru ca durerea de acum, cea care este doar o 
descriere a problemelor mai vechi, să reprezinte o purificare. Pentru că știm, sunt și 
oameni leneși care se lasă luați de val și își atribuie elementele specifice doar 
pentru a fi crezuți că vorbesc în nume personal, vor exista și oameni care vor 
prefera să se plângă de ceea ce au avut de îndurat în prima jumătate a anului 
pentru a părea în ochii celorlalți ființe mature, oameni înzestrați cu discernământ, 
ființe care merită o poziție. Aceste persoane nu vorbesc acum despre succes, ci 
despre o dramă și, în consecință, nu se poate considera că, în cazul lor, se va 
împlini și ultima parte a devizei aplicată acestei săptămâni, cea care face referire la 
succesul care nu va permite ghinionului să întoarcă o decizie. Ceea ce s-a hotărât 
rămâne așa doar în cazul oamenilor care selectează lucrurile bune din ceea ce au 
trăit. 

Din punctul de vedere al evenimentelor astrale, săptămâna aceasta aduce 
consumarea unui număr mare de aspecte. Chiar în prima zi se va împlini Luna 
nouă, apoi planetele individuale vor împlini aspecte foarte diverse cu Axa 
Dragonului, cu Pluton și cu Uranus, atrăgând în această schemă și planeta Jupiter. 
Cu alte cuvinte, se activează într-o manieră foarte vizibilă două axe: Capricorn-Rac 
și Fecioară-Pești. Asta înseamnă că rezultatele acestei săptămâni ne vor ajuta să fim 
mai siguri pe relațiile de familie, pe prieteni, să reducem substanțial problemele de 
conștiință și să diminuăm convingerile false. Pare, la prima vedere, un proiect 
foarte îndrăzneț, dar, în realitate, e simplu pentru că nu reprezintă decât o etapă 
finală care este legată de multe etape care s-au derulat într-o perioadă nefericită a 
anului, în prima jumătate a lui 2016. Având în fața noastră elemente atât de 
complexe, avem motive de optimism pentru că știm care sunt instrumentele la care 
să facem apel pentru ca toate aceste rezultate care ne vin dintr-un interval mare de 
timp să poată fi valorificate ori să poată fi încadrate corect. Avem motive de 
optimism, avem motive să credem ca la finalul acestei săptămâni vom fi mai 
liniștiți, mai puternici sau mai buni. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne oferi privilegiul 
de a fi buni în fapte și în gânduri. Dacă alegem, cu fiecare zi a acestei săptămâni, să 
cultivăm aceste atitudini, la final, când vom conștientiza că o parte din problemele 
acestui interval s-au redus și că rămânem cu niște achiziții frumoase, să fim 
bucuroși de noi înșine că n-am fost pasivi în această rezolvare, ci am avut un aport 
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personal, n-am fost buni în mod întâmplător, ci am dorit în mod implicit să fim 
așa. 

 
Luni, 4 iulie 

Luni  4- 7-2016  0:24    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 

Luni  4- 7-2016  7:33    Luna (Can) Con (Can) Mercury 

Luni  4- 7-2016 12:26    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Luni  4- 7-2016 14:04 Sun (Can) Con (Can) Luna (New Luna) 
Luni  4- 7-2016 18:57    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Luni  4- 7-2016 19:49    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Luni  4- 7-2016 22:03    Luna (Can) Sex (Vir) Jupiter 
 

Relațiile sunt încercate. Se dorește pornirea pe un drum nou. Se discută 
prea mult despre cei puternici. Planurile de viitor îi îndeamnă pe oameni să fie 
perseverenți. Probleme în cuplu. Modestia este analizată din punctul de vedere al 
celuilalt. Se pregătește o schimbare. Este nevoie de vigilență. Munca este elogiată. 
Nimic nu este sigur. Se merge la esență. Evenimentele sociale sunt marcate de 
durere. Informații despre ingeniozitate. Se distruge bunul inutil al celuilalt. Se 
declară un război însă nu se ajunge la fapte. Puterea este creatoare de forme. 
Cunoașterea vine prin imaginație. 

 
Luna nouă care se împlinește în mijlocul acestei zile ne atrage atenția asupra 

unor probleme de comportament pe care le-am ignorat în săptămânile anterioare, 
poate chiar în lunile anterioare, adică în prima jumătate a anului. Momentul acesta 
se referă, cu precădere, la relații pentru că întâlnirea aceasta a Soarelui cu Luna 
beneficiază și de un suport puternic din partea lui Mercur și toate aceste trei 
elemente astrale primesc câte o opoziție din partea lui Pluton de pe zodia 
Capricorn. Apoi, dacă tot vorbim de relații încordate, acestea sunt susținute și de 
faptul că acum, dar și în următoarele zile ale acestei săptămâni, ne mai aflăm încă 
în fereastra opoziției Venus-Pluton. Schema aceasta ridică o problemă de atitudine 
într-un context în care ar trebui să vorbim despre respect, despre evoluție sau 
despre dragoste. Ca o consecință a acestei tulburări de natură relațională oamenii 
devin vigilenți și aleg să o facă acum, când nu este cazul, acum când deja nu mai pot 
schimba nimic. 

Luna nouă care se împlinește în mijlocul acestei zile face parte dintr-o 
săptămână în care lucrăm cu rezultatele muncii abordată cu mare efort în prima 
jumătate a anului, despre care am amintit și în prezentarea generală a acestui an, 
dar și, în mai multe ipostaze, de la începutul anului și până acum, ori de câte ori era 
nevoie, ca fiind o perioadă grea, pe alocuri foarte grea, care a luptat împotriva 
integrității individului fără să îi ofere garanția succesului. În momentul acesta 
începem să vedem primele rezultate și ele vor fi localizate acum în sectorul muncii. 
Acum, pe această Lună nouă, vom înțelege că munca este elogiată, că dacă primim 
respect, se întâmplă doar pentru că am muncit, nu pentru că ne văd ceilalți 
calitățile, nu pentru că am fost pașnici sau am ajutat pe cineva aflat într-un 
moment dificil. 

Ceea ce este foarte interesant din această dispunere vine să sublinieze 
accentele existențiale majore. Dacă în prima jumătate a anului am plantat intenții 
rele, anarhice, dacă am dorit să ne ridicăm deasupra celorlalți doar pentru a nu ni 
se vedea egoismul și a rămâne în continuare în conștiința grupului ca niște 
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performeri, vom culege război, așa cum ne spune proverbul: "Cine seamănă vânt 
culege furtună!". Pentru că această dispunere accentuează vibrațiile zodiei Rac 
mediază tendința Nodurilor și trimite punctul reflex către zona în care se află Lilith, 
presiunea se transformă într-un moment de mare zăpăceală cel care ne vorbește 
despre revoltă, deși nu ar trebui, despre agresiune, despre acțiuni ilogice, despre 
boală sau despre rezolvările celorlalți în situația în care și noi am intenționat să 
pornim pe traseul acela și nu s-a soluționat în niciun fel. Poate ar trebui să fim mult 
mai atenți la gândurile pe care le avem, să ne revizuim atitudinea, să nu extragem 
din vibrația zodiei Rac resentimentele și agresivitatea pe motiv că toți ceilalți au 
fost avantajați numai noi nu. Cine nu va avea controlul adecvat va deveni un 
exponent al răului prin care vor fi sancționați cei care au greșit cu adevărat. Totuși, 
nu cred că ne va face plăcere să activăm în această zonă, nu cred că va fi convenabil, 
în loc să ne ridicăm pe nivelul următor, să ne bucurăm de rezultate bune, să fim 
creativi și să ne simțim protejați, să ajungem să răscolim în adâncul pământului și 
să scoatem de acolo reziduurile toxice pe care alții le-au ascuns pentru a nu fi văzuți 
hoți, șarlatani, despotici. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine importantă la capitolul 
experiențe relaționale, dar nu limitate la un schimb banal de informații ori de 
sentimente, ci prin transferul unor valori mult mai importante, cele care se referă la 
viață, la motivele de transformare, la motivele de conviețuire, la motivele de 
progres. În toată această ecuație, în tot acest context munca devine un element 
esențial. Practic, evenimentele sociale vor fi apreciate sau nu în funcție de calitatea 
muncii pe care am prestat-o în prima jumătate a anului, nu în funcție de cantitatea 
sa. Dacă nu pierdem din vedere că elementele cele mai valoroase ale momentului 
cresc prin creativitate și dragoste, nu prin dramă sau efort coroziv, vom fi vigilenți 
într-un mod plăcut, adică vom respecta opiniile celorlalți, nu vom declara război de 
fiecare dată când ni se pare cafeaua prea rece ori ceaiul prea fierbinte, nu vom 
folosi cuvinte grele tocmai pentru că ele sunt necunoscute partenerului de dialog, 
nu ne vom baza pe suferința celuilalt, doar pentru că ni se pare că acum ni se 
permite. 

În mare parte, forța pe care o invocăm acum beneficiază de suportul 
imaginației, de nevoia de a încadra toate aceste rezultate într-o schemă simplă, 
poate chiar una universală. Vor exista și persoane care, sub presiunea pe care 
planeta Pluton o pune pe nevoie, teamă de singurătate, de sărăcie, să întindă mâna 
și să-și însușească bunurile celorlalți. Contextul astral de acum indică și această 
posibilitate ca fiind una aducătoare de ghinion care nu poate fi trecută cu vederea. 
Această ipostază va fi vizibilă în cazul persoanelor care, în general, nu prea înțeleg 
multe de la viață. Aceștia vor fi cei care vor distruge bunul celuilalt și dacă vor fi 
puși să vorbească despre asta, să se justifice, să explice de ce au procedat în felul 
acesta, o vor privi ca un semn de apreciere, dacă partenerul de dialog o face cu cele 
mai bune intenții, sau de invidie, dacă se simt ironizați. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a vedea cât de misterioasă este 
iubirea în taină. Iubirea în taină nu este cea ascunsă, nici cea vicioasă, ci este cea 
care menține echilibrul vieții. Cine nu poate iubi în taină, ci doar declarat, povestit, 
împărtășit, va privi schema zilei de 4 iulie ca fiind obositoare. Taina acestei zile 
reprezintă cheia tuturor problemelor. 
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Marți, 5 iulie 
Marti  5- 7-2016  4:12    Luna (Can) Con (Can) Venus 

Marti  5- 7-2016  7:47    Luna (Can) Tri (Sco) Mars 

Marti  5- 7-2016  9:33    Luna (Can) Squ (Ari) Uranus 

Marti  5- 7-2016 11:13    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Marti  5- 7-2016 15:19 Mercury (Can) Tri [Pis] Neptune 
Marti  5- 7-2016 19:12    Luna (Can) Squ (Lib) Juno 

Marti  5- 7-2016 19:30    Luna (Can) --> Leo 
 

Constrângeri periculoase. Deschidere către un alt plan al cunoașterii. Jocul 
este ciudat. Nesiguranță. Individul se vede pe sine separat de ceilalți. Se modifică 
un cadru natural. Puterea determină, dar și distruge. Umanitatea are nevoie de 
exemplele ființelor desăvârșite. Se participă la asocieri puternice. Suntem capabili 
să vedem foarte departe. Curaj dovedit în situații tragice. Conștientizarea 
profesorului sporește farmecul elevului. Este nevoie de un răspuns. Simțul 
răspunderii este dovedit altfel. Egoismul este transformat în altceva. Inițiere. 
Comportamentele pot fi modificate. Timpul este controlat. Mintea nu se poate 
susține pe sine. Spontaneitatea poate deveni periculoasă prin invadarea 
intimității celuilalt. Vindecare. 

 
Elementul definitoriu al zilei de 5 iulie se referă la trigonul pe care Mercur 

din Rac îl împlinește acum cu Neptun. Atât Mercur, cât și Neptun, se află în 
momente cheie ale zodiacului. Ieri, când s-a împlinit Luna nouă, Mercur i-a fost 
aproape, iar Neptun se află, așa cum știm că este de ceva vreme, în fereastra 
conjuncției cu Coada Dragonului. Trigonul acesta pare să sublinieze o înțelegere 
care ar trebui să consolideze o zonă conflictuală ori să rezolve tensiunea dintre 
două grupuri. Din nefericire, jocul este acum ciudat pentru că în această 
combinație, despre care aflăm că ar trebui să se soluționeze în mod plăcut, intervin 
două forțe mari, fiecare cu propria experiență de viață. În această experiență de 
viață pe care fiecare dintre cele două forțe o aduce în combinație, găsim teama de 
pierdere, neputința de a identifica elementul cel mai bun într-o negociere, într-o 
conviețuire, aspect care vine din partea lui Mercur, dar și o problemă de conștiință, 
una care ar trebui să sporească abundența, prin adăugarea unor elemente noi la 
patrimoniul existent deja sau să distrugă orice șansă de progres și să aducă o mare 
criză. Este de la sine înțeles că schema aceasta vorbește despre o problemă foarte 
delicată. Pe de o parte, apare problema profesorului, cel care a parcurs aceste 
experiențe și care sunt pentru el definitorii în această perioadă, iar de partea 
cealaltă cea a elevului, adică a partenerului de dialog, care află că și alții au 
probleme complexe, cu părți bune și părți rele. 

Elementul cel mai complicat al zilei de 5 iulie face trimitere la egoism. 
Comportamentul care a ascuns egoismul în prima jumătate a anului nu poate fi 
modificat, dar i se poate ajusta, din mers, argumentul. Asta înseamnă că, prin 
această ascundere a naturii intrinseci a problemei, se poate participa la o asociere 
foarte puternică, iar rezultatul să fie unul spectaculos. Nu se poate însă generaliza, 
nu se poate ca această previziune să fie aplicată tuturor celor care au acum un 
schimb de experiență, care vor să se asocieze. Succesul va veni numai acolo unde 
nu s-a vorbit în ultima perioadă de nesiguranță, dar și acolo unde nu s-a lucrat în 
dizarmonie pentru a provoca suferință sau boală. Este acceptat în schema acestei 
zile ca, anterior, individul să fi fost puțin egoist, să-și fi văzut interesul, să-și fi dorit 
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dragostea numai pentru el, patrimoniul numai pentru el și familia sa, să fi urmărit 
să trăiască bine, fără să se intereseze dacă lucrul acesta ar putea fi obținut prin 
suferința celorlalți. Dacă a urmărit să obțină un avantaj ca un efect secundar al 
suferinței celorlalți atunci schema aceasta accentuează o dizarmonie, scoate în 
evidență cele două elemente rele, careul Lunii cu Uranus și careul Lunii cu Junon. 
La aceste persoane nu vom vedea o minte susținută de inspirație și de sensibilitate, 
ci o minte care lucrează cu frica, cu agresivitate, cu o energie densă, cea care 
întotdeauna produce efecte rele, antisociale. 

Prin urmare, 5 iulie ne vorbește despre seducție. Seducția momentului 
vine dintr-o atracție față de evenimente ciudate, față de situații care ar trebui să ne 
vorbească despre frumos sau despre armonie, despre ceea ce, în condiții normale, l-
ar fi determinat pe om să dăruiască, să ajute, să susțină ori să inspire. Pentru că în 
momentul acesta apar două forțe, cea venită din partea planetelor Mercur și 
Neptun, apar două centre de putere, care au altă funcție decât celebrele centre de 
putere la care ne referim de câțiva ani încoace. Puterea de acum ar putea determina 
o distrugere, adică să credem că putem combina două elemente care nu s-au înțeles 
niciodată, dar, fără să ne dăm seama, ajungem să credem că putem combina două 
substanțe care împreună provoacă o explozie. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 
mâinile care manipulează cele două substanțe sunt impregnate cu un factor 
inflamabil. Așadar, nu situațiile în sine pe care le asociem sunt generatoare de 
explozii, nu din combinarea strictă a acestora se ajunge acolo, ci prin motivul pe 
care îl avem acum. Este de la sine înțeles că avem nevoie de o puternică 
determinare pentru a nu lăsa lucrurile la voia întâmplării, pentru a nu lăsa puterea 
să devină abuzivă și curajul să fie un element care să producă rezultate doar pe 
moment. Altfel, am rămâne în conștiința comunității ca având calități și ne vom 
prăbuși din vârful piramidei imediat ce dăm de o situație când ar trebui să le 
dovedim. Se întâmplă lucrul acesta pentru că relația bună dintre Mercur și Neptun 
activează într-o săptămână în care sunt accentuate rezultatele eforturilor abordate 
în prima jumătate a anului 2016, dar nu oricum, ci printr-o înțelepciune de viață 
cea care nu ne permite să confundăm o criză cu o purificare. Durerea pe care o 
simțim acum, la fel cum se va întâmpla și în celelalte zile ale săptămânii, nu 
reprezintă un semn de boală, ci un semn de purificare. Numai așa vom ajunge ca în 
această îmbinare între nevoia personală și nevoia grupului, între interesul personal 
și interesul grupului, să ajungem să nu permitem ghinionului să reînvie o decizie 
proastă care ne-a curtat în prima jumătate a anului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne fixa atenția pe drame. 
Dramele ne încurajează acum neîncrederea în sine și accentuează disconfortul 
provocat de durere. Prin aceste două elemente ajungem să vedem totul deformat. 
Liniștea se obține atunci când stăm departe de ele. 
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Miercuri, 6 iulie 
Miercuri  6- 7-2016  4:25    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Miercuri  6- 7-2016 14:47    Luna (Leo) Tri [Sag] Saturn 

Miercuri  6- 7-2016 23:17   Venus (Can) Tri (Sco) Mars 
 

Se dă o sentință. Viața personală este mult mai importantă. Se recuperează 
timpul pierdut. Ceea ce este rău se ridică la suprafață. Confort personal. Hrana 
este un domeniu accesibil oricui. Se operează pe un tablou finalizat. Mintea este 
expresia unei puteri zdruncinate. Se plutește într-un plan necunoscut. Avem 
nevoie de încurajare. Evoluție. 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. Nu se poate depăși un obstacol al binelui. 
Natura umană devine pasională. 

 
Prin relația bună pe care Venus o împlinește în această zi cu Marte oamenii 

vor să-și capteze unii altora atenția. De fapt, interesul acesta pe care îl arătăm față 
de nevoile celorlalți sau față de ceea ce reprezintă ei în ansamblu nu reprezintă 
decât o altă formă de visare, poate chiar de anulare a unor efecte negative care ne 
vin din prima jumătate a anului, pe motiv că tabloul acesta, asupra căruia au lucrat, 
trebuie să aibă alt contur, alt conținut, trebuie să facă trimitere la o altă compoziție. 
Pentru că, de dimineață, Luna va trece prin careul cu Lilith, se va pune problema 
unei erori. Nu se știe dacă această eroare există în realitate, pentru că, fiind vorba 
de careu, problema în sine face trimitere mai mult la ecoul a ceea ce se întâmplă, la 
impactul interior, decât la ceea ce ar trebui să existe în realitate. Asta înseamnă că 
motivul care ne vine din interior, presiunea internă se transformă până spre seară, 
când Venus și Marte își vor definitiva trigonul lor, în argumente solide. Prin 
schema aceasta ciudată, prin pasiunile acestea ciudate ori prin trecerea de la frică la 
plăcere, oamenii arată că trăiesc într-un mediu conflictual. Din nou, s-ar putea ca 
acest mediu conflictual să fie doar în mintea lor, doar acolo să conștientizeze că 
puterile pe care le au sunt zdruncinate, că binele cel mare aparține comunității și 
nu individului. Dacă ar sta strâmb și ar judeca drept, dacă au și puțină experiență 
în a lucra cu imaginația, vor vedea că toată atmosfera se schimbă într-un chip 
miraculos. Această armonie interioară îl ajută pe individul în cauză să stea departe 
de spectacol, să nu dorească să impresioneze, să nu urmărească nici măcar să le 
provoace anumite stări sufletești ori să profite de pe urma faptului că pot 
recomanda, pot fi ghizi, formatori de idei. 

Unul din elementele importante care se aplică zilei de 6 iulie se referă la 
nevoia de a găsi un canal de comunicare nou cu un partener de dialog sau un grup. 
Ceea ce se întâmplă acum, pe 6 iulie, prin această relație frumoasă între Marte și 
Venus, nu devine un element foarte important prin eficiența dovedită acum, ci prin 
noul traseu, prin noua poartă ce ni se deschide. Această nouă deschidere ne dă 
încredere că lucrurile pot fi pe viitor foarte bune și că nu avem motive să fim triști 
sau să ne considerăm pedepsiți de ceilalți prin ceea ce solicităm și nu primim. Noile 
șanse pe care le vedem acum, pașii noi pe care-i facem pe un drum pe care nu am 
mai mers până acum, vor avea un efect de-a dreptul terapeutic. 

Prin urmare, 6 iulie scoate în evidență o problemă de comportament. Din 
fericire, lucrurile acestea sunt foarte bune sau, dacă de dimineață ele au un debut 
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trist, pentru că Luna se află într-o relație negativă cu Luna neagră, atunci, până 
spre finalul zilei, se vor transforma în mulțumire, iar noi vom obține o înțelegere 
aparte asupra ipostazelor pe care l-am parcurs și ajungem să credem în noi înșine, 
să fim mulțumiți cu ceea ce putem să facem și cu ceea ce avem deja. Astfel, schema 
aceasta devine un element de lumină, pozitiv, dar și o formă de înțelegere pe care 
urmărim să o aplicăm conjuncturilor pe care le-am parcurs în prima jumătate a 
anului și modului cum acestea se răsfrâng în achizițiile pe care le folosim acum. Am 
putea să ne bucurăm că, pe baza muncii din ultimele șase luni, am reușit să ne 
cumpărăm un obiect mult dorit, să captăm atenția unei persoane pe care o 
admirăm și în preajma căreia am dorit să fim, am putea să smulgem promisiunea 
de a fi acceptați într-un grup. Momentul acesta ni se va părea ca fiind unul de 
progres și, pentru că avem și o mulțumire față de lucrul acesta, reușim să fim 
comunicativi, să folosim cuvinte plăcute, să fim agreabili pentru cei din jur. Asta 
înseamnă că reușim să facem o selecție pozitivă pe marginea unor evenimente care, 
în plus față de nota serioasă, socială, administrativă, au și o componentă pasională. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a lăsa plăcerea să se exprime. 
Este posibil ca toată mulțumirea rezervată acestui moment să ajungă la noi prin 
faptul că suntem toleranți ori deschiși față de plăcere. 

 
Joi, 7 iulie 

Joi  7- 7-2016  6:24 Sun (Can) Con (Can) Mercury 

Joi  7- 7-2016  8:30 Mercury (Can) Sex [Vir] North Node 

Joi  7- 7-2016 11:02 Sun (Can) Sex [Vir] North Node 
Joi  7- 7-2016 13:35    Luna (Leo) Squ (Sco) Mars 

Joi  7- 7-2016 14:55 Mercury (Can) Opp [Cap] Pluto 
Joi  7- 7-2016 15:11    Luna (Leo) Tri (Ari) Uranus 

Joi  7- 7-2016 17:24   Venus (Can) Squ (Ari) Uranus 
 

Oamenii sunt conduși de dorințe stranii. Întâmplările nu sunt chiar 
întâmplătoare. Dificultăți de exprimare. Gândul merge foarte departe. Aspirații 
către idealuri foarte mari. Dificultăți de exprimare. Libertate 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. Un partener abuzează de încrederea celuilalt. Viață amoroasă 
încercată. Se mediază o problemă de destin. Încercările vieții sunt încadrate 
corect. Asocierile devin foarte eficiente. Plăcere. Sensibilitate. Dezintegrarea 
sperie. Avem nevoie de sprijinul persoanelor în vârstă. Singurătatea îngrozește. 
Absența jumătăților de măsură înseamnă un refuz. Mesajul celui care ne ajută 
este interpretat greșit. 

 
Conjuncția dintre Soare și Mercur, cea care se va împlini în dimineața acestei 

zile, va fi urmată de cele două sextile pe care, pe rând, Mercur și Soarele le vor 
realiza cu Capul Dragonului, arată că schema aceasta are nevoie de opinii, că 
gândurile individului sunt atât de concentrate și atât de puternice încât pot 
soluționa problemele care sunt vechi de ani de zile. Această conjuncție se 
orientează către probleme, către a contrabalansa o greutate a sufletului personal 
acumulată în timp printr-o multitudine de experiențe nefericite ori de abuzuri, 
pentru că Soarele și Mercur sunt acum sub o presiune teribilă pe care planeta 
Pluton o pune pe această conjuncție. Apar, astfel, dificultăți de exprimare, mari 
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semne de întrebare referitoare la sinceritatea oamenilor, la puterea lor, la 
corectitudinea pe care au declarat-o în prima jumătate a anului. Mulți vor 
considera că mijlocul acestei săptămâni este dominat de o dramă teribilă pentru că 
ultimul aspect al zilei este un careu între Venus și Uranus, semn de tristețe, de 
dezamăgiri ori de frustrare. Ceea ce în ziua anterioară era plăcere, devine acum 
nesiguranță sau dezintegrare, lipsă de interes față de sentimentele celorlalți ori 
refuz în a le accepta limitele, durerile, pe motiv că interesul pe care am putea să îl 
acordăm acestor probleme ne frânează, ne opresc, ne întorc din drum. Omul care 
este bun pe 7 iulie, nu demonstrează că este doar un balsam pentru suferințele 
celorlalți, ci că are, înainte de toate, o condiție morală absolut impresionantă. 

Apoi, Luna, cea care se află acum în plin tranzit prin zodia Leu, urmând ca în 
noaptea de joi spre vineri să intre pe zodia Fecioară, îi trezește omului interesul 
pentru câștiguri, pentru a slăbi puterea adversarului, lucrând asupra unor mesaje 
ambivalente, cele care pot foarte ușor să fie înțelese greșit. Se întâmplă lucrul 
acesta pentru că această conjuncție a Soarelui cu Mercur pe zodia Rac are, prin 
excelență, o componentă emoțională. Atunci când vine vorba de rațiune, de lucrul 
cu informațiile, de logică, este nevoie de o altă viteză de lucru, iar oamenii acum nu 
dispun de calitățile necesare încât să se adapteze rapid de la o viteză de lucru la 
alta. Vor fi foarte eficienți și foarte bun atunci când anumite situații sunt analizate 
și judecate după componenta lor afectivă. Când vine vorba despre idee, clachează. 
De aceea lucrurile par că vin dintr-o zonă a pedepsei, a regretului, a încercărilor 
fără izbândă. Dacă în această zi un individ încercat de aceste probleme își aduce 
aminte că durerea nu înseamnă altceva decât purificare, că este mult mai important 
să conștientizeze informația rea care a ajuns la el decât să creadă în ea, atunci vede 
că lucrul acesta îl ajută să se maturizeze, să fie mai puternic și mai bun. 

Prin urmare, 7 iulie reprezintă una dintre cele mai importante zile ale 
acestei decade, când lucrurile par foarte rele, dar, în realitate, ele sunt foarte bune 
pentru creșterea și dezvoltarea personală. Dacă avem acum suficient de multă tărie 
încât să fim rezervați în fața acestor câștiguri, dacă nu confundăm plăcerea cu 
sensibilitatea, ne protejam în fața unei dezintegrări, vom fi siguri pe sentimentele 
pe care le avem și nu ne mai lăsam speriați de singurătate. Ceea ce gândim va fi 
corect, frumos și foarte bun pentru ceilalți, în așa fel încât ceea ce în prima 
jumătate a anului a fost dificultate de exprimare, cea care s-a transpus prin 
neputința de a explica unui factor de decizie motivul pentru care ne dorim sau vrem 
ceva, să se transforme acum în puterea celui care tace și merge mai departe. 

Avem neapărat nevoie de această consolidare a opiniei proprii, de această 
putere personală, de aceste vibrații profunde care să se susțină pe maturitate și pe 
tărie de caracter pentru a nu cădea în teama de celălalt, în neputința de a înțelege 
care este măsura iubirii ce ne este purtată. Am putea greși refuzând ajutorul 
celorlalți pe motiv că nu suntem pregătiți să înfruntăm părerile lor sau o situație 
atât de complicată. Dacă facem lucrul acesta, atunci arătăm că trăim pe un butoi cu 
pulbere, că patrimoniul personal, schema aceasta personală nu este dominată de 
plăcere ori de sensibilitate, ci de teamă că, la un moment dat, o greșeală personală 
ar putea să dezintegreze toată această construcție care a fost ridicată împreună cu 
oamenii care nu știau nimic de defectele noastre. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere. Este indicat 
astăzi să lăsăm ca lucrurile să se întâmple fără să ne temem că dacă intervenim le 
stricăm. Intervenția o facem pentru că primim o invitație, nu pentru că acționăm în 
virtutea defectului pe care nu vrem să-l împărtășim. 
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Vineri, 8 iulie 
Vineri  8- 7-2016  1:26 Sun (Can) Opp [Cap] Pluto 
Vineri  8- 7-2016  1:40    Luna (Leo) Sex (Lib) Juno 

Vineri  8- 7-2016  1:42    Luna (Leo) --> Virgo 

Vineri  8- 7-2016  6:37    Juno (Lib) --> Scorpio 

Vineri  8- 7-2016 10:47   Venus (Can) Tri [Pis] Chiron 
Vineri  8- 7-2016 11:46    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Vineri  8- 7-2016 12:06 Mercury (Can) Sex (Vir) Jupiter 
Vineri  8- 7-2016 22:02    Luna (Vir) Squ [Sag] Satur 

 

Liniștea devine o problemă de grup. Ne întoarcem la ceea ce am provocat în 
urmă cu o lună. Valorile personale sunt puse la încercare. Achizițiile spiritului nu 
mai sunt atât de valoroase. Tensiune nervoasă capabilă să zdruncine un echilibru 
puternic. Agresiune venită prin neîncredere. Arhitectura vieții este încercată. 
Binele se transformă. Dualitatea sperie. Contextul prezent nu poate susține 
suprimarea instinctelor. Viața este stranie. 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. 
Întâlnim un fapt rar pentru natură sau pentru societate. Personalitate este pusă 
la încercare. Sentimentele sunt complicate. Tensiune în relațiile intime. Se cer mai 
multe de la viață. Adâncime în cuget. Capacitate de a îndrepta o faptă rea. Nimic 
nu este întâmplător. 

 
Evenimentele programate a se consuma pe ziua de 8 iulie sunt foarte 

importante pentru această perioadă a anului pentru că aduc, pe de o parte, 
confirmarea liniștii, a puterii de expresie și a traseului ales în cunoștință de cauză, 
iar, de partea cealaltă, subliniază necesitatea creării unui nou grup, ca și cum este 
nevoie ca învinșii să se unească împotriva unui adversar comun. Se întâmplă lucrul 
acesta pentru că, înainte ca Junon să intre pe zodia Scorpion, Soarele își 
definitivează opoziția cu Pluton. Nu putem vorbi de opoziția Soarelui cu Pluton fără 
să includem în această schemă agresivă și planeta Mercur. Tot ceea ce ne aducem 
aminte ne motivează ambiția de a merge mai departe pe un traseu, chiar dacă asta 
implică efort, muncă, poate chiar a merge mai departe în aceeași manieră 
restrictivă, cu aceleași limitări, cu același puțin. Privind schema zilei de 8 iulie prin 
acest mesaj, înțelegem că poate este nevoie de puțin sacrificiu în plus față de cel pe 
care l-am arătat până acum. Opoziția aceasta a Soarelui cu Pluton face parte dintr-o 
configurație numită dreptunghi mistic și fiecare dintre elementele situate în cele 
patru vârfuri, la rândul său, face parte din alte configurații sau obțin la un moment 
dat o calitate, așa cum este planeta Pluton care mediază opozițiile de pe axa 
Fecioară-Pești. Cei care au viziune de ansamblu știu, nu mai este nevoie să repetăm 
pentru ei, că suntem pe o zonă a istoriei care anunță sfârșitul unei epoci și 
începutul alteia. Acum, în perioada aceasta de trecere, ne este foarte greu să vedem 
care a fost lucrurile bune pe care le-am acumulat și pe ce traseu să mergem. Mai 
exact, ne este greu dacă ne bazăm pe impresiile colective. Dacă ne bazăm pe un 
sistem propriu de valori, adică dacă ținem cont de moralitatea care nu ne dă voie să 
participăm la conflictele sociale, ci doar să le urmărim și față de care să emitem 
anumite păreri, atunci zona aceasta conflictuală nu va fi decât o altă etapă explozivă 
care se consumă pe graniță. Prin aceste idei înțelegem că binele colectiv trebuie să 
se transforme într-un bine individual. La început, este posibil ca acest bine 
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individual să îmbrace haina egoismului, a individualismului. Adică oamenilor să le 
fie suficient cât au, ceea ce au, să nu-și dorească să împartă, să nu-și dorească să 
participe la noile structuri care se înfiripă, tocmai pentru că sunt conștienți că 
trăiesc o perioadă de tranziție. Cei care se aruncă în mrejele acestor noi structuri se 
deconspiră, arată că fac parte deja din categoria celor învinși. Dacă referitor la 
schemele acestea două, care se referă la opoziția Soarelui cu Pluton și, implicit, 
intrarea lui Junon pe Scorpion, semn de luptă, conspirație, dorințe, pasiuni, 
lucrurile sunt clare, elementele bune care vin din împlinire a trigonului Venus-
Chiron sau împlinirea sextilul lui Mercur-Jupiter, nu reprezintă altceva decât 
îndemnul de a ne menține în această zonă de graniță prin puterea pe care am 
acumulat-o, prin calitățile pe care le avem deja. În cuvinte mai simple, omul 
puternic și profund nu va dori să schimbe nimic din ordinea care există deja, va 
prefera să se bucure de ceea ce este frumos, să devină prudent față de ceea ce este 
rău, să privească viața din mai multe unghiuri, să trăiască intens chiar dacă vasul 
acestei frumuseți emoționale ar putea fi banal. Oamenii puternici și profunzi se 
bucura acum de o conversație banală, că se simt mângâiați de adierea zefirului, că 
au avut timp să se relaxeze cinci minute pe o bancă într-un parc, că au primit un 
mesaj frumos de la o persoană dragă. Ceilalți își vor da importanță, vor exagera în 
opiniile referitoare la război, criză financiară, considerând că așa ar trebui să facă 
toți, cu toții ar trebui să se preocupe de acest caracter dramatic al vieții, pentru că el 
este esențial. Este de la sine înțeles că momentul zilei de 8 iulie este mai mult unul 
de confirmare decât de luptă. Cel care se mulțumește cu confirmarea a ceea ce este, 
a ceea ce a păstrat, a ceea ce înflorește, va fi incomparabil mai valoros pentru 
comunitate decât cel care încearcă să-i descrie societății rănile pe care nu și le poate 
vindeca. 

Prin urmare, 8 iulie ne aduce încrederea în liniștea momentului, tocmai 
pentru că ea activează acum departe de agitațiile care confirmă o criză. Prin această 
observație ne va veni ușor să înțelegem în ce mod se transformă binele, de ce 
trecem de la o stare la alta, de ce dualitatea ar putea speria atât de mult. Această 
instabilitate, pe care o numim elegant "dualitate", lucrează acum foarte mult cu 
instinctele. Privind impulsul acesta, instinctele, prin deviza generală aplicată 
acestei săptămâni, cea care ne spune că acum ne întâlnim cu primele rezultate a 
ceea ce am semănat în prima jumătate a anului, a ne fi petrecut șase luni în 
instinct, având în vedere că aceste luni au fost foarte obositoare și chiar o veritabilă 
sursă de scandal, denotă faptul că sunt rele. Desigur, în general, nu toate instinctele 
au această calitate, dar acum, dată fiind nota particulară a momentului, vor fi 
selectate doar cele rele. Din nefericire, problema se poate adânci. Contextul prezent 
nu poate susține suprimarea acestor instincte, asta înseamnă că dacă intrăm în 
zona în care ele sunt active ne compromitem și mai mult ori vom fi dominați mai 
mult decât am fost în prima jumătate a anului și acesta va fi traseul pe care vom 
merge până la finalul lui 2016. 

Elementul cel mai bun al acestei zile vine din faptul că avem acum 
capacitatea de a îndrepta o faptă rea și, prin această modificare, prin această 
schimbare, să ne îndreptăm către o zonă unde instinctul activează foarte puțin sau 
deloc. Acolo sentimentele sunt frumoase, curate, simple. Firea omului nu se 
bazează pe tensiune, iar argumentul nu vine dintr-o atitudine critică, ci dintr-un 
consens, adică este susținut de o opinie care se referă la același adevăr, dar dintr-un 
alt unghi. Acolo unde lucrurile sunt atașate exagerat de mult de aceste instincte, va 
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fi nevoie de un exemplu dur, de un eveniment șocant pentru a ne distrage atenția 
din această zonă periculoasă și a o transfera pe un alt nivel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ascunde în mister, în 
secret, o frustrare. A ne fixa atenția pe această frustrare, a trăi durerea că nu putem 
controla, nu arată altceva decât încercarea de a suprima instinctul. Așa cum am 
observat din prezentarea de mai sus, încercarea de a suprima un instinct arată 
acum blocarea în specificul acestuia și ratarea unui început frumos. 

 
Sâmbătă, 9 iulie 

Sambata  9- 7-2016  0:10 Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Sambata  9- 7-2016  7:16    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Sambata  9- 7-2016  8:31    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Sambata  9- 7-2016 11:10 Sun (Can) Sex (Vir) Luna 
Sambata  9- 7-2016 12:35  Luna (Vir) Con (Vir) Jupiter 

Sambata  9- 7-2016 17:22    Luna (Vir) Sex (Can) Mercury 

Sambata  9- 7-2016 23:09    Luna (Vir) Sex (Sco) Mar 
 

Asocierile doar par complicate. Este favorabil un bine despre care s-a 
vorbit anterior. Nota personală se îmbunătățește. Capacități sporite de a simți 
ceea ce se află în spatele lucrurilor evidente. Disciplină. Promptitudine. Precizie 
dovedită prin comandă. Dragostea este pitorească. Se minte frumos. Consumul 
este plăcut. Privim foarte departe, dar înțelegem puțin. Evenimentele se succed cu 
mare viteză. Optimism. Nesubordonare. Revolta ultimelor zile se răzbună. 
Contextul de acum ne vorbește prea mult despre câștig. 

 
Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Fecioară și ne 

îndeamnă să fim prudenți. Va trece acum prin conjuncția cu Capul Dragonului și, 
implicit, prin activarea axei Fecioară-Pești într-o nouă manieră. Binele despre care 
am vorbit în zilele anterioare poate părea acum mult mai vizibil însă doar într-o 
zonă emoțională. Ne preocupă acum dovezile de dragoste, de înțelegere, cele care 
pot fi convertite în fapte sau în obiecte, în cuvinte frumoase sunt în bani. Ceea ce nu 
poate fi convertit nu reprezintă o dovadă de optimism, ci de nesubordonare, de 
revoltă, ceea ce agravează anumite conflicte sau ne sperie cu mari pierderi. În mare 
parte, ziua de 9 iulie se menține în acest echilibru pentru că achizițiile acestei 
săptămâni sunt reale cam pentru toate categoriile sociale, nu doar pentru oamenii 
profunzi. Pe 9 iulie oamenii profunzi, care au arătat în celelalte zile că s-au ridicat 
pe nivelul următor, trebuie să demonstreze că sunt acolo, că sunt ființe disciplinate, 
că au capacități sporite de a observa, de a înțelege de a ghida, că iubesc frumosul și 
că pot să-i ajute și pe ceilalți să-l vadă în mai multe aspecte ale vieții. Din punct de 
vedere astral lucrurile acestea sunt explicate prin relația bună pe care Luna o are 
acum cu Pluton, din care înțelegem că elementele de patrimoniu pe care le obținem 
sunt frumoase și utile, sau din conjuncția sa cu Jupiter, din care înțelegem că 
propria opinie, propriul nivel, ceea ce am obținut pentru noi înșine, reprezintă o 
dreptate pe care ne-am făcut-o singuri, nu pe seama celorlalți, adică nu am câștigat 
lucrurile acestea într-o competiție în care am fost avantajați și alții dezavantajați, ci 
am știut ce să alegem, ce să culegem, ca să avem acum cămara plină. Este adevărat, 
schema aceasta, pentru că presupune și împlinirea unei configurații numită zmeu, 
cea care are ca pilon central tensiunea de pe axa Fecioară-Pești, zdruncină 
convingerile false, încrederea în sine folosită în a susține o frustrare, nu capacitatea 
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de transformare, ceea ce ne va lăsa impresia că asocierile momentului devin dintr-
odată complicate, obositoare sau cauzatoare de probleme și mai mari. Cine dă 
dovadă de disciplină, cine-și folosește încrederea în sine pentru a lucra cu binele pe 
care l-a conștientizat și în celelalte zile ale săptămânii, chiar dacă este slab în 
intensitate sau reprezentat de obiecte puține, reușește să depășească acest moment 
de zdruncin. 

Prin urmare, 9 iulie ne încurajează să promovăm idei bune, cele care până 
acum au activat prin polaritate, prin + sau -, unele dominate de orgolii, altele 
dominate de nevoia de a ajuta sau de a iubi frumosul. Pentru că lucrul acesta 
devine foarte evident când Luna trece prin Capul Dragonului, adică inițiază un ciclu 
draconitic, ar trebui să ne fie clar că valorile morale cu care vom lucra de acum 
încolo au neapărat nevoie de acest discernământ, supraviețuiesc pe mai departe 
doar dacă sunt separate de răul din care le-am extras. Orice întoarcere la trecut 
generează situații conflictuale, știrbește din dragostea față de frumos ori din traiul 
simplu. 

Desigur, vor exista în continuare și persoane care vor rămâne captive în 
aceste sentimente tulburătoare. Pentru ei a provoca suferință reprezintă cea mai 
mare răsplată pe care o privesc din partea vieții și o dovadă clară că se face 
dreptate. Dreptatea aceasta care se susține pe suferința celorlalți este bolnăvicioasă 
și va duce pe mai departe la nesubordonare, la revoltă, adică ceea ce le provoacă 
celorlalți acum asta vor primi începând cu săptămânile următoare, până la finalul 
acestei luni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că lucrurile 
puternice, frumoase și bune care merg mai departe păstrându-și această calitate 
sunt neapărat și simple. Ceea ce nu este simplu este conflictual. 

 
Duminică, 10 iulie 

Duminica 10- 7-2016  2:02    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Duminica 10- 7-2016  6:30    Luna (Vir) Sex (Can) Venus 

Duminica 10- 7-2016  8:41 Sun (Can) Sex (Vir) Jupiter 
Duminica 10- 7-2016 11:35    Luna (Vir) --> Libra 

 

Reformulare. Revoltă împotriva unei soluții universale. Receptivitate. 
Voința personală este încercată. Se pune problema unei experiențe. Anturajul cere 
câștig imediat. Înțelepciunea este sancționată. Dificultăți de exprimare. Viața 
poate merge mai departe prin stabilirea unui parteneriat solid. Răsturnare de 
situație este privită ca un bine. Limitarea sperie. Inteligența favorizează o mai 
bună informare și un studiu profund. Omogenizare. Este nevoie de o nouă 
capacitate de expresie. Asocierile devin importante prin atenție la detalii. Se 
transformă un bine mic într-un bine mai mare. Inspirația devine puternică. 
Accidentul nu este interpretat cum trebuie. Regula se transformă în intrigă. Un 
element minor câștigă un mare beneficiu. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni aduce o adâncirea mai puternică într-o 

conștientizare cu care am lucrat de-a lungul întregii săptămâni. Este foarte posibil 
ca această conștientizare, tocmai pentru că este susținuta de relația de sextil dintre 
Soare și Jupiter, să sublinieze o dreptate abuzivă. Astfel, motivația de moment se 
schimbă, pentru că așa ne vine, dintr-odată, să ne schimbăm opinia, traseul sau 
datele problemei. Se întâmplă lucrul acesta pentru că intensitatea la care va lucra 
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sextilul Soare-Jupiter scoate la lumină o problemă mai veche, una de conștiință 
care se referă la limitele pe care le avem, la anumite dificultăți de expresie care au 
fost sancționate dur în prima jumătate a anului. În mare parte, schema aceasta face 
trimitere la o înțelepciune de viață pe care am folosit-o doar în situații critice, doar 
când ansamblul problemei părea că se răstoarnă. Acum situația pare delicată 
pentru că limitele de altădată nu mai sunt de actualitate, nici prin înțeles și nici 
prin metoda de lucru, cu toate că gândul ne întoarce către episodul acela, ne 
îndeamnă să vorbim despre ceea ce nu a fost normal, să scoatem în evidență 
calitatea de victimă pe care am avut-o, să subliniem ineficiența recomandărilor sau 
a sfaturilor din trecut și să considerăm că nefericirea pe care o trăim în momentul 
acesta se bazează pe acele momente. Arătând că ne este clar ce ni s-a-ntâmplat, 
chiar dacă a fost dur sau neplăcut, părem înțelepți față de ceilalți. Desigur, un om 
cu adevărat înțelept, va face ceva cu această înțelepciune, nu doar se va plânge. În 
această conjunctură un element minor câștigă un mare beneficiu și doar dacă 
acesta este ridicat pe un piedestal, urcat la un nivel pe care nu-l merită, doar atunci 
argumentul sau regula se transformă în intrigă. 

Schema aceasta poate aduce, tocmai pentru că subliniază omogenizare, un 
interes ciudat. Un personaj care ar fi trebuit să treacă într-o zonă obscură a istoriei, 
căruia ar fi trebuit să i se încheie cariera sau ascensiunea, este susținut artificial și, 
prin faptul că schimbările mult așteptate de cineva nu se-ntâmplă, se face dreptate, 
se dă o replică, este chinuit un adversar, este elogiată o experiență a puterii sau a 
sustenabilității. 

În mijlocul zilei Luna va ieși din zodia Fecioară și va intra pe zodia Balanță 
arătând că, totuși, aceste limite, chiar dacă sunt argumentate de situații care s-au 
consumat în prima jumătate a anului și care ne sunt încă proaspete în minte, 
trebuie lăsate să-și vadă singure de grijă, să se topească de la sine. Intervenția 
aceasta artificială nu arată decât că se acorda importanță unui conflict mai vechi, 
fie că îl atacăm din nou pentru a învinge, fie că povestim despre el. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne pune în fața unor situații delicate. 
Unele sunt aduse din trecut, rememorate, reînviate, altele vor arăta că nu s-au 
desprins niciodată de componenta dură pe care au avut-o în prima jumătate a 
anului și această componentă va fi acum mult mai clară, mult mai vizibilă pentru că 
trece printr-o etapă de reformulare. Ansamblul zilei de 10 iulie face trimitere la o 
revoltă împotriva unei soluții universale, cea care părea unanim acceptată în prima 
jumătate a anului. Acum lucrul se schimbă, rezultatele nu ne sunt pe plac și ni se va 
părea că putem merge mai departe dacă oprim o schimbare. A opri o schimbare 
înseamnă a menține artificial o poziție, un lucru sau un personaj. De aici pot apărea 
și probleme complicate legate de consum, de administrarea unui bun sau de 
patrimoniu. 

Este de la sine înțeles că orice menținere artificială a unui factor arată că 
problema vizibilă în prima jumătate a anului este în continuare activă. Nu contează 
că prezentăm celorlalți calitatea pe care am îndeplinit-o în prima jumătate a anului, 
dacă am fost victime sau am fost induși intenționat în eroare, ci contează că ne 
preocupăm de ceea ce ar trebui lăsat în urmă sau de ceea ce ar trebui să-și vadă de 
grijă. În felul acesta, elementul minor, binele cel mic, care ne îndeamnă să ne 
abținem, să privim înainte, se poate transforma într-un mare bine. Ceea ce vrem să 
menținem în mod artificial ca fiind un mare bine, nu care devine așa în virtutea 
unui proces natural, se transformă în pedeapsă până la finalul acestei luni. 



Săptămâna 4 – 10 iulie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 30 iunie 2016, ora 7:00 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
conștientizăm binele pe care îl avem, fără să ne gândim cum anume l-am obținut, 
fără să ne permitem gândul care ar putea să ne inventarieze efortul susținut pe care 
l-am depus pentru a obține acest bine. Să ne gândim astăzi la bine și doar atât. 
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11 - 17 iulie 2016 este săptămâna seducțiilor conflictuale, a regretului că nu 
înțelegem ce ni se spune, dar și a luminilor frumoase pentru care ne-am pregătit de 
la începutul anului. Valorile pe care le vom promova în această săptămână sunt 
foarte frumoase, pe alocuri ușor impulsive, dar constructive și aducătoare de noroc, 
de progres și de atenție. Acestea sunt, practic, elementele care ne-au lipsit în 
săptămânile anterioare pentru a ne împlini așa cum ne-am dorit. Astfel, seducțiile 
conflictuale, dar și regretul că nu înțelegem ceea ce ni se spune, se bazează foarte 
mult pe acel element lipsă care ar fi trebuit să transforme săptămânile anterioare 
într-un element de mare progres. Abia acum ne dăm seama că, anterior, adică de la 
începutul lunii iunie și până acum, dacă nu am fi cultivat gânduri rele, antisociale, 
cele care au fost definite de impulsul de a pedepsi, expulza sau distruge, momentul 
acesta ar fi fost încărcat de o mare glorie. Se va vorbi în această săptămână despre 
puterea unui om modest care a refuzat să-și facă publice ideile ori care a trăit până 
acum în umbră sau care nu a putut demonstra ceea ce se poate înțelege acum, care 
a fost considerat complet diferit de nota generală, fiind uneori văzut și ca o ființă 
neglijentă. Această persoană va avea puterea acum să se exprime la un nivel 
superior, să își valorifice rezultatele unor demersuri, să demonstreze că experiența 
personală este mult mai importantă decât experiența colectivă și, prin ceea ce 
probează, poate deveni un exemplu frumos pentru ceilalți. 

Dar ecuația astrală a acestei săptămâni nu se referă doar la reușita 
individuală. Sunt și momente delicate, precum cel din mijlocul săptămânii, când 
deciziile sunt foarte importante. Unii vor avea impresia că nevoile lor de 
prosperitatea trebuie apreciate, chiar dacă asta presupune să se întâmple în 
defavoarea celorlalți. Noi, pentru că studiem astrologia, pentru că maniera aceasta 
în care activăm acum nu implică abuzuri la adresa celorlalți și nici greșeli făcute 
împotriva lor, vedem că transformarea este rapidă și nu acceptăm ca un impuls de 
moment să definească o atitudine amplă ca fiind o revoltă împotriva grupului de 
apartenență. Cei care au greșit de la începutul lunii iunie și până acum gândind că 
este oportun să pedepsească grupul de apartenență sau pe un lider, vor avea nevoie 
să accepte situația pe care și-au construit-o, să-și ducă propria cruce, să fie 
responsabili cu ceea ce au gândit. Cei care sunt în afara acestor impulsuri vor avea 
o săptămână foarte bună, încărcată de motive de progres, cele care își vor împlini 
sorocul în ultima zi a acestei săptămâni, când Soarele și Marte se vor afla într-o 
relație foarte bună cu Chiron, împlinind o piramidă de apă, semn de intuiție, de 
inspirație, de deschidere față de opiniile care duc la evoluție morală și spirituală. 
Tentațiile periculoase ale acestei săptămâni vin din opozițiile gratuite, din alegerile 
ciudate pe care le vom face cu scopul de a ne demonstra puterea împotriva unui 
factor pe care îl consideram slab. Sunt multe elemente presărate de-a lungul acestei 
săptămâni care ne vor da impresia falsă de putere. Această opoziție gratuită, 
această revoltă împotriva unui element pe care îl considerăm slab, reprezintă 
dovada că nu dorim progresul, ci doar să ne facem remarcați oferind ceva 
comunității ori făcând probleme celorlalți. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne permite să 
visăm. Dacă în acest interval transformăm visul într-un instrument credibil de 
evoluție, avem șansa minunată de a vedea că vom activa în afara regretului, iar 
seducțiile conflictuale nu vor reuși să ne întunece mintea și nici să ne diminueze 
lumina sufletească. Prin imaginație, folosită ca instrument de lucru, ca factor de 
creație, nu ca exponent al unei deviații psiho-comportamentale, arătăm cât de 
intensă este lumina spiritului, dar și cât de multe putem face cu ea. 
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Luni, 11 iulie 
Luni 11- 7-2016  5:02 Mercury (Can) Tri (Sco) Mars 
Luni 11- 7-2016  8:46    Luna (Lib) Sex [Sag] Saturn 

Luni 11- 7-2016 10:30 Mercury (Can) Squ (Ari) Uranus 

Luni 11- 7-2016 19:33 Mercury (Can) Tri [Pis] Chiron 
Luni 11- 7-2016 19:47    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

 

Comunicare. Pământul ne fuge de sub picioare. Mare putere de expresie. 
Luptă împotriva unui viciu. Deschidere față de forțe neobișnuite. Viitorul se 
construiește prin detalii benefice. Riscul este important. Timpul are acum o altă 
greutate. Se vorbește despre putere. Se demonstrează prea mult. Neglijență în 
obiceiuri mai vechi. Se sfidează un drept. Se câștigă un privilegiu. Fidelitate. 
Dragostea este cântărită. Nevoie de lux. Experiențele artistice sunt încadrate în 
reguli rigide. Excelență. 

 
Schema astrală a zilei de 11 iulie ne îndeamnă să ne familiarizăm cu sarcinile 

grele. Din această cauză, mulți au impresia că, astăzi, vorbele le sunt fără rost, că 
pământul le fuge de sub picioare, că trebuie să facă ceea ce este cel mai greu sau 
ceea ce îi plictisește. Apar, astfel, sentimente conflictuale legate de o misiune, o 
cale, un traseu sau despre cum anume ar trebui să ne petrecem timpul de acum 
încolo. 

Cei care sunt pregătiți să înfrunte o astfel de situație vor arăta că 
evenimentele complicate care s-au consumat în prima jumătate a anului au avut un 
impact teribil asupra structurii emoționale, determinând o maturizare bruscă. Cu 
toate acestea, rememorarea a ceea ce s-a întâmplat în prima jumătate a anului și 
care a fost și neplăcut ne încurajează să spunem ceea ce este incorect ori nedrept, 
doar pentru că ne avantajează și pentru că, în momentul acesta, avem putere. 
Utilizarea greșită a puterii poate ascunde dorințe ciudate, unele chiar rele, legate de 
lux, de plăceri mult intense, de laudă. Soarele se află în continuare în fereastra 
opoziției cu Pluton și nu am scăpat de gândurile negre, de invidie și nici de dorința 
de a compromite statutul cuiva ori de a-l pedepsi pe cel pe care îl considerăm 
vinovat. 

Luna se află în această zi în plin tranzit prin zodia Balanță și va susține, prin 
sextilul cu Saturn retrograd și careul cu Pluton retrograd, mesajul interesant pe 
care Mercur din zodia Rac îl lansează prin cele trei unghiuri pe care le împlinește: 
trigon cu Marte, careu cu Uranus și trigon cu Chiron. Sentimentul de neîmplinire 
devine, astfel, povara comunității, generează tensiuni în grupul de apartenență și 
aduce noi motivații pentru a merge mai departe într-o confruntare. Dacă trigonul 
lui Mercur cu Marte ne vorbește despre șansa de a câștiga într-o confruntare, 
planul interior, motivul pentru care mergem în zona aceasta, nu poate fi unul bun. 
Careul lui Mercur cu Uranus arată că ne aflăm într-o perioadă de intense 
frământări când, foarte ușor și fără prea multe explicații, am putea să punem la 
îndoială cam tot ceea ce a fost bun de până acum. Cheia tuturor acestor evenimente 
vine din raportarea la valorile timpului. Timpul are acum o altă greutate și ne 
vorbește atât despre putere, cât și despre deschiderea față de forțe care ar putea să 
ne ducă, în viitorul apropiat, poate chiar până la finalul acestei săptămâni, la o 
transformare foarte vizibilă. Asta înseamnă că vibrația sintetică a zilei de 11 iulie se 
află în perfectă consonanță cu ultima parte a devizei generale aplicată acestei 
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săptămâni, cea care se referă la întâlnirea cu luminile frumoase pentru care ne-am 
pregătit de la începutul anului. 

Prin urmare, debutul săptămânii ne bruschează cu întoarcerea la o formă 
de emoție pe care ar trebui acum să o înțelegem mai bine, să o scoatem din zona 
conflictului și să o folosim pentru a ne măsura propria putere, nu pentru a o 
diminua pe a celorlalți. Gândul cel bun ne îndeamnă astăzi să aplicăm mult mai 
bine elementele noi, forțele neobișnuite, argumentele pe care adversarii le-au 
folosit pentru a fi foarte rigizi în mesajul lor sau de neclintit în promovarea acestuia 
în special în prima jumătate a anului. Dacă suntem atenți, primim răspunsuri, nu 
doar printr-un dialog bun, nu doar printr-un mesaj corect, ci și prin modul în care 
conștientizăm ce am învățat de-a lungul vieții, prin modul cum citim conținutul 
unui demers după faptele vizibile ale celor care îl realizează. 

Subiectul interesant al acestei zile vizează o nouă formă de interpretare a 
unor episoade vechi, fie pentru că simțim acum că avem putere, că ne putem 
apropia mai bine de înțelesul profund pe care ar putea să îl aibă acel element 
personal pe care, în prima jumătate a anului, l-am considerat viciu. Plăcerea de 
altădată devine acum o sugestie, o recomandare, la ceea ce am putea face în 
anumite conjuncturi sau la ceea ce nu ar trebui să facem niciodată. Schema aceasta 
ne vorbește, așadar, despre un anumit discernământ prin care avem posibilitatea 
de a lucra mult mai bine cu secvențele aparente, diferite între ele, care au activat în 
prima jumătate a anului. Desigur, ziua își păstrează în continuare nota impulsivă și 
dacă gândul de infidelitate va fi mai intens decât altădată, să nu ne îngrijorăm. 
Acum acest impuls face parte din normalitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a face ceea ce nu am făcut de 
la începutul anului și până acum: să privim cu obiectivitate episoadele care ni se 
par cele mai importante acum, să le reinventariem, să le acordăm importanța 
cuvenită, dar critica să o folosim dintr-o altă perspectivă, adică să ne analizăm 
obiectivitatea ca și cum am privi-o la o altă persoană care realizează această 
analiză. Deși pare complicat, putem face acum lucrul acesta. De altfel, acesta este 
un procedeu rapid prin care reușim să ne detașăm de importanța de sine, să ne 
vedem din afară, din exterior, din punctul de vedere al martorului.  
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Marți, 12 iulie 
Marti 12- 7-2016  3:52 Sun (Can) Squ (Lib) Luna (Half Luna) 

Marti 12- 7-2016  8:33   Venus (Can) --> Leo 
Marti 12- 7-2016 12:30    Luna (Lib) Opp (Ari) Uranus 

Marti 12- 7-2016 15:57   Venus (Leo) Squ (Sco) Juno 
Marti 12- 7-2016 18:01    Luna (Lib) Squ (Can) Mercury 

Marti 12- 7-2016 23:52    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Dragostea este complicată. Atracție către poezie, dans, muzică. Picioarele 
nu ne mai ascultă, au propriul ritm. Energia se îndreaptă către alte idealuri. 
Viața are nevoie și de structura fizică. Spiritualitatea luptă împotriva unor 
condiționări penibile. Se vorbește despre dominare. Suntem antrenați într-o 
direcție greșită doar dacă nu privim spre fericire. Omul superior vorbește puțin. 
Omul inferior abuzează de încrederea celorlalți. Lipsa de rațiune este periculoasă. 
Conflict între generații. Temperamentul creează o relație dificilă cu propria 
persoană. Posibilitate de exprimare la un alt nivel care, prin atingere, doare, 
rănește sau consumă. 

 
Schema astrală a zilei de 12 iulie ne arată că iubirea este complicată. 

Sentimentele frumoase comportă chiar de dimineață o schimbare substanțială și, 
fie și numai în zona aceasta a zilei de 12 iulie, se va putea constata, comparativ cu 
ceea ce s-a consumat în prima jumătate a anului, care au fost valorile pe care le-am 
folosit pentru a defini regretele trecute și speranțele într-o viață mai bună. Viața are 
nevoie acum de toate elementele și componentele sale, au nevoie atât de o structură 
fizică, dar și de un echilibru emoțional adecvat pentru a putea împlini anumite 
deziderate, pentru a se împlini pe sine. Asta înseamnă că trecerea lui Venus pe 
zodia Leu, ipostază care încălzește sentimentele și ne revigorează dorința de a trăi 
și bucuria de a lucra pe un nivel superior, reprezintă un salt către un alt mod de a 
percepe realitatea. Ni se va părea că totul devine mai cald, mai accesibil sau că vom 
putea vedea mult mai clar problemele care au nevoie de atenție și de căldură 
sufletească pentru a se transforma în realizări sociale. 

Desigur, există o altă problemă pe care o vom conștientiza în această zi, când 
Luna trece pe ultimul segment al zodiei Balanță, iar aceasta este legată de accesul la 
fericire. Faptul că ne simțim confortabil sau că avem mai mult curaj în a ne 
exprima într-un anumit fel ori în a privi o problemă dintr-un alt unghi, nu 
înseamnă că vom avea de acum drumul către fericire pavat cu realizări și reușite. 
Careul lui Venus cu Junon, ca prim aspect pe care-l are de împlinit Venus imediat 
ce a intrat în zodia Leu, ne vorbește despre această formă de restricție, despre 
faptul că, pentru a ajunge la fericire, va fi nevoie de mai mult decât o simplă 
modificare a stării de confort. 

În consecință, elementele acestea dominate de nesiguranță, că nu degeaba 
Luna trece în mijlocul zilei prin opoziția cu Uranus, se adresează și educației psiho-
emoționale, nu doar celei bazată pe acumularea de informații, se susține pe regulile 
pe care un individ dorește să le respecte fără a urmări obținerea unui avantaj 
imediat, o formă de plată, fără a se teme de o sancțiune. Vom știi care este acest 
element care ne argumentează nevoia de bine sau de progres dacă, în faptele pe 
care le vom realiza astăzi, le vom da la o parte pe celelalte. Așa după cum se poate 
deduce, bucuria aceasta de a ne simți confortabil cu noi înșine ori cu cei din 
preajmă, reprezintă doar o formă de investiție, adică primim bucurie și trebuie să 
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dăruim liniște și protecție, primim putere, dar trebuie să dăm voință, așa cum 
adesea găsim prezentat în înțelepciunea ezoterică. 

Prin urmare, 12 iulie ne îndeamnă să ne facem alte calcule despre viață, 
despre spiritualitate, despre starea de confort ori despre rolul pe care ceilalți îl au 
în acest drum complicat al vieții. Este posibil ca modificarea aceasta de confort să 
aducă și o mare dezvăluire despre sine, adică să refuzăm demersurile raționale doar 
pentru că acum ne simțim bine cu noi înșine ori cu ceea ce ne-a rămas după 
furtunile săptămânilor anterioare. Dezvăluirea în sine arată că în prima jumătate a 
anului am fost buni, calculații, respectuoși sau harnici doar pentru că a existat o 
presiune. Acum, când presiunea a dispărut, refuzăm să mai realizăm, ca altădată, 
acele operații. Pentru că acum descoperim și că nu totul a fost judecat după regula 
presiunii, de partea cealaltă îl avem pe cel înțelept și atent care nu s-a prezentat 
frumos față de comunitate pentru că a existat o presiune, ci pentru că i-a plăcut și 
care arată acum că se poate exprima la un alt nivel, că își poate îndrepta energia 
către alte idealuri, în așa fel încât sentimentele sale, dragostea pe care o simte, 
iubirea pe care urmărește să o trăiască împreună cu ceilalți să nu-i complice viața. 
Omul inferior va abuza de încrederea celorlalți, se va teme de lucrurile rele care vin 
din trecut și pe acesta picioarele îl vor conduce pe un traseu rău. Pluton în 
continuare mediază tendința Nodurilor, dar și opoziția lui Jupiter cu Neptun. 
Având în vedere că în această perioadă Pluton ne îndeamnă să ne transformăm, dar 
nu ne protejează de situațiile conflictuale, adică trebuie să fim calmi în furtună, 
înțelegem de ce numărul celor care se vor apropia de fericire va fi destul de mic. 
Cazul acesta se referă la situația generală, la marea masa de oameni, la intensitatea 
cu care, prin grupuri, oamenii se răscolesc unii pe alții. Dar, știm, lecțiile de viață 
nu sunt toate plăcute și clare, ci mai trebuie, din când în când, să trecem și prin 
încercări care ne zdruncină. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune să fim calmi. 
Calmul este ceea ce simplifică lucrurile, le temperează dacă sunt agitate sau le face 
mai ușor de înțeles. 

 
Miercuri, 13 iulie 

Miercuri 13- 7-2016  0:42    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Miercuri 13- 7-2016  1:38    Luna (Sco) Squ (Leo) Venus 

Miercuri 13- 7-2016 11:45    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Miercuri 13- 7-2016 23:45    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

Aspirații către relații imposibile. Elocvență. Ingeniozitate. Șansă la 
dragoste într-un mod neașteptat. Pericolul vine prin acceptarea durității celuilalt 
ca pe o regulă. Calmul este absolut necesar. Viața privește în direcția opusă. 
Construcțiile de acum au o altă mobilitate. Se face o speculație. Calitățile nu sunt 
totuna cu aptitudinile. Revoltă împotriva unui scandal. Experiența este 
importantă. Cel nesigur privește în jos. 

 
Luna se află deja pe zodia Scorpion, semn în care a intrat la miezul nopții, și 

are de împlinit două conjuncții, una cu Junon și cealaltă cu Lilith, un careu cu 
Venus, intrată și ea din ziua anterioară pe zodia Leu, apoi, cu puțin timp înainte ca 
ziua să se încheie, va împlini și un trigon cu Neptun. Schema aceasta ne vorbește 
despre aspirații, despre un moment de stabilitate ori de înțelepciune, despre grija 
pe care am putea să o avem în fața durității celorlalți, pe motiv că aceasta ar putea 
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să țină mai mult decât ne așteptăm ori să fie mult mai periculoasă. Cu alte cuvinte, 
elementele simple cu care ne întâlnim astăzi vor fi transformate în motive de 
sancțiune, de umilință ori de marginalizare, deși nu au acest mesaj. Astfel, avem 
ocazia acum să vedem că aptitudinile nu sunt același lucru cu calitățile și că nu ne 
putem permite să ne revoltăm de fiecare dată când nu suntem de acord cu ceva. 
Pentru că în această ecuație intervine și planeta Pluton, prin legătura pe care o are 
cu Neptun, cea care are cu Luna aspectul cel mai bun de azi, înțelegem că 
momentul acesta de revoltă este, în realitate, unul de destăinuire. În această criză 
de personalitate, în acest moment de tensiune ne pierdem controlul, atenția și 
calmul, considerând că ne este permis să ne exprimăm la scenă deschisă. Astfel, 
prin criză, ceilalți văd ceea ce am acumulat în timp, ceea ce am ascuns și nu trebuie 
să facă decât o banală interpolare, o comparație simplă între ceea ce dezvăluim 
acum și ceea ce altădată am susținut că nu avem, pentru a ajunge la concluzia că 
am mințit. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în mijlocul zilei Luna trebuie să 
treacă prin conjuncția cu Lilith. Astfel, relația bună a Lunii cu Neptun, care ne ajută 
să vedem ceea ce este ascuns, să provocăm un personaj pentru a ni se dezvălui, 
reprezintă, în egală măsură, și puterea de a răstălmăciri informația pe care o aflăm 
pentru a o prezenta în avantaj propriu. 

Prin urmare, 13 iulie ne ajută să vedem problemele celorlalți, dar să le și 
cântărim corespunzător. Pentru că atracția este către interpretare subiectivă ori 
către bârfă, momentul acesta va avea și un rol dramatic. Din fericire, va fi de scurtă 
durată, adică va dura cel mult până spre seară, pentru că în noaptea de miercuri 
spre joi Mercur va intra pe zodia Leu, va ieși de pe gradul anaretic al zodiei Rac și 
nu vom mai avea argumente emoționale tulburătoare pentru a acuza sau a-i judeca 
pe ceilalți pe nedrept. Dacă o vom face, va fi pe față, că nici poziția lui Mercur în 
zodia Leu nu este prea bună. Cert este că momentul acesta de zăpăceală se va stinge 
repede și dacă anumite probleme se vor menține, pe viitor măcar ne vor fi clare. 

Dacă vom greși, în momentul acesta vom vedea cât de ușor viața se va orienta 
către o altă destinație, cât de dur poate fi pericolul și cât de ușor poate fi văzut un 
gol de educație. În această zi este imperios necesar să ne menținem calmul interior. 
Cu cât vom avea mai puține gânduri care, prin caracterul lor curios, ar putea să 
compromită statutul celuilalt, cu atât mai grea ne va fi misiunea pe care trebuie să o 
ducem la îndeplinire împreună cu cei cărora le agasăm acum intimitatea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a participa la evenimentele 
sociale, de a fi activi în grupul de apartenență prin ceea ce știm mai bine să facem, 
dar, în același timp, să fim calmi și respectuoși. 
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Joi, 14 iulie 
Joi 14- 7-2016  3:47 Mercury (Can) --> Leo 
Joi 14- 7-2016  6:44    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Joi 14- 7-2016  8:18    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Joi 14- 7-2016 10:22 Mercury (Leo) Squ (Sco) Juno 
Joi 14- 7-2016 14:21    Luna (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Joi 14- 7-2016 21:44 Sun (Can) Tri (Sco) Luna 
 

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. Căsătoria nu 
este ceea ce pare. Deciziile rapide complică raporturile sociale. Se acceptă prea 
ușor amprenta timpului. Se prelungesc niște termene. Transformare rapidă. 
Dragostea devine subiectivă și, în același timp, dezinvoltă. Solitudine. Returnarea 
unor bunuri. Sentimentele sunt încercate. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 14 iulie ne atrage atenția asupra 

autocontrolului. Mercur pe zodia Leu nu este o poziție bună, nu aduce beneficii 
legate de autocunoaștere, regulă, înțelegere și nici nu va putea susține progresul așa 
cum am văzut că este el conturat de-a lungul acestei săptămâni. Este posibil ca prin 
ecuația acestei zile multe lucruri să se clarifice, adică să ne fie mult mai ușor să 
atingem un anumit nivel, dar, pentru că, pe Leu, Mercur este în cădere, nu se 
obține lucrul acesta prin acțiuni benefice, ci prin mesaje contorsionate, prin bucurii 
stranii, prin frica pe care o inspirăm celorlalți, prin grija pe care alții trebuie să o 
poarte pe seama lucrurilor lipsite de importanță. Cu cât oamenii din jur se 
preocupă de lucrurile lipsite de valoare, cu atât libertatea de expresie a individului 
care vrea să-i tulbure pe ceilalți va fi mai mare. Aceasta este una din trăsăturile 
reprezentative ale lui Mercur pe zodia Leu și în zona aceasta am putea vedea 
invidiile cât pot fi de periculoase sau derapajele comportamentale cât de ușor pot 
provoca respingerea. 

Apoi, imediat ce a intrat în zodia Leu, Mercur are de împlinit un careu cu 
Junon și deciziile acestui moment par să fie atractive, interesante, dar conflictuale. 
De aceea putem considera că în mijlocul acestei săptămâni gândurile vor fi în 
armonie cu conflictele pe care le-am parcurs în prima jumătate a anului. Astfel, 
dragostea devine subiectivă, iar impulsul de a lua din bunul celuilalt ni se va părea 
un element foarte important și valoros, o dovadă de victorie. 

De asemenea, pentru că Mercur intră pe zodia Leu unde există deja planeta 
Venus în tranzit, se poate vorbi despre o asociere, poate chiar despre căsătorie sau 
despre impactul negativ pe care-l are asupra libertății individuale această formă de 
asociere. Nu putem vorbi acum despre transformare și nici despre eliberare prin 
cultivarea sentimentului nobil, ci doar despre ceea ce este straniu, neobișnuit sau 
despre o luciditate care este alimentată de ceva rău. Pentru că Neptun se află acum 
pe Coada Dragonului și are de împlinit în continuare o relație bună cu Luna, 
desigur, în fereastra acestui unghi, și doar în prima jumătate a zilei, se poate stabili 
că aceste elemente rele care alimentează reușita zilei de 14 iulie pot veni din 
substanțe care sunt toxice dar care pot provoca o stare de exaltare, de exuberanța 
sau de necondiționare. Astfel, binele de acum nu este atractiv, nu poate fi expresia 
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unor impulsuri care se adresează destinului în ansamblu, ci expresia unor nevoi de 
moment. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce un conflict cu ceea ce 
considerăm că nu se află pe tronsonul pe care activăm, nici pe cel al vârstei, nici pe 
cel al culturii, dar nici pe cel al educației. Sunt calități remarcabile care ne vin din 
ziua anterioară, dar pe care nu vom putea foarte ușor să le punem în valoare pentru 
că va fi nevoie să probăm prin fapte sau prin vorbe maturitatea pe care am atins-o. 
De aceea deciziile rapide complică relațiile sociale pentru că numai un om foarte 
matur sau responsabil poate rezolva probleme grave într-un timp foarte scurt, 
poate fi lucid într-un moment foarte delicat și doar pentru această persoană 
transformarea rapidă nu devine un element care compromite. 

Ceea ce este foarte interesant din schema acestei zile vine din faptul că 
ecuația astrală de acum ne vorbește despre o portiță foarte îngustă, una pe care 
individul o poate specula și care se referă la nevoia de dreptate așa cum a fost ea 
formulată în trecut. Problemele de acum ni se par mult prea importante, prea 
grave, prea valoroase pentru a mai fi tentați să ne întoarcem către trecut. Cine va 
putea face lucrul acesta, cine va reuși să facă tot timpul o corelație între emoțiile de-
acum și elementele revoluționare pe care le-a parcurs în trecut, va reuși sa 
transforme ziua de 14 iulie într-un element reprezentativ al lunii. Tot ceea ce va fi 
subiectiv va deveni reprezentativ pentru ceilalți tot la capitolul subiectivitate. 
Elementele particulare care conferă o stare de bine ar putea fi ușor imitate pentru 
ca și la alte case, mai mari sau mai mici, starea de confort să nu fie limitată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu acorda credibilitate 
conflictelor sau regretului. Dacă vom reuși să facem lucrul acesta vom putea fi 
echilibrați și vom vedea care sunt lucrurile frumoase cu care conviețuim și de care 
ne vom putea folosi de acum încolo până la finalul acestui an. 

 
Vineri, 15 iulie 

Vineri 15- 7-2016  1:21    Luna (Sco) Con (Sco) Mars 

Vineri 15- 7-2016  2:29    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Vineri 15- 7-2016 12:11    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Vineri 15- 7-2016 18:39    Luna (Sag) Tri (Leo) Mercury 

Vineri 15- 7-2016 20:44    Luna (Sag) Tri (Leo) Venus 
 

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. Transformarea lumii în 
bine. Acceptarea unei binefaceri lasă senzația că suntem controlați. Aroganța și 
autoritatea au efect negativ. Pericolul vine prin dorință. 

 
Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Scorpion și ne aduce spre 

analiză împlinirea a două unghiuri, conjuncția cu Marte și trigonul cu Chiron. 
Mijlocul zilei va avea un moment delicat, când oamenii vor considera că nu sunt 
încă pregătiți să renunțe la atașamentele lor și să pornească pe un drum nou. 
Acesta este momentul când Luna va părăsi zodia Scorpion și va intra pe zodia 
Săgetător arătând că, de fapt, forța excepțională, puterea adevărată a unui om stă în 
hotărârea pe care o ia în momente de cumpănă. Mulți vor avea impresia în prima 
jumătate a zilei că se pregătesc pentru nimic, că muncesc fără să fie remunerați, că 
primesc răspunsuri reticente din partea celorlalți, că sunt controlați și că din partea 
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comunității nu obțin decât răspunsuri negative, decât aroganță sau sfidare. Aceasta 
este o opinie subiectivă pentru că imediat ce Luna a intrat în zodia Săgetător ea va 
trebui să treacă printr-o relație de trigon cu Mercur și prin alta, tot de trigon, cu 
Venus. Cele două planete de pe zodia Leu, Mercur și Venus, se află acum într-o 
conjuncție strânsă, cea care își va atinge gradul perfect în noaptea de sâmbătă spre 
duminică. Până atunci însă se va pune problema unei competiții, ca și cum voința 
este mai importantă decât celelalte, iar ea nu se va putea exprima decât prin forța 
excepțională care susține o ideologie a conflictului. 

Astfel, pe 15 iulie oamenii se vor simți obosiți, poate mult prea obosiți sau 
poate chiar epuizați de compromisurile pe care le-au făcut de-a lungul acestei luni, 
de visele sau halucinațiile pe care le-au avut despre o viață mai bună care întârzie 
să apară. În felul acesta, apare o reticență față de lucrurile bune sau față de ceea ce 
ar putea obține dacă ar munci, dar nu vor putea munci pentru că Mercur și Venus 
nu se mai află pe zodia Rac, ci pe zodia Leu, iar de acolo munca nu vine niciodată. 
Totuși, pentru că ziua ne vorbește despre voință și despre efort, despre muncă și 
despre rezultatele sale, va exista tendința de a vorbi despre beneficiile celorlalți, de 
a elogia efortul pe care îl depune o persoană foarte serioasă și educată, una 
disciplinată care face lucrul acesta pentru că vrea recunoaștere, dar deocamdată nu 
o obține. Faptul că altul, care discută despre rezultatele celorlalți, obține beneficiile 
pe care ar trebui să le obțină cel care muncește, arată cât de ciudată este ziua de 15 
iulie. 

Prin urmare, momentul acesta ne vorbește despre educația pe care am 
primit-o, despre binele pe care l-am hrănit, despre ușurința cu care acceptăm 
anumite condiționări pentru a ne menține la un nivel superior. Nu se știe dacă în 
prima jumătate a zilei acest nivel superior este cu adevărat situat pe o treaptă mai 
înaltă decât cea pe care am fost în săptămâna anterioară, nu se știe dacă această 
evoluție este susținută de planul realității sau dacă nu cumva se află în planul 
imaginației. Se știe însă că starea de confort se va putea îmbunătății în mod 
substanțial prin folosirea cuvintelor frumoase, prin dialog echilibrat, prin evitarea 
atitudinii de superioritate, dar și a persoanelor oportuniste. Scena aceasta pare 
ideală și ar putea să-i confere satisfacție individului oricând ar veni, nu neapărat în 
momentul acesta. Aceasta reprezintă, de altfel, și magia conjuncturilor astrale. 
Avem nevoie acum de această libertate de expresie, de această deschidere, nu 
altădată. Este adevărat, libertatea aceasta de expresie dă rezultate oricând, dar ea 
nu apare oricând, ci doar atunci când trebuie. Seara acestei zile, pentru că Luna are 
de trecut prin trigonul cu Venus, îi face pe oameni să fie atenți la sentimente, 
deschiși față de rafinamentul și expresivitatea celui înțelept, față de motivele pe 
care un om înțelept le are pentru a impune celorlalți factori de transformare, 
pentru a-i invita la a-și trăi viața altfel, cu scopul de a arăta că sunt puternici și 
pregătiți să împlinească dezideratele acestei săptămâni. Acești oameni vor fi 
puternici în fața seducțiilor, nu vor regreta și vor fi capabili, prin sentimentele pe 
care le au, să fie purtători ai unor impulsuri evolutive. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza să ne gândim la 
pericol. Acolo unde există o dorință pe care nu ne-o putem împlini poate exista 
pericolul frustrării care ne poate duce la neputința de a judeca o situație așa cum 
este ea. În consecință, sentimentul corect pe care îl adoptăm acum ne ajută să ne 
echilibrăm pentru a vedea care este calea corectă, dar nu ne arată, în zăpăceala 
prezentului, traseul cel mai bun. 
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Sâmbătă, 16 iulie 
Sambata 16- 7-2016  8:41    Luna (Sag) Con [Sag] Saturn 

Sambata 16- 7-2016 11:21    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Sambata 16- 7-2016 16:31 Sun (Can) Squ (Ari) Uranus 
Sambata 16- 7-2016 17:57    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

 

Indiferență. Bogăția nu poate susține dorințele individuale. Construcții 
false. Neîncredere în sine. Aerul de superioritate ne pune la încercare. 
Reacționăm greșit în fața unui obstacol. Progresul activează forțele obosite. 
Ajungem prea ușor la un paravan. Răsturnare de situație. Energia domină orice. 
Se ajunge la o concluzie dureroasă. Adevărul nu este ceea ce pare. Forța este 
acum foarte subiectivă. Învingătorul este șifonat. Se urmează o cale greșită. Un 
exemplu este răstălmăcit. Preschimbare instantanee. Putere transformată. 
Aspectul practic este un element intermediar. 

 
Schema aceasta pe care o analizăm în ziua de 16 iulie se referă la patrimoniu. 

Prin ceea ce se împlinește acum, patrimoniul poate fi, nu doar o bogăție materială, 
ci și una spirituală, nu doar o construcție fizică, un loc în care să trăim, ci și o 
construcție spirituală, un loc în care să ne desfășurăm emoțiile cele mai puternice 
ori în care să alegem să înfruntăm obstacolul cel mai mare. Practic, la asta se referă 
careul Soarelui cu Uranus care se împlinește acum. Faptul că în momentul acesta 
visăm la o viață mai bună, că sperăm că lucrurile se vor așeza de o manieră pozitivă 
ori că vor fi conduse de o mâna invizibilă către o realizare care să mulțumească 
persoana în cauză, care să ne alimenteze speranța că, pe viitor, aspirațiile de acum 
vor fi realizate cu succes, ar putea să pară ca fiind o veritabilă putere de 
transformare. Careul Soarelui cu Uranus nu oferă putere de transformare, ci motiv 
de transformare. 

În felul acesta, ne vom gândi pe 16 iulie la faptul că ne aflăm într-un conflict 
existențial pe care trebuie să-l definim, căruia trebuie să-i găsim rădăcina și despre 
care vom crede că se poate amplifica cu atât mai mult cu cât abuzurile pe care le-am 
tolerat până acum nu se rezolve de la sine. De aici și nota conflictuală a acestei zile 
care ar putea să facă o legătură tainică între vibrațiile zodiei Rac și cele ale zodiei 
Leu, între poziția Soarelui și conjuncția Mercur-Venus. Este adevărat, față de 
acestea, celelalte elemente astrale au o dispunere rezervată, adică își atribuie 
statutul de paravan, dar din evenimentele pe care le predispun nu se înțelege ca 
acest paravan va ține prea mult. Lucrul acesta se deduce și din relația proastă pe 
care Luna o are cu Neptun și, implicit, cu Axa Dragonului. Binele de acum se pare 
că este doar un factor de transformare, cel care se bazează pe reminiscențe ale zilei 
de 15 iulie, cea în care am crezut că celălalt este de vină, în care ne-am bazat pe 
primul impuls și datorită căreia am ajuns să conștientizăm că trăim într-o zonă 
conflictuală. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna, trecând în dimineața acestei 
zile prin conjuncția cu Saturn, reactivează o poziție delicată, cea a individului în 
raport cu propriul său destin, care nu este specifică doar zilei de 16 iulie, ci care 
activează de mult timp, pentru că este coordonată de Saturn, planetă care are o 
deplasare lentă. Vorbim aici despre evenimente pe care trebuie să le parcurgem 
prin nepotrivire de caracter, refuz, invidie, calități foarte bune promovate tocmai 
pentru că anturajul nu le apreciază, gânduri incomplete față de realizările grupului 
de apartenență. 
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Prin urmare, 16 iulie se referă la valorile pe care le apreciem și la care 
apelăm de fiecare dată pentru a ne considera bogați, înnobilați, stabili pe traseul pe 
care îl avem de parcurs. În realitate, sarcinile acestei zile par obositoare, tocmai 
pentru că se apropie de noi cu valori răsturnate, cu impulsuri care nu ne ajută să 
înțelegem corect realitatea în care trăim și care ar putea să ne vorbească la un 
moment dat despre energii reziduale, despre demersuri care sunt iubite de oamenii 
incapabili, iar noi nu vrem să facem parte din această categorie. De aceea exemplul 
pe care îl oferim, maniera în care alegem să ne prezentăm față de comunitate, 
povestea de viață pe care vrem s-o prezentăm celorlalți, ar putea să fie răstălmăcită. 
Dacă avem maturitatea necesară, dacă nu ne pierdem cu firea, atunci toată această 
situație conflictuală poate deveni un factor de transformare. Nesiguranța care vine 
din relația aceasta a Soarelui cu Uranus ridică o problemă de atitudine, cea pe care 
am ignorat-o mult timp și care, de frică, stă ascunsă în adâncul sufletului. Acum, 
prin provocările momentului, prin caracterul practic pe care reușim să-l probăm, 
putem scoate la lumină toată această schemă complexă și să devenim puternici. 
Puterea pe care o obținem acum ne motivează foarte mult și ne face să credem că 
ne apropiem de o mare bogăție. Dacă evenimentele în care ne implicăm sunt 
conflictuale, ținta acestor demersuri nu ne poate vorbi despre o mare comoară, ci 
despre pierderea bogățiilor pe care le avem deja. În caz contrar, situațiile ne 
vorbesc despre închipuirea unei victorii, deci despre o deviație de la traseul 
original, despre reîntoarcerea la momentele în care ne făceam griji față de ziua de 
mâine sau față de curaj. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne îngrijora față de 
gândurile celorlalți. Fiecare își poate purta de grijă pentru că fiecare primește, 
individual, rezumatul schemei în care trebuie să activeze. Cine crede că, în cazul 
său, lucrurile sunt prezentate altfel, arată că este închis față de o recomandare 
generală. 

 



Săptămâna 11 – 17 iulie 2016           Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 7 iulie 2016, ora 7:00 

Duminică, 17 iulie 
Duminica 17- 7-2016  1:00 Mercury (Leo) Con (Leo) Venus 
Duminica 17- 7-2016  2:20    Luna (Sag) Squ (Vir) Jupiter 

Duminica 17- 7-2016  6:46 Sun (Can) Tri (Sco) Mars 

Duminica 17- 7-2016  7:46 Mercury (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Duminica 17- 7-2016  8:41 Sun (Can) Tri [Pis] Chiron 
Duminica 17- 7-2016 11:53    Luna (Sag) Tri (Ari) Uranus 

Duminica 17- 7-2016 12:05   Venus (Leo) Squ (Sco) Lilith 
Duminica 17- 7-2016 13:05    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Duminica 17- 7-2016 14:33    Mars (Sco) Tri [Pis] Chiron 
Duminica 17- 7-2016 22:31    Luna (Sag) --> Capricorn 

 

Putere de concentrare. Înțelegerea libertății în mod concret. 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. Acțiuni 
multicolore. Sentimentele pure sunt de domeniul trecutului. Valorile tradiționale 
sunt încercate. Vânătoare de vrăjitoare. Obiceiurile sunt încercate. Se accesează 
un plan superior al existenței. Ideea de compasiune înseamnă acum opoziție. 
Viziune pătrunzătoare. Clarviziune. Depășirea unei bariere. Forțele superioare 
sunt creatoare de civilizații. Se pătrunde un sens adânc. Mila și compasiunea nu 
sunt la fel. Conflictul este un răspuns pe care nu l-am cerut și nici nu l-am dorit. 

 
Schema acestei zile ne vorbește despre o celebritate, despre atracția către 

valorile complexe ale acestei epoci, despre ceea ce ar trebui să schimbăm prin 
atitudine personală ori prin gândul cel bun, prin voință personală, prin viziunea 
lucrului cel bun asupra căruia am lucrat în prima jumătate a anului, dar nu ne-am 
dat seama. Asta înseamnă că schema zilei de 17 iulie ne vorbește despre puterea de 
concentrare, despre libertatea de expresie sau despre acele tendințe ce ar putea fi 
periculoase dacă nu ar fi încadrate corect. 

Multe lucruri bune își vor găsi finalitatea în schema astrală a zilei de 17 iulie 
însă cele rele vor fi cu adevărat celebre. Dacă fondul general este bun, atenția 
individului va fi îndreptată către ceea ce face o notă discordantă, către ceea ce nu se 
poate împlini foarte ușor, către ceea ce este greu sau imposibil de explicat prin 
cuvinte simple. Mercur din Leu are această notă, prin care toate lucrurile foarte 
simple sunt transformate în elemente complexe, greu de înțeles ori de explicat, 
care, prin conținutul lor, ar trebui să fie urgent clarificate pentru că se referă la 
necesitatea de a depăși o barieră. În realitate, clarviziunea momentului, opinia care 
trece dincolo de o barieră a înțelegerii sau a cunoașterii, face trimitere la lucruri 
foarte simple, la puterea pe care un individ banal o are și o impune grupului de 
apartenență ca pe o modificare absolut spectaculoasă. Evenimentele acestei zile 
sunt foarte diverse, multe dintre ele spectaculoase, precum este trigonul dintre 
Marte și Chiron, dar toate par să arate că energiile superioare se întâlnesc într-un 
punct, fuzionează, pot să ajungă la un consens pentru ca valorile pe care le-am 
promovat până acum să fie foarte utile existenței individuale. Asta înseamnă că 
maniera prin care ne vom face înțeleși în ziua de 17 iulie este una foarte complexă 
pentru că poate pătrunde în cotloane ascunse ale sufletului și poate da, printr-un 
gest foarte simplu, o notă aparte vieții. Puterea de concentrare este mult sporită și 
putem să ne exprimăm sentimentele foarte calde în multe cuvinte, putem găsi 
acum cele mai frumoase expresii pentru sentimentele adânci pe care le trăim și în 
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maniera aceasta putem accesa un plan superior, iar viziunea pe care o avem, prin 
această expresivitate, să fie de-a dreptul pătrunzătoare. Astfel, 17 iulie este o zi 
profundă, o expresie a depășirii de sine, a înțelepciunii de viață, a instrumentelor la 
care apelăm pentru a nu mai regreta că nu înțelegem ceea ce ni se spune, tocmai 
pentru că avem acum posibilitatea de a vedea care sunt lucrurile frumoase asupra 
cărora am lucrat de la începutul anului. Dacă am avut gânduri bune, acum vor fi 
văzute, dacă acestea au fost doar cusute, lipite cu forța, va fi văzută și această 
falsitate. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne ajută să fim responsabili cu ceea ce am 
acumulat până acum, cu ceea ce am gândit ori cu ceea ce am sperat că ar trebui să 
primim de la viață. Multe din demersurile negative care au fost foarte inventive 
până acum ne-au creat impresia că viziunile sunt false. Acum, prin faptul că avem 
puterea să ne exprimăm pe un nivel superior, vom vedea că viziunile sunt 
pătrunzătoare, ca avem o claritate a gândirii sau a expresivității care ne-a fost 
străină de la începutul anului și până acum. Instrumentele pe care le folosim sunt 
clare, sunt frumoase, lucrează la un nivel foarte înalt și pot produce schimbări de 
atitudine ori vindecări miraculoase. 

Nu putem ascunde lucrul acesta, schema aceasta tocmai pentru că ne 
vorbește despre un bine care a fost străin anului acesta, pare să se situeze în afara 
obiceiurilor ori să lupte împotriva lor. De altfel, nici nu ne este util să fim atât de 
minunați în obiceiuri vechi, cele care nu mai sunt utile sau care nu ne mai sunt pe 
plac. Este mult mai important pentru destinul personal să depunem efort pe 
demersuri complexe care ne pot crea obiceiuri sănătoase și utile viitorului. În toată 
această schemă mila, compasiunea, înțelegerea față de suferința celuilalt par să 
întruchipeze nevoia de progres și de conviețuire. Prin această nevoie de progres, 
prin această armonie, viziunea asupra vieții este cuprinzătoare și în această schemă 
complexă vindecarea pare să fie o condiție absolut esențială. Ne vindecăm pentru 
că gândim frumos, pentru că suntem buni, pentru că accesăm informația într-un 
mod constructiv, pentru că am fost curajoși și am lăsat în urmă ceea ce ne mai este 
util. Victoriosul care se prezintă față de comunitate în modul acesta, va vedea că, în 
săptămâna următoare, va fi imitat. Acum însă trăim un moment de conflict între 
binele pe care vrem să-l promovăm și pe care comunitatea nu-l poate recunoaște 
pentru că nu-l vede în totalitatea sa. Îl va vedea mai târziu, de aceea acum trebuie 
să fim sinceri cu noi înșine, încrezători în destinul propriu, și pozitivi în ceea ce 
credem că trebuie să oferim celorlalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu regreta nimic. Sunt 
momente când regretul ne ajută să mergem mai departe, să conștientizăm propriile 
greșeli și să devenim înțelepți prin această înțelegere, dar nu acum. 
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18 - 24 iulie 2016 este săptămâna revendicărilor care nu rezolvă nimic și a 
armoniilor finale despre care am crezut că s-au împlinit deja de la sine. În mare 
parte, această săptămână este diferită de celelalte, în special prin faptul că nu ne 
obligă să privim într-o direcție periculoasă, nici să trăim la modul periculos ori să 
cădem în păcat așa cum am văzut că s-a întâmplat în ultima vreme. Totuși, sunt 
câteva evenimente astrale pe care va trebui să le trăim cu maximă implicare, după 
cum vom vedea în zilele de marți și miercuri, când se va împlini trigonul lui Mercur 
cu Saturn și, respectiv, Luna plină, dar și în ultima zi a acestei săptămâni care ne va 
aduce careul Soare-Junon. Saturn devine, în felul acesta, un element foarte 
important pentru acest tip de experiență. Mulți se vor gândi că aceste revendicări 
care nu rezolvă nimic sunt de fapt o pedeapsă, sunt lucruri despre care nu au știut 
că se vor consuma în felul acesta și acum văd peste tot conspirații, se văd puși în 
fața faptului împlinit, se văd obstrucționați de realitatea prezentă. Rolul pe care 
Saturn îl are de împlinit în această săptămână este unul de avertizare. 
Revendicările care nu rezolvă nimic, deși sunt prezente, active, vii în dimensiunea 
personală, arată care sunt elementele care ne consumă foarte multă energie și, 
deopotrivă, ne arată și care este scopul lor. De altfel, nu este prima dată când 
trecem prin așa ceva, ci este prima dată pentru anul acesta când ni se prezintă în 
modul acesta, foarte clar, demersuri lipsite de sens, demersuri penibile, ciudate sau 
demersuri cărora le acordăm prea multă atenție fără rost.  

Apoi, această săptămână mai aduce și trecerea Soarelui pe zodia Leu, vineri, 
22 iulie, când suntem încurajați să lăsăm în urmă motivele personale de disperare, 
de tristețe sau de deziluzie, să nu mai fim atât de suspicioși pe cei din jur pentru că, 
poate, în multe dintre situații, nu ei poartă întreaga vină. Totuși, este puțin 
probabil ca acest moment de conștientizare să fie abordat cu implicare de-a lungul 
întregului interval pentru că oamenii abia în ultimele zile ale acestei săptămâni, 
când Soarele va activa, de pe zodia Leu, în fereastra careului cu Junon (aspect care 
se va împlini în dimineața zilei de duminică, 24 iulie) vor privi către problemele 
personale și vor avea șansa să le vadă corect. Cu alte cuvinte, aflăm abia spre 
sfârșitul săptămânii că ne pregătim pentru lucruri care nu se împlinesc așa cum le-
am gândit. În mare parte, pentru oamenii conștienți și profunzi, rezultatul este 
mult mai bun decât au anticipat, decât s-au gândit ori decât au calculat. Cei care au 
o zi de duminică, 24 iulie, tristă, complicată sau încărcată de tensiune, arată că 
toată săptămâna s-au gândit la cum pot deveni fericiți pe seama altora, cum pot 
deveni bogați prin însușirea rezultatelor muncii celorlalți. Este clar că nu doar în 
ultima zi a acestei săptămâni, ci de-a lungul întregii perioade, oameni visează la o 
viață mai bună și uită că visul nu poate fi împlinit, nu poate fi transformat în 
realitate decât prin moralitate. Acolo unde aceste elemente de moralitate activează 
într-un registru inferior, nu putem vorbi despre un câștig substanțial, ci despre o 
experiență încărcată de evenimente triste, de respingere sau de momente 
periculoase. 

Așa după cum se poate constata această săptămână va fi reprezentativă la 
capitolul evenimente personale. Evenimentele sociale nu sunt determinate de ceea 
ce se consumă acum, ci mai curând aduc rezultate din ceea ce s-a consumat la 
începutul acestui an sau în mijlocul lunii mai. Dacă vrem să fim învingători prin 
puterea proprie, nu prin susținerea celorlalți, va trebui ca în această săptămână să 
nu uităm de dreptate. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi responsabili. 
Acum responsabilitatea înseamnă putere, iar puterea, de luni până în mijlocul zilei 
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de vineri înseamnă efort, sârguință, rezervă și disponibilitate, iar din mijlocul zilei 
de vineri până duminică înseamnă atenție și împărtășire. 

 
Luni, 18 iulie 

Luni 18- 7-2016  0:20    Luna (Cap) Sex (Sco) Juno 

Luni 18- 7-2016 10:37    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Luni 18- 7-2016 20:34    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 
 

Înțelegere superioară. Sensibilitate. Nu se poate coborî mai jos de ceea ce se 
declară sau se spune în mod direct. Lupta internă este depășită. Se accesează 
puterile superioare. Se primește un imbold pentru avansare. Caracterul ascuns al 
vieții ne îndeamnă să muncim. Acces la căldura și lumina superioară. Valorile 
spirituale sunt importante. Se depășește o tensiune. Sinceritate. Circumstanțele 
atenuante sunt nesănătoase. 

 
Ceea ce se întâmplă în această zi ne va îndeamnă mai mult spre clarificare 

decât spre faptă. Este posibil ca această clarificare pe care dorim să o facem acum 
să capete înfățișarea unor revendicări despre care știm, după cum ne prezintă 
deviza generală, că de fapt nu rezolvă nimic. Din nefericire, schema aceasta 
dominată de trecerea Lunii prin zodia Capricorn nu susține armonia cu care 
lucrează această săptămână, ci mai curând o luptă internă, cea care trebuie să 
treacă acum în etapa următoare. Se poate vorbi acum despre valori spirituale, 
despre o notă profundă care ar trebui să înnobileze viața personală și să îi facă pe 
oameni mai încrezători în destinul propriu. 

Gândul cel bun ne îndeamnă acum să privim cu mai multă atenție către 
interior sau către viața celuilalt, către ceea ce este important pentru cei din 
preajmă, către ceea ce este frumos pentru structura sa emoțională sau ceea ce duce 
la anularea luptei. Lupta, în această săptămână, este cel mai mare dușman și 
argumentul care o susține va arăta că, de fiecare dată când a fost invocat și când 
părea echidistant, avea o notă dură, agresivă, precum se întâmplă azi. Prin faptul că 
Luna trece acum prin zodia Capricorn oamenii vor primi un imbold către a cere mai 
mult, către a-și dori o avansare. Nu se știe dacă o vor primi, însă în mod sigur 
această avansare nu vine ca un capriciu al destinului, ci vine ca un rezultat al 
efortului depus în ultimele luni. Unii vor avea impresia că sinceritatea zilei de 18 
iulie este periculoasă de la sine, fără să facă nimic și vor fi prea mult atenți pe 
tensiuni, neglijând că ei înșiși o fac periculoasă pentru că se extind prea mult. 
Tensiunile zilei de 18 iulie sunt întreținute (așa cum nu vedem de multe ori) de 
sextilul Lunii cu Neptun, cel care vorbește acum despre o căldură slabă, chiar 
reziduală, și care devine falsă prin extindere, despre un gând ascuns care creează 
doar pe moment o stare de confort și de aceea orice situație care este acum privită 
într-un context mai larg, prin desfășurare își pierde consistența și devine 
periculoasă. Cu alte cuvinte, dacă ne extindem prea mult, nu va mai conta că la 
bază intențiile sunt lăudabile, ci faptul că situația nu se va putea menține singură în 
desfășurare, iar răspunsul ne va tulbura. 

Cu toate acestea, suntem însă în măsură să sperăm într-o transformare bună 
sau chiar într-o transformare foarte bună, pentru că Luna ne pregătește, încă de pe 
acum, pentru o altă etapă, pentru bucurii mai mari sau pentru realizări mai stabile. 
În ziua următoare va trebui să treacă prin conjuncția cu Pluton, semn de mare 
sensibilitate și de vulnerabilitate în același timp, poziție din care va reuși să 
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medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Pentru că știm că în Coada 
Dragonului se află Neptun, relația aceasta bună pe care Luna  o împlinește cu 
Neptun încă din seara acestei zile ne vorbește despre elemente bune care se 
construiesc din aproape în aproape, deși acum, pentru că privim doar un fragment 
mic din acest mare edificiu la care lucrăm, ne vom arăta capricioși, tensionați, 
nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în jur, incapabili să ne bucurăm de puținul pe 
care îl avem. Astfel, intențiile acestei zile sunt bune, dar nu ne ajută să ne 
controlăm lăcomia și pe baza acesteia lansăm față de ceilalți pretenții care nu vor 
putea fi îndeplinite niciodată. 

Prin urmare, 18 iulie ne învață să gândim la o altă dimensiune, să sperăm 
că dacă ne vom împlini o dorință forma aceasta de recompensă are în mod 
indubitabil rădăcini puternice și va depăși o tensiune, va putea ascunde un defect și 
va face în așa fel încât, prin lucrurile bune pe care le construim din aproape în 
aproape, chiar dacă pe alte motive, să lăsăm impresia că suntem cuprinși de 
căldură și lumină. Luna din Capricorn poate arăta acum o calitate pe care nu o are 
în nicio altă zodie: poate simula stări sufletești doar pentru că aceasta este cererea, 
doar pentru că cei din jur de asta au nevoie. De aici înțelegem că 18 iulie vine spre 
noi cu un simț social constructiv. Pe cei profunzi acest mod de a reacționa față de 
comunitate îi transformă în oameni puternici sau chiar în oameni mai puternici 
decât au fost până acum. Cei superficiali, cei care nu au fost sinceri, se vor simți 
puternici promovând obiceiuri nesănătoase. 

Cert este că presiunea zilei de 18 iulie arată modul în care lucrează omul cu 
valorile sufletești, cu valorile spirituale, cu tot ceea ce este important pentru această 
etapă sau pentru viața în ansamblu. Nimic din ceea ce se întâmplă acum nu ne 
îndeamnă să avem viziune de ansamblu, dar aceasta este atitudinea cea mai 
potrivită pentru a nu acorda o importanță greșit de mare unor lucruri foarte mici și 
fără perspective. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite să fim în 
tensiune. Gândul care ne întoarce iar și iar la necesitatea de a ne elibera de 
tensiune, chiar și prin formulări, chiar și prin comenzi vocale, reprezintă un 
instrument foarte bun pentru a depăși acest impas. 
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Marți, 19 iulie 
Marti 19- 7-2016  2:41    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Marti 19- 7-2016  4:22    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Marti 19- 7-2016  9:30 Mercury (Leo) Tri [Sag] Saturn 
Marti 19- 7-2016 11:35    Luna (Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 19- 7-2016 20:03    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Marti 19- 7-2016 21:06    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Marti 19- 7-2016 22:10    Luna (Cap) Sex (Sco) Mars 
 

Duritate. Disciplină. Se construiește un etalon pentru modificarea unui 
statut. Răul este reformulat. Nevoie de independență. 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 chei către ritmurile existenței. Se seamănă o 
putere. Se culege un succes. 

 
Relația bună pe care Mercur o împlinește acum cu Saturn face parte din 

această revigorare morală care devine foarte importantă pentru destinul propriu 
prin faptul că ne ajută să vedem cât de inutile sunt revendicările care nu rezolvă 
nimic, care doar se bazează pe duritate, pe confuzia dintre disciplină și rigiditate, 
dintre independență și dezordine. În realitate, Mercur din Leu, care se află acum 
într-o conjuncție strânsă cu Venus, ne trezește acele sentimente frumoase, 
constructive, care vor rămâne în conștiința personală sau în conștiința de grup ca 
dovezi de prietenie, de seriozitate, de protecție și de putere. Sentimentele sunt 
acum atât de consistente, se argumentează frumos pe sine, atât prin cuvinte cât și 
prin gesturi, încât orice urmă de nesiguranță, ce ar putea să apară, în special în a 
doua parte a zilei prin careul pe care Luna îl împlinește cu Uranus (atrăgând 
această sensibilitate sau vulnerabilitate în faza de Lună plină ce se va împlini în 
noaptea de marți spre miercuri), ar putea fi supradimensionată și unii vor crede că 
această contracție a lor determină pe zona sociale afecte speciale, că primesc mult, 
că înțeleg mult ori chiar că au un moment de iluminare. Acest moment de 
iluminare nu se referă la lucruri foarte ample pe care am putea să le descoperim la 
ceilalți sau pe care am putea să le aflăm despre un demers sau despre societate în 
ansamblu. Se referă cu precădere la ritmul vieții personale, la modul cum ar trebui 
să procedăm pentru a elimina o barieră personală. Cu alte cuvinte ziua de 19 iulie 
ne aduce în fața unei hotărâri pe care nu suntem obligați să o luăm dar care este 
absolut esențială pentru echilibrul psiho-emoțional și care ne arată cât de 
periculoase sunt revendicările care nu ne duc la nimic. 

Într-un registru personal, careul Mercur-Saturn retrograd, fără a putea 
scoate din această ecuație și planeta Venus, nu se referă doar la disciplina mentală, 
la respectul față de munca celorlalți, față de cunoștințele lor sau față de o 
descoperire pe care cineva o face acum publică, ci și față de suferința mută, cea care 
ne-a fost spusă ori față de condiția precară a unui om foarte capabil. De aici 
înțelegem că schema aceasta, dacă i se va permite să se exprime și din punct de 
vedere emoțional, va arăta gradul de profunzime pe care-l are un om, noblețea de 
care, de altfel, va avea nevoie atât de mult în perioadele ce vor veni. 

Prin urmare, 19 iulie este o zi de dor. Pentru unii dorul acesta vine din 
conștientizarea unor elemente neplăcute care și-au făcut simțită prezența în ziua 
anterioară. Alții fac lucrul acesta pentru că au descoperit că persoanele din preajma 
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sunt mult mai capabile decât au crezut, decât au știut sau decât li s-a spus, mult 
mai înzestrate sau mai bogate sufletește decât și-au închipuit vreodată. Un om 
superficial și profitor va abuza de lucrurile acesta pe care le află considerând că 
beneficiile care ar putea să le vină din partea acestor persoane reprezintă norocul 
pe care și l-au dorit dintotdeauna. Vor trece peste omenie și depășirea acestei 
bariere, încălcarea acestui bun-simț, abuzul pe care-l vor face acum va vorbi despre 
limitele pe care ei înșiși le au, dar și despre cele mai importante motive la care 
apelează pentru a se arată nemulțumiți. Aceste persoane care se plâng acum de 
singurătate, de sărăcie, de absența unui talent, de absența cunoștințelor ori de 
neputința de a atinge un anumit statut social, arată că, de fapt, și-ar dori să obțină 
lucrurile acestea prin intermediul altora, fără să facă nimic. Nu este un lucru rar, 
societatea noastră conține extrem de multe cazuri de astfel de persoane. Acum, prin 
această relație dintre Mercur și Saturn, care adaugă în această dispunere clasică și 
prezența planetei Venus, dar și mersul retrograd al lui Saturn, ca elemente de 
contrast, bine-rău, noroc-ghinion, muncă-recompensă, ne arată că înțelepciunea 
nu reprezintă o întâmplare, nu este un hazard al vieții, ci rezultatul unui efort 
susținut. Avem ocazia acum să culegem un succes, să arătăm care sunt puterile 
interioare, fără să conteze dacă acestea sunt bune sau rele. Este, de altfel, mai mult 
un moment de destăinuire decât unul de victorie sau de succes. Acest moment se 
poate solda cu un avantaj teribil, dar acesta vine cu precădere pentru că se parcurge 
un moment de sinceritate, de dezvăluire. Cei care sunt cu mintea întunecată nu vor 
vedea cât de bine sunt citiți de ceilalți. Dar, ca un capriciu al vieții, putem considera 
că poate este mai bine așa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la impulsurile pe 
care le avem în situații banale. Impulsurile de acum nu sunt întâmplătoare și nici 
într-un caz nu sunt expresia unor stimuli de moment. Sunt rezultatul unor mari 
acumulări ce se pot transforma în argumente pentru fapte majore. Dacă sunt rele 
poate ar trebui să le oprim. 

 
Miercuri, 20 iulie  

Miercuri 20- 7-2016  1:55 Sun (Can) Opp (Cap) Luna (Full Luna) 
Miercuri 20- 7-2016  6:07    Luna (Cap) --> Aquarius 

Miercuri 20- 7-2016  8:22    Luna (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Miercuri 20- 7-2016 16:19   Venus (Leo) Tri [Sag] Saturn 
Miercuri 20- 7-2016 18:12    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

 

Complexele de inferioritate ne îndeamnă să judecăm greșit oamenilor. Se 
ajunge prea departe. Martorii devin personaje cheie. Se zboară către un ținut 
imaginar. Opoziție față de valorile concrete. Din nou ne gândim la compasiune. 
Viața este misterioasă. Se depășește un gând negativ și astfel se ajunge la 
inspirație. Ne putem coordona singuri. Individul are puterea de a-și construi un 
viitor nou. Dominare prin mijloace simple. Acces la valori misterioase. Este 
identificat un element neobișnuit. Puterea pune un mare accent asupra 
profunzimii sufletești. Se pătrund sensuri ascunse. Duritatea este transformată în 
sfidare. Formele noi ne îndeamnă să visăm către un viitor luminos. Nu se spune 
totul. Trăirile personale sunt complexe. Furtuna a trecut. 

 
Luna plină care se împlinește în noaptea de marți spre miercuri le vorbește 

oamenilor despre obiceiurile proaste și despre mister. Se întâmplă lucrul acesta 
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pentru că Luna plină de acum este asistată de trigonul lui Venus cu Saturn, aspect 
care scoate din zonă a imaginarului gândurile și sentimentele frumoase pentru a le 
coordona pe măsura puterii în care au crezut în trecut. Dacă în trecut nu am 
considerat că suntem pedepsiți de destin, de univers sau de divinitate pentru că nu 
avem nivelul adecvat în a ne lua singuri ceea ce nu este necesar, acum avem 
capacitatea de a conștientiza că dispunem de puterea necesară, că avem toată forța 
necesară unui om pentru a evolua. 

Pentru că Luna se află acum pe zodia Vărsător suntem ajutați să cântărim 
altfel greutatea lucrurilor, să ni se pară că ne încadrăm mai bine în conjuncturile 
sociale pe care le parcurgem, că totul se simplifică și că până și lucrurile cele mai 
complicate pot deveni acum foarte simple. Cu toate că lucrurile acestea sunt in 
favoarea noastră nu putem însă generaliza. Doar în ceea ce privește marea dilemă 
personală, în ceea ce am eșuat altădată lucrurile devin simple, nu în toate. Avem 
putere însă doar pentru a rezolva această disfuncție de atitudine. Pentru acest 
blocaj pe gânduri sau emoții va fi  nevoie să punem accentul pe profunzimile 
sufletești, pe ceea ce este esențial în viață, să facem un gest puternic, adânc, poate 
chiar un sacrificiu. În felul acesta, trăirile momentului devin foarte complexe și ele 
vor rămâne în posteritate doar dacă scot în evidență un element personal, doar 
dacă nu-l fac pe individ mai vinovat decât a fost până acum, doar dacă nu îl 
abandonează tentațiilor. De aici înțelegem ca relația aceasta frumoasă pe care 
Venus și Saturn o împlinesc ne vorbește despre o performanță personală ca despre 
o recompensă a destinului, ca și cum se reglează de la sine ceva, dar nu pentru a ne 
preamărire, nu pentru a ne lăuda, ci pentru a ne simți mai bine cu noi înșine, 
pentru a fi mai puternici și a rezista, cu mai multă încredere, gândurilor negative. 
Luna plină din Rac are această componență a atașamentului. Din fericire, cea mai 
mare parte a zilei vom fi în fereastra Lunii pline, dar cu Luna pe Vărsător, ceea ce 
ne dă posibilitatea de a scurta etape, de a fi mult mai eficienți într-un timp foarte 
scurt, poate chiar mai curajoși în situații foarte delicate. Se păstrează însă o această 
notă tristă care va face în așa fel încât îndoielile să conviețuiască, să coabiteze cu 
încrederea în sine sau cu o demonstrație de forță. Din acest punct de vedere 20 
iulie este o zi spectaculoasă. 

Prin urmare, 20 iulie ne face martori la un mare episod, poate unul 
esențial pentru luna iulie, având în vedere că momentul acesta de Luna plină 
amplifică mult capacitatea de observație și curajul de a acționa într-o direcție care 
până acum ne inspira teamă. Avem ocazia acum să vedem că viața este frumoasă și 
prin mister, și prin ceea ce ni s-a ascuns și acum se deschide, dar și prin capacitatea 
spectaculoasă de a recupera timpul pierdut, de a face o mare figură acum, de a 
demonstra că putem recupera din mers ceea ce am pierdut, poate chiar din primele 
șase luni ale anului, nu doar din ultima perioadă. Consecințele acestei atitudini nu 
pot fi decât foarte bune, pentru că ele conțin mesajul pe care planeta Pluton, în 
calitate de mediator al Axei Dragonului, îl lansează în această perioadă. Așadar, 
avem acum puterea de a ne transforma din ființe fricoase, în ființe curajoase, din 
oameni care nu merită sau nu au șansa de a se ridica deasupra propriei condiții, în 
ființe victorioase. Dar până când lucrurile acestea să devină elemente definitorii 
pentru statutul unui individ va trebui să mai treacă mult timp. Acum doar simțim 
că suntem ridicați pe un nivel superior, că ne putem combate anumite complexe de 
inferioritate, că putem accesa profunzimile sufletești cu mai mare eficiență, dar 
până să devenim cu adevărat ființe victorioase va trebui să mai treacă puțin timp. 
Nu trebuie să uităm că lucrurile acestea care ne vorbesc despre puteri și 
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performanță se consumă în săptămâna revendicării care nu rezolvă nimic. Asta 
înseamnă că achizițiile de acum vor avea nevoie de încă o etapă pentru a deveni 
funcționale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu anula calitatea 
evenimentelor pe care le parcurgem acum doar pentru că ele nu se finalizează în 
momentul acesta așa cum ne închipuim. 

 
Joi, 21 iunie 

Joi 21- 7-2016  0:33    Luna (Aqu) Sex [Sag] Saturn 

Joi 21- 7-2016  1:24    Luna (Aqu) Opp (Leo) Venus 

Joi 21- 7-2016  6:55    Luna (Aqu) Opp (Leo) Mercury 
 

Ne deschidem către o nouă dimensiune a vieții. Spontaneitatea se îmbină cu 
profunzimile spirituale. Valorile vieții se intensifică. Natura se trezește. Un rol 
negativ este tratat așa cum se cuvine. Este combătută o autoritate. Minciunile 
sunt puse la colț. Totul poate fi favorabil. Conflictul nu este ceea ce pare. Urmașii 
își descoperă originile. Reîntâlnire magică. Putere de a merge spre interior. 
Munca este abordata cu seriozitate. Investiție. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și va avea de împlinit în 

noaptea de miercuri spre joi trei unghiuri (un sextilul cu Saturn și două opoziții, 
una cu Mercur și cealaltă cu Venus, planete care se află în conjuncție pe zodia Leu), 
după care toată ziua va trebui să ne preocupăm doar în a duce mesajul acestor 
unghiuri la bun sfârșit, în a le împlini dezideratele. În felul acesta, observăm că 
Saturn retrograd, cel care în ziua anterioară a împlinit cu Venus un trigon, mediază 
acum această problemă de opinie, de mândrie sau de atitudine care se conturează 
pe axa Leu-Vărsător prin opozițiile pe care Luna le realizează cu Venus și Mercur. 
În consecință, ziua ne va deveni importantă prin modul cum gestionam o problemă 
de autoritate, de timp, de eficiență sau de patrimoniu. 

Pentru că Saturn este retrograd, schema astrală a acestei zile face trimitere la 
greșeli pe care le-am săvârșit în prima parte a anului, în primele trei luni. Astfel, 
modul în care ne prezentăm față de ceilalți, modul în care încercăm să ne impunem 
propria opinie sau să o argumentăm atât prin vorbe cât și prin fapte, poartă 
amprenta intențiilor pe care le-am avut în primele trei luni ale anului. Din această 
cauză, mulți vor considera că ziua de 21 iulie va fi reprezentativă la capitolul 
muncă, alegând să rețină de acum doar ceea ce este încărcat de efort, pentru că 
numai prin acest efort, după cum vor crede, ar putea ajunge la rezultatele pe care și 
le doresc. Totuși, nu trebuie să uităm că această conjuncție a lui Venus cu Mercur 
este solicitată de o opoziție (cu Luna) să scoată o problema din spațiul intim. Asta 
înseamnă că problema aceasta de autoritate, demonstrația de forță pe care o vom 
face acum va fi etapa finală într-un demers care începe cu un conflict. Dacă în 
primele trei luni ale anului am cultivat o atitudine care a corodat puterile celorlalți, 
dacă am alimentat neîncrederea în sine și am fost dezordonați, este puțin probabil 
să ieșim din zona conflictului și să ajungem la demonstrație de forță. Vom face o 
demonstrație, pentru că acesta este mesajul zilei, însă doar în registrul în care am 
activat în primele trei luni, cel al dizarmoniei. 

Prin urmare, 21 iulie ne reînvie probleme pe care am crezut că le-am 
rezolvat sau pe care le-am lăsat în trecut pe motiv că nu au soluție. Gândurile de 
acum vor fi răvășite și asta doar pentru că există o opoziție care este adusă din 
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trecut împreună cu această rememorare. Opunem rezistență ca în primele trei luni 
ale anului, devenind foarte critici ca atunci și ne lăsăm în voia unor atitudini 
revendicative destul de periculoase. În felul acesta, ziua poate deveni reprezentativă 
și prin remarcile de natură obsesiv-compulsive legate de inteligența emoțională sau 
de anumite carențe informaționale. Se va întâmpla lucrul acesta în momentul în 
care Luna din Vărsător nu se va mai putea exprima la nivelul abstract, adică nu va 
mai putea deveni un factor de inspirație, ci de administrare. Administrarea care 
vine din poziția Lunii pe zodia Vărsător nu se poate, la rândul său, detașa de 
aspectul abstract. În felul acesta, apare un cerc vicios în care problemele adâncesc, 
până la o limită incomodă, conflictul între gând și emoție, între realitatea lumii 
materiale și aspirațiile într-o viață mai bună. Saturn de pe zodia Săgetător, cel care 
încearcă acum să ne corecteze comportamentul, pentru a deveni performer în 
domeniul în care activăm, ne cere să ne adâncimi în valorile sufletești, dar nu 
oricum, ci așa cum nu am făcut-o în primele trei luni ale anului. 

Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare 
spirituală vor folosi vibrația acestei zile pentru a diminua mândria, pentru a 
renunța la egoism sau a se deschide față de opiniile celorlalți. Simt că numai prin 
interacțiune devin mai puternici, mai informați sau mai buni. Este, de altfel, un 
exemplu pe care ar trebui să îl observe și cei care consultă aceste previziuni astrale 
doar din curiozitate, care, de regulă, nu doresc să facă mai mult decât să știe cam ce 
urmează să se întâmple. Fapta este cea care ne smulge atenția de pe certitudinea 
lucrului rău care se repetă la nesfârșit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că fiecare faptă bună, 
oricât de mică ar fi, este o lumină pentru sufletul care trece acum printr-o perioadă 
întunecată. Gândul cel bun anulează conflictele și le reamintește oamenilor că 
bunătatea nu este o întâmplare, ci o calitate pe care cel puternic alege să o 
folosească în cunoștință de cauză. 

 
Vineri, 22 iulie 

Vineri 22- 7-2016  1:52    Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Vineri 22- 7-2016  4:54    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mars 

Vineri 22- 7-2016 11:32    Luna (Aqu) --> Pisces 

Vineri 22- 7-2016 12:30 Sun (Can) --> Leo 
Vineri 22- 7-2016 14:14    Luna (Pis) Tri (Sco) Juno 

Vineri 22- 7-2016 23:42    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 
 

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. Remarci interesante. Nu 
ne înșelăm atunci când dorim să luăm cu asalt acțiunile negative. Decadența rupe 
tăcerea. Valorile personale se desfășoară după un alt ritm. Schemele de lucru se 
modifică. Visăm la puteri nebănuite. O mare victorie este pe punctul de a se 
produce. Suntem implicați în acțiuni cu un mare risc. Acțiuni fulgerătoare. 
Gândirea este provocată. Strălucirea este transformată în altceva. Acțiunile 
comune sunt protejate de circumstanțele atenuante. Învățăm din orice. 

 
Soarele va trece în mijlocul acestei zile pe zodia Leu (domiciliu). Pentru toți 

plasarea Soarelui pe zodia Leu reprezintă un semn de putere, de depășire a unor 
obstacole personale majore, de trecere dincolo de o barieră a înțelegerii sau poate 
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chiar o barieră construită în prima jumătate a anului din prejudecăți. Pentru că 
prima jumătate a zilei Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Rac, oamenii se 
vor gândi la începutul acestei zile la motivele transformării. Unii se vor întoarce din 
drum, își vor întoarce chipul de la calea cea bună, de la chipul cel bun, considerând 
că numai în modul acesta vor putea să treacă dincolo de complicațiile sociale 
majore. Alții se vor implica în activități surde, lipsite de importanță pentru a părea 
asemenea celor care sunt cu adevărat puternici, care se luptă cu adversarii majori ai 
grupului de apartenență sau cu marile forțe care sunt orientate împotriva 
destinului propriu. În consecință, schema aceasta ne vorbește despre un episod 
obositor, de o mare contracție, despre momentul în care interesul personal ar putea 
să treacă înaintea interesului de grup, ceea ce este foarte rău. Schema astrală a zilei 
de 22 iulie ridică însă un mare semn de întrebare referitor la intențiile pentru care 
dorim să folosim puterea. Este adevărat, cu toții ne transformăm prin mesajul 
sintetic al zilei de 22 iulie, însă unii își vor da seama de lucrul acesta mult mai 
târziu. Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de 
cercetare spirituală va gândi în momentul acesta că este timpul să abordeze 
situațiile imposibile cu mai multă determinare. 

Astfel, dacă în această zi vom dori să luăm cu asalt marile proiecte personale 
nu vom greși deloc, însă nu va fi corect să ne așteptăm ca primele rezultate să apară 
astăzi sau în aceste săptămâni pentru că ele vor întârzia puțin. Dacă obținem un 
echilibru superior echilibrului pe care le-am obținut în săptămânile anterioare, 
atunci progresul va fi către căldură sufletească, către creativitate, către a menține 
un avantaj personal. Așa ne vom proteja de cel mai mare pericol care ne iese în cale 
acum: decadența. 

În felul acesta, înțelegem că tranzitul Lunii de acum, o parte pe finalul zodiei 
Vărsător, iar o parte pe începutul zodiei Pești, susține momentul de conștientizare 
specific acestei săptămâni într-un alt mod, prin abordarea cu mai mult curaj a 
presiunilor care există pe zona publică împotriva evoluției individuale. Știm cu 
toții, trăim vremuri de o mare frământare interioară și socială, când interesul 
anumitor grupuri, că interesul noilor centre de putere, ar putea să fie în 
discordanță cu interesul personal. De aici apar presiuni în zona gândirii, cele care 
cer multă maturitate pentru a putea fi depășite cu succes. Ne va veni foarte ușor să 
trecem dincolo de această presiune a gândirii dacă nu ne vom aștepta la rezultate 
imediate, cu toate că astăzi vom avea impresia că dărui foarte mult, că face mari 
sacrificii pentru ceilalți, că ni se cere mai mult decât ni se oferă. Să lăsăm această 
balanță a elementelor primite și a celor dăruite pe săptămânile viitoare. Ceea ce se 
hotărăște în această zi trebuie să fie cald și dacă ni se cere să dăruim să fim întru 
totul implicați în genul acesta de acțiune pentru că avem nevoie să vedem că putem 
face și lucrul acesta. 

Prin urmare, 22 iulie devine o zi de cunoaștere. Avem nevoie să facem 
acum o retrospectivă către prima jumătate a anului, către primele trei luni ale 
anului sau către mijlocul lunii mai, pentru a înțelege cum anume ne-am folosită 
libertatea, care au fost gânduri pe care l-am îndreptat împotriva celor slabi și cum 
acum ar trebui să acționăm pentru a compensa. Aspirațiile acestei zile ar putea să 
fie mult prea mari, să fim provocați în a gândi la o altă dimensiune, să ne vedem ca 
fiind exponenți ai unor opinii care se referă la strălucire sau la putere, să credem că 
a sosit momentul să ne atribuim tot felul de roluri, de salvatori sau de distrugători, 
poate chiar roluri mesianice, să putem transforma mediul în care trăim după cum 
gândim că trebuie făcut. 22 iulie ar putea să devină o zi de mare putere când 
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ambițiile mari sau cele false ar putea să zdruncine echilibrul psihic, coordonatele pe 
care ni le-am stabilit la începutul anului sau în mijlocul lunii mai. Atunci am 
considerat că libertatea de expresie trebuie să urmeze anumiți pași, iar acum 
realitatea pe care o trăim ne îndeamnă să facem o schimbare, să inversăm valorile, 
să ne adresăm altor persoane, să considerăm că poate am fi mult mai avantajați 
dacă am schimba anumite etape. Schimbarea zilei este periculoasă pe cât de 
periculos ar putea să fie gândul care argumentează. Este foarte posibil ca în 
momentul acesta în loc să fim deschiși să învățăm din orice, am putea să ne 
impunem în grupul de apartenență pentru a le oferi celorlalți o mare diversitate de 
explicații, adică să nu le permitem acestora să învețe din orice, prin libera voință, ci 
să le oferim acel "orice", pentru a-i putea controla. Este de la sine înțeles că schema 
aceasta implică un mare risc și dacă ea este coroborată cu visul de a obține o mare 
putere, nu facem altceva decât să ne pregătim ca până la finalul anului să trăim cu 
mare intensitate o mare decădere socială. Nu ne este permis să controlăm viețile 
celorlalți, dar această alegere trebuie făcută în mod conștient, iar din când în când 
trecem prin perioade de test. Așa cum se întâmplă acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa acum antrenați în 
ambiții de putere. Cu cât ambițiile pentru a adjudeca o putere sunt mai intense cu 
atât riscul de a le transforma pe acestea în ținte false devine mai mare și mai 
periculos. 

 
Sâmbătă, 23 iulie 

Sâmbătă 23- 7-2016  5:15    Luna (Pis) Squ [Sag] Saturn 

Sâmbătă 23- 7-2016  7:52    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Sâmbătă 23- 7-2016 13:18    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Sâmbătă 23- 7-2016 15:06    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Sâmbătă 23- 7-2016 23:24    Luna (Pis) Opp (Vir) Jupiter 
 

Se recunosc meritele celorlalți. Viața devine mai prudentă. Întâlnim un 
moment favorabil. Pedeapsa înseamnă o lecție de viață. Nimic nu este prea 
brutal, impulsiv sau cinic. Prea multă încăpățânare. Puțină organizare nu ne-ar 
strica. 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. Bucuriile sunt puteri 
potențiale. Dragostea este împărțită cu cei din jur. Suspiciune. Încredere. 
Adaptare pe baza unor învățăminte. 

 
Luna se află acum în cea de a doua zi de tranzit prin zodia Pești și ne aduce 

invitația de a ne desfășura într-un sector nou. De această dată va trebui să treacă 
prin conjuncția cu Coada Dragonului în mijlocul zilei, dar și prin opoziția cu 
Jupiter. Dacă luăm în calcul și conjuncția cu Neptun din dimineața acestei zile 
observăm că se reactivează marea tensiune a axei Fecioară-Pești, cea care face 
acum trimitere la nevoia de purificare, de eliberare de acele condiționări care ar 
trebui să ne aducă în fața momentelor favorabile și pe care le-am mai întâlnit și în 
prima jumătate a anului, dar nu am fost în stare să le abordăm cu înțelepciune. 
Acum avem puterea să recunoaștem meritele celorlalți, să privim într-o direcție 
corectă, măcar de frică, în așa fel încât condiția pe care o avem în momentul acesta 
să nu mai fie o pedeapsă, dar nici să nu mai fie susținută în principal pe meritele 
celorlalți. Activarea tensiunilor care există de ceva vreme pe axa Fecioară-Pești 
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poate ridica și o problemă de atitudine. Obstacolele pe care le întâlnim acum, ne 
pot ajuta să ne dezvoltăm într-o direcție constructivă, să fim foarte convingători 
atunci când susținem un punct de vedere și să primim o recompensă pe măsură. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor fi acum atenția asupra obstacolelor. Atât zodia Fecioară, cât 
și zodia Pești, lucrează mult cu ceea ce numim generic “obstacol” și pentru că în 
această perioadă Saturn din zodia Săgetător are în continuare o relație dură, 
negativă cu Axa Dragonului, ideea aceasta de condiționare se poate extinde de la 
conjuncturile sociale, la relația individului cu propriile sale idealuri. Se va înclina 
balanța către această problemă personală pentru că, de fapt, această săptămână a 
revendicărilor care nu rezolvă nimic ne vorbește și despre armoniile pe care am 
crezut că le-am înțeles perfect ori despre care am crezut că s-au împlinit la un 
moment dat, deci sunt deja așezate într-un patrimoniu personal. În felul acesta, 
condiționările de acum, dacă nu sunt raportate la schema săptămânii în curs, vor fi 
considerate mari greutăți, atât fizice, prin invitația la a depune un mare efort 
pentru situații banale, dar și de natură existențială, prin dificultatea de a explica 
lucruri simple care nu sunt înțelese de partenerul de dialog sau care, poate, nu sunt 
înțelese de nimeni. În momentul în care sunt activate aceste probleme existențiale, 
apare, ca o ciudățenie a firii umane, sentimentul de libertate. De altfel, această 
ciudățenie ar putea să rămână foarte puternic impregnat în subconștientul personal 
și peste mult timp să ne aducem aminte că în momentul acesta am dat dovadă de o 
putere cu totul stranie, aceea care sfidează tensiunile de moment și care poate 
aduce un moment de liniște când în exterior există foarte multă agitație. Practic, 
acesta este elementul definitoriu al zilei de 23 iulie și dacă-l trăim cu implicare 
atunci vom vedea că putem înțelege și măsura celorlalte lucruri, celorlalte persoane 
ori măsura celorlalte situații pe care urmează să le parcurgem în săptămâna 
următoare. 

Prin urmare, 23 iulie este o zi în care suntem avertizați că pericolul unei 
pedepse este în continuare viu. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului aduce în 
centrul atenției problematica pedepsei. Totuși, nu poate însemna pentru toată 
lumea contactul cu o pedeapsă, ci doar pentru cei pentru care Saturn are o agendă 
ascunsă, are un mesaj special. Retrogradarea sa și, deopotrivă, relația proastă pe 
care o are cu Axa Dragonului și, implicit, cu tot ceea ce se întâmplă pe axa Fecioară-
Pești, ne vorbește despre această formă de sancțiune împotriva oamenilor care au 
fost risipitori, superficiali sau lipsiți de respect. Înțelegerea celuilalt reprezintă 
cheia succesului pe 23 iulie și ne ajută să ne putem organiza timpul în așa fel încât 
să recuperăm din mers ceea ce s-a pierdut în ultimele săptămâni. Este posibil ca 
ziua de 23 iulie să aducă un miracol, adică din 2-3 vorbe să rezolvăm un moment de 
tensiune pe care l-am gândit și l-am frământat intens în minte și care nu avea 
soluții. Interacțiunea care se produce pe 23 iulie ne ajută să ne adaptăm la ceea ce 
va fi foarte important în viitorul apropiat, la tipul de relație pe care trebuie să-l 
dezvoltăm cu cei cu care trebuie să interacționăm pe un nivel superior acum, în 
această zi. 

În rest, 23 iulie este o zi de emoție, de putere, când refuzăm să mai acuzăm 
pe cineva, să mai dăm vina, cu sau fără motiv, pe hoțul sau mincinosul de altădată. 
Bucuriile pe care le trăim cu intensitate acum devin puteri potențiale și prin aceste 
bucurii vom reuși de multe ori, până la finalul acestui an, să ne reîntoarcem la 
armonia care ne ajuta pe vremuri să funcționăm cum trebuie. Ceea ce ne va 
bulversa foarte mult în această zi vine din falsa putere care ne spune că avem 
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multiple posibilități de alegere. Momentul zilei de 23 iulie ne ajută să ne reglăm cu 
noi înșine față de conflictele pe care le-am frământat în minte și care nu au 
echivalent în  realitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi mulțumiți cu tot ceea ce se 
întâmplă. Lucrurile bune care se întâmplă acum sunt recompense din partea unui 
sistem cosmic foarte complex care ține cont de toate detaliile. Lucrurile bune care 
se întâmplă acum nu sunt efecte ale hazardului, ci rezultate ale unor demersuri care 
au fost intenționat construite pentru a produce un astfel de efect. 

 
Duminică, 24 iulie 

Duminica 24- 7-2016  6:50    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Duminica 24- 7-2016  9:35 Sun (Leo) Squ (Sco) Juno 
Duminica 24- 7-2016 10:04    Luna (Pis) Tri (Sco) Mars 

Duminica 24- 7-2016 15:31    Luna (Pis) --> Aries 

Duminica 24- 7-2016 19:15 Sun (Leo) Tri (Ari) Luna 
 

Aspectele valoroase ale vieții sunt în criză. Prea mult spirit critic. Simțul 
umorului este pus la îndoială. Intelectul este obosit. Surmenaj. Îndemânare. 
Câștigurile personale au o notă morală. Revoltă. Deconspirare. Se pun piedici în 
calea unor acțiuni concrete. Se traversează o perioadă intensă. Autoritatea unui 
individ este pusă la îndoială din cauza egoismului. Este reamintit un privilegiu. 
Visăm la o viață mai bună. Împrejurările favorabile pot rupe o relație de 
prietenie. Răbdarea are totuși bune intenții. Un adevăr este scos la lumină. 

 
Abia în această ultima zi a săptămânii înțelegem mult mai bine deviza 

generală aplicată acestui interval cea care se referă la revendicările care nu rezolvă 
nimic. Se întâmplă lucrul acesta pentru că acum Soarele se află într-o relație foarte 
proastă cu asteroidul Junon și apare un conflict pe ideea de putere. Ceea ce am 
crezut că putem face de la începutul săptămânii până acum se risipește, nu mai 
avem vitalitatea necesară, nu avem nici argumentele sau poate nu este acum 
momentul potrivit să punem în aplicare deși așa ne programasem de la începutul 
săptămânii. În felul acesta, iluzia puterii sau iluzia armoniei se transformă în 
deconspirare. Oamenilor li se vor vedea mult mai clar intențiile pe care le au, 
motivațiile la care apelează de fiecare dată pentru a-și dovedi puterea sau pentru a 
controla anturajul. În a doua parte a zilei, când Luna va intra pe zodia Berbec și va 
avea de împlinit un trigon cu Soarele, lucrurile acestea mai puțin corecte se vor 
transforma în evenimente plăcute. Ceea ce se întâmplă în a doua parte a zilei este 
plăcut, atractiv și interesant ca și cum toate acestea fac parte dintr-un vis măreț, 
însă acum nu se reușește decât o împlinire parțială a ceea ce reprezintă acest vis 
impresionant. 

Careul Soarelui cu Junon pune în pericol angajamentele personale, 
promisiunea de a face pe cineva să se simtă bine ori să se simte rău, schimba 
atitudine individului față de grupul de apartenența și îl încurajează să dramatizeze 
doar pentru că anumite elemente personale nu sunt împlinite și, dintr-odată, 
anturajul pare să fie vinovat pentru toate relele. Apoi, acest careu Soare-Junon ne 
vorbește și despre luciditate. Această luciditate, privită în contextul acestei 
săptămâni, scoate în evidență necesitatea deconspirării. Astfel, pentru că ne aflăm 
acum într-o perioadă destul de încărcată și oamenii preferă, pentru liniștea 
personală, să se îmbrace cu hainele altora, să se arate îndurerați sau dezamăgiți de 
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ceea ce nu merge cum trebuie, momentul zilei de 24 iulie reprezintă o încurajare în 
a ne depăși aceste limite care au fost cumva confortabile în prima jumătate a 
anului. Ceea ce a fost greșit avea în prima jumătate a anului o explicație interesantă 
sau credibilă, acum ea își păstrează acea notă dar, în plus, primește și soluția. Careu 
înseamnă aspectului eliberator, înseamnă impulsul pe care-l primește individul 
pentru a se ridica deasupra propriei condiții, pentru a-și rezolva o problemă 
personală. Careu dintre Soare și Junon înseamnă acum deconspirare pentru a 
redobândi echilibrul interior. Pentru că Soarele se află în Leu, acest echilibru 
interior trebuie să susțină un talent personal, creativitatea, puterea cea bună pe 
care o are un individ nu doar pentru sine cât și pentru ceilalți. Primul semn că 
suntem pe drumul cel bun este încrederea în sine. Dacă anumite divergențe de 
opinie, dacă anumite informații care vin spre noi acum și care nu ne convin, dar nu 
ne tulbură, ci ne sporesc încrederea în sine, pe motiv că știm foarte clar cum ne 
situăm și care este calitatea celorlalți, arată că momentul acesta este unul foarte 
bun, constructiv și ne duce spre lumină. Este posibil ca în momentul acesta, în ziua 
de 24 iulie, când careul dintre Soare și Junon atinge momentul maxim, să nu 
vedem toate aceste beneficii. Începând de mâine lucrurile ne vor fi mult mai clare. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne încurajează să facem o faptă 
remarcabilă, să ne ridicăm deasupra condiției proprii, să fim foarte puternici prin 
ceea ce spunem, prin ceea ce gândim, prin urma pe care dorim să o lăsăm în 
comunitate sau în conștiințele celorlalți. Realitatea zilei de 24 iulie este una foarte 
puternică pentru că ne vorbește despre un moment crucial în existența personală 
când am putea să folosim în bine sau în rău convingerile personale și, pe moment, 
să ni se pară că rezultatele sunt la fel de bune. Nu avem de ce să criticăm în această 
zi ceea ce vine spre noi, pentru că nu acesta este rostul pentru care ni se întâmplă 
toate lucrurile acestea. Dacă avem suficient de multă tărie de caracter încât să 
privim faptele greșite ale celorlalți și să le răspundem cu bine, atunci ne vom 
rezerva pe viitor un loc aparte în conștiințele lor și nu vom mai fi pe lista celor care 
trebuie să fie criticați, ci pe lista celor care sunt iubiți necondiționat. Impresiile 
bune pe care le construim pe careul dintre Soare și Junon devin dovezi de prietenie, 
de dragoste, de vindecare. Este adevărat, avem în această zi puterea de a fi curajoși 
și îndrăzneți, dar nimic din ceea ce se consumă în ecuația astrală aferentă 
momentului nu ne spune cum anume să alegem. Dacă facem alegeri potrivite 
pentru că suntem informați din timp, pentru că suntem înțelepți sau pentru că 
avem suficient de multă judecată încât să ne trăim propria viață, nu speranțele 
altora, atunci avem șansa de a obține toate beneficiile astrale ale momentului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă avem 
argument avem și dreptate. Argumentul este doar pentru această zi, dreptatea se 
întinde pe o perioadă de timp mult mai mare. Privind cele două elemente în mod 
disparat vom reuși să gestionăm corect momentele dificile ale prezentului. 
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25 - 31 iulie 2016 este săptămâna calificării ca ființe de lumină, a schemelor 
vechi pe care nu le mai putem folosi și a ispășirii unor greșeli pentru a putea merge 
mai departe cu conștiința împăcată. Așa după cum se poate constata din deviza 
generală, această săptămână este încărcată de impulsuri pe care unii le vor numi 
provocări, iar alții motive de supărare, de tristețe sau de boală. Toată această 
schemă, privită ca o structură de sine stătătoare, se referă la o ipostază de 
purificare. Clarificările de acum sunt foarte importante pentru ceea ce vom avea de 
experimentat începând cu luna august și care ar putea fi definitorii pentru 
trăsăturile părții a doua a anului 2016. Știm, însă, că anul 2016 aduce ambiguitatea 
ca element definitoriu. Ceea ce pierdem, de fapt, nu este o mare pierdere, ci o etapă 
intermediară pentru a ajunge la o nouă reușită, iar ceea ce câștigăm nu reprezintă 
un beneficiu, ci chiar o sarcină suplimentară, o invitație la a lucra pe un nou nivel 
sau cu alte instrumente. Săptămâna în curs se încadrează perfect în această zonă a 
ambiguității. Fiecare zi a acestui interval vine cu motive de tulburare, de tristețe, 
poate chiar de boală, pe care trebuie să le abordăm cu maximă responsabilitate ca 
până la sfârșitul fiecărei zile acestea să dispară. În felul acesta, reușim să ne 
purificăm de propriile greșeli și putem merge, din aproape în aproape, în acest 
interval de la o zi la alta, cu conștiința împăcată. Așa cum de multe ori am spus în 
analizele pe care le facem aici, viața este complexă, iar abordarea dimensiunii 
personale prin trăsăturile acestei săptămâni accentuează acele opinii care ne spun 
acum că viața este dură prin complexitatea sa, nu fascinantă. Avem datoria morală 
față de noi înșine să nu aprofundăm aceste impulsuri rele, pentru că viața nu este 
grea prin complexitatea sa, ci, înainte de toate, este fascinantă prin această 
complexitate. Totuși, greutatea acestei săptămâni ne va face să ne întoarcem de 
multe ori la gândul acesta de deziluzie, la concepția că totul este greu, că pentru 
fiecare lucru mărunt trebuie să depunem eforturi mari sau foarte mari. Cel care nu 
uită că dragostea este ceea ce îi unește pe oameni prin liberă voință, nu ceea ce îi 
ține înlănțuiți, va găsi de fiecare dată resursa necesară pentru a trece de partea 
cealaltă a baricadei și a deveni, fie și numai pentru o săptămână, ființe de lumină. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu judeca răul pe 
care trebuie să-l rezolvăm. Suntem invitați să facem curățenie nu cu ură, nu cu 
resentiment, ci cu dragoste. 

 
Luni, 25 iulie 

Luni 25- 7-2016  8:45    Luna (Ari) Tri [Sag] Saturn 

Luni 25- 7-2016 18:28    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Luni 25- 7-2016 19:47    Luna (Ari) Tri (Leo) Venus 
 

Disciplină. Se spun lucruri împotriva interesului personal. Se face apel la 
un precedent. Mediul social nu este favorabil. Se caută o liniște personală. 
Emoțiile pozitive ajută cristalizarea unor aspirații. 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. Viața are multiple chipuri. Putem merge mai departe dacă acceptăm 
modificări de structură. Demnitate. Valoarea morală este apreciată. Încredere în 
sine. Se clarifică o problemă personală. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Berbec, urmând ca în cursul 

acestei zile să treacă prin careul cu Pluton, deci să anunțe, încă de pe acum, 
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calitatea de distribuitor de lumină pe care și-o va încheia în ziua următoare, când se 
va afla în conjuncție cu Uranus. Ceea ce se întâmplă acum nu are greutatea a ceea 
ce avea cândva, nu are nici măcar valoarea morală pe care o avea pe vremuri, atunci 
când planetele Uranus și Pluton se aflau în fereastra careului. Totuși, pentru că cele 
două planete se află pe zodii cardinale, această calitate de distribuitor de lumină, 
chiar dacă nu va fi ceea ce a fost cândva, își pune amprenta pe vibrația astrală a zilei 
de 25 iulie transformând-o într-o zi neobișnuită. 25 iulie devine o zi neobișnuită 
prin emoții, prin disciplină sau prin faptul că ne vom preocupa de anumite 
demersuri personale pentru a ne spori demnitatea, pentru a deveni mult mai 
importanți pentru grupul de apartenență printr-o faptă personală, nu prin acceptul 
celorlalți, nu prin ceea ce primim de la alții. Cu toate acestea, 25 iulie se poate 
transforma, din nimic, într-o zi de luptă. Este adevărat, în momentul acesta, pentru 
că Luna trece prin trigonul cu Saturn de pe zodia Săgetător, se caută liniștea, dar nu 
pentru ceea ce reprezintă ea în sine, ci acea liniște care se instaurează atunci când 
lipsește obstacolul, când lipsește problema, când o tensiune mai veche s-a rezolvat. 

Statutul pe care îl are această zi în schema astrală a acestei săptămâni, este 
unul informativ. Asta înseamnă că, încă de pe acum, vom putea experimenta deviza 
generală aplicată acestei săptămâni care ne vorbește și despre lucruri bune, dar și 
despre lucruri rele, unele dintre ele având rădăcini adânci în conștiința individuală 
sau făcând parte din educația la formarea căreia am lucrat ani de zile. Cu toate 
acestea, nu ne putem aștepta la prea multe de la această zi, decât să vedem cât de 
puternic este impulsul către transformare, cât de intens este curajul pe care îl 
folosim pentru a ne atribui roluri pozitive, spre exemplu de a fi ființe de lumină, de 
a fi oameni victorioși, de a fi personaje importante în istoria grupului de 
apartenență. 

Prin urmare, 25 iulie ar trebui să fie o zi de conduită ori de modificare a 
conduitei, de ajustare a comportamentului pentru a face rolul pe care îl avem în 
grupul de apartenență mult mai clar, mult mai vizibil sau mult mai eficient. Se 
poate vorbi în această zi, deși nu este specific lucrul acesta cu Luna pe zodia Berbec, 
despre iertare sau despre înțelegere, dar această iertare va veni ca o consecință a 
mobilității. O persoană puternică, profundă sau înzestrată cu capacități speciale, cu 
o mare mobilitate interioară, ne atrage către evenimente complexe sau către o 
înțelegere complexă și toate acestea se soldează cu un rezultat foarte bun, așa cum 
este și iertarea. Dacă ajungem la iertare atunci putem vorbi despre demnitate sau 
despre îndeplinirea unui rol educațional în grupul de apartenență, față de un 
partener de dialog sau față de un anumit context. Momentul astral al zilei de 25 
iulie are o mare mobilitate și el trebuie judecat doar după reușita socială. Acum 
doar reușita socială ne îndeamnă către schimbare și doar prin intermediul ei 
reușim să înțelegem ce avem de făcut în grupul de apartenență sau care este rostul 
pentru care interacționăm cu anumite categorii sociale. Când Luna va trece pe 
zodia Taur, adică în seara zilei de marți, 26 iulie, lucrurile vor fi analizate altfel. 
Acum reușita socială devine pilonul principal al conduitei personale sau motivul 
principal pentru care considerăm că trebuie să ne schimbăm. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin echilibru, 
prin moralitate, adică de a prezenta celorlalți ceea ce este mai bun, ceea ce 
considerăm că este mai valoros, fără a le impune, fără a-i lovi cu binele în care 
credem. 
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Marți, 26 iulie 
Marti 26- 7-2016  5:54    Luna (Ari) Tri (Leo) Mercury 

Marti 26- 7-2016  9:17    Luna (Ari) Con (Ari) Uranus 

Marti 26- 7-2016 18:36    Luna (Ari) --> Taurus 

Marti 26- 7-2016 22:17    Luna (Tau) Opp (Sco) Juno 
 

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. Suntem purtătorii unui mesaj important. Singurătatea este o 
condiție a reușitei. Suntem creatori de sentimente frumoase. Logica nu are nicio 
valoare. Inspirație specială. 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. 

 
Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Berbec urmând ca în a doua 

parte a zilei să treacă pe zodia Taur. Pe acest sector va trebui să treacă prin trigonul 
cu Mercur, cel care se află de ceva vreme în tranzit prin zodia Leu, dar și prin mult 
discutata conjuncție cu Uranus, ipostază care se consumă în dimineața acestei zile 
și care anunță finalul unei calități pe care Luna a îndeplinit-o încă din săptămâna 
anterioară, cea de distribuitor de lumină. De această dată, calitatea de distribuitor 
de lumină pe care Luna a îndeplinit-o și pe care am observat-o în mai multe 
ipostaze de săptămâna trecută și până acum, se poate transforma într-un element 
de vulnerabilitate. Ceea ce am văzut la alții nu ne convine, ceea ce ni s-a spus nu 
poate fi pus în aplicare, iar ceea ce deținem nu va fi folosit în momentul acesta. 
Pentru că impulsul de a acționa este foarte puternic vom încerca să ne impunem 
punctul de vedere, să depășim anumite etape și să vorbim despre calități pe care 
partenerii de dialog nu și le-au descoperit încă, despre puteri pe care nu le au încă 
ori despre greșeli pe care nu le-au săvârșit încă. Acesta este un paradox care nu va 
putea fi gestionat bine decât de o minte înzestrată să lucreze cu instrumente 
abstracte, decât de o ființă care dispune de o intuiție foarte puternică, cea care-i 
permite să treacă dincolo de aparențe și, pe baza a ceea ce percepe, să poată explica 
în cuvinte simple sectorul acela care nu s-a consumat încă și care definește calitatea 
pe care o atribuim acum partenerului de dialog. În consecință, procedând așa cum 
ne sugerează contextul astral de acum am putea deveni creatori de sentimente 
frumoase, foarte sensibili sau foarte expresivi, capabili să punem în cuvinte 
înțelesuri foarte adânci, să scriem poezii, să povestim frumos o întâmplare care s-a 
petrecut cu mult timp în urmă, să explicăm noțiuni complicate în cuvinte foarte 
simple și totul să aibă un impact teribil. Imediat ce Luna va intra pe zodia Taur, în 
seara acestei zile, ea va trebui să treacă prin opoziția cu Junon. Din nefericire, 
raportul acesta pe care Luna îl are cu asteroidul Junon, implică și afectarea sa de 
către Luna neagră, cea cu care va împlini o opoziție în dimineața zilei următoare. 
Gândurile pe care le avem în seara zilei de marți, 26 iulie, se vor confirma în 
dimineața zilei următoare, dar nu pentru că ar fi reale, ci pentru că există o legătură 
între impulsul de acum și ceea ce este programat a se consuma în ziua următoare. 
Acum nu avem puterea să vedem legătura care există între aceste două repere și 
avem impresia că determinăm prin gând o anumită faptă ori că o anticipăm. De 
fapt, prin relația pe care Luna o are de îndeplinit cu Junon și apropierea 
periculoasă de opoziția cu Luna neagră, intrăm în această fereastră nefastă care 
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debutează cu o informare referitoare la un element negativ și se sfârșește cu 
împlinirea acestuia. 

Prin urmare, 26 iulie ne pune în fața unor situații pe care, la început, vom 
încerca să le rezolvăm în virtutea inerției, cu instrumentele pe care le-am folosit și 
în ziua anterioară, dar va fi greșit. Impulsul care ne îndeamnă să folosim 
instrumentele pe care le-am utilizat în ziua anterioară vine dintr-un mecanism 
mult mai amplu, mult mai complex, acela care susține schemele vechi și despre 
care aflăm, după cum ne spune deviza generală aplicată acestei săptămâni, că nu ne 
mai putem folosi în momentul acesta, cel puțin nu le vom mai putea folosi în mod 
eficient. Situațiile ridicole devin enervante pentru că fac trimitere la o judecată care 
se întind pe o durată mare de timp și care ar putea să ne informeze despre faptul că 
anumite elemente de patrimoniu vor intra în criză. Vom fi destul de agitați pentru 
că vom avea clar senzația că ne lipsește ceva, că nu avem alimentul adecvat, că nu 
avem produsul necesar de care să ne folosim pentru a ne liniști, pentru a ne 
redobândi liniștea de altădată, pentru a ne calma. 

Nu avem nevoie să ne pierdem echilibrul considerând că lucrurile acestea au 
deja un statut, că sunt foarte bune sau foarte reale. Ele sunt doar impulsuri de 
moment care apar acum pe granița dintre zodia Berbec și zodia Taur, sector 
tranzitat în această zi de către Lună. Este posibil ca în momentul acesta mulți să 
considere că au nevoie de putere, că numai prin putere reușesc să depășească un 
moment dificil, dominat de o anticipare tristă, îngrijorătoare, de certitudinea 
faptului că anumite situații nu se vor schimba niciodată. Din această perspectivă 
vibrația zilei de 26 iulie este foarte grea, dominată de o judecată aparte sau de o 
situație foarte ciudată. Nu avem de ce să considerăm că situațiile ciudate de acum 
au rădăcini foarte puternice. Putem alege ca din deviza generală aplicată acestei 
săptămâni să ne amintim în momentul acesta doar de faptul că ne-ar prinde bine să 
îndeplinim rolul de ființe de lumină. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne bucura de ceea ce este 
bun și cert. Lucrurile care nu s-au împlinit încă nu pot fi judecate corect după 
gândurile pe care le avem acum. 
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Miercuri, 27 iulie 
Miercuri 27- 7-2016  1:59 Sun (Leo) Squ (Tau) Luna (Half Luna) 
Miercuri 27- 7-2016  7:09    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 

Miercuri 27- 7-2016 10:48 Mercury (Leo) Tri (Ari) Uranus 
Miercuri 27- 7-2016 14:09    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Miercuri 27- 7-2016 19:13    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Miercuri 27- 7-2016 21:11    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 
 

Oamenii nu mai sunt liberi. Forța interioară face un balans între maximum 
și minimum de randament. Mintea este rătăcitoare. Avem șansa de a ne afirma 
prin valori speciale. Greutate. Emoții pozitive. Ploaia de cuvinte se transformă în 
obsesie. Sobrietate. Dorință de a munci suplimentar. Viața se schimbă prin 
antiteză. Este reînnoit un contract. Neîmplinirile sunt o adevărată enigmă. Se 
depășește o criză. Mișcarea este importantă pentru individ. Valorile personale 
sunt o condiție a reușitei pe o cale nouă. Atașament față de valori ciudate. 
Furtună într-un pahar cu apă. Strădanie. Mari așteptări de la ceilalți. Sfârșitul 
este aproape, dar el nu sperie. Energii complexe. Transmutație. Surprize 
dubioase. Energie nouă. Eliberare de puteri false. 

 
Trigonul pe care Mercur și Uranus îl împlinesc în această zi face trimitere la 

puterea de adaptare pe care trebuie să o dovedim luând în calcul atât elementele 
pozitive și cele negative, atât calitățile cât și defectele acumulate în timp, toate 
privite într-o structură unitară. Trecerea Lunii prin zodia Taur ne vorbește acum 
despre nevoi, iar aceste nevoi ne vor fi mult mai clar conturate în a doua parte a 
zilei când Luna se va afla într-un trigon cu Capul Dragonului, observând că, de fapt, 
anumite evenimente bune se întâmplă de la sine și ne face plăcere să trecem prin 
situații de genul acesta. Până atunci, însă, avem de trecut o mare încercare dată de 
trecerea Lunii prin opoziția cu Lilith, aspect care se va consuma în dimineața 
acestei zile. Emoțiile pozitive sunt în dimineața acestei zile captive unor interese ce 
își au rădăcina în gândurile care ne-au curtat în ziua anterioară. Vom ieși din 
această situație tulburătoare prin dorința de a munci, prin mișcare, prin mobilitate. 
Abia îndeplinind această condiție reușim să valorificăm la un nivel superior 
trigonul Mercur-Uranus, cel care aduce un plus de comunicare, de inteligență 
practică sau de eficiență în administrarea unor valori. Pentru că acest trigon se 
realizează pe zodii de foc, cu Mercur pe zodia Leu și Uranus pe zodia Berbec, se 
poate vorbi despre un moment de eficiență, de creativitate, de depășire a unui 
obstacol, de înțelegere sau de putere. În centrul acestor situații se află Axa 
Dragonului, iar asta înseamnă că schema la care face trimitere ziua de 27 iulie este 
una foarte mare și adună rezultate care sunt presărate de-a lungul primelor șase 
luni ale anului. 

În realitate, relația aceasta frumoasă dintre Mercur și Uranus ne îndeamnă 
să transformăm în elemente pozitive amintirea unor întâmplări triste. Aceste 
întâmplări triste ar putea veni din luna anterioară, când inițierea mersului 
retrograd al lui Neptun a adus un moment tulburător în zona aceasta a adaptării la 
noile condiții de trai. De aici înțelegem ca un element absolut esențial al zilei de 27 
iulie accentuează o problemă de sobrietate pentru că trebuie să ne recunoaștem 
anumite greșeli, trebuie să conștientizăm anumite limite pentru a putea merge mai 
departe cu conștiința împăcată. Nu este nimeni perfect, nimeni nu devine perfect 
dacă își recunoaște o greșeală, aceasta nu se șterge, ci rămâne în conștiința 
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celorlalți. Realizarea specială a momentului vine din eliberarea de presiunea faptei 
rele, ceea ce poate avea asupra individului un efect eminamente terapeutic. De 
aceea unii vor avea impresia că se află foarte aproape de sfârșitul unor demersuri 
negative, că sunt foarte aproape de un nou început, de noi energii, că se eliberează 
de puterea falsă și devin mai liberi. Este clar că de norocul acesta nu poate fi 
vinovat doar trigonului Mercur-Uranus, ci ansamblul conjuncturilor astrale de 
acum, cel care ne ajută să ne desprindem de valorile ciudate. Cine va observa că 
lucrurile acestea rele pe care le putem lăsa acum în urmă sunt, de fapt, o furtună 
într-un pahar cu apă va reuși foarte ușor să facă acest pas. 

Prin urmare, 27 iulie este o zi de putere. Avem acum capacitatea necesară 
să ne prezentăm față de comunitate într-un alt mod, dar nu ni se spune nimic dacă 
această manieră este pozitivă sau negativă. A fi bun sau rău îi stă în sarcina 
fiecăruia. Dacă încă de dimineață gânduri acestea rele ne vor tulbura anumite 
demersuri importante pentru această perioadă, cu cât ne apropiem de sfârșitul zilei 
cu atât aceste elemente se adâncesc pe traseul specific și cel atent va putea constata 
că multe din situațiile care păreau fără ieșire se rezolvă de la sine. Ceea ce este 
foarte important în spațiul acestei zile vine tocmai din invitația la găsi soluțiile 
speciale înainte ca ele să se desfășoare de la sine. Avem nevoie să fim pozitiv și bun 
încă de dimineață când lucrul acesta ar putea fi imposibil, când ne trezim cu o stare 
proastă, când gândurile triste ale zilei anterioare se pot transforma în evenimente. 
Chiar și așa, nu trebuie să fim pasivi, adică nu avem de ce să ne mulțumim cu 
împlinirea de la sine a lucrurilor bune. A dovedi această putere de transportare în 
dimineața zilei arată că pe tot parcursul iei putem face dovada transformării 
lucrurilor rele lucruri bune, putem defini un factor de echilibru și de stabilitate 
pentru grupul de apartenența. Este, de altfel, un lucru foarte minunat să îndeplinim 
acest rol. Beneficiile sunt de ambele părți. Cel care acționează se va simții bine în 
noua postură, va vedea că frământările pe care le lasă în urmă sunt lipsite de sens, 
un fel de furtună într-un pahar cu apă, iar anturajul va beneficia de rezultatele 
speciale pe care un individ orientat pozitiv le obține. În felul acesta se poate depăși 
foarte ușor și simplu un moment de criză. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda încordarea, 
încrâncenarea, gândurile rele sau revolta cu misterul. Ceea ce ascundem acum are 
mai curând o trăsătură negativă, deci nu poate exercita asupra conștiinței o atracție 
către profunzime, necunoscut. Momentul acesta are nevoie să fie dominat de 
deschidere, de transformare, de trecere de la întuneric la lumină. 
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Joi, 28 iulie 
Joi 28- 7-2016  3:23    Luna (Tau) Squ (Leo) Venus 

Joi 28- 7-2016  6:43    Luna (Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Joi 28- 7-2016 12:34    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Joi 28- 7-2016 15:16    Luna (Tau) Squ (Leo) Mercury 

Joi 28- 7-2016 18:13    Luna (Tau) Opp (Sco) Mars 

Joi 28- 7-2016 21:16    Luna (Tau) --> Gemini 
 

Conflicte gratuite. Anumite aspecte sunt marcate de orgoliu și neînțelegeri. 
Pocăință. Aspectul minoritar devine majoritar. Mijloacele se confundă cu 
scopurile. Slăbiciunile sunt marcate de încăpățânare. Ușoară bunăvoință. 
Instrumentele vieții ne îndeamnă către recunoaștere. Catastrofă. Războiul se 
transformă în altceva. Rezonanță interesantă. Ne deschidem către frumos. 
Atracție către valori universale, muzică, poezie, știință. O legătură interesantă cu 
realitatea. Viața poate fi aspră, dar este eficientă. 

 
În contextul acestei săptămâni în care sunt reinventate scheme mai vechi, nu 

neapărat pentru a readuce în actualitate anumite conflicte, cât în a recunoaște o 
greșeală pentru a putea merge mai departe cu conștiința împăcată, parcurgerea 
ultimului segment al zodiei Taur de către Lună generează situații conflictuale. Unii 
vor crede că aceste situații conflictuale reprezintă, de fapt, ultima etapă într-un 
proces de transformare care ar trebui să se finalizeze cu o mare despărțire, cu 
regrete adânci sau cu o pocăință. Există o tensiune care se va exprima prin cuvinte 
și ea va purta acum aceeași notă conflictuală precum o vedem răspândită asupra 
întregii zile. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna va trece acum prin careul cu 
Mercur și, respectiv, prin opoziție cu Marte, planete care își vor atinge careul lor în 
ziua următoare. Conflictul de acum, de fapt, anticipează ceea ce urmează să se 
consume ca eveniment în ziua următoare. Această anticipație tulbură ideile, agită 
gândurile, ne apropie foarte mult de ceea ce nu este corect și ne pune în conflict cu 
cei din generația noastră. Pentru unii, schema aceasta seamănă cumva cu un 
război, dar acest război, după cum vom vedea spre finalul acestei zile, când Luna va 
intra pe zodia Gemeni, nu ne duce nicăieri. Asta înseamnă că nota reprezentativă a 
zilei de 28 iulie este doar cea dată de agitație. 

Mai există o componentă care poate deveni reprezentativă pentru ceea ce 
urmează să se întâmple pe 28 iulie și care se referă la ușurința cu care acordăm 
importanță opiniilor celorlalți. Cei care reușesc să depășească încă de dimineață un 
obstacol, se vor simți mult prea liberi, ca și cum activează în afara unor condiționări 
și vor crede despre ei că sunt eficienți. Există o explicație astrală pentru care se 
întâmplă lucrurile acestea, iar ea este dată de trigonul pe care Luna îl are de 
împlinit cu Jupiter încă din dimineața acestei zile. Este posibil ca această bucurie că 
am depășit un obstacol, privită ca element minor în contextul major al agitației care 
definește această zi, să arate ca în proverbul "Buturuga mică răstoarnă carul mare", 
că nu trebuie să fim bogați pentru a fi fericiți sau puternici pentru a fi mulțumiți de 
noi înșine. Trebuie doar să fim atenți la ceea ce avem pentru a aprecia așa cum se 
cuvine rezultatele care apar din folosirea acestor instrumente. 

Prin urmare, 28 iulie este o zi dominată de conflicte gratuite. Unghiurile 
care se împlinesc în această zi ar trebui să ne atragă atenția și asupra greșelilor pe 
care suntem tentați să le repetăm pentru a convinge auditoriul că, în realitate, ele 
nu sunt erori, nu sunt greșeli, ci elemente reprezentative care definesc viziunea 
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asupra vieții. În cuvinte mai simple, repetăm aceste greșeli pentru a-i convinge pe 
cei din jur că așa știm să facem, că nu ne pricepem să procedăm în altfel. Ar trebui 
să fim foarte atenți cu impulsurile acestea pentru că ziua de 28 iulie are o 
componentă care se va regăsi în toate tipurile de activități pe care le vom aborda 
acum: nevoia. Dacă vom crede că în felul acesta schimbăm opinia anturajului 
despre noi înșine, adică dacă vom considera că procedând așa vom fi crezuți că nu 
ne pricepem să procedăm altfel, ne definim într-un mod eronat propria nevoie. S-ar 
putea ca anturajul să nu piardă nimic la acest capitol, dar noi va trebui să mergem 
mai departe cu aceste nevoi definite în modul acesta. Doar neglijând acest aspect 
războiul se poate transforma în altceva și doar așa rezonanța poate merge către o 
zona periculoasă. Este adevărat, faptul că Luna se implică acum în două relații 
negative, una cu Mercur, iar cealaltă cu Marte, ne permite sa anticipăm un 
eveniment trist care se va consuma la modul concret în ziua următoare, vineri, 29 
iulie. Oricât de clar ne va fi, oricât de lucidă este această concluzie, va trebui să fim 
atenți să nu ne construim o nevoie pe baza acestor observații negative. Dacă vom 
proceda în felul acesta, celelalte elemente specifice zilei de 28 iulie sunt firești, 
ușoare, marcate de bunăvoință și de disponibilitate pentru respect ori pentru efort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la atenție. A fi atenți 
la atenție nu presupune un joc, nici măcar unul de cuvinte, ci o atitudine matură, 
una care se susține pe judecată și inteligență practică. 

 
Vineri, 29 iulie 

Vineri 29- 7-2016  8:17 Sun (Leo) Sex (Gem) Luna 
Vineri 29- 7-2016 14:06    Luna (Gem) Opp [Sag] Saturn 

Vineri 29- 7-2016 16:44    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Vineri 29- 7-2016 21:41    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Vineri 29- 7-2016 23:48 Mercury (Leo) Squ (Sco) Mars 
 

Complicații verbale. Putere de a transforma pe baza unor experiențe 
personale. Duritate în vorbire. Cumpătare. Revoltă împotriva unui element 
personal pe care nu l-am înțeles. Se impune cu calm și răbdare o idee. 
Comprimarea timpului nu este întotdeauna cea mai bună soluție. Valori esențiale 
se ivesc la orizont. Adaptare complicată. Rămânem fără cuvinte. Ne opunem unei 
discipline. Se perturbă liniștea cuiva. Un exemplu crește în intensitate. 
Ambiguitate. Nervozitate. O faptă rea ne depărtează de aspectul practic al vieții. 

 
Conjuncturile astrale ale zilei de 29 iulie scot în evidență elemente care sunt 

încadrate în zona degradării umane. Multe din cele care se vor întâmpla acum și 
care sunt dominate de refuzul progresului, de neputința de a încadra corect o idee 
sau un răspuns venit din partea celorlalți, de invidia față de personalitatea celorlalți 
sau de faptul că altora le merge mai bine, de neputința de a privi un lucru frumos și 
de a-l iubi, încearcă să ne creeze o altă impresie asupra vieții, mai exact să ne 
deformeze impresia pe care o avem față de lucrurile obișnuite. Asta înseamnă că 
momentul acesta se află cel mai bine pe frecvența devize generale aplicată acestei 
săptămâni, cea care se referă la schemele vechi pe care nu le mai putem folosi, dar 
și la acele întâmplări care ne vorbesc despre recunoașterea unor greșeli cu scopul 
de a merge mai departe cu conștiința împăcată. De aici înțelegem că lucrăm în 
momentul de față cu valori esențiale, dar primul impuls este de a le refuza, de a le 
nega, de a considera că nu trăim acest episod pentru a înțelege presiunea grupului, 
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schimbarea pe care trebuie să o facem, revoluția la care luăm parte, ci că, poate, pe 
alocuri am putea trăi altfel, chiar mai bine. Careul Lunii la Axa Dragonului pare să 
fie reprezentativ la acest capitol, cu atât mai mult cu cât el este susținut de careul 
Lunii la Neptun, dar și de opoziția Lunii cu Saturn. Astfel, se activează crucea 
mobilă și oamenii devin nervoși, incoerenți, incapabili să se oprească asupra unei 
idei, crezând că le pot împlini pe toate, fiind foarte agitați și răutăcioși. În această 
dispunere este foarte ușor să vedem care sunt elementele definitorii ale degradării 
umane. De altfel, cu toate că acesta este elementul definitoriu, ceea ce se ridică din 
această zonă a degradării ar trebui să fie mai mult un avertisment, dar în momentul 
de față nu vedem lucrul în modul acesta. Pentru noi va fi foarte evident pe 29 iulie 
doar ceea ce se împlinește ca element negativ, doar ceea ce este spus pe un ton 
ridicat, absența ajutorului, neputința de a ne ridica la nivelul așteptărilor, o faptă 
rea care ne distrage atenția de pe aspectul practic al vieții și ne face să credem că 
lucrurile vor fi rele și în perspectivă. Fondul acesta este, cu precădere, alimentat de 
careul pe care Mercur și Marte îl definitivează cu puțin timp înainte ca ziua de 
vineri să se termine. Liniștea este ușor perturbată de gânduri triste, de refuzul 
progresului, de ambiția cu care unii oameni se lasă antrenați în judecăți eronate sau 
în plăceri ciudate. Atât Mercur din Leu, cât și Marte din Scorpion, ne vorbesc 
despre putere, despre frustrarea de a nu avea suficient de multă autoritate nici prin 
sentiment și nici prin poziție socială, nici prin personalitate și nici prin patrimoniu. 
Dacă ajungem să conștientizăm lucrul acesta nu înseamnă că elementele pe care le 
observăm în felul acesta acum chiar ne lipsesc, ci înseamnă doar că trecem prin 
situații care nu folosesc nici atitudinea, nici personalitatea și nici patrimoniul în 
modul în care vrem noi. 

Prin urmare, 29 iulie ne anulează acea sensibilitate pe care am iubit-o cel 
mai mult și împotriva căreia inventăm acum explicații ciudate. Gândurile acestei 
zile sunt neobișnuite, încărcate de o mare răspundere și tocmai pentru că ne 
simțim răspunzători față de lucrurile pe care nu le lăsăm în urmă ajungem în 
punctul în care să opunem rezistență acelor elemente bune care ar trebui și în 
această schemă să ne ofere soluții speciale. Schema momentului este definită de 
viteză, de grabă, de lucrurile rele spuse fără judecată, de fapte rele făcute din lipsă 
de atenție, de erori bazate pe ambiguitate și nervozitate. Dacă ne este clar că 
aceasta este situația prezentă, aceasta este baza și sinteza astrală a zilei de 29 iulie, 
înțelegem altfel medierea pe care Pluton o face la Axa Dragonului și care, pe fondul 
acesta, ar trebui să aducă o soluție practică ce ar putea fi folosită ca panaceu, ca 
soluție universală împotriva tuturor relelor. 

Elementele negative care ar putea să ne întoarcă din drum și care ar putea să 
transforme episodul de acum într-un element permanent fac apel la un limbaj. 
Careul acesta dintre Mercur și Marte agravează orice problemă pe care ne-o 
amintim în momentul de față. Fie că ea este de natură financiară sau de natură 
relațională, fie că ea face referire la o problemă reală sau la una vagă, rezultatul este 
întotdeauna rău, iar remanența acestui rezultat generează stări psihice proaste, 
stări depresive sau agitație. În consecință, și atmosfera de lucru este afectată, 
memoria nu mai funcționează la cotele cele mai bune, însă nevoia de putere sau 
motivele care subliniază absența puterii devin foarte vizibile. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza opoziția, de a refuza 
să fim împotriva unui element doar pentru că în momentul de față acesta ni se pare 
foarte rău. Va trebui să avem răbdare până săptămâna viitoare când, cel puțin în 
privința acestui element, lucrurile ne vor fi puțin mai clare. 
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Sâmbătă, 30 iulie 
Sambata 30- 7-2016  0:06  Uranus <Ari> S/R 
Sambata 30- 7-2016 10:07    Luna (Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Sambata 30- 7-2016 10:56    Luna (Gem) Sex (Leo) Venus 

Sambata 30- 7-2016 14:47    Luna (Gem) Sex <Ari> Uranus 

Sambata 30- 7-2016 15:15    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Sambata 30- 7-2016 16:19 Sun (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Sambata 30- 7-2016 21:19 Mercury (Leo) --> Virgo 
 

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. 
Aspectul diluat al vieții poate păcăli. Fire enigmatică. Sarcasm. Rigiditate prin 
atracție către rău. Pământul fuge de sub picioare. Distrugerea unui bine. 
Retrageri active. Răbdarea are o limită. Prea multe sentințe. Pericolul se naște 
din acceptarea încercărilor. Ne îndepărtăm de adevăratele sensuri. Ambiție. 
Colectăm informații neobișnuite. Tensiune nervoasă. Adunăm valori inutile. 
Oscilăm între calm și disciplină pentru a ascunde apatia sau indolența. Se 
modifică ritmul de lucru. Sensibilitatea greu de pătruns ne duce spre legături 
pasionale. 

 
În noaptea de vineri spre sâmbătă Uranus își va iniția mersul retrograd, 

deplasare care va dura până pe 29 decembrie. Așa cum am indicat de multe ori în 
analizele pe care le facem aici, prima zi de retrogradare a lui Uranus are o duritate 
aparte ca și cum toate lucrurile se răscolesc, totul trebuie să funcționeze, pe 
moment, după alte reguli, totul se întoarce din drum, valorile cu care am lucrat 
până acum trebuie răstălmăcite, observate dintr-un alt unghi, analizate dintr-o altă 
perspectivă și, în mod obligatoriu, pe baza acestora trebuie să obținem un rezultat. 
Noi, pentru că studiem astrologia, suntem conștienți că nu putem obține acum un 
rezultat din această răscolire, însă pe zona publică vom vedea cum anumite valori 
se strică, iar acest lucru nu este predispus doar de inițierea mersului retrograd al 
planetei Uranus, ci și pentru că, în a doua parte a zilei, soarele se va afla într-un 
careu cu Lilith, iar Mercur va părăsi zodia Leu și va intra în Fecioară. Din această 
cauză, 30 iulie poate deveni o zi foarte dură, complicată, când avem impresia că 
suntem părăsiți de binele cel mai mare, că urmează să se întâmple ceva rău și că nu 
suntem pregătiți să facem față tensiunilor nervoase pe care le anticipăm acum. Ar 
trebui să fim conștienți de faptul că duritatea zilei de 30 iulie nu va fi regăsită în 
forma aceasta pe viitor. Asta înseamnă că dacă vom fi suficient de atenți încât să nu 
proiectăm în viitor situații înțelese greșit acum nu avem de ce să ne facem atâtea 
griji. 

Îndeplinind această condiție, înțelegem că multe din lucrurile care se 
consumă acum depind de interpretare. Faptul că oamenii sunt acum imprevizibili 
prin rău nu înseamnă că duritatea momentului este o bază pentru evenimentele 
triste despre care credem acum că se vor consuma în săptămânile următoare. Se va 
pune problema mai târziu și a folosirii unor calități spirituale pe care acum nu le 
putem accesa. Aceste probleme puse în fața calităților spirituale se vor transforma, 
în mare parte, în provocări ale vieții, adică le cam dispare acestora caracterul 
coroziv. Va rămâne în continuare, pe toată durata retrogradării lui Uranus, adică 
până la finalul lunii decembrie, dar și în săptămâna viitoare, cât timp careul Soare-
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Lilith va fi activ, nota aceasta grea, apăsătoare, ce ar putea alimenta deziluzia, 
încordarea, lipsa simțului practic sau al logicii, nemulțumirea. Cel mai bun lucru pe 
care am putea să-l facem pe 30 iulie este să nu ne întoarcem împotriva valorilor 
perene doar pentru că ni se pare că acum impulsul acesta negativ este mult mai clar 
și că acesta, de fapt, definește realitate. Duritatea zilei de 30 iulie trebuie să rămână 
în această albie, nu trebuie dusă, prin voință proprie, prin judecăți eronate, pe mai 
departe. Vom vedea pe viitor că valorile spirituale ne vor ajuta să rezolvăm 
pericolul născut din acceptarea provocărilor. Toată această tensiune nervoasă va 
dispărea atunci când oamenii vor realiza, privind în continuare problemele 
momentului, că sunt mai mult de atât, că rolul pe care-l au în grupul de 
apartenență nu poate fi definit de răul la care participă. 

Prin urmare, 30 iulie este una dintre cele mai dificile zile ale acestei 
săptămâni pentru că ne aduce rigiditate, teamă de lucruri ascunse, impulsul de a 
săvârși acțiuni împotriva propriei armonii, împotriva propriei sănătăți, fapte care 
ne vor îndepărta de sensurile adevărate. Vom încerca, apoi, prin ambiție sau 
contracție, să reparăm răul pe care-l provocăm, stricăciunea pe care o producem în 
grupul de apartenență, dar cu cât vom atrage mai multe persoane în genul acesta de 
demers cu atât pierderea va fi mai mare, iar efectele acestor fapte rele mai ample. 
Cel care este lucid ori care a mai lucrat cu informații abstracte, va considera că se 
poate apăra de toată această situație complicată fiind ascunși, adoptând o atitudine 
enigmatică, încercând, în felul acesta, să își ascundă nesiguranța. Faptul că în 
momentul acesta avem clar senzația că ne depărtăm de adevăratele sensuri, că 
spunem ceea ce vom contrazice prin fapte, că săvârșim fapte care sunt într-un 
contrast teribil cu ceea ce am declarat anterior, reprezintă o realitate. Ar trebui să 
fim conștienți de faptul că schema aceasta complicată a zilei de 30 iulie ne modifică 
ritmul de lucru, ne obligă să oscilăm între calm și disciplină, dar nu pentru că am fi 
în căutarea unor sensuri profunde, ci pentru că dorim sa ascundem un defect. 
Trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară este un element bun și prin această nouă 
poziție, adică în seara acestei zile, dar și în zilele următoare, toată această angoasă 
se poate transforma, prin muncă, disciplină și respect, într-o mare provocare a 
vieții. Ne putem, apoi, ridica deasupra celorlalți sau deasupra problemelor de 
acum, având o viziune clară asupra rolului pe care îl avem de îndeplinit în grupul 
de apartenență. Ne va lipsi în continuare viziunea de ansamblu, dar dacă vom 
schimba procesul care colectează informații despre defecte cu procesul care ne 
informează despre claritatea rolului pe care îl avem în diferite ipostaze ale grupului 
de apartenența sau ale vieții personale, vom aduna elemente pe care, la un moment 
dat, spre finalul lunii august, le vom vedea la o altă scară, adică prin viziune de 
ansamblu. Începând cu 30 iulie, prin trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară, primim 
această invitație la a începe să adunăm valori, nu tensiune, nu întâmplări nefericite, 
nu elemente compromițătoare despre viețile celorlalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin binele care a 
fost verificat în timp. Orice urmă de lăcomie va fi aspru pedepsită acum. 
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Duminică, 31 iulie 
Duminica 31- 7-2016  0:08    Luna (Gem) --> Cancer 

Duminica 31- 7-2016  0:29    Luna (Can) Sex (Vir) Mercury 

Duminica 31- 7-2016  5:03    Luna (Can) Tri (Sco) Juno 

Duminica 31- 7-2016 13:43    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 

Duminica 31- 7-2016 19:52    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Viața are proprietăți aparte. Totul devine oficial. Ascundem faptul că nu 
știm prea multe. Progresul cunoștințelor depinde de disponibilitatea față de 
muncă. Elementele secundare devin principale. Minoritățile trec în față. Înclinație 
către lucruri false. Cunoștințele abstracte sunt dominatoare. Afaceri indecente. Se 
rupe un sens. Disconfort. 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. 

 
Intrarea Lunii pe zodia Rac, pe domiciliu, ne invită să ne întoarcem la 

normalitate. Pentru unii normalitatea poate fi întoarcerea la singurătate, la efectele 
secundare pe care le-au explorat în mod intens în săptămâna anterioară sau 
revenirea la preocupări ce au fost active în săptămânile anterioare, nu în 
săptămâna care se încheie acum. Trebuie să ne așteptăm însă ca această revenire să 
nu înnoade firul în mod corect, ci pe baza impresiilor din ultimele zile. Oricât de 
mult am încerca să ne întoarcem la preocupări mai vechi, anulând experiențele pe 
care le-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni nu vom reuși. Elementele minore 
vor trece în fața elementelor majore specifice acestei săptămâni și de aici poate 
apărea și o ruptură în demersurile bune ale acestei săptămâni. Faptul că 
întoarcerea la o normalitate nespecifică acestei săptămâni poate reprezenta pentru 
unii o mare bucurie arată, în cazul acestor persoane, faptul că săptămână a fost 
apăsătoare, lipsită de consistență ori lipsită de acele valori pe care ei le iubesc foarte 
mult. Viața are, însă, un traseu complex și a anula experiența acestei săptămâni 
înseamnă a da viață unei forme de negație care produce o fisură în forul interior, 
care rupe un sens și care, de fapt, nu ne întoarce la o normalitate bună, ci la 
obiceiuri cu care conviețuiam pentru că le recunoșteam foarte bine, nu pentru că 
erau bune. Un om care se întoarce la obiceiuri mai bune va ține cont de experiența 
acestei săptămâni, nu va ignora mesajul exterior, nu se va putea vedea pe sine 
făcând ceea ce făcea pe vremuri fără să țină cont de presiunile prezente. Chiar dacă 
vibrația zilei de 31 iulie este mai generoasă decât celelalte, suntem în continuare în 
fereastra careului Soare-Lilith, deci în continuare avem activ impulsul acesta de a 
vedea problemele celorlalți mult mai mari pentru a le ignora pe cele personale sau a 
le ascunde. În consecință, a considera că este un lucru bun să ne întoarcem la 
preocupări mai vechi fără a lua în considerare experiențele din ultima perioadă nu 
reprezintă decât o fugă de realitate. 

Prin urmare, 31 iulie lansează impulsul de a anula multe din experiențele 
acestei săptămâni pe motiv că nu ne sunt utile sau nu ne sunt pe plac. În mod 
paradoxal, chiar acest impuls de a anula se încadrează perfect în schema acestei 
săptămâni care diferențiază oamenii dominați de propriile greșeli de ființele de 
lumina, cea care face o delimitare clară între oamenii care au nevoie de o ipostază 
de purificare de cei care îi ajută pe ceilalți să se purifice. Experiența aceasta de 
reîntoarcere la obiceiuri mai vechi, la a privi cu nostalgie vremurile apuse care nu 
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vor mai putea fi reînviate niciodată, face parte din această rememorare a greșelilor 
pe care trebuie să le recunoaștem atât față de ceilalți, cât și față de noi înșine, 
pentru a merge mai departe cu conștiința împăcată. 

Pe acest prim segment al zodiei Rac, Luna împlinește astăzi doar unghiuri 
bune însă forma aceasta de liniște, de împăcare, de mulțumire, dacă este văzută ca 
o achitare de o obligație, ca un final, atunci ne păcălește. Ceea ce pare sfârșit este, 
de fapt, un nou început, dar fără problemele mai vechi, fără greutățile pe care le-am 
lăsat în urmă, fără defectele pe care le-am recunoscut, ci cu conștiința împăcată. 
Greșeala cea mai mare pe care am putea să o săvârșim în această zi este aceea de a 
considera că acest nou, acest spațiu lipsit de păcatele trecutului, este, de fapt, 
permisiv pentru multe erori, pentru alte abuzuri. Ajunge în punctul acesta 
conștientizând că, de fapt, 31 iulie nu este un sfârșit, ci un început al unui traseu pe 
care trebuie să mergem cu mai multă responsabilitate. Avem, așadar, obligația 
morală față de noi înșine, dar și față de cei pe care-i iubim, să lăsăm deoparte 
aceste impulsuri rele, lăcomia sau indecența, tendința de a invada intimitatea 
celuilalt pentru a ne pregăti, după cum vom considera acum, să facem față cu mai 
multă eficiență, pe viitor, în situații asemănătoare cu ceea ce am parcurs în această 
săptămână. Nu avem de ce să ne preocupăm acum de lucrurile acestea. Viitorul ne 
va permite să folosim valorile spirituale pe care le deținem și, deopotrivă, să avem 
și viziune de ansamblu asupra vieții personale sau asupra întâmplărilor pe care le 
vom parcurge la un moment dat. Orice judecată pe care o emitem acum în afara 
acestor două componente, devine, așadar, falsă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne întoarce spre liniște de 
fiecare dată când mintea caută explicații, când emite judecăți asupra a ceea ce trăim 
sau am experimentat de-a lungul acestei săptămâni. Liniștea ne pregătește pentru 
ceea ce va veni cu luna august. 
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1 - 7 august 2016 este săptămâna adâncimii unei puteri personale și a 
disputelor pentru adjudecarea unui loc pe care, deocamdată, nimeni nu-l merită. 
Din capul locului, putem stabili că această săptămână va lucra cu puterea. Nu o va 
face așa cum s-a întâmplat în alte ipostaze ale anului 2016, când impulsuri care au 
venit din această zonă s-au soldat și cu rezultate pozitive. Acum singurele rezultate 
pozitive care ar putea apărea, cele legate de maturizare sau de cunoaștere, nu vor 
găsi instrumentele necesare pentru a se prezenta ușor pe sine, pentru a se explica 
simplu și credibil în așa fel încât să găsească un loc binemeritat în demersurile de 
acum. Achizițiile acestea sunt importante pentru sine, pentru confortul personal, 
dar până și pentru individul în cauză lucrurile acestea vor fi ușor enigmatice în așa 
fel încât un om care nu a atins încă maturitatea necesară, care nu are suficient de 
multă încredere în sine, le va pune la îndoială și va considera că efectele lor sunt 
false. 

Apoi, pentru că această săptămână aduce câteva evenimente importante 
pentru anul 2016 și, implicit, și pentru această perioadă, avem obligația morală față 
de noi înșine să privim toată această zonă cu mai multă atenție. Trecerea lui Marte 
de pe Scorpion pe Săgetător înseamnă pentru această săptămână momentul de 
trezire. Nu ambiția și nici dorința de putere trebuie să rămână în istoria personală, 
cât, dacă le-am adjudecat, cum anume le putem duce mai departe fără să facem rău 
celorlalți. Dacă le folosim și producem suferință atunci nu poate fi vorba despre 
progres, nu poate fi vorba despre o adâncime a puterii personale, ci despre o 
intensitate a puterii personale despre care vom afla, spre finalul săptămânii, că mai 
mult consumă decât oferă și ne ține captivi în ambiții care nu ne duc la nimic bun. 
Astfel, zona aceasta a intensității puterii, nu a adâncimii ei, este generatoare de 
conflicte și cu cât ne implicăm mai mult în a demonstra în cadrul unui conflict că 
avem dreptate cu atât ceea ce obținem ne va folosi mai puțin. Nu trebuie să uităm 
că luna august ne lansează o atracție teribilă față de slăbiciunile și nevoile celorlalți, 
iar dacă intervenim în această schemă astrală cu ambiția de a obține mai multă 
putere, cu dorința de a face ca această putere să fie mai intensă, nu mai profundă, 
nu putem vorbi despre progres, nici despre elevare, ci despre o agitație care, la un 
moment dat, ni se va părea de-a dreptul obositoare. Lucrul acesta îl vom înțelege 
mult mai ușor spre finalul săptămânii, când Venus va intra și ea pe zodia Fecioară, 
deci zodia Leu va fi substanțial degajată, acolo rămânând doar Soarele, și când se 
va accentua axa Fecioară-Pești într-un mod trist, dureros sau enervant. Tot spre 
finalul săptămânii avem ocazia să înțelegem mult mai ușor că elementele de 
patrimoniu care ne scot din această complicație socială sau personală nu sunt cele 
care amplifică intensitatea puterii, ci care ne duc spre profunzimi sufletești pe care 
le putem dovedi prin moralitate, prin echilibru, prin respect față de muncă. Această 
problemă a muncii, prin accentuarea axei Fecioară-Pești, va avea repercusiuni 
teribile asupra modului de a gândi, asupra manierei în care ne vom selecta 
anturajul, deci asupra demersurilor programate a se consuma până la finalul 
acestui an. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu considera că 
dacă nu trăim într-un mediu favorabil, dacă suntem înconjurați de oameni care ne 
greșesc prea mult sau intenționat, avem dreptul să renunțăm la etaloane corecte de 
moralitate. Ceea ce fac oamenii din jurul nostru îi caracterizează pe ei. Ceea ce 
facem noi ne caracterizează pe noi. Ceea ce se află între noi și ceilalți este doar un 
proces de interacțiune care trebuie să susțină, pentru o anumită perioadă de timp, 
anumite impulsuri, nu să definească în niciun fel statutul pe care îl are una dintre 
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cele două părți. Cine dorește să fie cu adevărat responsabil, bun, puternic, pozitiv, 
nu se va justifica prin intermediul calității relațiilor pe care le dezvoltă acum sau 
calității pe care anturajul o arată în momentul acesta. Nu mă spune că este puțin 
mai bun decât anturajul, puțin mai puternic decât acesta sau puțin mai eficient. Cel 
care este responsabil va avea ca etalon în evaluarea acestor calități propriile 
profunzimi. 

 
Luni, 1 august 

Luni  1- 8-2016  0:48    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Luni  1- 8-2016  3:04    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Luni  1- 8-2016  7:08   Venus (Leo) Tri [Ari] Uranus 
Luni  1- 8-2016 14:27    Luna (Can) Sex (Vir) Jupiter 

Luni  1- 8-2016 18:33    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Luni  1- 8-2016 18:55    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Luni  1- 8-2016 20:49 Sun (Leo) Tri [Sag] Saturn 

Luni  1- 8-2016 23:18 Mercury (Vir) Sex (Sco) Juno 
 

Mare dominare. Libertate de expresie folosită la un alt nivel. Nevoie de 
repere care se depășească un cadru îngust. Stabilitate obținută cu mare efort. 
Oamenii de litere sunt favorizați. Deschidem brațele și primim mai mult. 
Înțelegere superioară. Asocieri care ne îndeamnă să nu renunțăm la o preocupare 
sau la o cale. Deschidere către disciplină. Duritate pe patrimoniu. Viața este luată 
cu asalt. Renaștem din propria cenușă. Profunzimea este preferată. Se face 
mișcare. Competiție pentru a demonstra un lucru bun. Asocierile particulare sunt 
acum transformate în asocieri sociale. Este refuzată servirea. Decepție. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 1 august cuprinde unghiuri foarte importante 

pentru această perioadă, dar și pentru luna august, în ansamblul ei. Este vorba 
despre împlinirea trigonului Venus-Uranus, a trigonului Soare-Saturn și a sextilul 
lui Mercur-Junon. În contextul acesta, în care Uranus și Saturn se află în mers 
retrograd, relațiile frumoase pe care Soarele, pe de o parte, dar și Venus, de cealaltă 
parte, le trimit către aceste planete ne avertizează că momentul de față ar putea să 
dezamăgească. Una ne dorim și alta primim din exterior, într-un fel sunt conturate 
impulsurile personale și în alt mod vor fi construite răspunsurile de pe zona 
publică. Asta înseamnă că încă de la începutul acestei săptămâni luăm contact cu 
deviza generală aplicată acestui interval care ne îndeamnă să ne adâncim într-o 
percepție personală, să explorăm o putere personală care, în trecut, atunci când ne-
am mai întâlnit cu ea, a generat dispute pe ideea obținerii unui bun sau a unei 
poziții. Reîntoarcerea la impulsurile mai vechi aduce și un consum suplimentar pe 
niște lucruri care nu mai sunt de actualitate. Pentru că Venus și Mercur sunt acum 
implicate în unghiuri pozitive, dar și pentru că Luna trece prin domiciliu, 
separându-se, în a doua parte a zilei, de opoziția cu Pluton, aspect foarte dur și rău, 
ne putem aștepta ca la începutul acestei săptămâni să fim cuprinși de o inspirație 
aparte, să spunem cuvinte frumoase, să le arătăm celorlalți că suntem dispuși să 
facem și fapte bune, nu doar să criticăm ori să încadrăm rigid informații sau 
oameni, dar să avem și surpriza ca anturajul să nu ne răspundă pe măsura 
așteptărilor. De aici pot apărea asocieri frumoase care, chiar dacă sunt de moment, 
ar putea să ne confere o stare sufletească minunată în așa fel încât să depășim un 
moment de decepție. Această decepție, care va fi vizibilă și în ziua următoare, 
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pentru că Marte se află pe ultimul grad al zodiei Scorpion, se referă la un refuz. De 
aici înțelegem că în spațiul acestei zile, în zona aceasta în care activează cele trei 
unghiuri împlinite la grad perfect, binele trebuie să obțină în mod obligatoriu un 
rezultat. Dacă nu obține un rezultat atunci se blochează o mișcare, anumite 
demersuri în care binele acesta s-a integrat sunt frânate ori orientate către altceva. 

Pe acest fond, poate apărea o situație absolut impresionantă. Persoanele 
care, în săptămânile anterioare, nu s-au remarcat prin ceva anume, dacă rămân în 
aceeași zonă a anonimatului, în consonanță cu deviza generală aplicată acestei 
săptămâni care arată că dorim să ne adjudecam un loc pe care nu-l merităm, se vor 
evidenția, adică sunt scoase din umbra, din anonimat și promovate prin calități 
reale. Indiferent de zona în care activăm, prima zi a lunii august este în mod 
indubitabil o zi de putere. Vom vedea pe mai târziu care a fost calitatea acțiunilor 
de acum, dacă vom refuza să fim conștienți de ceea ce facem. Vor fi oameni care vor 
refuza să fie conștienți, lăsându-se mai curând în voia beției puterii, cea care poate 
lua, prin cele două retrogradării ale planetelor Saturn și, respectiv, Uranus, 
înfățișări înfiorătoare. 

Prin urmare, prima zi a lunii august ne pune în fața unor valori absolut 
esențiale, care să devină mai importante sau mai puțin importante prin asociere, 
prin raportare la valorile celorlalți, la elemente similare de viață, de expresie, de 
comunicare sau de destin. Implicarea planetelor colective Uranus și Saturn va pune 
acum problema unor asocieri particulare care ar putea să transforme impulsurile 
de moment în demersuri sociale. Este foarte posibil ca răspunsul social să nu fie cel 
adecvat, dar pentru că în noaptea de duminică spre luni, adică imediat ce intrăm în 
spațiul zilei de luni, Luna mediază tendința Nodurilor prin Capul Dragonului, 
suntem invitați să acordăm mai puțină importanța dezamăgirilor, să fim mai puțin 
atenți la competiție sau la stabilizarea rezultatelor proprii obținute prin demersuri 
egoiste sau agresive, pentru a ne extinde viziunea spre ansamblul situației, adică 
dincolo de ceea ce ne doare, dincolo de ceea ce ne supără în mod direct. Având 
puterea de a ne separa de ceea ce ne înțeapă cel mai tare, putem spera la o 
renaștere, chiar la una spectaculoasă. Pentru că trăim într-o societate în care 
lucrurile acestea spectaculoase nu se întâmplă la ordinea zilei, este de așteptat ca 
prima zi a lunii august să rămână în conștiința oamenilor mai mult prin dominare 
decât prin libertatea folosită pentru a trece pe nivelul următor. Aprecierile pe care 
le primim vor fi mai curând considerate semne ale unei puteri aflată în plin 
exercițiu, decât atracții către zone noi, către a ne extinde viziunea și asupra altor 
sectoare, asupra altor ființe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că dacă avem 
acum puterea să fim disciplinați într-un moment de tensiune am rezolvat problema 
la care tensiunea se referă. Avem nevoie acum să descoperim că dincolo de această 
tensiune există o libertate care ne scoate din contextul supărător, coroziv, agasant. 
Abia aceasta este marea realizare a zilei de 1 august. 
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Marți, 2 august 
Marti  2- 8-2016  3:45    Luna (Can) Tri (Sco) Mars 

Marti  2- 8-2016  4:13    Luna (Can) --> Leo 

Marti  2- 8-2016  9:59    Luna (Leo) Squ (Sco) Juno 

Marti  2- 8-2016 18:43    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Marti  2- 8-2016 20:47    Mars (Sco) --> Sagittarius 
Marti  2- 8-2016 21:47    Luna (Leo) Tri [Sag] Saturn 

Marti  2- 8-2016 23:44 Sun (Leo) Con (Leo) Luna (New Luna) 
 

Se vorbește despre menire. Gândurile sunt întoarse din drum. Se reia o 
competiție. Oamenii au nevoie să devină eficienți. Se acordă o mare importanță 
schimbului. Aer de superioritate. Curaj. Risipă. Prea multă mândrie. Dorința de a 
construi o operă impresionantă. 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. Neliniște. Planurile de viitor 
se stabilesc prea repede. Pasiunea ne cuprinde din nou. Prea multă tensiune se 
transformă în limitare a acțiunilor. Ușoară severitate. 

 
Marte va trece în seara acestei zile din Scorpion în Săgetător cu puțin timp 

înainte de a se împlini faza de Lună nouă. Asta înseamnă că intrarea lui Marte pe 
zodia Săgetător are conotații mai puțin plăcute, adică ne vorbește despre un curaj 
care se bazează pe schemele vechi, despre o dorință de competiție într-un demers 
în care, altădată, am pierdut, despre reeditarea unor conflicte în ideea că, de 
această dată, vom ieși învingători. Dar până când Marte intra pe zodia Săgetător, 
adică cea mai mare parte din zi, se va afla pe ultimul grad din zodia Scorpion și nu 
va aduce inventarierea unor probleme mai vechi pentru ca, din rândul acestora, să 
le evidențiem pe cele pe care le putem rezolva cu noua sa poziție, cea de pe 
Săgetător începând cu seara acestei zile, ci aduce crearea unor probleme pe care, în 
marea lor majoritate, nu vom reuși să le rezolvăm până la finalul acestui an. 
Desigur, Marte nu va sta pe zodia Săgetător până la finalul acestui an, ci până pe 27 
septembrie, deci observația aceasta nu este legată de durata tranzitului său prin 
această zodie, ci se referă la o notă particulară pe care Săgetătorul o are în 
ansamblul zodiacului. Problemele care vin din acest semn sunt răspândite cu o 
viteză atât de mare de la o extremă la cealalta încât, pentru rezolvarea lor, este 
nevoie de efort suplimentar, de un patrimoniu suplimentar, de o metodă de lucru 
stabilită clar din timp. În cursul răspândirii acestor probleme nu vom avea timp să 
ne adaptăm metodei de lucru pentru a fi foarte eficienți. De aici și nota aceasta 
extremistă care ne vine din zodia Săgetător, de aici și modul impresionant prin care 
calități și defecte coabitează, de aici și marea tendință a acestei zodii de a se 
ascunde de defecte și de a urmări apreciere doar pentru calități, de a se teme de 
dezvăluiri publice în timp ce calitățile le vrea apreciate doar la scenă deschisă. 

Astfel, până când Marte să intre pe zodia Săgetător și să resimțim cu toții o 
încurajare în a ne exprima la un nou nivel, în a avea mai multă libertate de 
expresie, în a spune cu mai mult curaj ceea ce gândim, avem de trecut prin 
evenimente mai puțin plăcute, iar unele ar putea fi chiar dominate de inactivitate, 
de boală, de pesimism sau deziluzie profundă. Prin această poziție a lui Marte pe 
ultimul grad din Scorpion nu ascultăm de recomandările celorlalți, exemplele care 
ne vin din partea lor nu mai sunt de actualitate și gândim că impulsul acesta 
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negativ reprezintă de fapt adevărata trezire la realitate. Realitatea aceasta se va 
risipi brusc în seara zilei de 2 august când Marte va intra pe Săgetător. 

Luna nouă care se va împlini cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie are și 
ea o componentă puternică pentru că ne aduce o atenție pe imaginea proprie, ne 
face mult mai responsabili față de cum anume să ne folosim puterea, ne îndeamnă 
să fim selectivi, să ne desprindem de problemele cu care am coabitat în ultimele 
patru săptămâni, să nu mai acordăm atât de multă importanță neliniștii și să nu 
mai credem în minciunile care ne sunt oferite ca instrumente de dezvoltare 
personală. Atât trecerea lui Marte pe Săgetător cât și Luna nouă de pe Leu devin, 
prin această conștientizare, semne de putere și prin aceste semne de putere putem 
spera că vom fi în stare să ne construim un viitor mai bun. Până când apare acest 
moment de conștientizare și Luna din Leu participă la toată această dramă aducând 
din trecut, prin cele două careuri pe care le împlinește cu Junon și cu Lilith, 
evenimente care s-au finalizat prost, dar care au început bine, frumos, cu speranța 
în dragoste și plăcere. Dezamăgirile de atunci contribuie la tristețea care va domina 
o mare parte a zilei de 2 august. Momentul de conștientizare, de luciditate ne ajută 
să transformăm toate aceste amintiri triste în instrumente de putere pentru că le 
vom goli pe acestea de caracterul tragic și, tocmai pentru că avem putere prin 
luciditate, le vom transforma în experiențe de viață, nu în traume, nu în răni. 

Prin urmare, cea de-a doua zi a săptămânii și, implicit, cea de-a doua zi a 
lunii august ne vorbește despre menire. Pentru a ajunge să conștientizăm că avem 
un rost, că viața se desfășoară pe baza unui plan și trebuie în mod obligatoriu sa 
ajungem la un rezultat foarte bun, va fi nevoie să trecem prin zone întunecate. 
Practic, la asta se referă ecuația sintetică a zilei de 2 august, la coabitarea 
întunericului cu lumina, a defectelor cu calitățile remarcabile. Momentul de revoltă 
al zilei de 2 august va avea un loc foarte important în istoria personală pentru că se 
va argumenta foarte bine și prin elemente negative, cele care vor fi active cea mai 
mare parte din zi, dar și prin dorința de a le lăsa pe acestea în urmă, de a privi 
foarte departe către o zonă a succesului, a mulțumirii sau a prosperității. Pentru că 
toată această furtună primește și suportul Lunii noi, situațiile chiar dacă par 
încurcate, chiar dacă firele destinului par acum amestecate și ni se va părea că 
niciodată nu le vom putea desface, nu trebuie decât să fim puțin lucizi, în special în 
a doua parte a zilei, nu trebuie decât să privim ansamblul acesta dureros, trist și 
deprimant cu o ușoară severitate pentru a trece dincolo de ceea ce strigă mai tare. 
Nu trebuie să ne rămână din ceea ce se consumă acum aerul de superioritate, ci 
faptele care ar putea să vorbească despre asta. Luciditatea ne ajută să evităm 
extremele, chiar dacă, la început, a fi pe calea de mijloc ni se va părea elementul cel 
mai periculos, cel mai coroziv sau mai ciudat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a refuza mândria. Nimic din 
ceea ce se întâmplă acum nu poate hrăni o mândrie pozitivă. A renunța la ea 
înseamnă a ne ușura accesul la luciditate, cea care ne scoate foarte ușor din 
încurcăturile momentului. 
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Miercuri, 3 august 
 
 

Evenimentele individuale marcate de dragoste, plăcere sunt de domeniul 
istoriei. Un suveran devine celebru prin fapte mici. Prea multe acțiuni exterioare. 
Situații alambicate. Se pierde contactul cu un partener. Alegeri dificile. Dorință de 
independență exprimată prin valori noi. Se caută o plăcere și se găsește o 
problemă. 

 
Spațiul zilei de 3 august nu conține unghiuri care să se împlinească la grad 

perfect, deci nu conține elemente care să se impună printr-un determinism agresiv, 
categoric, așa cum știm că se întâmplă cu celelalte zile ale acestui an. Cu alte 
cuvinte, ceea ce trăim pe 3 august nu trăim în celelalte zile, ceea ce vine spre noi 
acum nu a avut ocazia până acum să fie văzut în modul acesta, explorat în maniera 
aceasta și nici valorificat atât de bine. Dacă în prima parte a zilei lucrul acesta pare 
să fie încurcat și anunță încă de pe acum că intrarea Lunii pe zodia Fecioară va 
aduce un conflict patrimonial, în a doua parte a zilei, când Luna se va afla în 
fereastra trigonului cu Uranus, aspect care se va împlini la miezul nopții, gândul a 
ceea ce urmează să se întâmple în ziua următoare va trece în planul secund. Asta 
înseamnă că evenimentul care este dominat de intrarea Lunii pe zodia Fecioară 
scoate în evidență conflictul accentuat de axa Fecioară-Pești, cea care este mediată 
de mult timp de planeta Pluton. Astfel, prin absența aspectelor împlinite la grad 
perfect se poate experimenta acum o libertate teribilă, o deschidere foarte frumoasă 
către lucruri care nu au avut până acum cadrul necesar pentru a se împlini. Este 
posibil ca aceste lucruri minunate, pentru că Luna se află în continuare pe zodia 
Leu, să țină de interpretarea personală, adică să nu fie grandioase, să nu încline 
balanța valorilor personale atât de mult, ci doar să aducă o mare satisfacție, să fie 
simple, mici, dar foarte importante pentru cel în cauză. Pentru că se anunță un 
moment grandios ce urmează să se întâmple pe 4 august, dar pe care, în a doua 
parte a zilei, îl trecem în planul secund, Pluton, ca planetă mediatoare a Nodurilor, 
calitate pe care o deține de mult timp, nu-i permite omului evoluat să își folosească 
independența împotriva celorlalți, să abuzeze de acest moment de deschidere, de 
sensibilitate, pentru a-și impune experiența proprie, cea matură, călită în timp, 
peste maturitatea fragilă a ființelor care nu au atins încă stadiul adecvat pentru a-și 
purta singure de grijă. 

Prin urmare, 3 august este o zi care ne oferă posibilitatea de a ne reduce 
suferința, de a ne adânci în puterile personale, dar nu pentru a accentua un conflict, 
nu pentru a fi mai vulnerabili decât am fost altădată, ci pentru a deveni mai 
puternici prin libertatea pe care o simțim în momentul acesta. Este adevărat, 
evenimentele de acum vor fi marcate de o putere specială, cea care, pe de o parte, 
indică ușurința de a lucra cu informațiile, de a fi liberi în a le atribui acestora 
sensurile pe care considerăm că le merităm, iar, de partea cealaltă, ne oferim și 
libertatea de a privi în viitor. Unii nu vor putea privi mai departe de ziua 
următoare, anticipând ceea ce urmează să se întâmple și care ține de neputința de a 
ne adapta conduita la nevoile grupului, la a lucra cu informații abstracte și a vedea 
cât de important este să deținem un anumit patrimoniu, să deținem anumite 
obiecte, anumite lucruri sau să umblăm pe stradă îmbrăcați cu opiniile celorlalți. 
Un om puternic are acum șansa să devină vizionar. Faptul că nu se împlinesc 
unghiuri la grad perfect, dar în a doua parte a zilei ne aflăm în fereastra trigonului 
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Lună-Uranus, arată că persoanele acestea primesc informații despre soarta 
grupului, despre destinul omenirii, au intuiții spectaculoase, au viziuni asupra a 
ceea ce trebuie să facă de acum încolo. De aici înțelegem că toată această greutate a 
viziunii este cântărită după maturitatea fiecăruia. Pe un braț al balanței este așezată 
maturitate individuală, iar pe celălalt braț al balanței, universul, divinitatea, alte 
forțe care contribuie la creșterea și dezvoltarea noastră, așază ceea ce trebuie să 
știm pentru a nu ne rătăci. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la pulsul vieții. Dacă 
vom fi suficient de sensibili vom vedea că tot ceea ce avem în preajmă ne vorbește, 
ne transmite ceva, participă la acest proces minunat numit evoluție. 

 
Joi, 4 august 

Joi  4- 8-2016  0:22    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Joi  4- 8-2016  7:16    Luna (Leo) Con (Leo) Venus 

Joi  4- 8-2016 10:38    Luna (Leo) --> Virgo 

Joi  4- 8-2016 11:47    Luna (Vir) Squ (Sag) Mars 

Joi  4- 8-2016 17:26    Luna (Vir) Sex (Sco) Juno 
 

Rigiditatea este transformată în disciplină. Conflict patrimonial. Partenerii 
care se cunosc de mult timp se ceartă. Valorile personale se clarifică prin discuții 
în contradictoriu. Nu există o problemă care să nu fie rezolvată prin dialog. Se 
naște o nouă problemă socială. Prea multe cheltuieli sunt puse pe seama celui 
disciplinat. Se demonstrează ceva. Lipsă de scrupule. 

 
Luna va trece în dimineața acestei zile din zodia Leu pe zodia Fecioară și ne 

va  complica viața transformând presupunerile zilelor anterioare în evenimente 
concrete. Apar, astfel, discuții în contradictoriu, dar și tendința de a confunda 
disciplina cu rigiditatea. Conflictul patrimonial va avea acum și rolul de obstacol în 
calea autorealizării, susținând fluctuații periculoase, nu doar în exprimarea 
propriei opinii, ci și fluctuații de natură materială. În consecință, mijlocul 
săptămânii ne arată că deviza generală aplicată acestui interval se adresează 
flexibilității pe care trebuie să o dovedească un individ atunci când face apel la 
puterile sale, atunci când se implică într-o negociere, într-un dialog, într-un schimb 
de bunuri, de informații ori de valori pentru creșterea și dezvoltarea sa, pentru a 
alimenta dispute cu scopul de a obține ceea ce și așa nu-i mai este necesar. 

Dacă luăm în calcul faptul că în mijlocul zilei Luna va trebui să treacă prin 
careul cu Marte, primul unghi pe care această planetă îl realizează de când a intrat 
pe zodia Săgetător, înțelegem cât de ușor se poate ajunge la aceste derapaje, cât de 
ușor se pot arăta oamenii fără scrupule, neatenți, indiferenți față de emoțiile 
celorlalți ori mult prea curioși față de ceea ce i-ar compromite pe alții, față de ceea 
ce le inspiră frică. 

Dar careul Lună-Marte nu este singurul unghi care se împlinește în această 
zi. Pe final de zodie Leu, Luna va trece prin conjuncția cu Venus și, cu toate că și în 
momentul acesta ea va fi în fereastra careului cu Marte, va primi în continuare raze 
minunate din partea lui Uranus cu care a împlinit un trigon la miezul nopții. Astfel, 
momentul acesta în care ne întâlnim cu frumosul, pe care-l gândim sau îl trăim 
într-un mod particular, ne face mai lucizi, ne arată cât de dificile sunt alegerile din 
această perioadă și cât de periculoasă ar putea fi dorința de independență scăpată 
puțin de sub control. Pe acest fond, trecerea Lunii pe zodia Fecioară și, implicit, 
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consumarea celor două unghiuri (careul cu Marte și sextilul cu Junon) ne vorbește 
despre cheltuieli, despre consum, despre nevoia urgentă de a renunța la mofturi 
sau la prietenii absurde. Dacă în prima parte a zilei nu am fost curioși față de ceea 
ce-i face pe ceilalți vulnerabili, ci ne-am preocupat de propriile limite, de propriile 
probleme, în a doua parte a zilei asocierile nu vor avea un caracter coroziv, nu ne va 
veni greu să trăim și nici nu ne vom simți vulnerabil în fața vicleniei celorlalți. Nu 
vom fi afectați nici de lipsa de scrupule a celui prea ambițios, adică vom beneficia 
de un proces de selecție care se realizează pe baza comenzii pe care o dăm în prima 
jumătate a zilei, când am pus respect în toate acțiunile pe care le-am realizat. 

Prin urmare, ceea ce constatăm începând cu 4 august ne arată mult mai 
clar că lucrurile încep să se contureze într-un alt domeniu, că nu va mai conta atât 
de mult nici libertatea de expresie și nici creativitatea. Ele vor rămâne active ca 
achiziții, dar nu le vom putea spori nici rolul și nici intensitatea. Asta înseamnă că 
libertatea de expresie pe care o resimțim pe finalul tranzitului Lunii pe zodia Leu ar 
fi, în contextul acesta, o ultimă gară, un ultim impuls de a ne folosi de acest 
instrument pentru a ne așeza evenimentele viitoare într-o ordine mult mai bună. 
Impulsul de a nu investiga problemele celorlalți, de a nu invada intimitățile lor nu 
reprezintă rigiditate, închistare sau lipsă de flexibilitate, nu constituie un motiv 
pentru a crea sau alimenta un conflict patrimonial, ci respectul pe care îl acordăm 
celorlalți, adică reprezintă invitația la a trăi cu toții în același spațiu și a fi cu toții 
liberi. Cine va putea face lucrul acesta își va asigura în a doua parte a zilei o 
protecție din partea conjuncturilor astrale, reușind să stea deoparte de noile 
probleme sociale ce apar din accentuarea zodiei Fecioară. De altfel, doar acum ni se 
vor părea noi ori doar pe moment ele vor avea această înfățișare nouă pentru că vor 
ieși în evidență prin intermediul altor persoane, dar, în realitate, fac referire la 
marile probleme existențiale pe care, poate, acum ar trebui să le abordăm dintr-o 
altă perspectivă. Deci noutatea nu vine din evenimentul în sine, ci din întâlnirea cu 
mesagerul sau din limbajul pe care acesta îl folosește. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu spera că dacă ne lăsăm în 
voia unor derapaje lucrurile se vor rezolva de la sine. Dacă vom greși în prima parte 
a zilei, în a doua parte a zilei lucrurile nu se vor rezolva de la sine, ci se vor 
amplifica de la sine în consonanță cu comanda ce le-a fost dată. 
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Vineri, 5 august 
Vineri  5- 8-2016  0:44    Luna (Vir) Con (Vir) Mercury 

Vineri  5- 8-2016  2:20    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Vineri  5- 8-2016  5:04    Luna (Vir) Squ [Sag] Saturn 

Vineri  5- 8-2016  8:00    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Vineri  5- 8-2016 13:12    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Vineri  5- 8-2016 15:57    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Vineri  5- 8-2016 16:27 Mercury (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Vineri  5- 8-2016 18:26   Venus (Leo) --> Virgo 
 

Se apelează din nou la o critică nejustificată. Observația este folosită în 
mod greșit. Prea multă rigiditate. Ne amintim de datorii. Renunțăm la un 
jurământ. Simțul detaliului este transpus în lucrări care nu se ridică la nivelul 
așteptărilor. Pasiuni care cuceresc lucruri inutile. Ne îndreptăm către o perioadă 
de restricție. Sensibilitatea este răstălmăcită. 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 deșarte. Am încurcat 
un traseu. 

 
Ziua aceasta ne va vorbi despre credibilitate. De această dată, credibilitatea 

se bazează mult pe o critică nejustificată, pe ușurința cu care oamenii apelează la 
potențialul personal pentru a se face remarcați sau pentru a se impune în grupul de 
apartenență. Este de la sine înțeles că momentul acesta este dominat de o mare 
presiune. Toată ziua de 5 august Venus se pregătește să părăsească zodia Leu și să 
intre pe zodia Fecioară, eveniment care se va consuma spre seară. Apoi, Mercur va 
fi și el întreaga zi afectat de presiunea pe care conjunctura de acum o pune pe 
comunicare, pe sensibilitate sau pe nevoia de stabilitate - sextil cu Lilith. 

Trecerea planetei Venus pe ultimul grad al zodiei Leu aduce și nevoia de a 
face apel la momentele de glorie pe care le-am parcurs în ultimele săptămâni. De 
altfel, nu poate fi considerată practic o retrospectivă, o călătorie în trecut, ci doar o 
simplă rememorare cu scopul de a ne revigora din punct de vedere psihic, de a nu 
mai considera că trăim o viață nefericită și că pentru fiecare lucru, oricât de 
măruntă ar fi, trebuie să muncim din greu, că nu suntem proscriși, nu aceasta ne 
este condiția, că acum doar trăim puțin mai greu. Vom vedea că poziția planetei 
Venus pe zodia Fecioară nu este una fericită, pentru că gândurile acestea de bogăție 
sau de sărăcie, de putere obținută prin muncă, metodă, precizie, așază preocupările 
personale într-o albie creată din tristețe sau deziluzie. Chiar dacă oamenii vor 
munci și de acum încolo o vor face, nu din pasiune, ci pentru că sunt constrânși, 
pentru că nu au de ales, pentru că nu pot să facă altceva, pentru că sunt ajutați să 
trăiască altfel. Venus pe zodia Fecioară nu lansează doar invitații de genul acesta, 
nu predispune sensibilitatea individului doar la abuzuri sau tristețe, dar în această 
zi, când inteligența practică, memoria, nevoia de a ocupa o poziție în grupul de 
apartenență sau societate sunt afectate de un mod greșit de a aprecia puterea, adică 
Mercur este afectat de Lilith, drumul vieții pare foarte întortocheat și greu. Primul 
impuls este acela de a apela la o critică nejustificată, de a ne arăta foarte pretențioși 
sau nemulțumiți de tot ceea ce avem în jur. Ni se va părea că așa sunt toți, ca așa 
este moda, ca așa trebuie procedat în momentul acesta ori că aceasta este 
realitatea. Trecerea Lunii în mijlocul zilei prin conjuncția cu Capul Dragonului ne 
arată că gândurile acestea întunecate ne pot afecta conduita morală sau o pot afecta 
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pe cea spirituală. Ceea ce se întâmplă acum nu este un simplu comportament, nu 
este o simplă certitudine, ci o călătorie în adâncimile ființei, acolo unde sunt 
ascunse puterile personale. S-ar putea ca în momentul acesta duritatea cu care dăm 
un răspuns, cu care refuzăm o colaborare, cu care ne aplecăm asupra unor sarcini 
profesionale, asupra unei munci să ni se pară dovezi de putere. Tot ceea ce duce 
spre extremă se bazează pe impulsul negativ cu care am luat contact în ziua 
anterioară și care s-a susținu pe lipsă de respect. Și în această zi extremele sunt 
periculoase. 

Prin urmare, 5 august ne poate transforma în ființe foarte rigide doar 
pentru că ne temem că nu avem credibilitate. În consecință, vom traversa acum 
momente foarte intense de tristețe sau de deziluzie, părând chiar ciudați față de 
ceilalți, pentru că ne vom petrece aproape toată ziua gândindu-mă la gloria de 
altădată pe care nu o vom mai putea reedita prea curând sau niciodată. În felul 
acesta, suntem în perfectă rezonanță cu deviza generală aplicată acestei săptămâni 
care ne vorbește despre traversarea unor dispute pentru adjudecarea unui loc pe 
care, deocamdată, nimeni nu-l merită. Pe 5 august vrem să reedităm un moment de 
glorie, dar nu folosim comportamentul cel mai bun și nici nu apelăm la exemple 
dintre cele mai eficiente. Pentru că ni se pare că avem demersul foarte clar conturat 
în minte, că fiecare etapă a sa este precis inserată în șirul transformărilor, ni se va 
părea că suntem flexibili, că știm ce avem de făcut, că ne putem permite chiar acest 
moment de contracție, de supărare, de tristețe sau de deziluzie pe motiv că așa se 
întâmplă cu cei care vor să construiască ceva de-a lungul vieții, așa se întâmplă cu 
cei care muncesc. Dacă spațiul zilei de 5 august ni se va părea ca o pedeapsă, tocmai 
pentru că ne separă de gloria pe care nu o mai putem reedita, iminenta trecere a 
planetei Venus pe zodia Fecioară, semn de constrângeri și de autoînvinuire, de 
autopedepsire, transformă în certitudine impresiile acumulate prin frustrare de-a 
lungul acestei zile. Aceasta este zona cea mai periculoasă în care va activa ecuația 
astrală a zilei de 5 august. Numai în modul acesta sensibilitatea și imaginația ne pot 
duce pe drumuri greșite. Dacă am fi suficient de atenți încât să nu compensăm 
nemulțumirea de moment, tristețea care ne cuprinde cu gloria de altădată care a 
apărut pe baza altor conjuncturi diferite de ceea ce se întâmplă acum, traseul vieții 
nu se va modifica, iar munca nu va fi considerată o pedeapsă. Este adevărat, Venus 
pe zodia Fecioară limitează bucuria și îi convinge pe oameni că nu au dreptul la 
fericire, la liniște, ci ar putea să guste puțin din acestea dacă există un confort 
material, dacă există o bază, dacă există un titlu sau o poziție socială. Dacă 
respectăm îndemnul pozitiv al acestei zile atunci comportamentul nu va fi 
modificat pe baza unor stimuli de moment, oricât de credibili ar fi. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că modestia nu 
este o pedeapsă, ci o virtute. S-ar putea ca acum să ne doară observând că alții 
trăiesc mai ușor, că obțin mai ușor ceea ce noi obținem greu și să considerăm 
lăcomia și invidia perfect justificate. Este doar o impresie de moment și nu ne va 
folosi dacă le vom transforma în certitudini. Fiecare are parte de încercări pe 
măsura puterii pe care o deține, pe măsura nevoii de cunoaștere sau pe măsura a 
ceea ce a cerut de la viață, de la univers, de la divinitate. 
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Sâmbătă, 6 august 
Sambata  6- 8-2016  6:23    Luna (Vir) Con (Vir) Jupiter 

Sambata  6- 8-2016  9:24    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Sambata  6- 8-2016 16:21 Mercury (Vir) Squ [Sag] Saturn 
Sambata  6- 8-2016 19:58    Luna (Vir) --> Libra 

Sambata  6- 8-2016 23:06    Luna (Lib) Sex (Sag) Mars 
 

Revoltă împotriva unui factor care și-a stabilizat poziția. Se participă la o 
lucrare importantă. Se menajează bunurile cuiva. O notă dominantă acționează 
negativ asupra emoțiilor. Se identifică o problemă care va critica frumusețea și 
eficiența cuiva. Se pune problema vârstei. Conturul destinului devine sinuos. 
Bunăvoința ține prea mult de caracter. Obiceiurile se modifică. Se trece în mod 
dureros dincolo de aparențe. Reușite verticale. Drumul cel mai scurt este cel mai 
greu 

 
Luna își va încheia în cursul acestei zile tranzitul sau prin zodia Fecioară și va 

avea de împlinit o conjuncție cu Jupiter și o opoziție cu Chiron, elemente astrale 
care se află de ceva vreme în opoziție. Cu alte cuvinte, schema aceasta pe care o 
reactivează Luna pune în valoare elemente negative de comportament ca și cum 
acestea ar trebui să fie privite ca exemple de bune practici. Vom vedea, cel puțin în 
prima jumătate a zilei, că ziua va fi dominată de impulsuri negative, de motive de 
conflict sau de revoltă ca și cum trebuie să cerem socoteală celor care au de ce noi 
nu avem. De aici înțelegem că vibrațiile zodiei Fecioară se accentuează puternic și 
pe omul comun îl va afecta foarte mult pentru că îi va suplimenta motivele de 
teamă, de tristețe sau de sărăcie. Pe cel puternic îl va motiva să renunțe la aceste 
argumente și să treacă dincolo de nota momentului ce devine dominantă prin 
tristețe sau griji nejustificate. 

Pe acest fond, intervine careul lui Mercur cu Saturn retrograd, aspect care 
aduce dificultăți de învățare sau refuzul de a recunoaște autoritatea cuiva. Dacă pe 
o conjunctură mai generoasă, refuzul acesta de a accepta autoritatea cuiva s-ar fi 
bazat pe o competență personală, pe faptul că, în privința problemei pe care o 
considerăm cea mai importantă, credem că avem o opinie mai bună decât a 
celorlalți, o poziție mai puternică sau o soluție mult mai eficientă, în momentul de 
față refuzul de a recunoaște autoritatea cuiva vine din frustrare, din puțin, din ceea 
ce conștientizăm că nu avem. Dacă un om căruia i se cere o opinie despre o 
autoritate insistă foarte mult pe acest refuz, dacă nu găsește resursele necesare 
pentru a se apropia de calea de mijloc, dacă drumul acesta foarte scurt al opiniei 
refractare i se pare cel mai bun, atunci careul Mercur-Saturn îi aduce o stabilizare 
pe o opinie greșită și cel puțin până la finalul acestei luni vom fi constrânși de ceea 
ce declarăm, vom fi obligați să ne comportăm în funcție de ceea ce spunem. 

Mult mai câștigat va fi cel care va renunța la aceste impulsuri egoiste, va 
sacrifica motivul de revoltă cu toate că, cel puțin în spațiul acestei zile, va avea 
impresia că face lucrul acesta împotriva sa, împotriva a ceea ce ar putea obține 
spunându-și opinia, însușindu-și bunurile pe care le are în față. Careul lui Mercur 
cu Saturn se referă la evoluție prin constrângere. Conform noilor teorii ale 
astrologiei karmice, în privința acestor două semne evoluția se face de la Fecioară 
spre Săgetător, de la libertatea de a avea o opinie, de a o prezenta clar așa cum o 
percepem, la constrângerea că ea nu este utilă în contextul acesta, adică de la 
Mercur în Fecioară la Saturn retrograd în Săgetător. Trecerea Lunii pe zodia 
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Balanță și, implicit, împlinirea sextilului cu Marte le poate oferi acestor oameni 
puternici atitudini verticale ce vor putea fi valorificate mult mai bine în 
săptămânile care vor veni. 

Prin urmare, 6 august ne aduce revolta împotriva unui element care ar 
putea merge mai departe în forma aceasta dacă nu-l tulburăm. Ne va veni foarte 
greu să ne abținem din a nu tulbura acest element stabil pentru că suntem revoltați 
de conținutul pe care-l are, de ceea ce credem că mai are de împlinit ori de 
demonstrat. Această relație ciudată dintre Mercur și Saturn, cea care ne vorbește 
despre puțin, despre restricții, despre teama de boală sau de marginalizare, se 
poate transforma într-o notă dominantă a acestui sfârșit de săptămână. Dacă vom 
insista mult pe această problematică, emoțiile vor fi atât de puternic răvășite încât 
să se producă o inversiune care să dureze mult timp. Pe baza a ceea ce se tulbură 
acum vom emite în săptămânile următoare păreri despre oameni sau despre faptele 
lor care nu vor fi corecte, dar în care vom crede. În felul acesta, putem anticipa că 
anumite obiceiuri se vor modifica, păstrându-și nota dureroasă sau îngrijorătoare 
față de perspectiva lucrurilor, față de cum ne vedem în viitor. 

În consecință, nu este indicat, nici pentru cel care dorește mai mult, dar nici 
pentru cel care crede că merită mai mult, să se lase în voia uitării. Pe conjunctura 
aceasta uitarea înseamnă anularea unui simț corect, renunțarea la comportamente 
decente, de bun-simț, care ar putea face cinste oricui. Mulți vor insista pe ideea că 
vârsta este o problemă, indiferent de numărul anilor, particularizând prin 
evenimente consumate în ultima perioadă această notă tristă, încărcată de eșec și 
care va avea drept rezultat demotivarea. Vârsta nu este vinovată pentru ceea ce se 
întâmplă acum, ci teama de a fi iresponsabil. Cine reușește să treacă de această 
barieră a vârstei își dă seama că niciodată clasicul nu se demodează și i se 
potrivește oricui, indiferent de vârstă, că nu sunt bariere temporare de cunoaștere 
dacă cel în cauză dorește să progreseze, nu doar să-și însușească anumite beneficii 
despre care știe că apar pe acest traseu al evoluției spirituale. A fi mai bun 
înseamnă a trăi prin această bunătate, nu doar de a fi văzut bun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de confuzia 
care ne face să credem că binele își definește statutul prin aprecierile celorlalți. 
Retrogradarea lui Saturn, ca element puternic inserat în ecuația astrală a zilei, ne 
vorbește despre evenimente triste care au devenit așa pentru că am cedat în fața 
laudelor false sau pentru că am lăudat fals. Binele este o stare în sine, este un etalon 
cu ajutorul căruia definim anumite direcții ale vieții, el nu este definit de reacțiile 
celorlalți, nici măcar atunci când le determină. În felul acesta, alimentăm un bine 
care ne dezvoltă, nu un bine care ne ține pe loc. 
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Duminică, 7 august 
Duminica  7- 8-2016  3:20   Venus (Vir) Squ (Sag) Mars 
Duminica  7- 8-2016 15:21    Luna (Lib) Sex [Sag] Saturn 

Duminica  7- 8-2016 19:26 Mercury (Vir) Opp [Pis] Neptune 
 

Curajul se întoarce împotriva individului. Lumea fizică funcționează după 
alte reguli decât cea spirituală. Teamă de a împărtăși un secret. Evenimentele 
sociale depind foarte mult de o greșeală săvârșită de cei cu funcții și demnități. 
Lucrurile se precipită. Elementele dureroase sunt flexibile și mobile. Un destin este 
doborât pe baza unor criterii subiective. Prea mult egoism. Regretele nu ajută la 
nimic. Luptă cu un adversar invizibil. Se inventează o problemă pentru ca 
soluțiile mici să pară mari. Forța este volatilă. Viața are asupra individului un 
caracter coroziv. Elementele negative sunt pe punctul de a prelua controlul. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni ne pune în fața unei mari încercări. În primul 

rând, trebuie să dăm dovadă de autocontrol. Mercur, aflat acum în plin tranzit prin 
zodia Fecioară, va împlini în a doua parte a zilei o opoziție cu Neptun. Practic, toată 
ziua vom fi în fereastra acestui unghi, urmând ca, spre seară, tot acest crescendo 
care ne îngrijorează ori care ne pune într-o lumină proastă să se transforme în 
eveniment concret. Apoi, tot în spațiul zilei de 7 august se va împlini și careul lui 
Venus cu Marte, adică nici în sfera personală nu vom avea parte de o înțelegere 
adecvată, nu vom avea starea necesară pentru a înlătura această grijă sau această 
teamă de neîmplinire, de refuz sau de critică. Faptul că Luna se află acum pe 
Balanță și nu pe Fecioară, nu ne ajută prea mult. Rămâne în continuare zodia 
Fecioară accentuată, iar de această dată problema generală, cea dată de 
interacțiunea individului cu comunitatea, se va particulariza și pe un eveniment 
concret marcat de un zgomot puternic, de declarații incendiare, de cuvinte 
dureroase care sunt spuse pentru a adânci o rană. Este clar că acum mulți vor 
interveni cu explicații legate de muncă. Vor spune că ajung la conflict pentru că 
sunt puși să facă ceea ce trebuie, nu sunt lăsați să lucreze, nu au unde, nu le este 
plătită munca. Presiunea aceasta care vine din zona muncii poate avea și 
repercusiuni asupra comerțului, asupra achizițiilor pe care vrem să le facem în 
această perioadă făcând alegeri proaste sau plătind obiecte pe care să nu le folosim 
niciodată. 

De fapt, ceea ce se împlinește acum, pe final de săptămână, se află, de 
asemenea, pe vibrația devize generale aplicată acestui interval care se referă la 
adoptarea unor procedee de autocunoaștere, având ca scop adâncirea unei puteri 
personale, dar și implicarea în evenimente revendicative, cele care ne fac să cerem 
prin dispută ceea ce nu vom folosi niciodată. 

Un element absolut impresionant care va fi activ în spațiul zilei de 7 august 
se referă la negociere. Faptul că Luna trimite acum un sextil către Saturn arată că 
suntem preocupați de o problemă de conduită, de educație sau de performanță. 
Vrem să fim mai buni prin ceea ce facem, în domeniul în care activăm și ne lăsăm 
în voia ideilor care ne frământă, care ne ambiționează să demonstrăm că putem 
mai mult, fără să luăm în calcul dacă rezultatul a ceea ce ne stabilim acum să facem 
ne va fi folositor sau nu. Omul comun nu va ține cont de această nuanță, în timp ce 
individul care lucrează cu instrumente abstracte, care se află implicat într-un 
proces de cercetare spirituală va deveni conștient de faptul că prin pesimism, teamă 
sau atitudine refractară față de bunul celuilalt nu face altceva decât să-și strice 
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relațiile folositoare și să acorde o atenție prea mare relațiilor de pe urma cărora nu 
se poate alege cu nimic. Un om profund va știi că nu alimentând această inversiune 
reușește să obțină controlul asupra a ceea ce face, ci prin schimb de experiență, 
prin comunicare, prin negociere. Procedând așa reușește să obțină și un confort 
personal care îl va ține departe de regrete sau de atitudini revendicative absolut 
sterile. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii încearcă să ne responsabilizeze pe 
ceea ce vrem cu orice preț să aducem din trecut în ideea că prin duritate reușim să 
ne impunem ori să obținem ceea ce pe alte conjuncturi nu am reușit. Din nefericire, 
relațiile acestea proaste pe care le au planetele Venus și Marte, pe de o parte, dar și 
Mercur cu Neptun, de partea cealaltă, pun în mare dificultate nevoia de a fi 
acceptați într-un grup, de a primi recunoaștere, de a lucra în colaborare cu o forță 
care a obținut o poziție socială importantă. 

7 august este o zi a disconfortului psihic, a îndoielilor față de propria putere 
și, poate, din această cauză, adevărata putere ni se va părea volatilă, adică nu 
reușim să ne folosim de ea pentru nimic bun sau constructiv. Pentru că planeta 
Pluton mediază o mare parte din tensiunile care vin de pe axa Fecioară-Pești, ar fi 
indicat ca în această zi să nu acordăm atât de multă credibilitate marilor probleme 
care țipă, cât să ne gândim la ce am demonstrat până acum că putem cu adevărat 
face. Dacă binele pe care l-am alimentat până acum devine vizibil atunci elementele 
negative nu vor reuși să preia controlul, ci doar ne vor stânjeni, ne vor enerva sau 
vor întârzia anumite demersuri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fi triști pentru că așa ne 
încurajează ceea ce ni se întâmplă acum. Nu avem de ce să ne lăsăm păcăliți în a 
oferi tribut lucrurilor rele în felul acesta. Elementele negative ale acestei zile pot 
rămâne vii doar dacă vom crede că sunt reale. 
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8 - 14 august 2016 este săptămâna parfumurilor exotice răspândite de 
oamenii incapabili, a revoltei inutile față de lucrurile mici și a câștigului privit ca 
respect, eficiență ori dovadă de putere. Schema astrală de acum se susține mult pe 
experiențele ultimelor săptămâni, cele care au adus individul în fața unor 
conștientizări dureroase. Dacă din săptămâna anterioară ne rămâne doar durerea, 
nu și experiența, nu și finalitatea, nu și etapa superioară la care a trebuit să 
ajungem prin durere, atunci săptămâna în curs va fi derulată în același registru, 
adică va fi tristă, apăsătoare și lipsită de sens. Cei mai mulți însă au privit cu 
maximă responsabilitate experiențele pe care l-au avut în ultimele săptămâni și au 
ales să rețină pentru posteritate doar ceea ce a fost bun. Asta înseamnă că 
săptămâna în curs va deveni un fel de graniță între durerile trecutului care au fost 
încununate de succes și realizările viitorului pentru care trebuie să muncim la fel de 
mult ca și pentru realizările din ultima perioadă. Granița aceasta ar putea să-i 
bulverseze foarte mult pe unii și să creadă că, dacă reușesc să capteze atenția (cu 
toate că sunt incapabili) sunt puternici, adică dacă reușesc să răspândească în jur 
parfumuri exotice sunt eficienți ori dau dovadă de putere. Nu dau dovadă de 
putere, ci dau dovadă de impunere, de agresiune, de abuz. 

La capitolul evenimente astrale săptămâna în curs aduce câteva episoade 
determinate de trecerea planetelor individuale Mercur și Venus prin zodia 
Fecioară, dar și de împlinirea unui unghi important pentru întreaga lună august și 
pentru această perioadă din an - opoziția lui Jupiter cu Chiron. Apoi, în aceeași zi 
în care se împlinesc unghiurile indicate mai sus, Saturn își revine la mersul direct 
după o perioadă de aproximativ cinci luni de retrogradare. Falsa senzație de putere 
ar putea să îi păcălească doar pe cei care au fost superficiali sau care au considerat 
că lipsurile și neajunsurile din ultimele cinci luni au fost o constantă aplicată 
tuturor oamenilor, nu doar lor. Retrogradarea lui Saturn i-a pus la punct pe cei care 
nu iubesc disciplina, respectul sau munca. Aceștia, care au suferit în ultimele cinci 
luni, care s-au simțit umiliți dacă li s-a cerut să muncească, să-și respecte un 
program ori să aibă răbdare, li se va părea că revenirea lui Saturn la mersul direct 
reprezintă o eliberare de promisiune. Dacă până acum s-au simțit umiliți că ar 
trebui să respecte disciplina, programul de lucru sau munca, din momentul acesta 
și până la finalul acestui an se vor considera privilegiați dacă sfidează valorile 
indicate mai sus. 

Asta înseamnă că personajele acestea care au sfidat munca, respectul și 
disciplina, care nu au dorit să muncească, aleg momentul acesta de revenire a lui 
Saturn la mersul direct să se revolte împotriva elementelor de bază, care nu au fost 
supradimensionate în ultimele cinci luni, dar au fost considerate esențiale pentru 
împlinirea ori reușita unor demersuri. Acum, pentru că se revoltă împotriva lor, le 
fac pe acestea să pară prea mici, lipsite de importanță, iar faptele lor de-a dreptul 
ciudate. Cu cât vor sfida mai mult munca pe care a trebuit să o practice, condiționat 
sau nu, în ultimele cinci luni, cu atât demonstrează că sunt niște ființe incapabile să 
se descurce singure. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți la ceea ce 
se termină pentru a nu confunda cu ceea ce începe. Fiind o săptămână de graniță, 
succesul vine numai prin pace. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați 
într-un proces de cercetare spirituală vor avea ocazia acum să vadă cât de multe pot 
câștiga dacă sunt pur și simplu în pace. 
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Luni, 8 august 
Luni  8- 8-2016  2:39    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Luni  8- 8-2016  3:29 Sun (Leo) Sex (Lib) Luna 
Luni  8- 8-2016 20:42    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

 

Coincidență stranie. Nesiguranță. Vibrația individului este supraevaluată. 
Efort suplimentar. Se echilibrează un demers prin acțiuni complexe. Datorie 
financiară. Viața se susține prea mult pe baza informațiilor. Greșeli săvârșite 
prin asocieri nepotrivite. Deranj. Nicio putere nu poate rezista îndoieli. Se face 
apel la alte reguli. Abilitățile și experiențele personale sunt judecate după 
rezultate. Prea multe discuții. Lucrurile ascunse trezesc nostalgii ciudate. 

 
Prin ceea ce se consumă în această zi ne-ar fi plăcut să vorbim despre lucruri 

foarte frumoase, despre cele care consolidează caracterul omului puternic, despre 
faptele bune la care apelăm de fiecare dată atunci când dorim să evităm probleme 
de comportament sau să ținem departe coincidențe stranii, cele care pun în 
dificultate atât opinia personală, cât și gândul de a ne construi o viață mai bună. 
Ziua de 8 august oscilează între careul Lunii cu Pluton și opoziția Lunii cu Uranus. 
Asta înseamnă că devine o zi de conflict, una în care dinamica ni se va părea că este 
încărcată de o expresivitate aparte și când, tocmai pentru că Soarele și Luna se află 
într-o relație foarte bună, superficialitatea ar putea să ne atragă către zone 
dominate de câștig ușor, către sectoare unde avantajul este obținut fără muncă, 
doar prin exprimarea unei opinii, doar prin simpla prezență. 

Un om puternic, profund sau care este implicat într-un proces de cercetare 
spirituală, va considera că ziua de 8 august este dominată de o liniște stranie. Prin 
această liniște stranie va considera că nesiguranța trebuie evitată prin orice mijloc 
și va dori să facă schimbări în grupul de apartenență. S-ar putea ca fapta în sine să 
nu fie văzută acum, dar marile schimbări aferente acestei săptămâni pornesc chiar 
din prima zi, chiar de acum. 

Cu toate că specificul acestei săptămâni este diferit față de ceea ce s-a 
consumat anterior, ecuația astrală a zilei de 8 august ne atrage atenția asupra 
faptului că lucrurile ascunse, cele care trezesc nostalgii ciudate, sunt, de fapt, într-o 
consonanță aparte cu parfumurile exotice, cele pe care le vedem mai puternice la 
oamenii incapabili. Astfel, și prin faptul că nu reușim să gestionăm problemele care 
ne sunt aduse acum spre rezolvare, dar și pentru că întreaga zi vom oscila între 
careul Lunii cu Pluton și opoziția Lunii cu Uranus, reînviind o problemă de conflict, 
de război, ceea ce se întâmplă acum ni se va părea ca fiind greșit, distrugător pentru 
destinul propriu sau nefiresc. Unii vor considera că, poate, au îmbătrânit, că nu mai 
pot simți pulsul vieții la intensitatea la care îl simțeau în tinerețe, că nu mai pot 
tolera greșelile celorlalți și nu mai pot conviețui cu oamenii cărora trebuie să li se 
explice aceleași lucruri de fiecare dată și, din nou, trebuie să o ia de la capăt. 
Ecuația astrală aferentă zilei de 8 august accentuează prima parte a devizei 
generale aplicată acestei săptămâni, cea care se referă la puterea pe care oamenii 
incapabili reușesc să o aibă asupra celorlalți, prin lucrurile ciudate pe care le spun, 
prin ideile pe care le vehiculează, prin golul pe care îl prezintă celorlalți ca un 
element ușor, flexibil, simplu. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne îndeamnă să fim maturi, puternici 
și atenți asupra lucrurilor importante. Greșelile pe care le săvârșim acum își au 
rădăcina într-o perioadă conflictuală și, dacă sunt aduse în prezent în modul acesta, 
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cu siguranță ele subliniază un război, scot în evidență conflictul individului cu 
grupul de apartenență, rup armonia mediului în care o persoană dorește să se 
integreze și încearcă să ne convingă că trăim într-un mediu conflictual. În realitate, 
ceea ce ne deranjează nu este abstract, este foarte practic, însă este smuls din zona 
practică și dus în zona abstractă doar pentru că ni se pare mult mai convenabil așa. 
Vorbind despre elemente abstracte nu suntem obligați acum să ne achitam de o 
datorie financiară, pentru că dacă vorbim despre bani, vorbim la modul ideal, la 
modul abstract, nu la modul concret, așa cum ar trebui să ne achităm. 

Ecuația astrală aferentă zilei de 8 august ne vorbește despre rămășițe ale 
trecutului, dar rezultatul acestei conștientizări ar trebui să fie legat de dinamica 
psihică, de flexibilitatea emoțională, nu de ceea ce avem în bancă sau în portofel. 
Pentru că tendința principală a acestei zile este de a fugi de presiunea realității, este 
foarte posibil ca mulți să privească greutatea momentului prin nostalgii asupra 
unor evenimente care s-au consumat în prima jumătate a anului. Nu ne folosește la 
nimic dacă ne întoarcem în modul acesta către acele perioade. Important este să 
vedem cum s-au consumat anumite evenimente, care a fost greșeala pe care am 
făcut-o și pe care acum nu trebuie să o repetăm.  

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite să ne simțim 
nesiguri doar pentru că ni se pare că mediul în care trăim este ușor conflictual. Nu 
trebuie să facem un mare efort pentru a ne reaminti că și săptămâna anterioară a 
fost dominată de această tendință. De această dată, pentru că suntem într-un alt 
sector, tendința  neobișnuită ni se va părea exotică, adică ar putea părea atractivă 
sau progresistă. Cu cât vom acorda mai multă credibilitate acestei note agresive, cu 
atât extravaganța momentului va fi o ipostază care consumă. 

 
Marți, 9 august 

Marti  9- 8-2016  7:51    Luna (Lib) --> Scorpio 

Marti  9- 8-2016 11:30   Venus (Vir) Sex (Sco) Juno 
Marti  9- 8-2016 17:10    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Marti  9- 8-2016 17:43    Luna (Sco) Sex (Vir) Venus 

Marti  9- 8-2016 19:43 Mercury (Vir) Con [Vir] North Node 
 

Forță concentrată. Picioarele ne duc spre un drum foarte bun. Este nevoie 
de lumină. Primim informații valoroase. Un mister este de nepătruns. Grija față 
de necunoaștere îi așază pe oameni după reguli noi. Conștientizarea este ciudată. 
Îmbogățire materială pusă sub semnul întrebării. Se află o cauză a unei afecțiuni. 
Primim răspunsuri referitoare la oboseală, boală sau tristețe. Asocierile ne ajută 
să ne schimbăm direcția. Încrederea în sine este simulată. Abandonul este privit, 
dar nu este abordat încă. Atracție către misticism. Teamă de lucruri ascunse și 
periculoase. Intrăm în contact cu atributul de martor. 

 
În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Scorpion și ne va sublinia 

problemele care ne vor frământa de-a lungul întregii săptămâni. În primul rând, va 
scoate în evidență nevoia de a ne asocia, de a lucra în echipă, de a prelua de la alții 
bunuri sau opinii pentru a ne spori puterea de influență și patrimoniul. Apoi, prin 
conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului survine o conștientizare ciudată în 
urma unei observații complet neașteptate. Vedem ceea ce nu ar trebui să vedem la 
alții, înțelegem lucruri care sunt adânci, care ar putea să se transforme pe viitor 
într-o rază de speranță, dar în spațiul acestei zile rămâne doar o simplă 
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conștientizare. Pentru că vorbim despre Luna pe zodia Scorpion și planetele 
individuale, Venus și Mercur, pe zodia Fecioară, rezultatul acestor observații sau 
conștientizări trebui să fie unul eminamente practic. Pentru foarte mulți practic 
înseamnă valori materiale, bani, funcție sau plăcere explorată la o mare intensitate. 
Pentru o persoană aflată într-un proces de evoluție practic înseamnă a rezolva o 
problemă de oboseală, de boală sau de tristețe, a găsi cel mai bun argument pentru 
asocieri de lungă durată, dar nu oricum, ci fără a pierde contactul cu latura mistică 
a vieții. 

Din aceleași motive indicate mai sus, 9 august se va înfățișa și prin 
sobrietate. Sobrietatea poate fi astăzi privită ca o forță concentrată, adică numai în 
absența relaxării sau a veseliei reușim să fim atenți pe ceea ce ne interesează cel 
mai mult, reușim să aducem la lumină ceea ce până acum s-a ascuns. În consecință, 
această forță devine concentrată prin sobrietate, iar asta în cazul oamenilor care au 
fost în săptămânile anterioare exagerat de îngrijorați de teama că lucrurile ascunse 
pe care nu le pot aduce acum la lumină se vor răzbuna în timp, de ceea ce au definit 
ca fiind sobrietate, seriozitate, distanță. 

Astfel, cea de a doua zi a săptămânii ne aducem în fața unor probleme care ar 
trebui să se rezolve prin înțelegere sau prin comunicare, prin asociere, prin 
înțelegeri secrete, prin ceea ce este definit de încredere în sine sau de planurile de 
viitor gândite în prima jumătate a anului, dar neîmpărtășite. În toată această 
schemă gândul care înclină balanța către misticism devine foarte puternic și el ne 
încurajează să ne întreținem cu oameni care gândesc profund, care nu se plâng de 
oboseală, care nu îi acuză pe ceilalți de propriile probleme, care nu transferă fricile 
personale celorlalți. Conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului ne vorbește despre 
gândul că viitorul va fi mai bun, mult mai plăcut și că avem nevoie de câteva 
momente de relaxare. Aceste impulsuri personale, aceste elemente individuale care 
ar trebui să sporească binele personal, cel care acum nu se poate exprima decât 
printr-o vacanță, printr-o desprindere de sarcinile obositoare, de grija că numai 
muncind putem obține liniștea sau succesul, sunt adevărate impulsuri de putere. 
Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Scorpion și are de trecut prin 
două unghiuri frumoase, unul cu Junon, iar celălalt cu Venus, astre care se află în 
tranzit prin zodiile Scorpion și, respectiv, Fecioară, grija pentru stabilitatea zilei de 
mâine depinde foarte mult de mesajul venit din partea celuilalt. Fie că este bine, fie 
că este rău, ecuația astrală a zilei de 9 august ne îndeamnă să ținem cont de 
cunoștințele celorlalți, de priceperea lor, de valorile pe care le pot demonstra, de 
experiențele profunde ale acestora, de ceea ce este valoros sau puternic, de ceea ce 
pot demonstra prin exemplu. Prin această schemă, 9 august este o zi de 
aprofundare. 

Prin urmare, 9 august este o zi de putere. Lumina care vine din această 
expresie personală ar putea fi atât de concentrată, atât de eficientă încât să ne pună 
în fața unor probleme foarte delicate și să le rezolvăm foarte simplu și foarte 
eficient ca și cum nu ar avea greutatea sau dificultatea pe care le-am cunoscut cu 
mult timp în urmă. Momentele de acum fac trimitere la mari greutăți care și-au 
făcut simțită prezența în prima jumătate a anului 2016, cele care ridică un mare 
semn de întrebare, referitor la asociere sau la valorificarea propriilor cunoștințe sau 
abilități. Pentru că schema de acum ne vorbește despre o aprofundare ciudată, 
despre conexiuni neobișnuite, momentul de tristețe al zilei de 9 august trebuie luat 
în considerare ca fiind un element bun. Nu avem de ce să acordăm mai multă 
importanță fricii că lucrurile ascunse vor fi ținta unor atacuri venite din partea 
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celorlalți. Nu este o noutate, un om puternic și bine orientat va fi întotdeauna în 
centrul atenției celor care vor să preschimbe lumea după chipul și asemănarea lor, 
adică să o facă sinistră. 

Ceea ce experimentăm în ziua de 9 august este foarte concentrat, puternic și 
ar putea să devină reprezentativ pentru această perioadă ori să rămână în memoria 
colectivă ca un element foarte dur, ca un factor de destabilizare, ca un semn ori ca o 
dovadă a faptului că oamenii se schimbă foarte greu sau deloc. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite să visăm la 
lucruri foarte bune. În momentele acesta avem puterea de a deveni o cauză pozitivă 
pentru ceea ce până acum a fost un factor negativ. Putem schimba lucrurile foarte 
rele în lucruri bune, chiar dacă binele care se obține din materia rea transformată 
nu va reprezenta ceva ieșit din comun. Schimbarea în sine este eminamente 
terapeutică. 

 
Miercuri, 10 august 

Miercuri 10- 8-2016  1:58    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Miercuri 10- 8-2016  6:36    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Miercuri 10- 8-2016 11:50    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Miercuri 10- 8-2016 13:45    Luna (Sco) Sex (Vir) Mercury 

Miercuri 10- 8-2016 15:04    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

Miercuri 10- 8-2016 21:20 Sun (Leo) Squ (Sco) Luna (Half Luna) 
 

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 luată în serios. Inversiune. Viața interioară judecată după 
rezultatele sociale. Experimentare complicată. Dorințe ce nu pot fi puse în 
aplicare. Prea multă ambiție sau intenție de a submina autoritatea cuiva. 
Atitudine de ființă bolnăvicioasă. Un mister este dezlegat, dar oprește aflarea 
unui secret cu adevărat important. Iluzie. 

 
Primul pătrar care se împlinește în seara acestei zile ne aduce în fața unor 

surse de poluare. Puterea personală, ambițiile, poate chiar cele nemăsurate, extinse 
către oamenii foarte sensibil care se comportă precum Mimosa Pudica, planta care 
raționează imediat la o atingere, ne dau de furcă. Schema acestei zile devine astfel 
reprezentativă la capitolul putere folosită în mod eronat. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că în noaptea de marți spre miercuri Luna va trebui să treacă prin 
conjuncția cu Luna neagră și chiar dacă toată ziua se va afla în relații de prietenie 
cu celelalte elemente astrale cu care împlinește o configurație numită vapor, 
impulsul este unul trist, enervant sau dureros. De aceea, în loc să ne folosim 
puterea acum pentru a crește sau pentru a privi foarte departe, o vom folosi pentru 
a transforma inversiunea în reguli de bună practică, în dovezi de seriozitate sau în 
elemente de putere. Frica nu poate fi o putere, ci un factor coroziv, un element care 
distruge armonia, care împarte întregul într-o multitudine de fragmente ce, în 
momentul acesta, par să aibă un element comun: tot ceea ce vine din exterior este 
fie abuziv, fie vicios. 

Nu ar trebui să ne mirăm dacă în această zi mulți vor afișa către comunitate 
atitudinea omului bolnav. Chiar dacă nu sunt bolnavi, chiar dacă nu au dureri care 
să ducă în această zonă, se vor prezenta în felul acesta pentru că există o mare 
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presiune pe care nu și-o pot controla, există ceva neplăcut care se mișcă în interior 
și care nu-i lasă să se bucure, să trăiască prin sentimente frumoase ori prin 
interacțiuni constructive. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor transforma această înclinație către durere sau către rău, în 
înclinație către mister. În spațiul acestei zile vor face lucrul acesta cu dorința de a 
descoperi elemente compromițătoare, de a scoate la lumină nu ceea ce nu trebuie 
încă atins, ci ceea ce a fost ascuns în mod intenționat. Unii dintre aceștia vor fi 
dezamăgiți spre seară și eșecul acesta va fi văzut ca o dovadă vie a faptului că nu au 
nivelul pe care și-l atribuie, nu au stadiul pe care cred că l-au atins. Pentru că 
lucrează la un alt nivel, aceasta este zona din care le va veni durerea. Un om comun 
va acuza dureri localizate punctual, pe corp, minte, un om special care lucrează cu 
energia ori care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală va arăta 
dureri colective, stadii sociale, pentru că acestea reprezintă impulsul de a schimba 
misterul cu ocultul. Diferența dintre cele două elemente este foarte mare. În timp 
ce misterul nu-și impune distanța, ea apare din diferența care există între natura sa 
și ceea ce se află în exterior, ocultul se mișcă întotdeauna în raport cu forțele cu 
care interacționează, refuzând să-și împărtășească adevărata natură. A transforma 
misterul, cel care conține un mare adevăr, într-un element ocult înseamnă a strica. 

Prin urmare, 10 august este o zi de mare vulnerabilitate, când vom crede 
că exprimarea durerii reprezintă un semn de putere. Nu este un semn de putere, ci 
o iluzie a puterii, o exprimare intensă care ar trebui să fie și profundă, dar nu este. 
Trecerea Lunii prin zodia Scorpion și împlinirea unor unghiuri frumoase pe toată 
durata zilei, arată că experiențele de acum sunt intense, puternice chiar 
constructive, dar pentru a le vedea așa ne trebuie un plus de claritate, de inteligență 
sau poate chiar de experiență de viață. Va trebui însă să facem față cu greu tristeții, 
durerilor care strigă foarte tare sau dezamăgirilor care nu ne dau pace. Ni se va 
părea că este loc pentru mai multă ambiție, pentru mai mult interes față de valorile 
celorlalți, față de ceea ce credem că reprezintă soluția cea mai bună a momentului, 
dar până la urmă totul este dominat de un mare consum. Practic, acesta reprezintă 
unul din elementele reprezentative ale săptămânii ce se află în consonanță perfectă 
cu deviza generală aplicată acestui interval, cea care ne vorbește despre parfumuri 
exotice, despre oameni incapabili, despre revoltă sau despre dovezi de putere. 
Experiențe de genul acesta vom avea de parcurs și în ziua următoare, pentru că 
Luna va intra pe zodia Săgetător abia în seara zilei de 11 august. Până atunci vom 
oscila între mister și ocult, între experiența ce are un miez de adevăr, o sămânță de 
putere adevărată și cea care este vie doar pentru imagine, nu și prin conținut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite să credem în 
iluzia că ceea ce este intens este și profund. Intensitatea acestei zile vine din 
agitație, din zgomot, din griji sau din alegeri proaste. 
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Joi, 11 august 
Joi 11- 8-2016  2:26 Mercury (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Joi 11- 8-2016  8:20    Luna (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Joi 11- 8-2016  9:09    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Joi 11- 8-2016 20:22    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Revoltă împotriva unui element care nu are încă o substanță solidă. 
Valorile esențiale se preschimbă. Binele individual este supraevaluat. Cerem 
celorlalți ceea ce nu ne putem oferi nouă înșine. Retrospectivă eficientă. Se 
deviază de pe o cale greșită. Împărtășirea unor informații ajută anturajul să 
observe mai bine viața individuală. O problemă se rezolvă. Răsuflăm ușurați. 
Inițiativă. Oportunitățile sunt preschimbate în flori care se usucă prea repede. 
Avem acces la experiență. Se rupe o legătură. Este afectată imaginea publică. 
Experiențele personale sunt importante doar prin fapte bune. Destinul ne 
încredințează sarcini noi. 

 
Schema astrală aferentă zilei de 11 august face trimitere la înțelepciune. 

Avem ocazia acum să vedem cât de bun este nonatașamentul, cât de penibile sunt 
acele impulsuri de revoltă împotriva lucrurilor care oricum, în virtutea inerției, le 
este sortit să se sfârșească în această perioadă. De aici înțelegem că momentul de 
față, tocmai pentru că se bazează mult pe tranzitul Lunii prin zodia Scorpion, deci 
pe putere, accentuează acele impulsuri care ar trebui lăsate în urmă și, prin 
ignorarea lor, acestea să se stingă. De fapt, importanța pe care le-o acordăm arată 
cât de nefericiți suntem de ceea ce trăim, de noi înșine, de oamenii din jurul sau de 
poveștile frumoase pe care vrem să le trăim și nu putem. 

Trigonul pe care Mercur din zodia Fecioară îl trimite către Pluton din 
Capricorn, planetă care se află de ceva vreme în mers retrograd, scoate în evidență 
ușurința cu care am putea să ne rezolvăm mari probleme existențiale. Cu alte 
cuvinte, parfumurile acestea exotice care sunt răspândite de oamenii incapabili ne 
arată ceea ce nu ar trebui să facem, ne arată calea scurtă și grea spre vindecare, 
spre detașare, spre înțelepciune sau spre cunoaștere. Momentul dureros devine, în 
consecință, expresia unei cunoașteri aparte, gândul cel profund pe care omul 
înțelept nu trebuie să îl înlăture, ci să-l privească așa cum un bijutier își privește 
creația sa. Multe din evenimentele personale ies acum pe zona publică într-un mod 
întâmplător, fără ca persoana în cauză să intenționeze lucrul acesta și să producă 
efecte remarcabile. Putem vorbi aici despre o inspirație cu totul aparte, despre 
puterea de a selecta informațiile după alte reguli, după un criteriu nou, adică de a 
deveni puternici prin experiența pe care o avem, prin sinteză, prin forța 
concentrată. 

În această schemă, rememorarea joacă un rol absolut minunat. Această 
relație frumoasă dintre Mercur și Pluton arată că reușitele sunt posibile dacă ne 
amintim ceea ce este bun, nu ceea ce este rău, dacă ne menținem atenția pe 
lucrurile foarte frumoase, pe experiențele constructive, pe ceea ce zidește, nu pe 
ceea ce întristează sau distruge. Gândul de răzbunare devine, astfel, expresia unei 
dezordini psihice care, dacă nu va fi liniștită acum, pe 11 august, cu mare greutate 
ar putea să fie diminuată până la finalul acestui an. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne arată care este prețul succesului, cât 
de puternici suntem pe calea pe care am ales-o și care este simțul practic pe care-l 
deținem în momentul acesta. Este posibil ca acum să fim dezamăgiți de noi înșine, 
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să nu ne mai vedem persoane de succes, să credem că suntem decăzuți din punct de 
vedere moral ori social, să nu mai vedem luminița de la capătul tunelului, viața să 
ni se pară complicată sau plină de ghinioane. Dacă alegem să punem puterea 
trigonului dintre Mercur și Pluton pe această idee înseamnă că ne place să suferim, 
chiar dacă nu conștientizăm lucrul acesta ori chiar dacă nu ne place. Forța acestui 
unghi are menirea de a scurta timpul de vindecare, dar ne permite un acces mult 
mai rapid către soluțiile miraculoase, adică să scoatem din adâncul sufletului ceea 
ce este mai valoros, ceea ce putem cu adevărat face, ceea ce este mai ușor și mai 
frumos. Dacă nu am făcut lucrul acesta până acum, ne va veni greu să îl împlinim în 
momentul acesta. Cu toate acestea, avem măcar ocazia să vedem în ce măsură 
suntem dispuși să participăm la un proces de transformare. Trigonul Mercur-
Pluton lucrează cu valori esențiale, cele care, poate, au trecut de multe ori pe lângă 
noi de la începutul anului și până acum. Nu ar trebui în momentul acesta să ne 
preocupăm prea mult de imaginea publică. Ceea ce nu putem menține de la sine, 
nu va putea fi menținut cu efort, tocmai pentru că efortul este acum încărcat de 
suferință sau de dezamăgire. Imediat ce Luna va intra pe zodia Săgetător, în seara 
acestei zile, oamenii vor arăta că sunt puternici prin calitățile pe care le au, nu prin 
ceea ce vor să obțină. Nu ambiția și nu aspirația sunt în seara acestei zile 
elementele care îi vor motiva pe oameni. Rezultatul concret, practic, soluția care ne 
oferă imediat o rezolvare reprezintă sursa de bucurie, de încântare sau de 
vindecare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi că bucuria nu este o 
povară. Omul care se bucură se menține pe sine la un nivel înalt de vibrație, la un 
nivel avansat de confort psihic, adică este o sursă de energie pozitivă. 

 
Vineri, 12 august 

Vineri 12- 8-2016  4:02    Luna (Sag) Con (Sag) Mars 

Vineri 12- 8-2016 12:54    Luna (Sag) Squ (Vir) Venus 

Vineri 12- 8-2016 15:48    Luna (Sag) Con [Sag] Saturn 

Vineri 12- 8-2016 18:36    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Vineri 12- 8-2016 23:34    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 
 

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. Decizii 
adoptate împotriva binelui personal. Prea multă sensibilitate. Se fuge de 
problemele proprii. Părăsire. Avem nevoie de o gazdă nouă. Se schimbă 
comportamentul. Problemele sunt justificate prin acceptul celorlalți. Elementele 
știute modifică un comportament al unei persoane dragi din preajmă. 
Implementare. Încercări prea complicate ce ne îndeamnă spre despărțire. 

 
Imediat ce Luna a intrat pe zodia Săgetător va trebui să treacă prin 

conjuncția cu Marte, prin careul la Axa Dragonului și prin conjuncția cu Saturn. 
Este adevărat lucrul acestea ar putea să-i grăbească pe unii să ia decizii în 
necunoștință de cauză sau împotriva propriului bine, dar presiunea de acum este 
foarte bună, pentru că ne îndeamnă să ne rezolvăm foarte repede probleme care, în 
mod firesc, ar avea nevoie de mult timp. Cu alte cuvinte, încercările de acum arată 
cât de ușor ne putem desprinde de probleme și cât de simplu am putea îmbrățișa o 
soluție foarte bună ce ar putea veni din partea unui personaj pe care nu îl apreciem. 
Apare, în consecință, ideea de schimbare ca și cum aceasta trebuie să facă parte din 
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procesul de transformare. Careul Lunii la Axa Dragonului nu a fost și nu va fi 
niciodată un element de progres, ci un element care amplifică durerea, 
nemulțumirea adică îl pune pe om în fața propriilor greșeli pentru a vedea dacă 
fuge de responsabilitate sau dacă este curajos și matur încât să și le rezolve rapid. 

De altfel, ceea ce se consumă pe 12 august nu reprezintă altceva decât 
pregătirea în fața unui mare eveniment, cel care se va consuma pe 13 august, când 
Saturn își va reveni la mersul direct. Până atunci, gândim că urmează să ni se 
întâmple ceva, nu știm anume ce, și în funcție de calitatea gândurilor pe care le 
avem acum, considerăm că evenimentul misterios pe care-l așteptăm va fi rău sau 
bun. Dacă pe 12 august reușim să înclinăm balanța valorilor, să schimbăm calitatea 
gândului de la rău la bine, putem pe ultima sută de metri să înclinăm această 
balanță a valorilor de la rău la bine și din suita de evenimente ce urmează să se 
întâmple în mod obiectiv, să alegem să rezonăm cu ceea ce este bun și constructiv. 

Desigur, a alege să gândim într-un anumit fel nu reprezintă cel mai simplu 
lucru pe care am putea să îl facem în momentul acesta. Mulți vor considera că au 
nevoie să fie ajutați, impulsionați, să li se explice care este situația pe care o 
parcurg, care este rolul pe care trebuie să îl îndeplinească în schema în care s-au 
integrat. Atunci când aceste elemente suplimentare lipsesc oamenii au clar senzația 
că trăiesc o viață amară, că sunt nefericiți într-un mod foarte vizibil și se simt 
obligați să ascundă lucrul acesta. În felul acesta, încercările de acum devin foarte 
complicate, și numai în modul acesta observăm că parfumurile exotice sunt 
răspândite cu atât mai mult cu cât oamenii sunt mai nefericiți, bolnavi sau 
incapabili. 

Prin urmare, 12 august este o zi de conștientizare. Ni se va părea acum că 
totul este greu, imposibil, dar din această greutate se ridică ceva foarte bun, foarte 
valoros, o decizie sau poate chiar un sentiment frumos pe care nu l-am băgat în 
seamă până acum pentru că altele ni s-au părut foarte importante. Așa cum știm 
din vechea vorbă din popor care ne spune că dulcele cel mai dulce este ultima 
picătură de amar, la fel vom vedea și din ecuația astrală aferente zilei de 12 august, 
cea care reprezintă ultima zi de retrogradare a planetei Saturn. Acum se încheie o 
perioadă de pedeapsă, de suferință sau de muncă, de efort intens când am putea să 
ne mobilizam foarte mult să folosim toate resursele pe care le-am pus deoparte ca 
bani albi pentru zile negre, pentru a face acum un salt pur și simplu spectaculos. 
Gândurile de acum își vor avea un rost aparte, iar soluțiile pe care le reprezintă, 
rezultatele speciale spre care le duc, ne ajută să nu ne mai simțim atât de slabi, de 
marginalizați ori să nu mai credem că trăim o viață amară. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală reușesc să facă acum sinteze absolut impresionante. Fie că 
renunță la sarcinile care le-au fost date pentru că le-au cerut, fie că se prezintă față 
de comunitate prin modestie, prin simplitate sau pentru o ambiție foarte mare, va 
conta mai puțin. Ceea ce va conta foarte mult va fi rezultatul spectaculos pe care îl 
vom obține pentru că ne mobilizăm într-o anumită direcție. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu privi realitatea 
momentului prin prejudecăți. Să ne oferim privilegiul de a fi surprinși de ceea ce ni 
se întâmplă sau de ceea ce li se întâmplă celorlalți. În felul acesta, reușim să ne 
desprindem de rutina care ne spune că trăim greu. Faptul că vom gândi altfel nu 
înseamnă că dintr-odată vom trăi mai ușor, dar în mod sigur ne va fi mult mai bine, 
adică vom fi mulțumiți cu ceea ce avem și serioși în a ne respecta confortul. 
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Sâmbătă, 13 august 
Sambata 13- 8-2016  2:59 Jupiter (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Sambata 13- 8-2016  7:54    Luna (Sag) Squ (Vir) Mercury 

Sambata 13- 8-2016  8:35   Venus (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Sambata 13- 8-2016 12:50  Saturn <Sag> S/D 

Sambata 13- 8-2016 14:01 Sun (Leo) Tri (Sag) Luna 

Sambata 13- 8-2016 17:30   Venus (Vir) Squ <Sag> Saturn 
Sambata 13- 8-2016 20:14    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Sambata 13- 8-2016 20:26    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Sambata 13- 8-2016 20:34    Luna (Sag) Squ (Vir) Jupiter 
 

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. Prosperitatea este reformulată. Spiritul critic 
subminează autoritatea cuiva. Evenimente sociale care creează confuzii. Duritate 
prin neacceptarea unui sfat. Distrugerea sănătății personale prin atașamentul de 
eroare. Independența este folosită greșit. 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. Secretele sunt 
menținute împotriva celorlalți. Regrete. 

 
Unghiurile aferente zilei de 13 august nu ne inspiră prea multă încredere. 

Multe dintre ele ne dărâmă tot ceea ce am încercat să construim în ultimele luni, iar 
altele încearcă să ne construiască, din nimic, imaginea unui om puternic sau ne 
încurajează să cerem privilegii noi. Statutul pe care îl primim începând cu 13 august 
va fi marcat de confuzii, adică vom fi încurajați să vorbim despre lucruri pe care nu 
le cunoaștem, să ne dorim să participăm la demersuri publice despre care nu aveam 
nici cea mai vagă idee, să promitem că rezolvăm probleme pentru care nu avem nici 
acum și nu vom avea niciodată soluții. Momentul acesta în care Jupiter se află într-
o relație absolut agresivă cu Chiron, iar Saturn își revine la mersul direct, nu 
reprezintă pentru omul obișnuit revenirea la normalitate. Schema aceasta ne 
bulversează atât de mult încât nu mai știm care este normalitate. Revenirea la 
mersul direct al lui Saturn poate însemna revenirea la normalitate, însă noi nu mai 
știm exact care sunt direcțiile normale spre care să ne orientăm, nu mai știm cum 
eram la începutul acestui an, care ne-au fost planurile cu care am pornit în această 
aventură a lui 2016. Ceea ce merge mai departe va depinde foarte mult de voința 
proprie, de cât de puternici sunt oamenii fără aportul comunității, fără susținerea 
celorlalți, fără cadouri, daruri, fără a fi susținuți din exterior. Revenirea lui Saturn 
la mersul direct poate fi considerată o lecție de mobilizare, însă nu una în a merge 
mai departe, nici în a demonstra celorlalți puterea și revigorarea pe care le-am 
obținut în ultima perioadă, ci în a reduce intensitatea, în a arăta că ne înțelegem 
dorințele superficiale, vina pe care o avem, impulsivitatea sau eroarea. De aici și 
caracterul complicat al zilei de 13 august din care mulți s-ar putea să nu înțeleagă 
nimic. Unghiurile momentului sunt atât de puternic centrate pe mesajul personal 
încât a vorbi despre coerciție, a indica faptul că aceste unghiuri, date de impactul 
Lunii, prin poziția sa pe zodia Săgetător, sau de relațiile dintre celelalte planete, 
care nu sunt deloc puține și nici de neglijat, încurajează spre socializare, înseamnă 
a trăi într-o mare eroare. Momentul zilei de 13 august face trimitere la ajutorul pe 
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care trebuie să îl acordăm semenilor. Revenirea lui Saturn la mersul direct ne 
încurajează să fim atenți la bolile celorlalți, la durerile lor, la ceea ce i-a oprit de-a 
lungul acestui an de la performanță. Nu este deloc întâmplător și nici o banală 
coincidență faptul că revenirea lui Saturn la mersul direct pe zodia Săgetător 
coincide cu tranzitul Lunii pe această zodie. Asta înseamnă că avem ocazia acum să 
înțelegem de ce am tot suferit din martie și până acum. Unul din motive ar fi nevoia 
de performanță, de reușită sau de a ieși din confuzie. Pentru mulți, impactul zodiei 
Săgetător vine să demonstreze că o mare realizare a vieții nu este aceea de a obține 
o poziție socială, un privilegiu sau un bun, cât mai ales în a ieși din confuzie. 
Momentul acesta pare să fie edificator la capitolul luciditate, evoluție sau 
clarificare. Devenim puternici prin ceea ce înțelegem, prin corectitudinea pe care o 
demonstrăm în momentul în care ceea ce avem în jur ne presează să gândim altfel, 
să ne comportăm altfel, să decidem împotriva celor slabi. 

Prin urmare, 13 august trebuie să devină o zi de victorie. Avem ocazia 
acum să privim foarte puternic în viitor, să înțelegem trecutul care ne-a adus aici și 
să nu mai visăm la realizări prea înalte dacă nu le putem obține. Unii vor continua 
însă să trăiască în aceeași zonă iluzorie, să creadă că dacă se gândesc la o idee 
neapărat înțeleg, dacă se gândesc la o țintă, neapărat o vor obține. Revenirea lui 
Saturn la mersul direct, în condițiile în care momentul zilei de 13 august ne aduce o 
mare problemă legată de autoritate, ne constrânge să abordăm spiritul civic dintr-o 
altă perspectivă. De această dată nu autoritatea personală este mai importantă, ci 
prezența, puterea pe care o persoană cu adevărat evoluată o poate impune prin 
simpla prezență, prin emanațiile personale, prin rezultatele pe care le-au obținut 
până acum. Judecând după faptul că revenirea lui Saturn la mersul direct ne 
îndeamnă să privim la perioada pe care am parcurs-o din primăvară până acum ca 
la un sprijin, ne ajută să înțelegem de ce regretele nu sunt necesare și de ce omul 
care a reușit să treacă dincolo de condiționări este mult mai puternic, privilegiat, 
capabil să determine, prin voință proprie, răsturnări pozitive ale unor situații 
ciudate. Luna din Săgetător are însă de trecut un mare test. Se află acum într-o 
relație destul de agresivă cu ceea ce găsim pe axa Fecioară-Pești. Gândul de reușită 
depinde foarte mult de dorința de a împărtăși sau de a invita pe cineva să participe 
la reușita colectivă, de a invita un prieten să participe la ceea ce ne este rezervat, în 
urma eforturilor făcute în ultimele luni, prin reușita momentului. În mare parte, 
schema zilei de 13 august poate fi confuză. Dacă ne ridicăm deasupra problemelor 
cotidiene, dacă avem puțină viziune de ansamblu, vom trece peste lipsuri, peste 
boală, peste patimă și vom deveni victorioși. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin curaj. Ceea 
ce este fals ne întoarce la momentul în care eram în primăvară. Nu avem de ce să ne 
întoarcem la acea etapă pentru că ceea ce am acumulat până acum este important. 
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Duminică, 14 august 
Duminica 14- 8-2016  7:07    Luna (Sag) --> Capricorn 

Duminica 14- 8-2016 17:51    Luna (Cap) Sex (Sco) Juno 

Duminica 14- 8-2016 20:03   Venus (Vir) Opp [Pis] Neptune 
 

Secretele împărtășite se transformă în răni. Oamenii nu mai au încredere 
unii în ceilalți. Se pune la îndoială o colaborare de durată. Viața se schimbă. Un 
om respingător se bagă în seamă. Nu avem suficientă energie pentru a face fapte 
mari. Avem nevoie de transformare interioară. Transformarea pornește din 
purificare sau refuzul regretului. Interpretăm greșit absența unei susțineri. 
Abandonul nu înseamnă alungare, ci îndemnul la a ne descurca singuri. Decizie 
majoră. Simplitatea este acum o mare imitație. Se personifică o problemă pe care 
am crezut-o uitată. 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce în fața unei probleme de responsabilitate. 

Luna, în dimineața acestei zile, va trece pe zodia Capricorn și se va pregăti deja 
pentru întâlnirea cu Pluton, conjuncție care nu se va consuma în ultima zi a acestei 
săptămâni, ci în prima zi a săptămânii următoare. Cu toate acestea, trecerea sa prin 
zodia Capricorn aduce întotdeauna o invitație la atenție referitor la modul cum ne 
exprimăm sentimentele, la responsabilitate și la măsură. În momentul acesta, când 
Venus și Neptun se află într-o opoziție pe axa Fecioară-Pești mulți au impresia că 
lucrurile scapă de sub control, că deși trecerea Lunii prin zodia Capricorn ne invita 
la măsură, de fapt schema momentului se evidențiază prin lipsă de măsură. În felul 
acesta, condiționările sociale vor avea o altă greutate, deciziile pentru planurile de 
viitor, pentru stabilitatea familiei sau pentru stabilitatea în grupul de apartenență 
va căpăta o înfățișare nouă. Toate aceste elemente par să depindă de o teamă, de o 
frică, cea care face acum referire la patrimoniu, la energia pe care vrem să o folosim 
în raport cu ceilalți, pentru redobândirea unei poziții sau pentru a părea mai 
puternici într-o confruntare. 

Desigur, opoziția lui Venus cu Neptun, în situația în care Venus, pe Fecioară, 
se află în cea mai proastă poziție din toate câte ar putea avea, arată că finalul 
săptămânii ne pune în fața unor probleme foarte delicate. Mulți vor fi îngroziți de 
ceea ce nu au putut rezolva, se vor teme de faptul că nu sunt înțeleși de oamenii cu 
care interacționează, deși aceștia sunt doar simpli cetățeni, cu care poate ar putea 
să nu se mai întâlnească niciodată, suferă la faptul că dorințele pe care le au pe 
moment nu pot fi împlinite. Simplitatea nu este acum ceea ce pare, nu este ceea ce 
a fost de-a lungul acestei săptămâni și poate din această cauză ideea în sine de 
aspirație către un ideal ambițios, de depășire a unor obstacole personale ar putea să 
fie în această ultimă zi a săptămânii o mare încercare. Frica de monștri pe care i-am 
creat, grija că banii nu ne ajung, că prietenii nu ne sunt alături, că trăim o viață în 
singurătate ori că suntem marginalizați reprezintă elementele definitorii ale zilei de 
14 august. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne pune la încercare răbdarea și 
cunoașterea. Frustrările afective, nemulțumirile pe care le avem față de cei din 
preajmă, gândurile obscure sau poate chiar limitările pe care le conștientizăm în 
momentul acesta ne creionează un traseu pe care l-am respins mult timp, în special 
din martie până acum, cât Saturn s-a aflat într-o deplasare retrogradă. Avem acum 
falsa senzație de putere și această trăire va fi aprofundată de oamenii care iubesc 
greutățile și care se simt împliniți dacă suferă. 
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Sentimentul curat capătă în ultima zi a acestei săptămâni conotații 
impresionante. Prin acest sentiment curat oamenii reușesc să se elibereze de o 
mare presiune, să nu mai dea vina pe ceilalți, să nu-i mai considere pe ceilalți 
vinovați pentru lipsurile lor, să privească cu mai multă încredere către viitor și să 
fie siguri pe ceea ce gândesc și simt în momentul acesta. Selecția aceasta ne aduce 
aminte de ceea ce mi s-a întâmplat, nu doar în acest an, ci cu mulți ani în urmă, 
poate chiar din 2009 încoace, de când am luat contact cu modul organizat de a face 
o selecție. Doar gândind în felul acesta, în perspectivă, doar invocând experiențe 
profunde, unele care se pierd în negura anilor, reușim să fim puternici prin 
simplitate, serioși prin achizițiile personale și credibili prin exemplul pe care îl 
personalizăm. Teama de singurătate, de marginalizare, realitatea aceasta 
înfricoșătoare, trăită într-o izolare impusă, nu preferată, nu reprezintă un etalon de 
care să ținem cont ori cu care să mergem mai departe. Din această cauză 14 august 
ar trebui să fie o zi de avertizare, nu de pedeapsa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi curajoși cu deciziile pe 
care simțim că trebuie să le adoptăm. A ezita în a adopta o decizie importantă 
pentru sine înseamnă a acorda mai multă importanță manipulării ce ar putea veni 
din partea unui factor rău. 
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15 - 21 august 2016 este săptămâna nevoii de mai bine, a prudenței și a 
descoperirii unui adevăr care confirmă proverbul: "Paza bună trece primejdia rea!". 
În primul rând, conjuncturile astrale de acum ne vorbesc despre educație, despre 
cât de mult apreciem bunele maniere, respectul față de ceilalți, onestitatea sau cât 
de multe suntem dispuși să facem pentru a ne menține în zona satisfacției. Vom 
vedea că, pentru unii, nevoia de mai bine se conturează doar prin exploatarea 
celorlalți, furând, pretinzându-le celorlalți să muncească pentru ei, să le ofere din 
rezultatele muncii lor, să le dea din putere, din energie. Avem însă ocazia să îi 
vedem în această săptămână și pe cei care sunt buni pentru că au ales să respecte 
valoarea, pe cei care au ales în cunoștință de cauză să fie prudenți, nu care sunt 
reținuți din frică. Aceste persoane devin nestemate ale săptămânii și prezența lor în 
comunitate va fi de-a dreptul tonică. Impactul teribil pe care aceste ființe îl vor avea 
asupra comunității este dat de interesul pe care cu toții îl vom acorda acum 
progresului. Chiar și oamenii lacomi vor avea acum puterea să aprecieze că o astfel 
de persoană este aparte, superioară prin autocontrol și profundă prin prudență. 

La capitolul evenimente astrale, această săptămână nu excelează. Avem în 
ziua de marți, 16 august, o conjuncție a lui Venus cu Capul Dragonului, semn de 
noroc sau de conștientizare a norocului care ne lipsește, un trigon al Soarelui cu 
Uranus tot în ziua de marți, apoi, în mijlocul săptămânii, joi, 18 august, pe faza de 
Lună plină și împlinirea trigonului Venus-Pluton. Unghiurile acestea ne vorbesc 
despre nevoia de a face fapte bune pentru a contrabalansa o răceală care vine din 
partea unor cunoscuți ce primesc acum puteri suplimentare pentru a răni sau 
dezamăgi. De lucrul acesta vom fi mult mai conștienți în ziua de vineri, 19 august, 
când Mercur va trece prin opoziția cu Chiron și când ideea de sacrificiu va fi o 
susținătoare puternică a nevoii de prudență. Dacă până vineri nu am înțeles că 
trebuie să fim prudenți prin voință proprie și numai prin această prudență să ne 
conturăm nevoia de bine, vom face lucrul acesta vineri, dar și în ultimele zile ale 
acestei săptămâni, însă nu liber, ci cu forța. 

Desigur, dacă săptămâna este săracă în evenimente astrale nu înseamnă că 
este mai puțin importantă. Știm că nu este ușor să lucrezi asupra viciilor. Lăcomia 
este viciul omniprezent acum și care ne va da de furcă în această săptămână. În 
celelalte săptămâni vom vedea că lăcomia se ascunde în spatele altor probleme. 
Acum ea va fi văzută prin disponibilitatea omului de a fi bun cu cei din jurul său, de 
a-i ajuta, prin interesul pe care îl are să devină un exponent al rafinamentului și al 
profunzimii. Devine, astfel, o săptămână dominată de lupta cu sine, de dificultatea 
de a înțelege reacțiile celorlalți atunci când acestea sunt complet diferite față de 
reacțiile pe care l-au avut în săptămânile anterioare. Noi, pentru că studiem 
astrologia, vom ști că aceste reacții care ies din felul de a fi al partenerului de 
dialog, al celui cu care interacționăm, sunt de fapt impulsuri care trebuie să îi 
definească lui nevoia de mai bine sau reacții care scapă prudenței. Așadar, nu avem 
de ce să îi judecăm după această luptă pe care, pe alocuri, o mai și pierd, pentru că 
ne-ar plăcea să primim din partea lor aceeași înțelegere în situațiile în care și noi, 
cu propriile lupte, pierdem. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne propune să fim 
buni fără a demonstra lucrul acesta, de a fi puternici fără a-i obliga pe ceilalți să 
vadă, de a fi sensibili fără a provoca celorlalți emoții prea puternice. 
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Luni, 15 august 
Luni 15- 8-2016  1:11    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Luni 15- 8-2016  4:11    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Luni 15- 8-2016  5:03    Luna (Cap) Tri (Vir) Venus 

Luni 15- 8-2016  8:43    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Luni 15- 8-2016 11:59    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Luni 15- 8-2016 21:57    Luna (Cap) Tri (Vir) Mercury 
 

Acces la secretele celorlalți. Puterea este testată prin creație. Nemulțumirea 
acumulată de-a lungul timpului se transformă acum în agresivitate. Luciditate. 
Avem posibilitatea să arătăm cât de buni suntem. Incompatibilitatea nu ne sperie. 
Ciudățeniile unei vieți trăite în izolare rămân într-o zonă obscură. Avem puterea 
să o luăm de la capăt. Găsim soluții la probleme mai vechi. Greșelile celorlalți 
sunt văzute acum dintr-un alt unghi și înțelese mai bine. Asocieri stranii care 
sporesc puterea și influența. Abilități noi de comunicare. Putere de a merge la 
rădăcina lucrurilor. Simplitatea este apreciată mai mult. Se poate face dovada 
înțelepciunii, dar ne pierdem în detalii inutile. 

 
Ne va trebui mult curaj pentru a înfrunta ecuația astrală aferentă zilei de 15 

august pentru că în momentul acesta suntem vulnerabili în fața privirilor curioase 
ale celorlalți, dar și ceilalți sunt vulnerabil, prin secretele pe care vor cu orice preț 
să și le ascundă, față de noi. Astfel, prima zi a săptămânii, privită în contextul celor 
șapte zile pe care le analizăm, dă startul unei conștientizării interesante. Această 
conștientizare legată de nevoile celorlalți, de secretele lor, de ceea ce-i face 
puternici sau despre care le sunt căutările majore ale vieții, reprezintă un moment 
de luciditate cu care vom lucra și în zilele următoare, până când această săptămână 
se va încheia. Luna va trece astăzi prin conjuncția cu Pluton, în mijlocul zilei, și din 
această postură amplifică ceea ce știm că se petrece de pe această zonă a zodiei 
Capricorn: medierea tendinței Nodurilor. Unii vor vorbi în această primă zi a 
săptămânii despre o risipă, despre faptul că nu s-au putut mobiliza prea mult în 
prima parte a lunii august, dar, pentru că de felul lor sunt prudenți, se vor ține cu 
firea și nu vor discuta prea multe despre greșelile altora pentru că își doresc din tot 
sufletul ca și cei din preajmă să procedeze la fel. Startul acestei prudențe este cel 
mai bun lucru pe care am putea să-l facem în prima zi a acestei săptămâni. 

Apoi, ziua mai are o componentă, cea legată de sensibilitate, de nevoia de 
vindecare, de căutarea unor noi surse de putere, însă poate fi, deopotrivă, și o zi 
încărcată de obscuritate sau de autoînvinuire. Este înțelept acela care nu judecă 
toată această conjunctura doar din punct de vedere afectiv, nu judecă doar din 
punctul de vedere al ideii, al noțiunii, ci încearcă să coboare mintea în inimă și să îi 
privească pe cei din jur așa cum sunt, fără să-i judece, fără să îi analizeze prea dur, 
fără să le disece faptele sau vorbele, adică arată încă de pe acum că sunt prudenți cu 
relații active. Omul care procedează în felul acesta arată că poate fi supus în fața 
unei puteri despre care nu știe prea multe lucruri, pentru că are respect, pentru că 
invocă acea armonie care a fost tot timpul în adâncul sufletului său și pe care a 
folosit-o de fiecare dată când a avut nevoie de miracole. Miracolele vin pentru că ele 
au fost sădite în sufletul nostru înainte ca noi să aflăm de nevoia care le invocă, 
înainte de a ne întâlni cu situațiile imposibile, cu pericolul. 

Prin urmare, 15 august este o zi de mare putere, de determinare și de 
curaj. Soluțiile vin acum pentru că ne mobilizăm, nu pentru că așa au fost 
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construite din timp, că li s-a dat comanda din vreme. De aceea în momentul acesta 
oamenii au clar senzația că li se permite accesul la secretele celorlalți. Dacă nu sunt 
atenți, dacă nu vor să înțeleagă ceea ce descoperă la alții, își transformă toată 
nemulțumirea pe care au acumulat-o de-a lungul timpului, nu doar din acest an, ci 
și din anii din urmă, într-o agresivitate care li se va părea acum ca fiind luciditate. 
Vor vedea în săptămânile care vor urma ca această luciditate este păguboasă. 

De asemenea, nu trebuie să le fie frică de faptul că nu mai au influență 
asupra celorlalți și trebuie să caute un punct vulnerabil pentru a deține controlul, 
pentru a se menține în poziția pe care o au. A urmări să activăm acum prin faptele 
bune înseamnă, implicit, și a avea încredere că partenerul de dialog poate răspunde 
aceluiași impuls de a face fapte bune. În felul acesta, devenind celule de armonie 
care răspândesc în jur impulsuri către echilibru și vindecare, către inteligență și 
bucurie. Astăzi se poate face dovada înțelepciunii fără prea mare efort, doar dacă 
alegem să nu ne pierdem în detalii. Detaliile sunt cele care ne afectează pe noi 
înșine, care ne amplifică sentimentul de insatisfacție sau teama că un om care nu 
este dominat poate deveni imediat un adversar. Oamenii când sunt liberi pot face și 
fapte bune, nu doar fapte rele. De aici înțelegem că dacă ne este permis să accesăm 
secretele celorlalți, nu trebuie să le citim pe acestea prin prejudecăți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici prin ceea ce 
susținem, nu prin ceea ce distrugem. 

 
Marți, 16 august 

Marti 16- 8-2016  4:22    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Marti 16- 8-2016  4:39    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Marti 16- 8-2016  5:41    Luna (Cap) Tri (Vir) Jupiter 

Marti 16- 8-2016 14:47    Luna (Cap) --> Aquarius 

Marti 16- 8-2016 18:16   Venus (Vir) Con [Vir] North Node 

Marti 16- 8-2016 23:23 Sun (Leo) Tri [Ari] Uranus 
 

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. O recomandare venită din afară ne ajută să 
depășim un obstacol major. Încredere în sine. Convingerea că observația 
personală, chiar dacă este dură, ne ajută să depășim o problemă. Viața poate 
merge mai departe cu o senzație de ușurare. Putem privi foarte departe. Avem 
senzația că putem face orice. Deviația nu înseamnă greșeală. Binele personal este 
susținut de acțiuni de grup. Creativitate. Pe zona publică deciziile personale dau o 
nouă putere unui lider. Se anunță o schimbare socială importantă. 

 
Luna își încheie în mijlocul acestei zile tranzitul său prin zodia Capricorn și 

va intra pe zodia Vărsător ajutându-i pe oameni să fie mult mai atenți, mai curajoși 
prin opiniile pe care le au și mai liber prin ceea ce gândesc. Curajul pe care-l 
dovedesc oamenii acum este susținut cumva de ceea ce ar trebui să reprezinte o 
mare figură a anului 2016. Venus se va afla în seara acestei zile în conjuncție cu 
Capul Dragonului și nu am indicat întâmplător faptul că Luna în mijlocul zilei va 
intra pe zodia Vărsător, pentru că Luna pe Vărsător și Soarele de pe Leu care se află 
într-o dispunere interesantă cu Uranus, adică ne ajută să privim foarte departe, să 
avem o viziune spectaculoasă asupra destinului propriu, să ne imaginăm că suntem 
oameni foarte puternici sau foarte curajoși și, chiar dacă în momentul acesta nu 
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suntem așa, până la urmă să devenim. 16 august este și o zi de creativitate și dacă 
am fi mai atenți la ceea ce simțim, la cerințele sociale, atunci sectorul de tranzit al 
Lunii prin zodia Capricorn (prima jumătate a zilei), nu ar fi dominat de nevoia 
urgentă de alianțe. Oamenii vor privii totul ca o provocare, ca o deschidere către 
ceea ce îi împlinește sau îi ajută să se stabilizeze pe direcția preferată, fără să-și 
modifice convingerile și fără să facă niciun fel compromisuri dureroase. Visul de a 
trăi mai bine reprezintă îndemnul principal al zilei de 16 august și el ar trebui să se 
transforme într-un mare noroc. Din nefericire, trecerea micului benefic prin Capul 
Dragonului nu reprezintă anul acesta un mare noroc pentru că pe Coada 
Dragonului se află Neptun. Dorința personală de a reuși, de a avea noroc, nu 
găsește susținere pe zona socială, adică ne dorim ceea ce societatea nu ne poate 
oferi, urmărim să obținem ceea ce nu se poate în această epocă. 

În plus, schimbările pe care le comportă societatea sunt spectaculoase. 
Trigonul Soarelui cu Uranus ne îndeamnă să fim receptivi la ceea ce se întâmplă cu 
marile grupuri de oameni, ne îndeamnă să fim atenți la ceea ce se schimbă în lume, 
că poate aceasta este cauza pentru care anumite dorințe personale nu pot fi 
împlinite sau nu primesc din partea comunității atenția adecvată. Desigur, așa cum 
am mai indicat și pe alte conjuncturi, putem trece peste toate aceste impedimente 
dacă avem respect. 

Prin urmare, ziua de 16 august este un impuls către succes. Avem ocazia 
acum să vedem în ce domeniu putem excela, cât de departe putem merge cu 
opiniile proprii și cât de curajoși ne putem prezenta față de comunitate. Nu putem 
miza pe noroc, nu putem miza nici măcar pe declarațiile de susținere din partea 
celorlalți, ci doar pe reușita pe care am comportat-o până acum. Mulți se vor teme 
acum ca nu cumva binele să reprezinte un semn vulnerabil, să nu fie considerat 
pentru ceilalți primul efect de decădere. Ceea ce apare prin aglomerarea de planete 
de pe zodia Fecioară devine o veritabilă forță în acțiune, un impuls de a depăși un 
mare obstacol, dar și riscul de a ne împiedica de un prag. 

Dacă nu suntem acum, dacă nu suntem nici zgârciți, atunci vom spune 
celorlalți ceea ce credem că îi ajută, le vom oferi ceea ce credem că le este necesar, 
vom reuși să echilibrăm cumva în balanța valorilor, adică să nu ne mai temem de 
competitorii foarte bun și nici de dușmanii ascunși. Cuvântul va avea pe 16 august 
un rol foarte important și numai prin intermediul său reușim să realizăm o trecere 
de la problemă la soluție, de la lucrurile rele la cele bune, adică de la ceea ce ne 
sperie, la ceea ce ne încurajează. Numai așa putem să înțelegem de ce oportunitatea 
de acum nu reprezintă un mare noroc, de ce energia teribilă pe care o avem în 
momentul acesta nu reprezintă o dovadă de succes. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne apropia de liniște. 
Momentul acesta ne va lăsa impresia că liniștea pe care o căutăm este de fapt 
plătită foarte scump. Dacă atinge momentul de liniște suntem victorioși și nu ne va 
mai interesa cum anume am ajuns acolo. 
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Miercuri, 17 august 
Miercuri 17- 8-2016  1:48    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mars 

Miercuri 17- 8-2016  1:52    Luna (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Miercuri 17- 8-2016  8:15    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Miercuri 17- 8-2016  8:17    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

Încredere în sine. Se depășește un obstacol fără revolta. Nemulțumire față 
de un partener pentru că acesta nu respectă ritmul sau volumul de lucru. Există 
riscul adoptării unei hotărâri greșite. Dualitatea obosește. Metodele vechi sunt 
cele mai bune. Succesul este stăpân pe sine. Relațiile cu ceilalți sunt liniștite. 
Participăm la fapte remarcabile. Răceala este abordată dintr-un alt unghi. Se 
vorbește prea mult despre putere și nu se face nimic pentru ca aceasta să 
sporească. Nemulțumirea devine periculoasă. Somnolența creează impresii 
greșite despre viață. Avem puterea sa ajungem dincolo de aparențe. 

 
Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Vărsător și ne 

îndeamnă să fim calculați, atenți la ceea ce spunem, la ceea ce facem, la urmările 
faptelor proprii pentru că acestea vor avea repercusiuni puternice asupra relațiilor 
profesionale, cele care sunt încercate de ceva vreme prin accentuarea axei Fecioară-
Pești. Se va pune problema pe 17 august a unui obstacol pe care nu am reușit să-l 
depășim într-un mod adecvat sau asupra sentimentelor confuze ori asupra acelor 
impulsuri dominate prea mult de senzualitate sau de nevoia de moralitate. 
Moralitatea de acum face trimitere la decepție, la greșelile pe care le-am făcut cu 
mult timp în urmă cu scopul de a înțelege care sunt erorile pe care le tot repetăm și 
care sunt puterile reale pe care le putem invoca în orice moment. Vom fi pe 17 
august atât de confuzi pentru că Luna are de împlinit două relații negative, una cu 
Junon și cealaltă cu Luna neagră, cele doua astre care se află în conjuncție pe zodia 
Scorpion. Răceala este privită acum ca o dovadă de putere, distanțarea ca un semn 
de nemulțumire din care ar trebui să se înțeleagă ceva, dar nu se înțelege, iar 
eroarea de gândire ca un semn de pedeapsă primită din partea vieții. Omul comun 
nu va înțelege prea multe din ceea ce i se rezervă pe 17 august cu atât mai mult cu 
cât și cei profunzi par să treacă prin sentimente confuze. Aparența lucrurilor pare 
să domine spectrul percepțiilor de acum și riscul de a adopta anumite decizii greșite 
pare să fie unul foarte mare. Abia acum ne dăm seama cât de important este să fim 
prudenți, adică să fim conform proverbului: "Paza bună trece primejdia rea!" așa 
cum am observat din deviza generală aplicată acestei săptămâni. 

17 august este și ziua vânătorilor de recompense, cei care nu țin cont de 
sentimentele celor din jur, care vorbesc mult și degeaba și care abuzează foarte 
mult de încrederea celor slabi. Dacă până acum am dovedit că nu suntem siguri 
într-o anumită direcție va trebui să fim foarte atenți pe 17 august să vedem care au 
fost lupii care ne-au urmărit această slăbiciune în zilele anterioare. 

Prin urmare, 17 august ne învață să nu mințim, să nu inducem în eroare, 
să nu apelăm la dualitatea care obosește ori să nu aducem în prezent metode vechi 
care nici în trecut nu s-au dovedit a fi foarte bune. Dacă suntem în conflict cu cei 
care au puterea, cu cei care sunt foarte eficienți ori care domină și controlează prin 
opresiune sau minciuna atunci să ne ținem cu firea, să nu fim foarte demonstrativi, 
să nu le povestim celorlalți că avem anumite resentimente față de ceea ce nu ne 
convine ori față de ceea ce credem noi că este greșit din faptele lor. Nu trebuie să 
facem din 17 august o zi de sentință și niciuna de analiză pentru că impresiile 
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acestea, așezate pe zona publică, ar putea să ducă la mari conflicte de opinie sau 
chiar de tabără. 

Am putea foarte ușor să fim atenți la muncă, la disciplină, să ne preocupăm 
de ceea ce este corect și eficient, de ceea ce combate ideile greșite sau de metoda de 
lucru care-l duce întotdeauna pe cel care o adoptă la un rezultat foarte bun. Cu alte 
cuvinte, nu avem de ce să fim foarte atenți pe conflictele de opinie care nu pot fi 
soluționate prin nimic acum, ci ar trebui să fim atenți pe realitatea pe care am 
cunoscut-o dintotdeauna, chiar dacă pe alocuri conținutul ei ne nemulțumește. 
Duritatea a ceea ce înțelegem acum prin calm, liniște și luciditate se va dovedi mult 
mai valoroasă decât răceala a ceea ce ne închipuim că s-ar putea întâmpla cu alții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu forța nimic. Dacă lăsăm 
lucrurile să se întâmple de la sine, vom fi pregătiți pentru Luna plină care se va 
împlini mâine și care va aduce o intensitate obositoare sentimentelor pe care omul 
obișnuit nu și le poate înțelege. 

 
Joi, 18 august 

Joi 18- 8-2016  5:17   Venus (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Joi 18- 8-2016  9:47    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Joi 18- 8-2016 12:22 Sun (Leo) Opp (Aqu) Luna (Full Luna) 
Joi 18- 8-2016 19:31    Luna (Aqu) --> Pisces 

 

Pornim pe o cale minunată. Avem puteri sporite. Elementele banale ne 
ajută să ne depășim inhibițiile. Prea multă mișcare. Încrederea în sine arată un 
talent pe care până acum l-am ignorat. Se evidențiază un element ce poate deveni 
în timp factor dominant. Coordonare bună. Se renunță la un bine care consuma. 
Suntem convinși să nu renunțăm la timiditate. Se fac teorii noi despre rușine. 
Aplauzele sunt acceptate cu modestie. Curajul este dovedit din plin. 
Reîmprospătarea vieții înseamnă investigarea zonelor întunecate. 

 
Luna plină care se împlinește pe zodia Leu este întotdeauna un semn de 

putere. Avem ocazia acum să fim puternici prin ceea ce gândim, puternici prin ceea 
ce am demonstrat că suntem în stare să facem, prin sentimentele stabile pe care le 
avem ori prin statutul obținut cu atât de mult efort de la începutul anului și până 
acum. Știm că anul 2016 este anul dihotomiilor periculoase și nimănui nu-i este 
bine cu ceea ce a avut de parcurs până acum, cu frământările cărora a trebuit să le 
facă față. Momentul acesta ne vorbește despre o bună coordonare sau despre 
instrumentele la care apelăm pentru a sta departe de rușine, de timiditate, de 
partea întunecată a ființei. Nu contestă nimeni că Luna plină care se împlinește cu 
Soarele pe zodia Leu și cu Luna pe zodia Vărsător, deci o Lună plină în Leu, ne 
mobilizează foarte puternic și ne aduce dorința de a ne pune în valoare, de a ne 
mișca către o zonă a puterii absolute, de a obține un avantaj care să nu poată fi 
contestat de nimeni. 

Momentul acesta este însă susținut de trigonul pe care Venus și Pluton îl 
împlinesc și care accentuează această notă revendicativă, dar nu prin puterea 
abuzivă, ci prin puterea care se impune în mod echilibrat, prin prudență ori prin 
descoperirea unui adevăr care echilibrează. Înțelegem lucrul acesta din faptul că 
această relație Venus-Pluton pune din nou în valoare calitatea de planetă 
mediatoare pe care Pluton o are în raport cu Axa Dragonului. Gândul acesta de 
mișcare, de putere, de dominare, așa cum se conturează el în 18 august, este un 
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semn de echilibru de care trebuie să ținem cont atunci când ne referim la viață, la 
valorile esențiale sau la misiunea pe care o avem. Unii vor considera pe 18 august 
că pornesc pe o cale minunată, că se întâlnesc cu avantaje pe care le merită, dar de 
existența cărora au uitat, că sunt din nou tratați cu respect așa cum și-ar fi dorit pe 
vremuri ori că pătrund într-o lume materială care le oferă și bucurii, nu doar 
probleme, muncă sau obstacole. Avantajele acestea vor fi văzute în momentul de 
față ca o reîmprospătare a vieții, nu prin răsplată, ci prin curajul de a investiga 
acele zone întunecate. Cu alte cuvinte, Luna plină din Leu devine un fel de flacără 
care ne ajută să vedem foarte departe, fără să fim obligați să facem ceva anume, 
doar vedem și, prin claritate, prin viziune pătrunzătoare, prin înțelegere profundă 
reușim să fim și prudenți, să stăm departe de probleme și să ne coordonăm foarte 
bine gândurile pentru a nu greși. 

Luna plină va fi activă și după ce, în seara acestei zile, Luna va părăsi zodia 
Vărsător și va intra în Pești. Părțile acestea întunecate ale ființei vor fi în continuare 
investigate, chiar dacă prin alte metode, însă cu aceeași lumină, cu aceeași 
determinare, cu aceeași susținere din partea oamenilor care vor și ei să trăiască 
frumos, să se bucure de viață, de ceea ce este frumos în jurul lor. Cel mai frumos 
lucru pe care am putea să-l facem în această zi este să participăm împreună cu 
acești oameni la aceste emoții frumoase. Am greșit foarte mult dacă i-am judeca 
acum după ceea ce știm despre ei. A ne detașa complet de această judecată 
înseamnă a le oferi prilejul de a-și descătușa singuri lanțurile ignoranței în care 
sunt prinși. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unei probleme de 
autocontrol. Avem ocazia acum să arătăm că suntem puternici pentru cei din jur, 
nu doar pentru noi înșine, adică suntem rezervați și prudenți prin ceea ce vrem să 
susținem, să protejăm ori să ajutăm să crească, dar nu pentru binele propriu. 
Aceasta este cea mai frumoasă dovadă de putere pe care am putea să o oferim într-
o perioadă a vieții care, cum bine știm, destul de complicată. Fiind puternici în 
modul acesta reușim să trecem și peste timiditate, și peste rușine, dar și peste 
laudele false. Inhibițiile nu mai pot să aibă atât de multă putere asupra deciziilor 
personale și, astfel, pornim pe o cale minunată. Este posibil ca unii să fie mirați de 
modestia pe care ar putea să o dovedească pe 18 august, mai ales că această Lună 
plină care se împlinește pe zodia Leu nu susține prin nimic modestia. Ea, modestia, 
devine o consecință a puterii folosită pentru binele celuilalt. Astfel, înțelegem cât de 
mult am fost consumați până acum de binele pe care l-am urmărit doar pentru a ne 
avantaja pe noi înșine. 

Apoi, această relație complexă care apare din combinația Lunii pline cu 
trigonul Venus-Pluton ne ajută să fim și foarte buni într-un demers care a început 
în prima parte a anului și care este legat de imaginea socială, de administrarea unui 
patrimoniu, de modul cum facem o cheltuială, de o investiție pe care nu am avut 
până acum curajul să o facem. Acum considerăm că a sosit momentul să facem 
această investiție, să facem această cheltuială pentru că nu vom fi singurii ei 
beneficiari, ci îi ajutăm și pe ceilalți, adică, într-un context mai mare, în care se 
pune problema valorificării unei calități existențiale, a punerii în valoare a unei 
calități de destin, a acționa în direcția aceasta și a ne gândi și la binele celuilalt, 
acum când axa Fecioară-Pești este atât de încărcată, este clar o dovadă de prudență. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a răspunde pozitiv la 
solicitările celorlalți, chiar dacă ele sunt absurde. Fapta bună pe care o facem este 



Săptămâna 15 – 21 august 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 11 august 2016, ora 6:00 

ceea ce înnobilează mediul în care trăim, este făclia care aduce lumină în 
întunericul în care trăim. 

 
Vineri, 19 august 

Vineri 19- 8-2016  6:53    Luna (Pis) Tri (Sco) Juno 

Vineri 19- 8-2016  7:50    Luna (Pis) Squ (Sag) Mars 

Vineri 19- 8-2016 12:16    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Vineri 19- 8-2016 12:36    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 

Vineri 19- 8-2016 14:18    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Vineri 19- 8-2016 15:17 Mercury (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Vineri 19- 8-2016 18:16    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Vineri 19- 8-2016 21:31    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 
 

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. Intransigența preia controlul. 
Oamenii se deranjează unii pe alții. Probleme de înțelegere. Mobilizare într-o 
direcție dureroasă. Fapta neplăcută este cea mai utila destinului. Interacțiuni 
stranii. Consum nervos. Suspiciune. Raportare la regretele celorlalți. 
Vindecătorul este judecat după cât câștigă. Viața se poate schimba prin 
acceptare. Un sacrificiu nu este impus. Ne gândim prea mult la pedeapsă. 
Bucuriile sunt misterioase. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 19 august este o mare încercare pentru noi 

toți. De această dată este pusă la încercare cunoașterea, înțelegerea nevoii celuilalt, 
adică fiecare individ este invitat sa arate dacă are îndoieli față de binele pe care 
trebuie să-l facă, față de anumite concesii care, în săptămânile anterioare, dar și în 
această săptămână, de la început și până acum, au luat mai mult înfățișarea unor 
condiționări sociale. Aceste concesii ar fi trebuit să fie făcute din inițiativă proprie, 
nu pentru că a existat o solicitare din jur, nu pentru că am fost obligați. Se întâmplă 
lucrul acesta pentru că Mercur trece prin opoziția cu Chiron, iar Luna prin 
conjuncția cu Coada Dragonului. În felul acesta, momentul în care observăm o 
îndoială personală coincide cu conștientizarea acestei solicitări care vine din partea 
comunității ca o presiune, ca și cum trebuie să facem ceva împotriva voinței proprii. 
Este clar că lucrul acesta se produce cu o mare tensiune psihică, cu un mare 
consum nervos, cu o mare grijă față de stabilitatea relațiilor pe mai departe, cu frica 
față de ziua de mâine. Presiunea aceasta accentuează teama că orice am face nu 
vom putea să rezolvăm marile probleme pe care le parcurgem pentru că există și un 
mare stres în sensul acesta moștenit din perioade mai vechi, există o mare tensiune 
pe dorință, pe recunoaștere socială sau pe managementul timpului. Mulți vor avea 
impresia că în această zi trebuie să facă un mare sacrificiu pentru a ține sub control 
această presiune socială și că, dacă nu vor reuși într-un timp foarte scurt, factorii 
aceștia îi vor coroda iremediabil. 

Desigur, nu ar trebui să fim atât de speriați că aceste lucruri majore nu s-au 
rezolvat până acum și cer cu insistență în momentul de față o soluție. Ni se pare că 
totul devine foarte apăsător și pentru că această opoziție a lui Mercur cu Chiron îl 
face pe individ să se gândească mai mult la ceea ce-l deranjează pe el, decât la 
nevoile celorlalți. Din această cauză lucrurile sunt văzute disproporționat, deși, în 
realitate, nu sunt așa. Noi, pentru că studiem astrologia, ar trebui să fim foarte 
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atenți la calitatea pe care Pluton o are de îndeplinit în raport cu ceea ce se consumă 
pe axa Fecioară-Pești. Medierea aceasta care vine prin gândire profundă, prin 
maturitate, prin reținere sau prin respectul față de norme, timp, valori ale 
trecutului, reprezintă soluția pentru foarte multe probleme care instigă acum la 
panică sau conflicte. 

Prin urmare, 19 august face trimitere la modul cum lucrăm cu îndoielile 
personale. Pentru unii, aceste îndoieli personale sunt mult mai importante decât 
soluțiile pe care anturajul le are, iar pentru alții acestea nu sunt decât niște repere 
de care trebuie să țină cont în această perioadă. Indiferent de conținutul lor, starea 
de spirit a zilei de 19 august este definită, în mare parte, de mobilizarea într-o 
direcție neplăcută. Totul se face cu un mare consum nervos, cu o mare reținere sau 
cu mari semne de întrebare referitor la scopul pe care-l avem în familie, în relațiile 
active, în grupul de apartenență sau în această viață. Cei care se bucură par ciudați, 
din această cauză motivul de bucurie este acum, pe 19 august, cât se poate de 
misterios. 

Astfel, ceea ce ni se va întâmpla vineri, 19 august, pare să fie definitoriu 
pentru schema generală aplicată acestei săptămâni, cea care se referă la prudență, 
la descoperirea unui adevăr care să ne mențină în această zonă a măsurii, a 
respectului față de valorile celorlalți cu scopul de a ne ține departe de o primejdie. 
Opoziția Mercur-Chiron nu se referă, însă doar la un mare consum nervos, ci și la 
unde am putea ajunge dacă acesta nu este ținut sub control. Motivul bolii poate 
deveni prin accentuarea acestei axe o sursă de dizarmonie, un motiv pentru a 
accentua o boală pentru care ar putea să nu existe vindecare. Dacă, peste ani, vom 
conștientiza că ne aflăm într-o suferință accentuată, s-ar putea ca începutul să 
pornească de acum, din această săptămână, când am fost lacomi cu ceea ce am 
crezut că merităm, lacomi cu ura, cu disprețul, cu ranchiuna cu care dorim să îi 
pedepsim pe ceilalți. Desigur, atunci va fi puțin cam tardiv să înțelegem că nu este 
posibil să înghițim otrava și să ne așteptăm să moară altcineva. Dacă vom înțelege 
lucrul acesta încă de pe acum, vom evita episodul acela, vom evita îmbolnăvirea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că poate ar fi 
momentul să privim lucrurile rele și dintr-o altă perspectivă. Dacă vom face lucrul 
acesta cu tot sufletul, vom vedea că ele au devenit rele pentru că am intervenit 
asupra lor, iar acum putem interveni din nou, însă transformându-le din nou în 
ceea ce au fost inițial, adică lucruri bune. 
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Sâmbătă, 20 august 
Sâmbătă 20- 8-2016  1:23    Luna (Pis) Opp (Vir) Venus 

Sâmbătă 20- 8-2016 12:20    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Sâmbătă 20- 8-2016 13:38    Luna (Pis) Opp (Vir) Mercury 

Sâmbătă 20- 8-2016 15:19    Luna (Pis) Opp (Vir) Jupiter 

Sâmbătă 20- 8-2016 22:17    Luna (Pis) --> Aries 
 

Se minte frumos. Un aspect negativ se impune. Revoltă împotriva 
vremurilor apuse. Anumite probleme rămân în această formă. Deposedare prin 
furt. Însușirea unui bun prin mijloace mai puțin corecte. Inserția unui factor 
străin într-o zonă nouă. Ineficiența sperie. Oamenii sunt judecați prea mult după 
lucruri lipsite de importanță. Segmentul vrea să fie mai important decât întregul. 
Atenție pentru valori transmise prin căi neobișnuite. Deschidere către mesaje 
venite din lumea de dincolo. Convingeri ce ne poate nemulțumi. O trăsătură 
definitorie încurajați despre renunțare. Suntem aproape de cer. Nemulțumirile au 
la bază probleme materiale. Complicațiile materiale sunt amestecate în prea 
multe probleme legate de evoluția spirituală. Clasicul trebuie reformulat. 

 
Luna se află acum în tranzit pe ultimul segment al zodiei Pești și ne reînvie o 

mare dramă. Pentru unii, această mare dramă poate fi dată de un moment de 
conștientizare, de înțelegerile aparte pe care le au acum referitor la anumite 
întâmplări care s-au consumat în prima jumătate a anului. Alții nu se gândesc atât 
de departe, ci se arată dezamăgiți de lipsa de implicare a celor din preajmă, de 
refuzul unui ajutor direct, de tăcerea celorlalți, de absența lor. Pe baza acestor 
observații oamenii vor încerca să își redefinească poziția pe care o au în grupul de 
apartenență, vor încerca să vadă dacă sunt eficienți sau nu, dacă sunt apreciați sau 
nu și îndrăznesc să forțeze puțin această notă transformând impresiile de acum în 
concluzii. Și de această dată ar trebui să fie prudenți, să aibă măsură în observațiile 
pe care le fac, în deciziile pe care le iau, dar mai ales să fie atenți ca nu cumva să 
transforme dramă aceasta de moment, dezamăgirea zilei de 20 august într-un 
element de perspectivă. Dacă vor alege să fie prea atașați de aceste observații arată 
că de fapt aceste frământări sunt un fel de pedeapsă din partea destinului pentru 
ceea ce nu au făcut din proprie inițiativă, ci doar cu ajutorul celorlalți. Acum, când 
elementul care a susținut altădată demersurile personale lipsește, omul leneș sau 
învățat să primească totul de-a gata strigă disperă și își dramatizează propria 
condiție. 

Unghiurile acestei zile sunt toate impregnate cu o sobrietate care indică 
teama de eșec, de singurătate, de puțin sau teama de stricăciune. Cu toate acestea, 
cel care va încerca să lucreze asupra evenimentelor care s-au consumat în această 
săptămână se va simți mai puternic decât ceilalți, ajutat să le observe pe acestea cu 
mai multă obiectivitate, să se apropie de următoarea etapă, să iasă din această zonă 
a presiunii psihice și a greutăților sufletești. Ceilalți, pentru că se ocupă de 
evenimente care s-au consumat pe alte conjuncturi, care au un conținut diferit de 
specificul asupra căreia se lucrează în această săptămână, vor resimți drama 
neputinței ca fiind mai intensă, problemele materiale li se vor părea mai mari sau 
mai complicate. Faptul că unii sunt eficienți decât alții nu trebuie să devină 
reprezentativ pentru proiectele aflate acum în derulare, pentru ceea ce urmează să 
se consume în săptămânile următoare. Greutatea prea mare se referă doar la ceea 
ce avem de făcut acum, adică este o evaluare doar asupra momentului prezent. Cine 
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o va duce mai departe în viitor va pregăti încă de pe acum un eșec. Eșecul care se va 
construi din aproape în aproape începând cu săptămâna viitoare va fi definit de 
renunțarea la ceea ce acum acestor oameni li se pare foarte greu. 

Prin urmare, 20 august este o zi de deșteptare. Cu toate că acest moment 
de deșteptare este adresat tuturor la fel, unii îl vor folosi ca un moment de orgoliu, 
interesându-se mai mult să demonstreze celorlalți că au putere și dacă pot să facă 
lucrul acesta acum vor putea și mai târziu. Se vor consuma teribil pentru ceea ce nu 
este corect din ceea ce observă și își vor atribui roluri de justițiari. Pentru că Luna 
trece în mijlocul zilei prin opoziția cu Jupiter care tranzitează ultimul sector al 
zodiei Fecioară, atitudinea justițiară este o pedeapsă pe care aceste persoane doresc 
să o aplice celorlalți. Dacă în această zonă au măsură, sunt liniștiți, moderați în 
atitudine, reținuți la vorbă, atenți pe valorile pe care le transmit, nu vor genera 
conflicte. Altfel, li se va opune rezistență, li se va spune de la obraz, vor fi 
marginalizați. Schema astrală a zilei de 20 august îi arată individului care este 
nevoia sa reală, nu cea pe care și-a rezolvat-o cu ajutorul celorlalți. Acum lipsește o 
susținere din exterior, lipsește chiar dragostea care ne-a motivat să facem o figură 
bună, lipsesc multe din cele pe care le-am considerat veșnice și despre care am 
crezut că nu vor dispărea niciodată. Abordarea acestor probleme personale fără 
aceste elemente care au susținut din umbră lasă impresia că viața este grea și că de-
acum încolo așa va fi. În mod sigur nu va fi așa cum gândim sau simțim în această 
zi, ci ar putea, dacă ținem în mod special, să le facem doar să semene cumva cu 
acestea. Nu avem de ce să ducem mai departe aceste observații, dar a ține cont de 
ele acum este un semn de atenție față de această etapă a vieții, este o dovadă de 
respect față de ajutoarele pe care le-am primit până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu transforma neobișnuitul 
pe care îl întâlnim astăzi în obișnuitul cu care vom lucra în zilele următoare. Dacă 
lăsăm lucrurile să vină de la sine, dacă suntem mai mult observatori atunci reușim 
să ne strecurăm printre aceste probleme fără să ducem mai departe, cu forța, 
drama momentului. 

 
Duminică, 21 august 

Duminica 21- 8-2016 12:08    Luna (Ari) Tri (Sag) Mars 

Duminica 21- 8-2016 14:42    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 21- 8-2016 23:42    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 
 

Semnul 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. Conjunctură ciudată. Consolidare 
pe o linie care produce acțiuni în cascadă. Încăpățânare. Disconfort cauzat de 
efort susținut. Momentul adevărului. Sensibilitatea și tandrețea sunt tratate ca 
obstacole. 

 
Ultima zi a săptămânii ne vorbește despre progresul pe care l-am făcut 

lucrând asupra prudenței sau asupra adevărului pe care l-am respectat. Acest 
progres ne poate duce către o mare realizare profesională, către o mai bună 
cunoaștere de sine sau către o inventariere corectă a problemelor care s-au făcut 
remarcate în această perioadă. 21 august devine astfel și o zi în care căutăm 
tandrețea, sensibilitatea și nu suntem supărați dacă nu le găsim. Abia acum ne dăm 
seama că a existat o forță care a activat de-a lungul acestei săptămâni și care a scos 
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în evidență un zdruncin. Achizițiile pe care le-am comportat activând într-o 
anumită direcție ne oferă acum o mai mare satisfacție decât de mult am putea să ne 
întristăm dacă nu ni se răspunde pe măsura așteptărilor la vorbe frumoase, la 
sentimente. 

Un alt element specific zilei de 21 august este cel dat de conștientizarea unei 
dorințe. Trigonul pe care Luna din Berbec îl întâlnește cu Marte din Săgetător îi 
face pe oameni să-și dorească mai mult, să răspundă unor provocări, să se simtă 
încrezători în forțele proprii într-o competiție, la un concurs, la o întrecere. Ceea ce 
conștientizează că pot face acum le va rămâne mult timp în memorie, mult timp 
acțiunile proprii vor fi susținute de lucrul acesta, de această încredere, de această 
convingere. De altfel, acesta pare să fie și principalul motiv pentru care oamenii nu 
vor să mai facă schimb de sentimente. Invoca faptul că trebuie să se concentreze pe 
o sarcină de lucru, trebuie să se concentreze pe o competiție. Luna din Berbec îi 
face însă și puțin mai rigizi decât au fost până acum, dar vor ajunge la conflict doar 
cei care și-au dorit să demonstreze celorlalți puterea prin ceartă sau alte forme de 
agresivitate. Chiar dacă este ultima zi a acestei săptămâni, nu am ieșit complet din 
acest sector care ne cere să fim prudenți. Deschiderea către această nouă formă de 
putere cere, de asemenea, să ne menținem în zona prudenței. Cine nu respectă 
lucrul acesta acum se va trezi că este atras în conjuncturi foarte ciudate, unde 
elementele dominante sunt asemenea impulsurilor agresive pe care nu și le-au 
dorit controlate sau diminuate. 

Prin urmare, ultima ziua săptămânii este o zi de răspuns. Cine a dovedit 
toată săptămâna că este educat și atent va răspunde frumos stimulilor care vin de 
pe zona publică, va vorbi cu măsură, își va alege cu atenție cuvintele, va fi cinstit cu 
cei din jur și, chiar dacă starea de spirit nu este prea bună, se va prezenta celorlalți 
prin voioșie, optimism și pozitivitate. Aceasta este maniera prin care reușesc să 
sfideze o regulă proastă, o decizie rea sau o atitudine agresivă. Nu toți însă au fost 
cinstiți de-a lungul acestei săptămâni. Acum putem vedea, în funcție de intensitatea 
atitudinii negative, dar și în funcție de zona spre care este îndreptată, gradul de 
corectitudine dovedit de-a lungul întregii săptămâni. Pentru că în ziua următoare, 
la începutul săptămânii următoare, Mercur și Jupiter se vor afla într-o conjuncție 
perfectă, momentul acesta al zilei de duminică ne spune că lucrurile sunt deja 
pregătite, cărțile sunt deja făcute, deciziile sunt deja adoptate. Ceea ce vedem acum 
nu reprezintă un proces intermediar, ci decizia finală, comportamentul pe care 
oamenii nu și-l pot schimba prea ușor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite să cădem în 
păcatul de a-i judeca pe ceilalți pentru ceea ce au reușit să obțină de-a lungul 
acestei săptămâni. Diminuarea sau înlăturarea lăcomiei este o treabă foarte grea. 
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22 - 28 august 2016 este săptămâna succesului pe care îl așteptăm de la 
peștișorul de aur prins deja în cârlig și a lucrurilor simple pe care le distrugem 
pentru că nu le înțelegem corect. Pentru că nu este simplă deloc, această săptămână 
ne va zdruncina teribil la capitolul concepții de viață, maturitate, relații cu oamenii 
pe care îi admirăm cel mai mult, dar și cu cei pe care vrem să îi vedem dispăruți din 
câmpul vizual pentru totdeauna. Un om profund nu va avea astfel de aspirații, va 
considera că această săptămână este egală, că nu va excela la capitolul evenimente 
astrale și nici la capitolul evenimente sociale, că totul este liniar-ascendent. Omul 
comun va avea un șoc major chiar de la începutul ei când se va împlini conjuncția 
Mercur-Jupiter și Soarele va intra pe zodia Fecioară. Apoi va simți fiecare zi a 
săptămânii printr-un crescendo interesant până în ultima zi, când Jupiter se va afla 
într-o conjuncție cu Venus. De la Mercur la Venus, prin mesajul planetei Jupiter, 
toate aceste lucruri par mărețe, promise, spectaculoase, interesante. În realitate, 
totul ia înfățișarea unui peștișor de aur despre care cu toții credem că este prins 
într-un cârlig și față de care încă nu știm ce solicitări să lansăm. Unii vor considera 
că progresul lor, adică dorințele împlinite de peștișor, trebuie să fie formulate de o 
manieră abuzivă la adresa celor pe care i-au condamnat tot anul, pe care i-au 
considerat vinovați de ceea ce lor le lipsește, de austeritatea pe care trebuie să o 
îndure acum. Aceștia își vor formula în săptămâna în curs dorințe ciudate, vor avea 
un comportament neobișnuit, vor folosi metoda și disciplina împotriva acestor 
adversari. Ceilalți, vor privi marcajul de pe zodia Fecioară ca fiind un semn de 
respect față de lipsurile majore pe care le au alții. Cel înțelept va considera acum că 
problemele sale sunt mult mai mici decât ale celor care, deși depun toate eforturile, 
nu se fac auziți. În această lume, în care există libertate de expresie, în această zonă 
în care este importantă comunicarea verbală, un înțelept întotdeauna va aprecia 
glasul gâtuit al unui om care vrea să spună mai multe, dar nu va putea. Toată 
această suferință, fie că este localizată în zona vieții personale, fie că este transpusă 
la nivelul unui grup sau la nivelul unui popor, va deveni elementul reprezentativ al 
acestei săptămâni care va atrage atenția celui puternic, inteligent, adevăratului 
lider, adevăratului peștișor care va putea, prin toată această forță a grupului  pe 
care îl reprezintă, să îndeplinească pe viitor anumite dorințe. Acești oameni cu totul 
speciali se vor lăsa singuri prinși în acest cârlig pentru că aceasta le este menirea. 
Toți ceilalți care vânează peștișori pentru a păcăli destinul nu fac decât să se 
întâlnească cu lucruri simple și, prin prostia, naivitatea sau ignoranța lor, le 
distrug. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți mai mult la 
cum trăim decât la ce trăim și față de cine. De aceea este mai puțin importantă 
acum explicația tehnică, cât de importantă este implicarea empatică. 
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Luni, 22 august 
Luni 22- 8-2016 12:30 Mercury (Vir) Con (Vir) Jupiter 
Luni 22- 8-2016 14:47    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Luni 22- 8-2016 19:38 Sun (Leo) --> Virgo 
 

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. Se ia o 
decizie la nivel global. Feminitatea este acuzată de superficialitate. Un depozit 
material este folosit pentru altceva. Educația este importantă. Primim 
răspunsuri. Deplasare rapidă între două extreme. Independență folosită pentru a 
ne însuși un bun la care nu am avut acces până acum. Unele lucruri merg pe dos. 
Interes material. Agresivitatea este transformată în energie superioară prin 
atitudine și vorbă. 

 
Cea mai mare parte a zilei de 22 august Soarele se va afla pe ultimul grad al 

zodiei Leu, ceea ce nu va fi un lucru ușor de suportat, nu va fi ușor de parcurs 
pentru că se insistă pe duritatea de a recupera, în mare parte, ceea ce s-a pierdut 
de-a lungul ultimelor patru săptămâni din neglijență sau din necunoaștere. Asta 
înseamnă că prima zi a săptămânii devine reprezentativă la capitolul recuperare. 
Unii se vor preocupa de recuperarea puterii, alții de recuperarea unor bunuri, de 
redobândirea unei imagini foarte bune în speranța că, în felul acesta, se pregătesc 
pentru ceea ce va veni spre ei începând cu luna septembrie. Momentul acesta, însă 
face trimitere la ceea ce s-a consumat pe finalul lunii ianuarie, ceea ce înseamnă un 
arc peste timp puțin cam mare pentru puterea de investigare a unora, evenimentele 
fiind plasate mult prea departe în timp pentru ca aceste persoane să-și mai 
amintească detalii. Unii nu se pregătesc pentru evenimente care se vor consuma 
doar în luna septembrie, ci și pentru unele care se vor consuma spre finalul acestei 
săptămâni. De lucrul acesta este direct răspunzător Soarele care, în seara acestei 
zile, intră pe zodia Fecioară, acolo unde știm că există de ceva vreme un marcaj, 
adică intră în familia marilor evenimente ce devin importante pentru comunitate 
sau pentru rasa umană în ansamblu, intră în familia evenimentelor care vor face 
istorie. Asta înseamnă că și firea omului se adaptează după anumite nevoi sociale 
sau cel puțin acesta este planul de bătaie în prima zi a săptămânii. 

O altă problemă a acestei zile este cea legată de disponibilitatea pentru efort. 
Vom fi atât de impulsivi în a ne lua ceea ce credem că ne aparține, încât am putea, 
la un moment dat, să folosim chiar argumente colective, chiar o putere colectivă, ba 
chiar se poate depăși o limită a respectului sau o limită a integrității personale. 
Doar în această zonă se poate vorbi despre o zi dominată de abuzuri. Vedetele 
acestei zile, din acest punct de vedere, ar putea fi persoanele care în ultimele patru 
săptămâni au dovedit un comportament dur, agresiv, dar nu le-a ajuns, adică ar fi 
vrut să facă mai mult, să obțină mai mult, să provoace mai multă suferință, dar nu 
au reușit. Acum vor să o ia de la capăt cu aceleași argumente, cu aceeași probleme, 
considerând că dacă inspiră frică atunci frica celorlalți îi protejează pe ei, 
torționarii, de situații agresive cărora nu le-ar putea face față. De aici înțelegem că 
teama aceasta de agresiune pe care o conștientizăm în prima zi a săptămânii va fi 
până la sfârșitul acestui interval un fel de umbră care ne va urma la tot pasul. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne pune în temă referitor la 
preocupările pe care le vom avea în tot acest interval. Ne vom interesa să 



Săptămâna 22 – 28 august 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 18 august 2016, ora 6:07 

recuperăm ceva, să ne reîntoarcem la o problemă mai veche, să devenim foarte 
operativi în tipul acesta de demersuri în ideea că ne pregătim pentru ceea ce este 
programat să se consume în luna următoare. Vom avea de-a lungul acestei zile un 
interes foarte mare pentru justiție, pentru protecție, dar nu prin metode clasice, ci 
prin alte înțelegeri, prin noi acorduri, noi căi diplomatice. Avem nevoie să fim 
responsabili în această zi pentru a nu reînvia agresiunile mai vechi, pentru a nu fi la 
fel de duri ca altădată pentru că acest context nu mai permite așa ceva. Intrarea 
Soarelui pe zodia Fecioară în seara acestei zile îi va face pe oameni mai interesați de 
muncă, de respectul pe care-l au față de ei înșiși și față de ceilalți, iar dacă în 
anumite situații vom vedea că se insistă pe lipsa respectului, pe refuzul muncii, nu 
trebuie să considerăm că acestor persoane li se atribuie alte conjuncturi astrale. Ei 
nu fac decât să arate reversul medaliei, adică nu arată aceste impulsuri sau aceste 
calități pentru că știu exact care sunt acestea de le refuză. 

Avem ocazia în această zi să vedem în ce mod a fost construită educația de 
până acum, care au fost adevăratele intenții cu care am pornit în aventura anului 
2016, în cazul în care nu le-am împărtășit până acum. Trecerea Soarelui pe zodia 
Fecioară și integrarea acestui element astral în marcajul care există deja pe acest 
semn, va fi subliniat în această săptămână, începând cu seara acestei zile, ca o mare 
așteptare din partea peștișorului de aur, cel despre care credem că este deja prins 
într-un cârlig. S-ar putea ca acest peștișor de aur să fie un mare balaur, iar lucrul 
acesta se va întâmpla nu pentru că avem un ghinion, ci pentru că, din perspectiva 
faptelor pe care le-am săvârșit de pe finalul lunii ianuarie până acum, acesta părea 
să fie adevăratul peștișor de aur. Cu alte cuvinte ajungem la adevărul proverbului: 
"Ceea ce semeni aceea culegi!". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ceea ce se 
întâmplă fără impact personal. Doar consultând aceste evenimente înțelegem din 
ce zonă ne putem recupera ceea ce ne dorim. 

 
Marți, 23 august 

Marti 23- 8-2016  0:19    Luna (Ari) --> Taurus 

Marti 23- 8-2016  0:39 Sun (Vir) Tri (Tau) Luna 
Marti 23- 8-2016 13:03    Luna (Tau) Opp (Sco) Juno 

Marti 23- 8-2016 17:50    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 

Marti 23- 8-2016 18:32    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Marti 23- 8-2016 22:14    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 
 

Subiectul este tratat cu interes. Agresiune împotriva unui factor slab. 
Suntem conduși pe un drum greșit. Inspirația ne salvează dintr-un conflict. 
Opoziție în fața unui ajutor. Se spun lucruri grave despre bunuri. Patrimoniu 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. Soluțiile pentru 
problemele trecutului nu pot fi puse în aplicare. Este nevoie de o schimbare 
majoră. În intimitate, emoțiile sunt așezate corect. Nevoie de sprijin și acceptare. 

 
Luna va trece în noaptea de luni spre marți în zodia Taur și multe lucruri se 

vor liniști de la sine sau măcar vor fi duse către adâncime, acolo unde puțini 
oameni ajung sau acolo unde nu trebuie să ajungă nimeni. Din nefericire, de pe 
această nouă poziție, Luna are de împlinit două opoziții, una cu Junon și cealaltă cu 
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Luna neagră care vor pune în dificultate integritatea personală și modalitatea de 
răspuns. 

Dar schema aceasta astrală conține și alte mesaje, așa cum sunt cele legate de 
unghiurile bune pe care Luna le va împlini cu Neptun și cu Capul Dragonului, dar 
în a doua parte a zilei. Asta înseamnă că trigonul pe care Lună-Soare îi îndeamnă 
pe oameni să judece totul după interes. Există un interes pentru care dorim să 
recuperăm un element de patrimoniu, o nouă poziție socială sau să fim văzuți într-
un anumit fel, există un interes pentru care suntem indulgenți cu anumite 
persoane, pentru care suportăm anumite reacții nedorite din partea lor, există un 
interes pentru care ne preocupăm încă de pe acum să studiem mai mult, să muncim 
mai mult sau să urmărim să ne integrăm într-o categorie socială pe care o apreciem 
foarte mult. Lupta aceasta între problemă și soluție, între opozițiile de pe axa Taur-
Scorpion și relațiile frumoase pe care Luna ne împlinește cu Neptun și cu Axa 
Dragonului, se plasează perfect în acest context al săptămânii în curs, acela care ne 
vorbește despre mari așteptări. În plus față de aceste impulsuri pe care le-am văzut 
și în ziua anterioară, apare un element nou. Din dorința de a face totul foarte bine, 
distrugem lucrurile pe care tocmai le-am obținut, demersul care ar fi dus la 
obținerea sa. Interesul rămâne în continuare viu, preocupările de asemenea, însă 
distrugerea cu pricina, nu poate fi un element bun, nu poate fi ceva peste care vom 
putea trece dacă avem în derulare un proiect ambițios. Pentru că în continuare 
avem un marcaj pe zodia Fecioară, această problematică a proiectelor ambițioase 
ne pune la încercare răbdarea și ne îndeamnă să suportăm multe din partea 
celorlalți. Vom fi foarte tulburați dacă suntem pe punctul de a obține ceva foarte 
important și, apoi, într-un moment de neatenție, stricăm totul. 

Prin urmare, cea de a doua zi a săptămânii este încărcată de o mare 
răspundere. Avem acum obligația să fim atât de concentrați și de puternici încât să 
nu stricăm lucrurile bune pe care le-am acumulat până acum, să nu devenim un 
factor stresant, să nu fim nici prea îngrijorați, dar, de partea cealaltă, să nu fim nici 
indiferenți. A ne menține pe calea de mijloc reprezintă marea obligație a acestei zile 
și lucrul cel mai greu de făcut. 

Unii, pentru a se menține la suprafață, consideră că au nevoie de ajutor și 
atunci strigă, îl solicită, caută să se înconjoare de oameni care pot să facă mai multe 
decât ei în ideea că se vor ridica, vor progresa sau vor atinge ținta pe care și-o 
stabilesc pentru momentul de față. Cert este că momentul acesta aduce o mare 
greutate pe care individul și-o așază singur pe umeri, nu vine din partea celorlalți și 
nu se poate soluționa decât prin comunicare, prin schimb de experiență sau prin 
depășirea unui obstacol personal care a fost construit refuzând comunicarea și 
schimbul de experiență. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne permite să cădem în 
tristețe. Tristețea că nu am reușit să facem ceea ce ne-am propus reprezintă o altă 
greutate. Va fi mult mai dificil să ducem mai departe aceste demersuri prin 
ecuațiile aferente celorlalte zile ale săptămânii dacă ne facem sarcina și mai grea 
inventând probleme sau lăsându-ne în voia acestei dezamăgiri. 
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Miercuri, 24 august 
Miercuri 24- 8-2016  1:43    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri 24- 8-2016 14:25    Mars (Sag) Con (Sag) Saturn 
Miercuri 24- 8-2016 15:07    Luna (Tau) Tri (Vir) Venus 

Miercuri 24- 8-2016 16:22    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Miercuri 24- 8-2016 21:06    Luna (Tau) Tri (Vir) Jupiter 

Miercuri 24- 8-2016 22:37    Luna (Tau) Tri (Vir) Mercury 
 

Competiție. Duritate prin apel la metoda sau la regulă. Ambiția devine 
foarte importantă. Evenimentele vieții sunt privite prin ceea ce trebuie rezolvat. 
Austeritatea este combătută prin instabilitatea celorlalți. 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. Devine mult mai evident mărul discordiei. Ne adaptăm unor condiții 
ciudate. Este scos la lumină un adevăr. Protecție în fața unui eșec. Domeniul 
artistic nu ne este străin. Responsabilizare. Disciplină de lucru. Ușurință în 
aplicarea unei metode complicate. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 24 august conține un unghi foarte important, 

o conjuncție, între Marte și Saturn, care ne îndeamnă să facem performanță, dar nu 
de la sine, adică nu are nimeni răbdare cu noi, nu ne așteaptă nimeni să ne 
respectăm propriul ritm de lucru, ci ne trezim dintr-odată într-o competiție, fie că 
etapa se încheie și trebuie să înceapă alta, fie că apar pe nepregătite conflicte 
parteneriale care vor lua proporții. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin 
zodia Taur ar trebui ca resursele să fie adecvate acestor competiții, adică să existe 
un suport și din acest punct de vedere, nu prin ambițiile pe care individul și le-a 
hrănit de la începutul anului și până acum. Întâlnirea aceasta dintre Marte și 
Saturn le vorbește oamenilor și despre încredere în sine. Nu este firesc să se discute 
despre încredere în sine în relații parteneriale, pentru că lupta nu trebuie localizată 
în acest segment, ci ar trebui să vorbim despre aceasta atitudine în alte tipuri de 
competiții, acolo unde acțiunea în sine cere așa ceva. Acum are loc o răsturnare a 
situațiilor pe care le cunoaștem, o inversare a lor, iar oamenii își dau seama că a 
merge mai departe prin acest demers presupune a face o schimbare și a o respecta. 
Niciodată nu a fost ușoară schimbarea prin intermediul lui Marte, dar nici prin 
intermediul lui Saturn. Acum aceste două planete își dau mâna, apar probleme atât 
de conștiință, cât și probleme de natură materială, apar conflicte atât în zone vechi 
cât și în zone noi. Din această cauză succesul pe care-l obținem în această zi va avea 
un gust amar. 

În general, întâlnirea celor două planete va pune întotdeauna problema unui 
blocaj, a unui obstacol sau întâmpinarea unei opoziții care trebuie rezolvate 
imediat. De această dată, în particularitatea acestei săptămâni, problemele apar 
prin mișcare, prin inversarea sensului mișcării, prin încordarea localizată pe o zonă 
particulară și prin eliberarea de condiționări localizată pe o zonă publică. Dacă 
oamenii nu se opresc să înțeleagă în mod corect aceste impulsuri, dacă nu rămân 
responsabili chiar dacă trebuie să fie și liberi și înțelepți, dacă nu sunt atenți la 
iluzia care se deschide în fața lor și care le spune că victoria într-o competiție este 
aceeași, dacă ești pe primul loc, atunci schema acestei zile vorbește despre un 
succes fără a distruge lucrurile bune pe care le-am acumulat până acum. Caracterul 
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complicat al momentului vine și din faptul că se face un arc peste timp față de 
începutul anului despre care puțini oameni își mai amintesc, sunt invocate 
întâmplări pe care oamenii nu și le mai amintesc în detaliu. Inversarea aceasta ar 
putea, în consecință, să producă și efecte bune, adică să aducă o mare ușurință în a 
pune în aplicare metode foarte complicate de care nu ne-am putut apropia până 
acum pentru că ne inspirau teamă ori aveam față de ele o evaluare greșită. Acum 
beneficiem de forța concentrată care vine din conjuncția lui Marte cu Saturn, dar și 
de impulsurile puternice de a ne ridica deasupra schemelor pe care le știm, de a 
rezolva probleme prin inversarea lor, prin schimbarea polilor, prin schimbarea 
persoanelor, prin jocuri de rol. 

Prin urmare, 24 august este o zi de inversiune și de oboseală. Apar sarcini 
pe care nu le recunoaștem, complicații care ni se par diferite față de cele pe care le-
am abordat în săptămânile din urmă sau în primele două zile ale acestei săptămâni 
și toată această schimbare, toată această zăpăceală ne obosește. În mod normal, în 
toate aspectele în care intervine Saturn, trebuie să descoperim ordine, precizie, 
disciplină. De această dată mult mai importantă decât cele indicate mai sus este 
inversiunea. Se întâmplă lucrul acesta pentru că prin această rememorare a ceea ce 
s-a stabilit la începutul anului și a comportat câteva modificări, câteva schimbări 
până acum, în momentul de față oamenii consideră că se pot ocupa de anumite 
probleme materiale și să le ignore pe celelalte, dacă până acum au procedat invers. 
Forma aceasta de libertate produce declicul, produce inversiunea cu pricina care ne 
va da de furcă acum. Dacă vom înțelege corect că toate lucrurile primesc acum o 
energie răsturnată, adică dacă până acum le-am apreciat acum nu le vom aprecia, 
dacă le-am ignorat acum le vom băga în seamă, ne va veni ușor să vedem care este 
natura demersurilor care cer urgentare în momentul de față. Apoi, vom reuși să ne 
menținem echilibrul fără să distrugem nimic din ceea ce avem. Inversarea aceasta 
nu va face decât să înnobileze demersul respectiv. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fi lacomi. Dacă observăm 
că această inversiune ne avantajează foarte mult, ne deschide uși pe care le-am 
crezut definitiv închise, să ne menținem în continuare în această notă a măsurii, a 
disciplinei, a echilibrului. Dacă vom depăși aceste limite, nimic nu ne mai poate 
proteja, nici măcar norocul acesta neobișnuit pe care îl întâlnim astăzi. 
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Joi, 25 august 
Joi 25- 8-2016  2:40    Luna (Tau) --> Gemini 

Joi 25- 8-2016  5:12   Venus (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Joi 25- 8-2016  6:42 Sun (Vir) Squ (Gem) Luna (Half Luna) 
Joi 25- 8-2016 19:30    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi 25- 8-2016 20:35    Luna (Gem) Opp (Sag) Mars 

Joi 25- 8-2016 21:06    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptun 
 

Aspectele benefice ale vieții sunt zdruncinată de un conflict. Starea de 
sănătate este afectată. Frica amplifică încordarea. Oamenii nu se mai simt 
norocoși. Pierderi importante la capitolul curaj sau voință. Emancipare pusă în 
pericol. Scăderea puterii de concentrare. Indiferență față de valorile celorlalți. 
Relațiile se îndreaptă către o cercetare nefirească. Ne întoarcem din drum. 
Sentimentele își caută o nouă structură pentru a se exprima. Decadența sperie. 
Viața dorește să o ia de la capăt. Există factori care frânează vindecarea. 

 
Luna va trece în noaptea de miercuri spre joi pe zodia Gemeni și va avea de 

împlinit Ultimul Pătrar, adică ultimul careu cu Soarele din acest ciclu lunar. Din 
nefericire, astăzi ea va trebui să treacă prin opoziția cu planetele Marte și Saturn, 
despre care am aflat în ziua anterioară că se află în conjuncție. Momentul acesta 
aduce, așadar, o conștientizare dureroasă, cea legată de limitele pe care le avem în a 
înțelege sau în a accepta dificultățile unei vieți trăită într-o continuă agitație. Se 
întâmplă lucrul acesta pentru că pe cer se conturează în spațiul acestei zile o cruce 
mobilă. Prea multă agitație pentru o zi atât de simplă sau o zi care ar trebui să-i 
îndemne pe oameni să-și lingă rănile, să fie atenți la starea de sănătate, la ceea ce îi 
epuizează, îi deposedează de bunuri sau îi se răcește, la ceea ce îi îmbolnăvește sau 
îi face să se simtă atât de îngrijorați. 

Este greu ca într-un moment ca acesta, într-o plină agitație, cea dată de 
perioadă, într-un context în care ni se cere să fim foarte atenți la ceea ce ne-am 
propus că vom realiza de-a lungul acestui an, la gândurile pe care le-am avut pe 
finalul lunii ianuarie, să mai fim atenți și la ceea ce avem acum, să mai fim și 
echilibrați, să evităm și o decădere prin lăcomie sau abuz. Din acest punct de 
vedere, ziua de 25 august pare să fie mult mai dificilă sau mai periculoasă decât 
ziua anterioară, cea de care toată lumea s-a temut pentru că a adus întâlnirea într-o 
conjuncție a doi malefici. Ceea ce a fost gândit în ziua anterioară devine acum 
acțiune concretă prin opozițiile pe care Luna le împlinește cu cele două planete 
aflate în conjuncție pe zodia Săgetător. Unora s-ar putea să li se pară un moment de 
emancipare, să se simtă foarte bine că pot vorbi despre ceea ce gândesc, că își pot 
prezenta ideile la scenă deschisă, dar pierd din vedere că altele sunt prioritățile 
momentului. Opoziția lui Venus cu Chiron le spune oamenilor că acum ar trebui să 
se preocupe de propriile probleme de sănătate, nu de sănătatea societății, de 
limitele pe care individul în sine le are, nu cele ale grupului său de apartenență. De 
aici și caracterul complicat al acestei zile care poate duce foarte ușor la decadență, 
la pierderea unui statut, așa cum se întâmplă în fiecare lună a acestui an. Pierderile 
acestea sunt conștientizate mai mult în perioada în care Luna va trece prin zodia 
Rac și va împlini o opoziție cu Pluton, adică în ultima zi a acestei săptămâni. Ceea 
ce se întâmplă acum vom putea înțelege, pentru că suntem mult prea interesați de 
instinct, de către acțiunea în sine, abia spre finalul acestei săptămâni. Sigur, în 
momentul conștientizării va fi deja prea târziu și nu se va mai putea reveni asupra 
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norocului pierdut. Dacă ne-am întrebat de multe ori care sunt factorii care frânează 
vindecarea, de ce încercăm să facem mai multe decât am făcut în anii din urmă și 
rezultatele sunt minime sau lipsesc cu desăvârșire, avem posibilitatea în mijlocul 
săptămânii să înțelegem care sunt aceste forțe. Tendința de a acorda mai multă 
importanță impactului social decât vieții personale, tendința de a considera că 
iubirea este pierdută doar pentru că trăim un moment de purificare când gândurile 
dureroase ies, se risipesc, se evaporă și mi se par mult mai intense, ne îndeamnă să 
credem că viața este un șir nesfârșit de probleme. Cine își va mobiliza gândurile 
atât de mult încât să observe schema activă în momentul acesta, se va proteja pe 
sine, nu îi va mai acuza pe ceilalți că sunt vinovați de ceva sau că au contribuit la 
nefericirea celorlalți, ci vor gândi că sunt binecuvântați cu ceea ce au. 

Prin urmare, 25 august este o zi de confirmare. În momentul acesta avem 
posibilitatea să credem că trăim o viață dominată de inversiune sau că trăim 
momente complicate pe care, dacă ne mobilizam, reușim să le depășim cu fruntea 
sus, însă cu mari costuri. Multe din cele care ni se înfățișează în momentul acesta 
par orientate împotriva vindecării, complicate, dureroase sau lipsite de sens. 
Pentru a le combate avem clar sentimentul că numai emanciparea este soluția. 
Dacă respectăm îndemnul aplicat acestui an, adică înainte de a ne decide asupra 
unui traseu să ne gândim de mai multe ori și să evităm extremele, atunci vom vedea 
cât de simplu este să nu amestecăm o insatisfacție de moment, un simptom care ni 
se pare că ne duce spre o mare boală, cu o mare decepție, cu o mare decădere. 
Momentul acesta devine, așadar, foarte important pentru săptămâna în curs și 
avem ocazia, mai mult decât în celelalte zile ale săptămânii, să vedem dacă avem în 
cârlig peștișorul de aur și dacă ne putem permite să ne facem o listă și din această 
listă să alegem trei întrebări, trei solicitări, trei dorințe. 

Unora li se va părea că acest caracter al zilei de 25 august este încărcat de 
umor, de veselie, de încântare sau de succes împotriva celor care le-au dorit răul, 
suferința, lipsurile. Dacă au ajuns să gândească în felul acesta demonstrează cât de 
retrograzi sunt, cât de înapoiat au gândit la începutul acestui an și cât de 
încrâncenați au fost de-a lungul acestui an menținând aceste gânduri. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a privi momentul 25 august ca 
pe unul de emancipare. Nu trebuie să ne facem iluzii, cei care au fost deschizători 
de drumuri s-au considerat victime. Puțini sunt cei care au conștientizat încă din 
timpul vieții că vor rămâne în memoria colectivă, în istoria omenirii prin această 
calitate. Dacă astăzi ne apasă acest sentiment, să nu îi acordăm atât de multă 
credibilitate. Contează mult rezultatul. 
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Vineri, 26 august 
Vineri 26- 8-2016  0:48    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Vineri 26- 8-2016  9:54    Mars (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Vineri 26- 8-2016 18:31 Neptune [Pis] Tri (Sco) Lilith 
Vineri 26- 8-2016 19:23    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Vineri 26- 8-2016 20:03    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Vineri 26- 8-2016 23:11    Luna (Gem) Squ (Vir) Venus 
 

Este ignorată o recomandare. Compromisul e bun acolo unde nu acceptăm 
recomandările celorlalți. Refuzul unei inspirații. Atitudine necuviincioasă față de 
un om slab. Fugă de realitate. Vulnerabilitate. Anarhie. Emotivitatea prea 
puternică ne îndeamnă spre compromis. Lipsa de încredere. Seducție. Viața ne 
întoarce din drum. Atitudini conflictuale. O libertate atenuează senzația de 
durere. Precauții anormale. Ne amintim de o datorie. Domeniul afacerilor este 
afectat de un mare risc. Generozitatea este pusa la încercare. Poziția centrală a 
unui individ este compromisă. Visăm prea mult la libertate. Avem nevoie de 
protecție. Fragilitate. Lucrurile simple se complică inutil. 

 
Un alt element negativ care se va consuma în spațiul acestei săptămâni este 

cel rezervat zilei de 26 august. Careul lui Marte la Neptun nu este deloc puțin lucru 
și aduce dimensiunii personale o încercare teribilă. Astăzi simțim că ființele 
perverse, mincinoase și rele au mai multă putere decât celelalte. Nu se întâmplă 
lucrul acesta pentru că Marte se află într-o relație negativă cu Neptun, ci și pentru 
că Luna neagră își definitivează trigonul cu planeta Neptun în ziua în care Luna, 
aflat acum în plin tranzit prin zodia Gemeni, se află într-o dispunere negativă față 
de Chiron din Pești și față de Venus din Fecioară. Pentru mulți pare să fie un 
moment decisiv, unul în care se stabilește dacă sunt vulnerabili sau puternici, dacă 
participă la o anarhie sau dacă sunt ființe înzestrate cu capacități speciale care pot 
aduce rezultate spectaculoase grupului în care s-au integrat. Cert este că individul, 
achizițiile sau frustrările sale, constituie elementul principal în această ecuație. 

Dacă ar fi să privim toată această reprezentare astrală aferentă zilei de 26 
august prin cele două unghiuri, am stabili că emotivitate este problema cea mai 
mare, iar vulgaritatea provocarea cea mai mare. Dacă ne referim la problemă atunci 
Marte din Săgetător ne vorbește despre o emotivitate ciudată, cea care a fost până 
acum confundată cu dezacordul, cu pierderea, cu resentimentele, cea care aduce 
individului sentimente stranii, poate chiar informații despre evenimente care nu s-
au întâmplat încă, dar și o melancolie care inspiră individului teamă și izolare. 
Marte și Neptun sunt două planete care au o vibrație diferită. Atunci când se află 
într-o dispunere precum aceasta, aduc dificultăți de adaptare, impresii false despre 
oameni, despre lucruri, despre situații, o inițiativă ciudată pentru obținerea unui 
lucru complet inutil, dar și reacții foarte rapide care devin rele tocmai pentru că 
sunt foarte rapide. În forul său interior, individul care se implică în genul acesta de 
acțiuni, crede că-și face dreptate. De aici și marea dramă a omului care strigă după 
ajutor sau care strigă după dreptate, a individului care dorește să afle adevărul și 
care se întâlnește la tot pasul cu situații care nu îi permite acest lucru. În 
comparație cu celălalt unghi spectaculos care se împlinește în această zi, maniera 
aceasta tulburătoare prin care un individ își va explora limitele personale, își va 
conștientiza defectele de caracter sau problemele, arată că dacă un individ își 
rezolva propriile probleme, poate spera să înțeleagă ceea ce se află în exterior. Aici 
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ajungem din nou la deviza generală aplicată acestei săptămâni, cea care ne vorbește 
despre speranța falsă că ni s-a prins în cârlig un peștișor de aur sau că dacă ne 
implicăm cu maximă determinare în proiectele personale neapărat obținem un 
succes și nu stricăm nimic. Este adevărat, această libertate s-ar putea să atenueze în 
mare parte durerile momentului, dar nu ne duce însă la nimic bun. 

Prin urmare, ziua de 26 august aduce un moment de confirmare ca fiind 
soluția. Mulți vor crede că semnul acesta de decădere este definitiv sau semnul 
acesta de progres este foarte bun, că realizările de acum sunt foarte importante, că 
aprecierea de acum va fi aceeași și în lunile următoare, până la finalul acestui an. Se 
va întâmpla așa pentru că ceea ce este trist și neplăcut din 26 august poartă 
amprenta unei mari dezamăgiri, care nu va fi susținută de lunile următoare, iar 
ceea ce este corect, bun și avantajos poartă amprenta unei mari tentații, ca și cum 
cineva ne-ar testa dacă suntem sensibil la laude, aprecieri sau la alte forme de 
recompense. 

Sfera individuală schema astrală aferentă acestei zile este dominată de un 
moment de îndoială, care vine ca urmare a împlinirii careului dintre Lună și Axa 
Dragonului din miezul nopții. Ne trezim cu poezia învățată, apoi, până spre seară, 
gândim dacă nu cumva ceea ce am visat se va întâmpla, ceea ce intuim va deveni 
realitate, ceea ce ni s-a șoptit ca o sugestie sau ca o recomandare nu cumva se va 
împlini întru totul. Există multă confuzie pe cerul astral al zilei de 26 august și din 
această cauză ar trebui să ne gândim de mai multe ori înainte de a acționa pentru 
că nu am scăpat încă de marcajul de pe zodia Fecioară, cea care obține rezultate 
speciale numai atunci când procedează în felul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi prudenți atunci când 
acuzăm, de a fi prudenți atunci când acceptăm, de a fi rezervați atunci când trebuie 
să decidem în locul altora. 

 
Sâmbătă, 27 august 

Sambata 27- 8-2016  1:09    Luna (Gem) Squ (Vir) Jupiter 

Sambata 27- 8-2016  3:30    Luna (Gem) Squ (Vir) Mercury 

Sambata 27- 8-2016  6:08    Luna (Gem) --> Cancer 

Sambata 27- 8-2016 14:10 Sun (Vir) Sex (Can) Luna 
Sambata 27- 8-2016 21:16    Luna (Can) Tri (Sco) Juno 

 

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 să ne 
oprim. Căutăm circumstanțe atenuante. Dragostea nu poate fi înlocuită. Cerem 
detalii. Indiferență. Mișcarea antrenează și defecte, nu doar calități. Ambiție. Se 
schimbă un domeniu de activitate. Provocări prin mobilitate. 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. 

 
Trecere a Lunii pe zodia Rac ne vorbește despre o separare. În mod normal 

lucrul acesta ar trebui să fie foarte clar sau să se contureze în jurul unor coagulări 
foarte interesante, încât oamenii să regrete mai puțin sau deloc, să uite durerile 
trecutului și să privească înainte. Luna pe această zodie se află în domiciliu și își 
acordă întotdeauna circumstanțe atenuante. Știm însă că din 2008 încoace, de 
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fiecare dată când Luna trece prin acest semn, va trebui să întâlnească opoziția cu 
Pluton. În acest ciclu, nu se va întâmpla pe 27 august, ci în ziua următoare, pe 28 
august, moment când oamenii vor fi fascinați de un succes care le iau ochii și care îi 
va duce la pierzare. De această dată, când Luna abia intră pe acest semn, oamenii 
vor simți că dragostea este mult mai importantă și că fericirea de acum, cu toate că 
nu este înțeleasă, nu își găsește locul binemeritat în dimensiunea personală. Le 
lipsește inspirația, adică fac totul după cum li se pare că e corect, după cum au mai 
făcut, după cum au făcut și alții sau după cum cred că este corect. Uranus, în 
calitate de planetă neaspectată, zdruncină acest sector al inspirației de care avem 
acum o mare nevoie. Din această cauză, tocmai pentru că le lipsește inspirația, 
oamenii au clar senzația că dragostea poate fi înlocuită. Dragostea nu poate fi 
înlocuită, iar de lucrul acesta ne va fi foarte clar imediat ce, în seara acestei zile, 
Luna se va afla într-un trigon cu Junon. Există multe provocări legate de deplasare, 
mobilitate, meserie sau îndeplinirea unor sarcini profesionale, dar acestea nu 
afectează mobilitatea, nu afectează proiectele pe care le-am avut, cele care au fost 
active de la începutul anului și până acum. Dacă dorim să reușim în tot ceea ce ne 
propunem acum ar trebui să evităm regretul, să nu considerăm că faptele pe care le 
facem sunt incorecte doar pentru că nu primesc acceptul celorlalți, că nu sunt 
tolerate sau sunt criticate. Apare însă o mare complicație legată de viața intimă, de 
recunoașterea statutului de femeie sau bărbat, de rolul pe care o anumită persoană 
îl poate avea într-un cuplu sau în societate dacă dorește să vândă genul acesta de 
imagine. 

Prin urmare, 27 august aduce mici disfuncționalități într-un proiect 
amplu. Unii vor considera că acesta este drumul pe care trebuie să-l parcurgă 
pentru a ajunge la fericire, acesta este compromisul pe care trebuie să-l facă pentru 
a fi apreciați, lăudați sau ajutați să treacă pe nivelul următor. În realitate, 
sentimentele acestei zile sunt confuze pentru că dimensiunea aceasta psihologică 
ori schema aceasta afectivă compactă primește impactul Lunii negre din zodia 
Scorpion care nu îi poate permite individului să fie sincer în totalitate, nici față de 
el, dar nici față de ceilalți. Oamenii care sunt foarte afectivi arată acum că au o 
agendă ascunsă, că nu vor să-și pună proiectele pe tapet, să le discute deschis cu 
toată lumea, să fie disecați de cei care au capacitatea intelectuală sau cunoștințele 
pentru a face lucrul acesta. Asta înseamnă că ziua aceasta aduce și un regret, dar va 
fi, în mare parte, mult mai permisivă și mai liniștită decât ultima zi a acestei 
săptămâni care aduce, prin multe unghiuri care se împlinesc, confirmări negative, 
confirmări pozitive, semne ale progresului sau decadenței. Momentul acesta, în 
comparație cu ceea ce se va consuma în ultima zi, va fi unul de respiro. Dacă vom 
consulta din timp aceste previziuni vom înțelege de ce trebuie să ne pregătim 
pentru ziua următoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne preocupa astăzi să 
acumulăm răbdare, timp, energie, cunoștințe sau putere. Toate acestea vor fi 
folosite mâine. 
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Duminică, 28 august 
Duminica 28- 8-2016  0:58    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Duminica 28- 8-2016  1:17    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 

Duminica 28- 8-2016  1:28   Venus (Vir) Con (Vir) Jupiter 
Duminica 28- 8-2016  4:43    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Duminica 28- 8-2016  8:41    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Duminica 28- 8-2016 23:54    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 
 

Forță mentală. Se zboară către un nou ideal. Succes prin căldură și lumină. 
Viața o ia de la capăt și nu obosește. Putere suplimentară. Victoria vine prin 
intermediul unui lider puternic și generos. Viitorul sună bine. Ne deschidem către 
un personaj care ne poate ajuta. Se luptă cu lăcomia. Activități pentru 
transformarea simbolurilor în realitate. Teamă de imobilitate. Se caută o 
adâncime. Nevoie de protecție. Găsim soluții ingenioase la probleme complicate. 
Viața spirituală ne reamintește de iluminare. Suntem martorii unei mari 
transformări. 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. 

 
Ceea ce se va consumă în ultima zi a acestei săptămâni va deveni un element 

reprezentativ al anului 2016. Conjuncția lui Venus cu Jupiter este un element 
spectaculos, cu atât mai mult cu cât nici Jupiter, dar nici Venus, Doamne ferește, 
nu primesc din partea zodiei Fecioară energii speciale. Niciuna dintre aceste două 
planete nu se simte bine în acest semn. Vom vedea în anul următor, la următoarea 
conjuncție Venus-Jupiter, când Jupiter se va afla deja pe zodia Balanță, unde Venus 
se află în domiciliu, cam care va fi nota acestui aspect. În momentul acesta vorbim 
despre ceva cu totul special, despre fuziunea unor forțe pozitive, despre obținerea 
unui avantaj deși nu era posibil, adică atingerea maximului de rezultat cu resurse 
minime.  

În contextul acestei săptămâni, schema acestei conjuncției Venus-Jupiter are 
o componentă aparte, una care nu ține de conexiunile care există între perioade, de 
marile mesaje care se adresează lunilor sau decadelor. Săptămâna aceasta ne 
vorbește despre un peștișor de aur pe care unii cred că l-au prins deja. Conjuncția 
Venus-Jupiter poate fi acest peștișor de aur care poate îndeplini trei dorințe. Având 
în vedere că în dimineața acestei zile, la câteva ore de când conjuncția Venus-
Jupiter se va împlini, Luna va trece prin opoziția cu Pluton, toată această schemă, 
care ar putea să ne dezvăluie un mare adevăr, să descopere un personaj foarte 
capabil care a fost până acum în umbră, va fi pusă în slujba unei boli. În această 
lună, opoziția Lună-Pluton se referă la boală, la anumite zone ascunse ale ființei pe 
care nu le-am explorat adecvat, la o forță mentală pe care am utilizat-o împotriva 
celorlalți. Conjuncția lui Venus cu Jupiter vine pe acest fond ca un catalizator sau 
ca un factor de reglare. Devenim personaje pozitive într-un context foarte ciudat 
doar dacă de la începutul anului și până acum am depus toate eforturile pentru ca 
această calitate să fie împlinită. Acest unghi dintre cei doi benefici împlinește mari 
așteptări și delimitează trecutul marcat de efort de viitorul victorios. Pentru toți 
ceilalți, momentul acesta seamănă ca o pedeapsă divină, cea care nu se va împlini 
niciodată, pentru că Dumnezeu este milostiv și bun, dar care va pluti întotdeauna 
deasupra omului iubitor de fapte rele pentru a-i frâna aceste impulsuri și a-l 
corecta. În felul acesta, schema astrală a zilei de 28 august are semnificații 
multiple. Pe de o parte, subliniază forța mentală de care dispune un om care 
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muncește sistematic, care este serios și care își iubește semenii, care nu dorește să îi 
înșele, ci să îi ajute atât cât poate, să le ofere soluții pe care ei să le pună în aplicare 
și să-și rezolve problemele, iar, de partea cealaltă, schema aceasta vorbește și 
despre o justiție divina, care împlinește și ordinea perfectă a universului, dar și 
forțele care reglează eventualele derapaje. Deși pare foarte abstractă, această ultimă 
zi a săptămânii devine chiar confirmarea devizei generale aplicată acestui interval, 
cea care face trimitere la existența unui peștișor de aur ce ne poate împlinii multe 
dorințe, dar și a posibilităților de a ne distruge ceea ce dorim să obținem cel mai 
mult. 

Pentru oamenii comuni, 28 august este o zi în care vor fi fascinați de un lider, 
își vor aduce aminte de mari vorbe de duh, vor fi atrași de soluții ingenioase, de 
probleme complicate, de boli vindecate în mod miraculos, de profeții. În realitate, 
oamenii aceia care au făcut lucruri minunate au fost, inițial, oameni comuni, așa 
cum suntem și noi. De la acest statut până la acela este nevoie să îndeplinim câteva 
condiții. Una dintre ele este efortul susținut. O altă condiție este respectul continuu 
față de oameni și față de valorile lor, indiferent de faza în care se află aceste 
persoane. Dacă aceste condiții sunt împlinite atunci noi, oamenii comuni, putem 
deveni și noi ființe cu totul speciale. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine o zi în care facem o simbioză 
interesantă cu omul foarte pervers sau cu cel puternic, devenind parte dintr-un 
ideal foarte ambițios sau element reprezentativ într-o degringoladă, într-o ipostază 
socială zăpăcită care să încurajeze descurajarea și deziluzia. Este puțin probabil că 
această conjuncție Venus-Jupiter să fie reprezentativă în demersuri atât de rele, dar 
o putem vedea ca un element reprezentativ și în acest sector dacă omul care o 
folosește crede că, făcând rău, se evidențiază în grupul de apartenență, devine 
puternic sau mai bun decât ceilalți. Pentru că Venus pe zodia Fecioară are o 
trăsătură mai puțin fericită, întâlnirea sa cu Jupiter poate avea și această notă 
tragică, poate aduce o mare putere torționarilor. Nu trebuie însă să considerăm că 
acesta este un element definitoriu. Nota aceasta particulară vine doar pentru că 
Venus pe zodia Fecioară este în cădere (cea mai rea poziție). Pentru nimeni 
întâlnirea acestor două planete nu poate avea, fără îndeplinirea anumitor condiții, 
beneficii spectaculoase. În consecință, avem nevoie să ne protejăm de obiceiuri 
sănătoase, de persoane care au o moralitate ce nu poate fi pusă la îndoială, de un 
patrimoniu solid. 

În rest, evenimentele par simple, bazate mult pe o gândire structurată, pe 
regula pe care am respectat-o de-a lungul acestei săptămâni și care ne-a îndemnat 
să facem anumite lucruri sau să nu facem, să preferăm ceva sau să respingem. 
Forma aceasta de simplitate se poate regăsi în mai multe tipuri de acțiuni, 
indiferent cât de sofisticate sunt ele. Cea mai mare greșeală pe care am putea să o 
facem acum este să gândim rău față de un apropiat doar pentru că acum îl 
considerăm vinovat. Va trebui să așteptăm săptămânile următoare să vedem dacă 
vina pe care i-o atribuim se confirmă. Dacă ne grăbim acum, acuzațiile acestea se 
vor întoarce împotriva noastră ca atare sau sub formă de boală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a aștepta ca un eveniment să 
se întâmple înainte de a-i pune eticheta de bun sau rău, de profund sau superficial, 
de constructiv sau compromițător. 
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29 august - 4 septembrie 2016 este săptămâna curbelor reinventate și a 
resentimentului care sfidează binele fragil al omului bun. Prin ceea ce se va 
consumă acum vom înțelege că săptămânile anterioare ne-au pregătit pentru un 
episod foarte important sau pentru o suită de episoade la fel de importante despre 
care vom afla, în ultima zi acestei săptămâni, că fac parte dintr-un întreg. S-ar 
putea ca fiecare zi, privită separat de celelalte, să nu aibă un înțeles clar în raport cu 
acest întreg, dar la finalul săptămânii vom vedea că lucrurile stau altfel. Această 
săptămână ne mobilizează la capitolul sinceritate, autoritate și constanță. Vorba 
poate deveni foarte ușor o armă, un instrument de evoluție sau un susținător 
puternic al unei deviații de comportament. Această deviație de comportament, de-a 
lungul acestei săptămâni, va fi argumentată într-un mod foarte divers. Fie că ea 
face referire la un mesaj material, la unul afectiv sau mental, fie că face apel la o 
mare putere psihică sau la o mare slăbiciune, va avea o notă comună, un element 
care va fi regăsit peste tot. Îi va pune pe oameni în competiție și competiția în sine 
le va consuma din puterea pe care ar trebui să o folosească pentru autocunoaștere, 
pentru liniștire, pentru vindecare. 

Această săptămână este foarte bogată la capitolul evenimente astrale, unele 
dintre ele remarcabile. Este vorba despre careul pe care Marte îl împlinește la Axa 
Dragonului, semn de vulnerabilitate, de reproș, de opoziție, pentru oameni buni 
împotriva unor obiceiuri proaste, pentru oamenii superficiali împotriva succesului 
celorlalți. Apoi, după ce Venus va intra pe zodia Balanță ne vom confrunta și cu 
inițierea mersului retrograd al planetei Mercur care va dura aproximativ trei 
săptămâni. Oamenii care preferă să fie competitivi vor realiza până la finalul acestei 
săptămâni că și-au ales un moment foarte prost pentru a face așa ceva. Mercur 
retrograd la modul general, aduce dificultăți de limbaj, de înțelegere ori de a 
construi un mesaj clar și coerent, iar pe zodia Fecioară aduce incapacitatea de a ne 
apropia de bunurile care ne sunt cu adevărat utile, de a ne calcula foarte precis 
efortul pe care trebuie să-l facem pentru a obține ceva. Asta înseamnă că vom vedea 
începând cu 30 august oameni exprimându-se fără măsură, cerând prea mult, fiind 
lacomi deși, de felul lor, nu sunt așa. 

Apoi, în mijlocul săptămânii, debutul lunii septembrie se face cu Luna nouă. 
Toată această conjunctură care ne solicită foarte mult ne cere să facem un efort în 
plus pentru a deveni mult mai stabili pe traseul pe care ne aflăm pentru 
următoarele patru săptămâni. Această suprapunere a perioadelor ni se va părea de-
a dreptul obositoare pentru că nu doar se întrepătrund deplasarea retrogradă a lui 
Mercur cu următorul ciclu lunar care debutează cu 1 septembrie, ci săptămâna în 
sine aduce în același loc vibrații specifice lunii august cu vibrații specifice lunii 
septembrie, despre care știm că sunt diferite ca localizare, dar se preocupă tot la 
putere, în primul caz dezvoltată în raport cu slăbiciunile unui individ, iar în al 
doilea în raport cu propria eficiență. 

Ultimele trei zile ale acestei săptămâni ne oferă, fiecare în felul său, un 
impuls către a deveni mai responsabili. Dacă pe 2 septembrie devenim responsabili 
prin greutăți, pe 3 septembrie devenim responsabili prin binele care nu le folosește 
la nimic, iar în ultima zi a acestei săptămâni prin înțelegerea situației în ansamblu. 
Cine va privi în mod superficial episoadele acestei săptămâni va vedea cât de mult 
greșește, cât de mult a greșit în momentele acestui an invocate punctual la un 
moment dat, dar și cât de mare este posibilitatea ca pe viitor să procedeze la fel. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti cât de 
important este să fim iubitori de oameni. Dacă nu vom putea în această săptămână 
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să fim iubitorii de oameni, înseamnă că nu am fost și nu suntem capabili să 
apreciem calitățile lor. Dacă nu vom reuși să identificăm, nu pe baza prejudecăților 
cum am făcut până acum, ci prin observație obiectivă, calitățile lor, ne va veni 
foarte greu să vedem care este drumul către reîntregire. Eșecul acestei săptămâni 
va închide, pentru o perioadă, acest traseu și va face în așa fel încât, din când în 
când, aceste calități pe care nu le-am văzut așa cum sunt să ni se înfățișeze prin 
umbrele lor, prin dublurile pe care le au într-un plan complementar, adică prin 
defecte. Cu alte cuvinte, dacă nu vom vedea acum ceea ce este bun, pe viitor vom 
simți, dar nu ne oferă nimeni garanția că acea conștientizare va fi și realizată într-
un mod plăcut. Nu ne oferă nimeni garanția că binele de acum va fi la fel și pe 
viitor. 

 
Luni, 29 august 

Luni 29- 8-2016  0:41    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Luni 29- 8-2016  6:56    Luna (Can) Sex (Vir) Jupiter 

Luni 29- 8-2016  9:17 Mercury (Vir) Con (Vir) Venus 
Luni 29- 8-2016  9:25    Luna (Can) Sex (Vir) Mercury 

Luni 29- 8-2016  9:25    Luna (Can) Sex (Vir) Venus 

Luni 29- 8-2016 11:14    Luna (Can) --> Leo 
 

Stabilitate. Efort fizic încununat de succes. Ridicarea vibrației. Imperativele 
biologice se transformă în imperative spirituale. 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. Suntem în fața unui mare bine ce ar putea să 
fie finalul unei perioade bune. Creație interesantă. Se merge la esența lucrurilor. 
Mintea se curăță. Demonstrație de măiestrie. Capriciile vieții emoționale 
demonstrează putere și inteligență. Este nevoie de claritate. 

 
Debutul săptămânii se face printr-o conjuncție care ar fi trebuit să fie unul 

dintre cele mai frumoase aspecte ale săptămânii în curs. În realitate, este un 
îndemn la efort, la contracție, la întâlnirea cu durerea, la abordarea unor procedee 
ce ar trebui să se finalizeze cu o purificare eficientă a corpului, a minții, a sufletului. 
Este prea puțin să ne ocupăm de lucrurile acestea doar o singură zi. Este un 
capriciu să considerăm că numai făcând ceea ce trebuie într-o singură zi am 
rezolvat o mare problemă a destinului. Suntem în continuare în fereastra careului 
pe care Marte îl împlinește de ceva vreme cu Axa Dragonului și beneficiile acestei 
zile sunt mici, încărcate de teama de eșec, de necesitatea de a compensa lipsurile. 
Omul este obișnuit să creadă că îl împlinește doar ceea ce nu are și de aceea își 
construiește un întreg sistem de percepție care să-i argumenteze lucrul acesta. De 
aceea trăim într-o societate bolnavă, într-o societate care îl obligă pe individ să fie 
într-o agitație continuă, să acumuleze, să se deplaseze, să fie nemulțumit, să critice. 
Mulțumirea de a fi ceea ce ești reprezintă o mare problemă a acestei societăți. 

Pentru că Luna se află acum pe finalul tranzitului său prin zodia Rac primim 
mesaje interesante. Aceste mesaje, în mare parte, sunt bune, pentru că ele fac parte 
din această zonă a impulsurilor benefice, dar ajunse pe zona publică ele nu mai 
găsesc înțelegerea adecvată. Cu alte cuvinte, încercăm să fim mai buni, dar nu ne 
iese, vrem să facem fapte bune sau să lăsăm o urmă puternică a trecerii, dar ne 
alegem prost instrumentele și poate și colaboratorii. Cu toate acestea, ziua nu-i 
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pierdută pentru că Mercur în Fecioară se află în domiciliu și încearcă să schimbe 
această percepție afectivă eronată sau încearcă să încadreze în norme corecte 
răspunsuri complicate venite din anturaj pentru care individul are întotdeauna o 
reacție afectivă dificilă sau neclară. Astfel, debutul săptămânii ne poate duce către 
creativitate sau către inventivitate, ne poate îndemna să ne coordonăm forța în 
mod corect, dar nu ne ajută să depășim un test: testul încrederii. 

Prin urmare, debutul săptămânii curbelor reinventate și a resentimentelor 
care sfidează binele fragil al omului se face prin accesul la încredere. Luna pe zodia 
Rac este mult mai aproape de romantism decât de încredere, răspunde mult mai 
ușor impulsului de a fi perseverentă, de a muncii până la epuizare, decât de a avea 
încredere că efortul acesta poate fi făcut și de altcineva sau, în etapa aceasta, îi va 
veni greu să privească sarcinile celorlalți cu respect, cu toleranță, cu seriozitate. 
Forma aceasta de încredere este, de altfel, și o demonstrație de măiestrie pe care o 
putem realiza, dacă vom putea, față de cei dragi, pentru a-i impulsiona să privească 
mai departe ori să își continue demersurile pe care le au, adică le transferăm din 
încrederea pe care o avem în faptele lor pentru ca ei, la rândul lor, prin aceste fapte, 
să consolideze încrederea celorlalți în seriozitate, gândire profundă, atenție, 
respect. Unii vor considera că sunt avantajați astăzi să vorbească despre ei, despre 
ce au făcut în ultima vreme, despre ce le-ar plăcea să facă de acum încolo, alții vor 
considera că a le împărtăși celorlalți cât de mult au muncit sau efortul pe care l-au 
făcut de la începutul anului și până acum reprezintă un semn de vulnerabilitate. 
Adevărul se află undeva la mijloc, adică suntem îndemnați, totuși, să împărtășim 
celorlalți din experiențele proprii, dar să și privim acest procedeu cu încrederea că 
nu trăim într-o lume agresivă și că poveștile acestea frumoase despre ceea ce am 
trăit în ultima vreme nu schimbă cu nimic rostul vieții, nu schimbă calitatea 
faptelor a ceea ce am săvârșit. Astfel, conjunctura zilei de 29 august ne îndeamnă să 
fim lucizi și să nu dramatizam inutil doar pentru că ni se pare că vedem, din 
unghiul în care ne situăm, mult mai clar firele complicate ale destinului și 
consecințele a ceea ce facem ori împărtășim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a trăi prin gânduri curate. 
Oamenii sunt conectați, ei nu își transferă gândurile ca printr-un vid, ci gândurile 
lor se întâlnesc la un moment dat într-o zonă comună după ce, în momentul 
emiterii, s-a produs deja o undă de șoc. Dacă vibrațiile pe care le generăm gândind 
într-un fel sunt frumoase atunci și zona în care aceste emisii se vor întâlni cu ale 
celorlalți va fi un paradis. 
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Marți, 30 august 
Marti 30- 8-2016  1:26    Mars (Sag) Squ [Vir] North Node 
Marti 30- 8-2016  3:57    Luna (Leo) Squ (Sco) Juno 

Marti 30- 8-2016  5:06   Venus (Vir) --> Libra 
Marti 30- 8-2016  5:22    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 

Marti 30- 8-2016  7:35    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Marti 30- 8-2016 10:53    Luna (Leo) Tri (Sag) Mars 

Marti 30- 8-2016 15:57 Mercury <Vir> S/R 
 

Ne întâlnim cu un profesor. Mare agresivitate față de un om slab. Încercare 
puternică a vieții. Îndemnurile ne duc spre unitate. Preocupări față de un viitor 
iluzoriu. Putere psihică. Suntem martorii unor mari evenimente. Ne acordăm 
circumstanțe atenuante. Luptăm împotriva unor obiceiuri proaste. Comunicare 
ușoară. Schimburi de experiență. Transferul cunoașterii către o zonă nouă. Se 
dramatizează cu măsură. Se caută adepți. Eliberare de o presiune economică. 
Persoanele sunt confundate cu situațiile. Se vorbește despre generații și despre 
transformarea acestora. Spirit competitiv. Se caută progresul. O ezitare ne face 
să batem pasul pe loc. 

 
Relația proastă pe care Marte o definitivează acum cu Axa Dragonului ne 

aduce în centrul atenției o problemă de adaptare. Există multă agresivitate care 
vine din această schemă și care încearcă să contureze ideea că poate nu suntem 
suficient de performanți, nu am reușit să atingem nivelul pe care l-am promis, nu 
suntem în stare să ne ridicăm acolo unde am spus că suntem deja. Preocupările față 
de imaginea publică ar putea să fie prea mari, prea importante, în așa fel încât să se 
confunde seriozitatea cu fermitatea, devotamentul cu încrâncenarea. În aceeași zi și 
Venus va intra pe zodia Balanță și mulți vor considera că prin sentiment reușesc să 
obțină o putere psihică superioară, că și comunicarea este mult mai ușoară, 
schimbul de experiență se face mult mai ușor și se eliberează de o presiune legată 
de administrarea bunurilor sau de respect. Este doar o iluzie pentru că în a doua 
parte a zilei de 30 august Mercur își va iniția mersul retrograd pentru aproximativ 
trei săptămâni și multe din cele care erau încadrate în această zonă a respectului 
sau a seriozității intră în criză. Când vine vorba de muncă, oamenii bat pasul pe loc 
sau dacă vor să muncească au nevoie de resurse suplimentare, de reperele stabilite 
în marile perioade de formare, despre asocieri cu oameni puternici bune. 

Din nefericire, caracterul acesta compromițător al zilei de 30 august nu ne 
poate oferi circumstanțe atenuante decât condiționat. Problema aceasta a adaptării 
a trebuit să facă referire la miracole, la întâmplări care au fost până acum 
insurmontabile, care au fost blocate pentru că nu există o comunicare ușoară, dar 
exista o grijă foarte mare față de bani sau față de bunuri. Marcajul acesta la care 
participă Axa Dragonului primește și suportul imatur al conjuncției care se 
consumă pe finalul zodiei Fecioară. Careul acesta al lui Marte la Axa Dragonului 
este semn de lezare sau de neîncredere în idealul care strigă cel mai tare, ca și cum 
tipul de acțiune pe care îl preferăm acum trebuie să bruscheze frica de întuneric, de 
sărăcie sau de singurătate. Pentru că Marte în Săgetător nu are măsură, nu se teme 
de nimic, răspunde foarte repede provocărilor și conține o aprigă dorință de a 
învinge, momentul acesta ce are în spate presiunea care vine din zodia Fecioară și 
care pune o greutate pe munca sau pe desconsiderarea pe care omul și-o impune 
prin muncă asiduă pe care o face, prin greșelile pe care este dispus să le facă în 
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munca sa, transformă momentul zilei de 30 august într-o formă de agresivitate ce 
va lăsa urme adânci în relațiile individului sau în imaginea sa publică. 

Prin urmare, momentul acesta în care Marte se află într-o relație proastă 
cu Axa Dragonului ne pune în dificultate pentru că pierdem drumul, ne îndoim 
prea mult de ceea ce nu am reușit să obținem până acum și eșecul acesta nu ni se 
pare esențial. Esențial este că reușim să vedem și că ni se arată foarte clar în jurul 
acestuia soluțiile miraculoase, cele care reprezintă o adevărată recompensă ce vine 
din partea destinului. Venus intră acum pe zodia Balanță și rupe această schemă 
ciudată care are o remanență puternică asupra individului și care vine de pe finalul 
zodiei Fecioară. Omul care alege să dramatizeze foarte mult, de fapt alege să ducă 
mai departe o presiune economică, financiară, o grijă față de bunurile proprii, față 
de nevoile celor din jur sau față de stabilitatea personală. 

Apoi, schema aceasta dominată de Marte și Axa Dragonului se referă și la 
autocontrol, ca și cum problemele acestea care nu au fost rezolvate până acum sunt 
haotice și au un mare impact asupra celorlalți. Individul care își îndreaptă atenția 
către eșec se va teme foarte mult să nu fie judecat de ceilalți, riscând să devină un 
inadaptabil. De partea cealaltă, trecerea lui Venus pe Balanță îi îndeamnă pe 
oameni să fie atenți la frumos, la eleganță, la rafinament, dar, referindu-ne strict la 
momentul zilei de 30 august, vor face lucrul acesta cu invidie. Li se va părea că 
frumosul este la celălalt, puterea și rafinamentul, de asemenea. Pentru a-și face 
dreptate vor considera că trebuie neapărat să și le însușească. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi din nou atenți la lăcomie. 
Agresivitatea nu ne va aduce acum atât de ușor spre teamă, cât ne va duce spre 
lăcomie. 

 
Miercuri, 31 august 

Miercuri 31- 8-2016  7:22    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Miercuri 31- 8-2016 18:24    Luna (Leo) --> Virgo 
 

Se face o paralelă. Mintea dorește să se întoarcă la ceea ce a învățat mai 
bine. Nu se vede pădurea din cauza copacilor. Simbolurile ne dau de furcă. Scade 
rezistența fizică. Suntem tentați de lucruri indecente. Ritualul zilnic este frumos, 
dar inutil. Suntem îndemnați să înțelegem modestia și umilința. Acel aspect al 
vieții ce a fost considerat inutil are acum o mare implicație asupra puterii. 
Sămânța unor aspirații germinează bine. Cerem confirmări prin dezvăluiri. 

 
Ultima zi a lunii august ne aduce în fața unei retrospective interesante. În 

primul rând, oamenii vor încerca să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat în ultima 
perioadă, în primele două zile ale acestei săptămâni sau, în cazul celor cu putere 
mentală mult mai mare, în această lună, pentru a putea face o paralelă interesantă 
între momentul prezent și alte momente care le vin, inopinat, în minte. Dacă apelul 
la evenimentele  trecute este unul care invocă episoade dominate de scandal, de 
inversiune, de revoltă împotriva bunului cuiva, așa cum am văzut că s-a întâmplat 
în primele două zile ale acestei săptămâni, momentul de final al lunii august scade 
rezistența la efort, scade rezistența corpului în fața unei agresiuni, chiar în fața unei 
boli și concluzia de acum, cea care ar trebui să-l ridice pe individ pe nivelul 
următor, îi arată lungul nasului, obrăznicia, greșelile pe care le-a făcut în mod 
repetat. În momentul acesta nu mai putem vorbi despre o acomodare față de 
retrogradarea lui Mercur, tocmai de aceea impulsul pe care oamenii îl primesc de 
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dimineață, prin trigonul Lună-Uranus, îi face pe aceștia să creadă că toată această 
zăpăceală sau tot acest haos este rezultatul puterilor. Nu, nu haosul în sine este 
rezultatul puterilor, ci interpretare pe care o dau acestor evenimente. Povestea zilei 
de 31 august poate deveni foarte tristă dacă se încalcă un ritual, dacă se întârzie la 
locul de muncă, dacă se întârzie cu plata, dacă se iese din ritm. 

Cu toate că schema aceasta ridică un semn de întrebare față de seriozitatea 
pe care am avut-o în ultima perioadă, puțin vor fi aceea care vor întoarce această 
observație, această concluzie către înțelepciunea de viață. Oamenii caută acum 
satisfacție, cu atât mai mult cu cât Luna se va afla, o parte din zi, pe zodia Leu, deci 
îi încurajează pe aceștia să creadă că merită să primească mai multă atenție sau o 
răsplată bogată, iar, spre seară, când va fi în Fecioară îi va îndemna pe oameni să 
considere că asociații sau colaboratorii sunt obligați să îi ofere această plată. 
Trecerea aceasta de la mândrie la deposedare, de la o aroganță nobilă la o aroganță 
caustică, reprezintă elementul definitoriu al zilei de 31 august. 

Prin urmare, momentul acesta îi îndeamnă pe oameni să-și controleze 
impulsurile negative, frica de sărăcie, teama de singurătate sau alte impulsuri care 
nu duc la evoluție. Desigur, nu toți se gândesc în momentul acesta la evoluție, dar 
ar trebui, pentru că numai un om care își îndreaptă puterile către consum, către 
uzură, către epuizare va fi astăzi bolnav, îngrijorat față de patrimoniul zilei de 
mâine, atent pe bunurile celorlalți pe care și le dorește, dar nu pe bunurile sale, pe 
care le are deja. 

În consecință, schema aceasta testează o forță a spiritului pe care cei 
puternici au dovedit-o de multe ori de la începutul anului și până acum fără să 
aștepte un răspuns, fără să fie lăudați sau fără să aștepte din partea celorlalți o 
anume recompensă. Ceea ce se vinde și se cumpără acum este, în mare parte, lipsit 
de valoarea necesară evoluției, dar poate avea valoare conjuncturală, cea care 
hrănește o satisfacție de moment. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda visul cu dorința 
de evoluție. În această zi obsesia confortului îi îndeamnă pe oameni să viseze la un 
confort și mai mare, în timp ce tot ceea ce are viață în jur îi strigă din interior. 

 



Săptămâna 29 august – 4 septembrie 2016         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 august 2016, ora 7:00 

Joi, 1 septembrie 
Joi  1- 9-2016 12:06 Sun (Vir) Con (Vir) Luna (New Luna) 
Joi  1- 9-2016 13:01    Luna (Vir) Sex (Sco) Juno 

Joi  1- 9-2016 13:28    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Joi  1- 9-2016 14:35    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Joi  1- 9-2016 16:09    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Joi  1- 9-2016 18:23    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Joi  1- 9-2016 21:39    Luna (Vir) Squ (Sag) Mars 

Joi  1- 9-2016 22:59    Luna (Vir) Tri [Cap] Pluto 
 

Convingerile sunt încadrate corect. Frustrare pe un proiect care nu poate 
merge mai departe. Regretele sunt greu de înțeles de ceilalți. Convingerile se 
transformă. Armonizarea cu mediul se face prin sentimentul de securitate. 
Amploare și forță pentru obținerea unor valori folositoare. Se stabilesc noi 
obiective. Ușor romantism. Idealurile sunt încercate. Ceea ce este grosolan va fi 
trimis la colț. Forța spiritului creează acum evenimente de durată. Întârziere. 
Răstălmăcire a unor informații clare. 

 
Luna nouă care se va împlini în mijlocul acestei zile ne va pune în fața unei 

provocări cu totul aparte. Vom fi îndemnați să facem încadrări corecte, evaluări 
corecte asupra celor din jur, fără a ne mai preocupa de faptul că trăim într-un 
mediu agresiv și trebuie să ne comportăm ca atare. Știm că de fiecare dată când 
Soarele și Luna se află în conjuncție oamenii au puterea de a-și construi propriile 
trasee. Dacă forța lor ar fi pe măsură, adică dacă îndeplinesc anumite condiții 
pentru ca această deschidere nouă să nu fie o povară pentru un individ, ci să repare 
un sunet fals printr-o armonie, atunci putem vorbi despre modificări substanțiale 
în programul de lucru, în idealurile individului, poate chiar în destinul său. Nu ne 
jucăm cu vorba dacă vom considera acum că aceste modificări în destinul propriu 
sunt atât de importante. Luna nouă se împlinește chiar pe Capul Dragonului și 
avem posibilitatea de a împlini într-un timp foarte scurt ceea ce altădată nu am 
putut. Nu doar Axa Dragonului ne ajută să realizăm lucrul acesta, ci și planeta 
Pluton de pe zodia Capricorn care mediază de ceva vreme tendința Nodurilor. 
Cumva, toate aceste scheme ale reușitei sunt pregătite și abia acum, în mijlocul 
săptămânii, avem clar senzația că anumite curbe, anumite trasee sinuoase sunt 
reinventate, adică sunt aduse din trecut acele episoade care au fost folosite tot 
pentru a impune o modificare substanțială propriului destin. În viața fiecăruia se va 
întâmpla ceva la începutul lui septembrie, fie că această întâmplare specială va fi 
localizată în zona emoțiilor sau va fi localizată în cea a realizărilor sociale. Există o 
mare determinare în această dinamică pe care o folosește omul comun în așa fel 
încât faptele sale să devină excelente. Fiecare factor, prin faptele pe care le va 
realiza acum, va deveni un personaj foarte important pentru grupul de apartenență. 
Sunt avertizați acești oameni ambițioși că dacă își vor dori lucrurile acestea intră 
într-o perioadă de efort. Efortul, pentru că această conjuncție se produce pe zodia 
Fecioară, trebuie să slujească unui interes. Dacă judecăm tot acest interes după 
ecuația astrală a primei zile aferentă lunii septembrie atunci nu putem vorbi doar 
despre realizări, nu putem să ne referim doar la scheme care avantajează forța 
spiritului și care creează, prin presiunea gândului, evenimente care să-l avantajeze 
pe individ, adică nu vorbim despre un noroc pe care individul și-l provoacă, dar nu 
știe. Putem vorbi în această conjunctură foarte complexă despre motivul pentru 



Săptămâna 29 august – 4 septembrie 2016         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 august 2016, ora 7:00 

care cineva ar dori să se izoleze, să-i lase pe alții să îi îndeplinească idealurile, adică 
despre partea a doua a devizei generale aplicată acestei săptămâni care se referă la 
resentimentul care sfidează binele fragil al unui om bun. Schema aceasta devine, 
așadar, o continuitate a unei erori. Curbele reinventate par să fie, prin Luna nouă 
de acum, reinventarea unor erori din ambiție, din încrâncenare sau din rigiditate. 
La momentul trecut, când s-a mai întâmplat să trecem prin așa ceva, nu am evaluat 
corect raportul pe care îl avem cu cei care dispun de un patrimoniu mult mai bun, 
de resurse mai bune. Acum, pentru că ne simțim bogați sau înnobilați, prin 
experiențele acumulate în ultima perioadă ni se pare că această barieră a fost 
doborâtă. Ideea curbelor reinventate va însemna pentru unii a aduce din trecut 
acele fapte și a le înfige în Luna nouă, a le transforma în idealuri care să țină cel 
puțin patru săptămâni. Este, de altfel, o mare greșeală să procedăm în felul acesta. 
Cel care vrea să se folosească în mod corect de această vibrație are nevoie de multă 
flexibilitate, să coboare fruntea în fața celui care acum este mai puternic, nu pentru 
că i se cere să se umilească, ci pentru că așa este regula vieții, adică "Boieria este cu 
rândul!", după cum ne spune un vechi proverb. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unui mare efort. Dacă 
schimbăm ritmul de lucru, dacă vrem să lucrăm după cum lucrează alții, adormim 
în picioare, nu mai avem suflu, iar armonizarea cu mediul se dovedește a fi o mare 
eroare. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor privi toate aceste conjuncții fabuloase care apar pe cerul 
momentului ca fiind un îndemn în a produce o mare schimbare în viața proprie. 
Această schimbare s-ar putea să li se pară banală,  simplă, ca făcând parte din 
cotidian, o decizie sau o întâmplare care nu are nimic spectaculos în ea. Dacă ar fi 
să își arunce privirea asupra ansamblului situației, vor vedea că dacă nu a existat un 
element personal care să-i încurajeze în sensul acesta, această întâmplare aparent 
banală nu s-ar fi consumat. Dacă nu s-ar fi întâmplat ar fi fost cu adevărat banală. 
Dacă s-a întâmplat înseamnă că nu este banală. Rămâne de văzut până la finalul 
acestui an cât de grandioasă este această decizie și cât de mărețe sunt obiectivele pe 
care ni le stabilim acum. 

Ceea ce este important din schema astrală aferentă primei zile a lunii 
septembrie vine din încrederea cu care pornim pe un drum nou. Deși este mijlocul 
săptămânii și, de regulă, aceste drumuri noi sunt amânate pentru un început de 
săptămână, adică pentru începutul săptămânii viitoare, vin spre noi acum 
informații foarte clare care răstoarnă ordinea lucrurilor, informează despre poziția 
unui individ cu factor de decizie, cu putere de a influența destinele celorlalți, poate 
chiar să vedem mai clar situația în care ne aflăm de luni de zile. Cert este că 
greșelile pe care le-am săvârșit în mijlocul lunii ianuarie ne invadează acum și nu se 
știe dacă putem avea forța necesară pentru a le face față. Suntem într-o perioadă în 
care Mercur este retrograd și impactul acestei planete nu trebuie neglijat. Există o 
mare presiune pe această zonă a muncii pentru că nu degeaba Luna nouă de pe 
Capul Dragonului se consumă tocmai pe zodia Fecioară, semn care găzduiește și 
retrogradarea planetei Mercur. Cel care vrea să iasă din această condiționare va 
trebui să-și impună singur reguli noi, idealuri noi, un nou program de lucru, să 
stabilească obiective morale pe care să le atingă și după aceea să și le interiorizeze 
în așa fel încât să nu existe un factor exterior care să-i poată depărta de la acestea. 
Acolo unde oamenii greșesc în mijlocul săptămânii apare o răstălmăcire, o, 
redefinire a unor termeni, a unor relații, invitația de a trece într-un alt plan, care nu 
este neapărat și bun. Dacă nu a existat un semnal în sensul acesta la începutul lunii 
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mai sau în mijlocul lunii ianuarie atunci nu ne vor ajuta nici experiențele neplăcute 
pe care le-am parcurs în mijlocul lui februarie. Tot acest arc peste timp are menirea 
de a ne facilita o înțelegere mult mai bună a situației delicate în care ne aflăm 
acum, adică fac referire la acel bine care este foarte fragil în momentul în care vrem 
să fim oameni buni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face confuzie între 
eficiența de aici din această lume și forța spiritului. Este foarte posibil ca această 
forță a spiritului să nu aibă nimic de-a face cu ambițiile sociale de acum. Vom știi să 
facem clar diferența între ele în momentul în care gândul, fapta și ecoul acestora nu 
distrug armonia. Vom știi că armonia nu este distrusă prin faptele acestea în 
momentul în care cei cu care interacționăm nu au întrebări suplimentare, înțeleg 
foarte ușor ceea ce le spunem, chiar dacă nu folosim cuvinte. 

 
Vineri, 2 septembrie 

Vineri  2- 9-2016  4:07 Sun (Vir) Sex (Sco) Juno 

Vineri  2- 9-2016  6:22 Sun (Vir) Squ (Sag) Saturn 
Vineri  2- 9-2016 15:18    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Vineri  2- 9-2016 19:37 Sun (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Vineri  2- 9-2016 19:58 Mercury [Vir] Con (Vir) Jupiter 
 

Întârzierile în gândire se transformă în întârzieri ca evenimente. Putem 
transforma o situație negativă într-o realizare. Se preschimbă nota gravă a vieții 
în luptă împotriva unor probleme sociale. Probleme de conștiință. Frumusețea 
este acuzată de vulgaritate. Convertire. Asocierile ne pun la încercare. Incultura 
este confundată cu prostia. Interpretări subiective. Modificarea raportului de 
forțe. Dezechilibru. Violența nu este o opțiune. Se transmite un mesaj prin viu 
grai. Expresie la un alt nivel. Ajungem pe un plan superior după mari încercări. 
Vindecarea ridica un mare semn de întrebare față de intențiile vindecătorilor. 
Puterea este dovedită prin dor. Resentiment. 

 
Unghiurile care se împlinesc în această zi transformă momentul de față în 

unul dintre cele mai importante ale săptămânii. Se va pune problema acum a unei 
vulgarități, ca și cum frumusețea nu are loc, adică ea nu trebuie să-și găsească locul 
acolo unde s-a așezat deja puterea. Și pentru că frumusețe este marginalizată, 
conjuncția lui Mercur cu Jupiter, pare să transforme toată această situație într-o 
justiție făcută pe seama celui frumos, bun și elegant, împotriva celui care pare 
acum slab față de comunitate. 

La nivel individual schema aceasta complicată face trimitere la o maturizare 
bruscă. Pentru ca această percepție a realității să fie menținută în descendență, 
pentru ca lucrurile acestea să îl ajute pe individ să devină mai matur, este nevoie ca 
zona aceasta a subiectivității să fie evitată. Adică, dacă oamenii sunt răi, să invoce 
motive obiective, să fie rafinați în expresie, în atitudine și în mesajul pe care îl 
transmit, iar concluziile la care ajung să fie coerente și să fie prezentate celorlalți 
frumos, elegant și răbdător. Transferul de atenție se face acum printr-o 
constrângere, adică nimeni nu și-ar dori să treacă prin situațiile pe care le 
traversează în momentul acesta, nimeni nu ar dori să dea socoteală pentru greșelile 
pe care le-a făcut cândva. Fiecăruia i se pare că acesta este un moment complet 
nepotrivit și dacă se insistă pe această destăinuire atunci se creează resentimente 
atât de puternice și de intense încât ele se vor menține până la finalul acestei luni. 



Săptămâna 29 august – 4 septembrie 2016         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 august 2016, ora 7:00 

La nivel colectiv schemele acestea ridică o problemă de administrare a unui 
bun, de ideologie, dar și una de distrugere a unui concept. Este adevărat, impactul 
acestor unghiuri este mult prea mic pentru a produce evenimente pe termen lung. 
Episoadele decise în momentul acesta pot avea o durabilitate de maxim un an de 
zile. Cu toate acestea, ceea ce se poate întâmpla în răstimpul acestui an poate 
modifica raportul de forțe, poate aduce un dezechilibru în centrele de putere acolo 
unde am crezut că lucrurile s-au stabilizat deja. Dacă protagoniștii acestor 
episoade, în forul interior, au probleme de conștiință și le vor scoate pe zona 
publică, vor bloca transformarea celorlalți, vor oferi exemple proaste, vor urmări cu 
orice preț să dovedească puterea, să se facă remarcați, să își șteargă trecutul pe care 
și l-au petrecut făcând același lucru. Rănile pe care le produc pe zona publică vor fi 
acoperite, dar nu în această lună, ci începând cu luna următoare. 

Prin urmare, cea de a doua zi a lunii septembrie ne pune la încercare 
seriozitatea față de proiectul de reconstrucție a societății sau de modificare a unui 
element vulgar într-un element rafinat, de preschimbare a unei vibrații, de 
înlocuire a unui individ ineficient cu altul capabil. Astfel, se pune astăzi problema 
divizării muncii, a convertirii individului la alte concepte cu scopul de a evita un 
dezechilibru. Oamenii răi vor fi acum foarte puternici pentru că se vor căuta unii pe 
alții, se vor găsi, se vor uni în structuri care să le susțină ideile, dar nu vor reuși să 
înlocuiască centrele de putere care s-au așezat deja. Cu toate acestea, apare un 
zdruncin neprogramat în aceste sectoare pe motiv că aceste individualități, oamenii 
răi care se unesc acuma, vor și ei, la rândul lor, să își dovedească puterea. 

Cei care reușesc să acuze acum frumusețea și să spună că este complet inutilă 
nu arată decât că abuzurile la care au fost supuși, eșecurile pe care le-au traversat și 
au pus o puternică amprentă asupra stării de sănătate, asupra psihicului, asupra 
nivelului pe care-l au. Ei vor avea impresia că preschimbă această notă grava a 
vieții într-o luptă cu problemele sociale, dar, în realitate, nu reușesc să ajungă la 
acest plan înalt, nu reușesc să treacă nici măcar de propriile încercări, ci se lasă 
tulburați și mai mult de ele, arătându-le celorlalți. Pierderea cea mai mare va fi în 
plan personal pentru că vindecarea nu vine astăzi, ea nu va veni nici mâine și nici în 
următoarea zi din această săptămână. Va trebui să mai așteptăm puțin, poate chiar 
de la începutul săptămânii următoare, ca impulsurile acestea antisociale să se 
oprească și să vedem la ce anume s-au lăsat oamenii slabi convertiți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne învinui pentru 
greșelile pe care le-am făcut. Chiar dacă astăzi ne vin ostentativ în minte și tocmai 
cele pe care cu greu ni le putem ierta, să fim buni cu noi înșine și atenți cu 
sentimentele celorlalți. Puterea de a distruge este o putere falsă, dar astăzi ea ni se 
va părea cea mai mare dintre toate. 
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Sâmbătă, 3 septembrie 
Sambata  3- 9-2016  1:00    Luna (Vir) Con [Vir] Mercury 

Sambata  3- 9-2016  1:13    Luna (Vir) Con (Vir) Jupiter 

Sambata  3- 9-2016  3:56    Luna (Vir) --> Libra 

Sambata  3- 9-2016 14:32    Luna (Lib) Con (Lib) Venus 

Sambata  3- 9-2016 23:03 Sun (Vir) Sex (Sco) Lilith 
Sambata  3- 9-2016 23:55    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

 

Ne gândim prea mult la armonie. Încercările arată că suntem orientați 
greșit. Expansiunea ne duce spre concluzii greșite. Se pune prea mult accentul pe 
răspunsul celorlalți. Libertate de a alege. Măsură în a lucra cu valorile celorlalți. 
Logică. Factorii puterii sunt izolați. Lucrurile mărunte ne îndeamnă să gândim. 
Forța spiritului ne arată o prăpastie. Cine se sperie bate în retragere. Creația îl 
exprimă pe creator. Trecutul se oglindește prin probleme. Liniștea este 
compromisă printr-o ambiție prea mare. Necunoașterea nu este iertată. 
Reformularea ideii de autoritate. Suferința morală nu ne duce spre împliniri. 

 
Luna își va încheia în noaptea de vineri spre sâmbătă tranzitul său prin zodia 

Fecioară lăsând în urmă necesitatea de a ne curăța sufletul, mintea sau trupul de 
impurități. Intrând pe zodia Balanță și împlinind un sextil cu Saturn, cu puțin timp 
înainte ca ziua să se încheie, deci situându-se aproape toată ziua în fereastra acestui 
aspect, va izola factorii puterii, va lăsa în urmă elementele mărunte fără să aibă 
certitudinea că va întâlni elemente majore, valori importante care să facă binele 
mai puternic. 

Pentru unii, schimbul acestea, granița aceasta pe care o depășește Luna de la 
zodia Fecioară la zodia Balanță, încearcă spiritul și îl face mai puternic prin 
detașare, prin eliberare de lucruri mărunte care agasau ori consumau inutil prin 
atenția pe care o cereau. Dacă însă din trecut nu aducem amintirea unor situații 
delicate pe care le-am depășit și care nu au lăsat în urmă suferință morală, ci au 
adus împlinire, adică, în cuvinte mai simple, dacă nu ne amintim că în momente de 
disperare am găsit resursele necesare și le-am depășit fără a pierde nimic, atunci 
sextilul Soare-Lilith, acest unghi între personalitate și încercare, ne va atrage către 
o prăpastie pentru care nu suntem încă pregătiți. În general, genul acesta de cădere 
vine pe nepregătite, dar căderea de acum se adresează în special acelui bine pe care 
nu-l mai găsim în forul interior în cantitatea adecvată sau în structura pe care o 
avea cândva. Adică nu mai avem putere să fim atât de buni, iar dacă suntem și în 
fața unui mare pericol ne vom și speria. 

Nu se știe din aceasta abordare generală dacă episodul anterior, spre care ne 
îndreptăm acum atenția, a fost determinat de Luna neagră. Cert este că încercările 
care vin prin Luna neagră nu sunt prin definiție rele, ci pot deveni așa prin 
caracterul concentrat al evenimentelor pe care le gestionează. Lucrurile se complică 
pentru că sunt concentrate nu pentru că le era scris să se consume așa. Faptul că pe 
această încercare Luna neagră este legată de Soare, nu contează relațiile pe care le 
avem, ajutorul pe care l-am primit din jur, ci contează cum ne-am mobilizat pentru 
a ieși din impas, adică este important doar ceea ce am făcut. Cine ignoră acum 
ideea de încercare, fie că ea vine prin zâmbete largi, bucurii superficiale, cadouri 
care ascund o formă de șantaj, nu va putea valorifica nici bucuria care vine în 
mijlocul zilei prin conjuncție Lună-Venus. De această dată relația frumoasă dintre 
Lună și Uranus nu ne poate oferi garanția că marile tensiuni în care suntem 
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integrați pot fi rezolvate cu gesturi frumoase pentru a rămâne în această zonă a 
armoniei. Nu se știe cum anume am ajuns acolo, iar dacă am ajuns prin compromis 
sau prin desprindere brutală de o suferință, atunci aceasta acum se întoarce. 

Prin urmare, 3 septembrie este o zi de evocare. Discutăm astăzi despre 
fragilitatea omului, despre traseele ocolitoare pe care le-am preferat pentru a evita 
o confruntare și despre situațiile conflictuale care nu au putut fi evitate oricât de 
mult ne-am străduit. Asta înseamnă că prin relația bună pe care Soarele o are acum 
cu Luna neagră se confirmă o slăbiciune personală, cea pentru cadouri, pentru un 
trai bun, pentru putere sau o slăbiciune față de o poziție socială. 

Cu toate că unghiurile acestei zile sunt în totalitate bune, mesajul lor sintetic 
este legat și de suferința umană, și de necesitatea de a reformula ideea de autoritate 
pentru a o face verticală, echidistantă și susținătoare a mesajelor benefice, nu o 
susținătoare a forțelor care distrug binele celorlalți pe motiv că, de fapt, acesta nu 
este un bine, ci o sursă de limitare ori de suferință pentru ceilalți. Există multă 
confuzie pe baza căreia am putea să ajungem la concluzii ciudate. Ideal ar fi ca toată 
această presiune care vine asupra noastră să nu ne încurajeze spre izolare. Oamenii 
care se izolează pornind de la impulsuri ce vin din partea Lunii negre ajung să 
trăiască într-un trecut dureros, se tem de evoluție, de expansiune, exacerbează 
importanța lucrurilor mărunte pentru că nu vor putea niciodată să le vadă pe cele 
care sunt mari și esențiale. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi reținuți din a judeca 
minciuna. A acorda o atenție suplimentară minciunii sau faptelor rele în modul 
dictat de acestea înseamnă a accepta coabitarea. Va fi mai puțin important pentru 
situația în sine de astăzi că vom critica ori că vom judeca aspru faptele rele, cât de 
important va fi că ne lăsăm acaparați de mesajul acestora. Cine poate observa din 
exterior faptele acestea, dar se va ocupa în continuare de promovarea binelui 
reușește să se sustragă acestor conjuncturi obscure. 

 
Duminică, 4 septembrie 

Duminica  4- 9-2016  9:41    Luna (Lib) Squ [Cap] Pluto 

Duminica  4- 9-2016  9:49 Neptune [Pis] Tri (Sco) Juno 
Duminica  4- 9-2016 11:15    Luna (Lib) Sex (Sag) Mars 

Duminica  4- 9-2016 17:53 Sun (Vir) Con [Vir] North Node 
 

Primim ajutor din exterior. Suntem admiși într-un grup. Mare realizare 
socială prin încadrarea corectă a autorității. Oamenii cred în paradis. Puterea 
este exprimată prin fapte bune. Încrucișarea destinelor. Dezvăluire vehementă a 
unor adevăruri puternice. Se acordă prea mult interes valorilor materiale. Aripa 
ne ridică foarte sus. Reușim să impresionăm un auditoriu. Imaginația este 
susținută de evenimente sociale. Forța combative a individului se afirmă într-o 
manieră creativă. Disciplină. Severitate în atingerea unui ideal. Tăcerea este 
semn de inhibiție. Aspectele rudimentare ale vieții sunt înlăturate. Preocupări față 
de risipă. Prea multe calcule pentru achiziții mici. Se luptă împotriva unor 
fantasme. 

 
Unghiurile speciale care se împlinesc acum ne ajută să avem mai multă 

încredere în ceea ce am observat de la începutul săptămânii și până acum, cu toate 
că statutul acestui interval, care primește influxuri și din luna august, dar și din 
luna septembrie, este, în mare parte, unul de legătură între două forme sau expresii 
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ale puterii. Relația de trigon a lui Neptun cu Junon le reamintește oamenilor acum 
despre o credință mai veche, despre nevoia de a fi acceptați într-un grup, de a nu 
aluneca pe o pantă a compromisului sau a nonvalorii, de a nu trăi doar pentru a 
impresiona un auditoriu. În consecință, 4 septembrie devine și o zi a descoperirii 
valorilor esențiale, a corectării unui comportament personal, dar nu de unul singur, 
ci în raport cu cineva din preajmă, cu un răspuns, cu o vorbă bună sau în raport cu 
o încercare pe care o vom depăși în special în a doua parte a zilei. 

Desigur, ziua nu este lipsită de pericole, mai ales că încă de dimineață Luna, 
aflată în plin tranzit prin zodia Balanță, se va afla într-o relație proastă cu Pluton. O 
problemă de patrimoniu ne pune în dificultate și ne răscolește, ne tulbură mintea și 
sufletul, ne reamintește cât de vulnerabili eram în fața oamenilor fățarnici care nu 
urmăreau decât să afle secrete pentru a le dezvălui, iar prin aceste dezvăluiri să 
compromită ori să submineze autoritatea cuiva. Lucrurile acesta nu rămân active 
toată ziua, tocmai pentru că Luna are o deplasare rapidă și cu cât ne apropiem de 
seară impulsul acesta de frica scade în intensitate. 

Ceea ce este cu adevărat minunat din ecuația astrală aferentă zilei de 4 
septembrie vine să confirme ideea de reușită. Mulți nu prea au avut motive de 
bucurie de-a lungul acestei săptămâni tocmai pentru că această călătorie în trecut 
le-a blocat atenția mai mult pe resentiment, pe fragilitate, decât pe momentele de 
victorie. Acum, în ultima zi a acestei săptămâni, când Neptun își definitivează 
trigonul cu Junon, când Soarele trece prin Capul Dragonului, ieșim din această 
zonă a imaginației sau a grijilor inutile și vedem că ne putem bucura de realizări 
certe. Poate ceea ce s-a consumat în celelalte zile ale săptămânii a fost prea intens, 
poate am fost luați pe nepregătite, poate nu am avut disciplina necesară încât să le 
așezăm pe acestea într-o ordine pentru a le vedea și prin funcționalitatea lor, nu 
doar prin structură sau imagine. Ceea ce se întâmplă pe 4 septembrie închide acest 
cerc minunat și ne încurajează să nu ne mai temem de fragilitate, pentru că această 
vulnerabilitate nu este întotdeauna un semn rău. Un om foarte sensibil, care 
apreciază adevărul și rafinamentul, care răspunde pozitiv la finețea cu care viața se 
desfășoară chiar și în această lume, chiar și în acest plan material, va suferi teribil 
într-un mediu care dezvoltă forțe distrugătoare, într-un mediu vulgar, brutal sau 
nerafinat. Sensibilitatea acestui om nu este o problemă, chiar dacă factorul care 
domină, ansamblul situației, impune, prin forța elementului major, altceva. De aici 
înțelegem că schema zilei de 4 septembrie ne vorbește despre conținut, dar nu 
raportându-l la ansamblul prezent, nu la situația în care se află în momentul de 
față, ci la ansamblul cu care rezonează cel mai mult, la întregul din care s-a 
desprins. O minte educată, obișnuită să lucreze cu informații abstracte, va aprecia 
mult impulsul această de reîntregire. 4 septembrie ne reamintește cât de important 
este să ne reintegrăm în ceea ce ne reprezintă, nu în ceea ce ne aflăm, conjunctural, 
la un moment dat. 

Prin urmare, 4 septembrie ne ajută să ne descoperim steaua norocoasă. 
Această stea norocoasă nu este un astru de pe cer, o persoană care ocupă o poziție 
publică importantă sau care ne ajută să ne împlinim din punct de vedere afectiv. 
Steaua norocoasă este întregul din care ne-am despărțit și pe care s-ar putea în 
momentul acesta să nu-l mai descoperim atât de întreg precum era când ne-am 
desprins din el. De aceea ne aducem aminte de tot felul de situații care ni s-au 
întâmplat de-a lungul vieții pentru că acestea sunt fragmente din ceea ce 
reprezentăm noi sau fragmente din întregul în care ne integrăm. Întâmplările 
dureroase, care capătă în ultima zi a acestei săptămâni un sens aparte, ne conferă o 



Săptămâna 29 august – 4 septembrie 2016         Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 25 august 2016, ora 7:00 

clară senzație de putere pe care nu ar trebui să o localizăm pe mesajul de acum, ci 
să raportăm la ansamblul situației specifice. O faptă bună pe care un apropiat o face 
față de noi acum trebuie să ne vorbească, nu despre faptul că acest om s-a schimbat 
de aceea poate face fapte bune, ci despre faptul că noi ne-am schimbat de aceea 
persoana respectivă ne poate face nouă un bine. Unora s-ar putea să li se pară puțin 
cam răsturnată această viziune, însă acesta este traseul pe care mergem pentru a ne 
reîntregi afectiv, mental sau emoțional. 

În rest, ultima zi a acestei săptămâni aduce o nevoie de competiție, de a 
demonstra prin cuvinte, unele chiar dure, un adevăr. Adevărul acestei zile, 
argumentat prin ceea ce se întâmplă acum, este foarte mic. Cine își va petrece 
timpul lucrând doar cu aceste valori mici va vedea în săptămânile următoare cât de 
mult a pierdut. Înțelesul de acum trebuie punctat prin relația pe care fapta, 
persoana sau conjunctura, fiecare privite separat, o are cu întregul specific. Absența 
acestei raportări la întregul specific face o faptă remarcabilă să fie foarte mică și 
lipsită de perspectivă. De aceea adevărurile acestei zile sunt puternice, pe alocuri 
extrem de puternice și au un impact foarte bun asupra destinului în ansamblu. De 
aceea nu putem vorbi despre o mare realizare a destinului prin reacții personale 
decât folosind această schemă în care individul își reamintește cum arăta întregul 
din care s-a desprins, cum arăta el întreg. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a acorda mesajul abstract 
dreptul de a trăi în armonie cu celelalte mesaje. În felul acesta, reușim să 
descoperim noi trepte pe care să le folosim pentru a urca. 
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5 - 11 septembrie 2016 este săptămâna cântecului de leagăn căruia i se 
schimbă versurile și a puterii de impunere prin care un om bun se liniștește. În 
comparație cu celelalte săptămâni, cea pe care o parcurgem acum este ciudată. Vin 
spre noi cozi ale unor evenimente despre care am uitat sau pe care nu am dorit 
niciodată să le recunoaștem în modul în care va trebui să o facem acum. Unele sunt 
încadrate pe finalul unei etape, așa cum sunt cele care vin de pe finalul tranzitului 
planetei Jupiter pe zodia Fecioară, altele vin să confirme o putere, bună sau rea, a 
unui individ care s-a dovedit în prima jumătate a anului foarte inventiv. Pentru că, 
în mare parte, fiecare individ își cunoaște mult mai bine intențiile decât sunt văzute 
de ceilalți, drama acestei săptămâni va veni din faptul că se fac dezvăluiri împotriva 
confortului personal, dar și pentru a confirma frica cea mai mare. Cu toate acestea, 
schema de acum ne ridică o problemă de adaptare într-un mod atât de concentrat 
și de valoros încât saltul pe care am putea să-l facem în a privi adevărata problemă 
în față fără să ne speriem reprezintă garanția că dacă atingem valori ale frumosului, 
ale esteticului nu le vom distruge. De aceea vom trece de-a lungul acestei săptămâni 
prin tot felul de situații, unele dominate de un comportament mai puțin corect, 
altele stricate pentru că nu am dorit să ținem minte ceea ce a fost important, de 
aceea transformarea ni se pare atât de grea. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor simți că în această săptămână smulg cu totul rădăcina unei 
buruieni pe care au mai încercat în prima jumătate a anului să o înlăture, dar nu au 
reușit. 

La capitolul evenimente astrale episodul cel mai important care se consumă 
în această săptămână este din capul locului trecerea lui Jupiter pe zodia Balanță. 
Mulți vor fi tentați să se hotărască dintr-odată în a porni pe un traseu nou, se decid 
în privința adversarilor, renunță brusc la un mod de a fi, la un program, se hotărăsc 
dintr-odată, începând cu după-amiaza zilei de vineri, că ar trebui de fapt să-și 
trăiască viața altfel. Această precipitare face parte din sinteza astrală aferentă 
acestei săptămâni și ea va fi regăsită și pe alte unghiuri, așa cum vom vedea pentru 
ziua de 10 septembrie când se va împlini ultimul careu Saturn-Neptun de pe faza 
descendentă a ciclului ideologic. Apoi mai sunt și alte aspecte date de relații între 
planetele individuale și cele colective, dar și un sextil între Luna neagră și Capul 
Dragonului prin care se accentuează această notă grea a săptămânii. 

Așa după cum se constată și din deviza general aplicată acestui interval, 
marile probleme ale acestei săptămâni vin din faptul că am decis să facem 
schimbări nefirești, să înlocuim lucrurile foarte simple în situația în care ele ar 
trebui să rămână așa. Există însă o mare presiune în a face fapte de genul acesta, în 
a distruge lucrurile foarte simple pentru că aceasta este informația pe care o 
deținem, aceasta este convingerea pe care o avem în momentul acesta și anume că 
dacă problemele vin din lucrurile simple atunci pe acestea trebuie să le schimbăm. 
În realitate, lucruri simple trebuie lăsate așa cum sunt și să facem un efort de 
observare, apoi unul de înțelegere pentru a constata care este de fapt adevărata 
natură a problemei. Dacă schimbăm versurile unui cântec de leagăn acesta își 
pierde rostul, va fi un cântec pur și simplu, dar nu unul de leagăn. Dacă, observând 
lucrurile acestea firești care trebuie să rămână așa, le menținem prin puterea 
personală vom observa că din comunitate se declanșează o contraforță pentru a ne 
atrage în această zonă a dezordinii. Cine va rămâne în această putere de impunere a 
firescului va dovedi că este un om bun și va fi liniștit că este așa. Așadar, cei care 
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vor consulta din timp aceste informații, au de ce să se pregătească pentru o 
săptămână aparte. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a proteja simplitatea 
formulării, sentimentului, ideii. A fi complex nu înseamnă a fi încurcat, zăpăcit sau 
agitat, ci a fi din ce în ce mai bogat în simplitate. 

 
Luni, 5 septembrie 

Luni  5- 9-2016  3:31    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Luni  5- 9-2016 15:39    Luna (Lib) --> Scorpio 
 

Neputință în a vedea foarte departe. Dependență de ceilalți. Inventivitatea 
nu ne salvează din complicații. Regret față de ceea ce nu am făcut până acum. 
Nesiguranță. Mare discrepanță între intenție și acțiune. Dezechilibru relațional. 
Instabilitatea de acum anunță crizele de mai târziu. 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 a 
instabilității se face cu mare efort. 

 
Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Balanță și ne scoate în 

evidență neputința de a decide pentru noi înșine, dar, în plus față de situațiile 
anterioare asemănătoare celei de față, de această dată invocăm presiunile venite 
din relațiile imature, conflictuale sau din dezechilibrul puternic pe care nu le-am 
putut rezolva, pe demersurile eșuate ale săptămânilor anterioare. În consecință, se 
impune apelul la creativitate, la disciplină și la seriozitate, dar în prima parte a zilei 
nu vom putea face lucrul acesta. 

Există o notă agresivă în voia căreia ne vom lăsa și oricât de mult am încerca 
să argumentăm impulsurile acestea personale prin intermediul unei crize generale, 
oricât de mult am fi tentați să dăm vina pe ceilalți, să invocăm o situație obiectivă 
ca fiind răspunzătoare de ceea ce în particular nu putem face, nu vom avea putere 
de convingere, nu vom fi crezuți. 

Multe impulsuri ar trebui să fie limitate acum în zona intimă, pentru a 
rezolva o criză personală, nu pentru a o confirma prin conflicte sociale. Astfel, orice 
schimbare care apare în această predispoziție accentuează nota dramatică a vieții 
și, deși nu ne-am dori asta, dăm un start prost săptămânii. Asta înseamnă că dacă 
vom dori să temperăm agresivitatea, dacă vom dori să nu stricăm armonia delicată 
a momentului nu va fi ușor. Nici după ce Luna va intra pe zodia Scorpion, în a doua 
parte a zilei, nu va fi simplu, pentru că prin această poziție ne aducem aminte prea 
ușor de ceea ce ne-a rănit, de ceea ce nu am reușit să obținem, de valorile personale 
compromise, de regretele că nu ne-am depășit o condiție. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne pune în dificultate pentru că 
anticipează ceea ce urmează să se consume în zilele următoare, dar nu o face în 
mod obiectiv, prin grijă, prin tensiune sau prin accentuarea unei nesiguranțe. 
Nesiguranța se declanșează când Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Balanță, 
trebuie să treacă prin opoziția cu Uranus. Cei care iau parte la aceste conflicte vor 
spune că au fost determinați să reacționeze în felul acesta de situația exterioară, de 
crizele celorlalți sau de ceea ce nu este rezolvat pe zona publică. Pierd din vedere că 
există o rezonanță între acest context general, între tensiunile clare care există pe 
zona publică și impulsul către instabilitate pe care fiecare îl va experimenta în felul 
său. 
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În a doua parte a zilei, când Luna va intra pe zodia Scorpion, unii vor avea 
sentimentul că aceste probleme s-au diminuat. Este o mare păcăleală pentru că 
acestea nu se rezolvă, ci se duc spre interior, sunt transformate în simptome, în 
mânii, în promisiuni de răzbunare. 

Schema acestei zile este apăsătoare, îndemnul sintetic nu este acela de a lua 
parte la acest conflict, ci de a conștientiza că trebuie acum să ne ocupăm de noi 
înșine, de alții, nu de problemele sociale, nu de ceea ce trebuie lăsat să-și 
împlinească rostul în grupul de apartenență. Cine reușește să își diminueze propria 
agresivitate, propria instabilitate, cine reușește să fie calm și liniștit în această 
primă zi a săptămânii demonstrează că nu este un factor de stres pentru alții, nu 
este o persoană conflictuală, nu generează instabilitate și nici nu întreține crizele 
sociale. De altfel, ceea ce se va întâmpla pe 5 septembrie nu este doar o modalitate 
de a-i cunoaște mai bine pe ceilalți, ci și o lecție de autocunoaștere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la argument. De la 
argument se pornește în conflictele acestei zile. Dacă argumentul nu este acceptat 
ori nu este crezut, să nu-i adăugăm acestuia putere, ci să lăsăm acest moment al 
adevărului pentru alte vremuri. 

 
Marți, 6 septembrie 

Marti  6- 9-2016 12:55    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Marti  6- 9-2016 14:12    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Marti  6- 9-2016 15:58    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Marti  6- 9-2016 16:42    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Marti  6- 9-2016 21:05 Sun (Vir) Sex (Sco) Luna 
Marti  6- 9-2016 22:01    Luna (Sco) Sex [Cap] Pluto 

 

Prea multă tensiune ne duce spre conexiuni diverse. Avem nevoie de 
libertate și o vom găsi prin investigarea sentimentelor rănite. Transformare a 
ceea ce am considerat până acum ca fiind distructiv. Se naște o nouă speranță. 
Puterea se convertește în rafinament. Înțelegem că evoluția înseamnă și 
conștientizare, dar și putere. Suntem ingenioși. Valorificăm corect o oportunitate. 
Descoperim competențe specifice. Regretele sunt transformate în înțelegerea 
erorilor. Maturitate. 

 
Luna va trece acum printr-un vârf al unei configurații numită vapor, adică se 

va afla în conjuncție cu Junon și cu Luna neagră, dar și în sextil cu Pluton, Capul 
Dragonului și Soarele, dar și în trigon cu Neptun. Asta înseamnă că momentul zilei 
de 6 septembrie readuce o tensiune pe care o cunoaștem. Dacă în ziua anterioară 
nu ne-a fost clar în ce context activăm, acum înțelegem care este motivul pentru 
care un conflict social merge atât de departe, de ce iau parte la consistența sa 
anumite persoane. Pentru că 6 septembrie este și o zi de conștientizare, mulți au 
convingerea că momentul acesta ar putea să-i ducă puțin mai departe, tocmai de 
aceea se simt protejați de conflictul în care sunt integrați, fiind convinși, de altfel, 
că se află acolo nu pentru că l-au produs, ci pentru a clarifica, pentru a-și  dovedi 
superioritatea sau pentru a opri un element rău să se prolifereze. 

6 septembrie este o zi aparte pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală pentru că își pot descoperi acum 
anumite competențe, pot să vadă cât de mare este forța, cât de determinați sunt să 
se transforme, adică vor conștientiza cât de mult le folosește calitatea 
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evenimentelor în care se integrează. Unii se vor preocupa de viitor, alții vor dori să 
transforme prezentul într-un palat al plăcerilor, alții vor fi convinși că nu pot 
ajunge la ținta pe care și-au stabilit-o decât dacă iartă. 

Evenimentele zilei de 6 septembrie se desfășoară repede, poate mult prea 
repede în comparație cu așteptările pe care le au protagoniștii. Dacă în toată 
această furtună a evenimentelor individul își descoperă competențe specifice, dacă 
analizează, investighează sau le privește pe acestea cu încredere, fără a amesteca 
simțurile oarbe în aceste episoade, atunci poate spera la o interacțiune frumoasă cu 
cei din jur în așa fel încât primul rezultat al acestei interacțiuni frumoase să fie 
puterea. Dacă au fost corecți, dacă au avut bun-simț sau bune intenții, se poate 
vorbi și despre un viitor construit pe baze solide, adică despre o înțelepciune care 
poate fi dusă mai departe. Dacă nu, se mai cere îndeplinirea unei alte condiții: 
iertarea. Iertarea este cenușăreasa zilei de 6 septembrie și cu toate că ea ne promite 
o transformare spectaculoasă, cu toate că, dacă o încercăm fie și numai puțin, 
vedem cât de frumoase sunt beneficiile ei, spre seară, când Luna se va afla într-o 
relație de sextil cu Pluton retrograd, ne temem ca această iertare să nu fie privită ca 
o indulgență față de erorile sau față de greșelile celorlalți. Ne vom teme ca nu 
cumva iertarea aceasta să-i încurajeze în a repeta abuzurile. Avem nevoie să fim 
încrezători în puterile cele bune și să nu uităm că iertarea este un procedeu foarte 
rafinat care produce valuri de transformare nu doar în cel care o abordează, ci în 
toți protagoniștii care iau parte la acest proces. Iertarea va fi cel mai greu procedeu 
pe care l-am putea realiza acum, dar și cel care ne va aduce cele mai mari beneficii. 

Prin urmare, cea de-a doua zi a săptămânii ne aduce în fața unui moment 
de conștientizare pe care am putea să-l folosim pentru a crește, pentru a ne împlini 
un deziderat proiectat, până acum, departe în viitor, sau pentru a decădea. 
Momentul acesta ne vorbește despre vicii, despre dureri personale, despre ceea ce 
am schimbat de-a lungul vieții și nu a fost corect. Abia în momentul acesta 
conștientizăm prima parte a devizei generale aplicată acestei săptămâni care se 
referă la schimbarea unor situații firești, la modificări abuzive, la ceea ce ar fi 
trebuit să ajungă în momentul acesta așa cum a fost creat, prin structura care a fost 
creionată încă de la început, dar și prin conținuturile pe care le-a avut inițial. Toate 
aceste modificări se răzbună, creează neplăceri, ne încurajează să ne justificăm, să 
atacăm, ca nu cumva să fim descoperiți într-un conflict ori să fim acuzați că toată 
această degringoladă socială, toată această frică să nu ne atragă în evenimente și 
mai ciudate și să ne devieze complet de la un traseu. 

Cu toate acestea, pentru că Luna participă la o configurație numită vapor 
problemele de acum sunt mai ușor de investigat decât cele din prima zi a 
săptămânii, adică ne va fi mult mai clar ce este bine și ce este rău. Rămâne de văzut 
ce anume vom prefera și pentru care dintre aceste direcții vom folosi argumentul 
cel mai puternic. 

Foarte avantajați sunt cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați 
într-un proces de cercetare spirituală pentru că pot acum,  prin ceea ce citesc din 
comportamentul celorlalți, să le descopere evenimente ascunse foarte bine în 
trecutul lor, ipostaze care îi vor ajuta să-i înțeleagă mai bine pe cei care suferă sau 
care sunt răi și a-i ierta. 6 septembrie nu ne confirma doar prima parte a devize 
generale aplicată acestei săptămâni, ci și a doua parte. Asta înseamnă că dacă vom 
reuși să iertăm acum, dacă vom găsi resursele necesare și vom alege să le folosim 
pentru a da viață acestor impulsuri frumoase ne vom liniște. Bunătatea dovedită 
acum liniști. 



Săptămâna 5 – 11 septembrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 1 septembrie 2016, ora 7:05 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că libertatea 
trebuie folosită chiar dacă ea distruge valorile celorlalți. Dacă știm care este 
finalitatea acestei libertăți, să ne oprim o secundă și să ne gândim că dacă, 
acționând în singularitate, nu putem evita aceste consecințe dure, atunci să îi 
invităm pe cei cărora efectele acestor acțiuni le sunt destinate să participe la acest 
proces. Avem nevoie să ne încredem în aceste mecanisme complexe. Destăinuirea, 
invitația de a participa la acest proces, permisivitatea puterilor celorlalți în acest 
demers arată că nu suntem separați și toții facem parte din aceeași structură, din 
același întreg, din același corp unic de lumină. 

 
Miercuri, 7 septembrie 

Miercuri  7- 9-2016  8:19 Sun (Vir) Tri [Cap] Pluto 

Miercuri  7- 9-2016 14:34   Venus (Lib) Sex (Sag) Saturn 
Miercuri  7- 9-2016 14:44    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Miercuri  7- 9-2016 19:37    Luna (Sco) Sex [Vir] Mercury 
 

Riscăm într-un domeniu nou. Obținem avantaje prin asumarea riscului. 
Educație solidă. Interes pentru vindecare prin folosirea unor mijloace 
neconvenționale. Relațiile se stabilizează. Înțelegerea noului etalon al frumosului. 
Asocieri pentru câștig. Se economisește pentru a consolida o poziție personală. 
Calcule noi. Câștigul este evaluat corect. Situația globală se schimbă. 
Transformare prin acceptarea unor recomandări. Realizările personale devin 
puternice. Memoria joacă un rol important. Bătrânețea sau boala nu ne mai 
sperie. Planificare meticuloasă. 

 
Schema astrală aferente zilei de 7 septembrie împlinește o altă etapă aferentă 

acestei săptămâni care se refera la relațiile sănătoase, la simțul estetic, la modul în 
care apreciem frumosul sau îl considerăm util în propria viață. În felul acesta, 
apreciind lucrurile care sunt valoroase, indiferent că ne face plăcere sau 
considerăm că este util, economisim timp, nu mai riscăm atât de mult pentru 
obiectivele pe care nu ni le-am îndeplinit încă și nici nu mai avem pierderi de 
memorie ori probleme cu idealurile spirituale sau cu cele morale. Relația bună pe 
care Soarele o are de împlinit cu Pluton din Capricorn face trimitere la acest 
patrimoniu sufletesc, la această dimensiune morală a vieții care ar trebui să aibă 
acum soluțiile finale pe probleme care s-au consumat în prima parte a anului. 
Acum Jupiter se pregătește să își încheie tranzitul sau prin zodia Fecioară, dar știm 
că în trecerea sa prin acest semn a trebuit să împlinească la un moment dat și o 
opoziție cu Neptun din Pești. În momentul acesta, fără nicio legătură cu momentul 
în care Jupiter și Neptun s-au aflat într-o dispunere rea, invocăm anumite episoade 
care s-au consumat în prima parte a anului și care nu au atât de mult o greutate 
socială, cât o greutate personală. Greutatea aceasta personală este administrată 
acum, aceasta face diferența între oamenii care trăiesc simplu și frumos, față de cei 
care se chinuie. Contrastul acesta poate fi văzut în orice nivel, în orice zonă socială, 
până și în sectorul spiritual. Deci, așa cum lesne se poate înțelege, de conflictele 
zilei de 7 septembrie nu scapă nimeni. Ideal ar fi să nu scape cel care vrea cu 
adevărat să facă ceva important cu viața sa. Cel care scapă a păcălit destinul, a 
reușit să șantajeze un om care este mai slab de înger și care nu își cunoaște în mare 
parte potențialul. Acest om care fentează destinul acum nu face decât să-și 
lungească suferința, să își planifice încă de pe acum un an 2017 dureros, periculos 
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sau lipsită de câștig. Desigur, anul 2017 are un rol foarte important în împlinirea 
acestei game a vibrațiilor astrale, în toată această evoluție. Prin ceea ce începem să 
facem de-acum încolo, prin lucrarea pe care dorim să o creștem de acum încolo, ar 
trebui ca semnele acestea periculoase ale bătrâneții sau ale bolii să fie, din aproape 
în aproape, înlăturate. De bătrânețe și de boală nu scapă nimeni, de aceea prin 
ecuația astrală aferentă zilei de 7 septembrie fiecare va vedea cum va arăta dacă va 
fi victorios sau în ce mod se pregătește pentru declin. 

Prin urmare, 7 septembrie devine o zi de atenție și de interes pentru 
câștiguri personale. S-ar putea ca momentul acesta să ne atragă atenția și asupra 
unor probleme globale care includ oameni dragi, persoane pe care vrem să le 
ajutăm și să constatăm că valul acesta al schimbărilor ne-a luat-o înainte, i-a 
acaparat prea mult și nu mai putem să îndreptăm spre aceste ființe faptele bune, 
ajutorul sau binele pe care îl conștientizăm în acest moment. Unii vor fi 
dezorientați, vor considera că numai prin genul acesta de schimb, prin genul acesta 
de fapte se pot împlini anumite realizări personale și numai în modul acestea vor 
deveni puternice. Ar trebui să înțeleagă din disperarea aceasta cât de dependenți 
sunt de ceilalți, cât de dureroase sunt neîmplinirile pe care nu și le-au iertat, cât de 
ciudată este situația în care se află. În mod normal, dacă nu ar exista această 
experiență nefericită, unghiurile care se împlinesc astăzi ar favoriza consolidarea 
poziției personale, adică să fim remarcați de cine trebuie, să remarcăm persoanele 
cu care vom construi pe viitor o frumoasă prietenie. Dramele personale devin 
picături de cerneală care vor face materialul pe care ni-l credem curat impropriu 
pentru un eveniment atât de frumos, atât de special cum este cel de acum. Dacă 
vom rămâne în această zonă a problemelor de conștiință, dacă ne vom pierde cu 
firea invocând ceea ce ne doare cel mai tare sperând că, la un moment dat, cineva 
din preajmă se va oferi să rezolve această problemă, atunci ne vom planifica, în 
detaliu, o perioadă de glorie, dar nu prin reușită, ci prin decădere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni la primul impuls. 
Dacă vom fi în stare să nu ne temem de binele făcut la primul impuls, înseamnă că 
avem încredere în schema în care suntem deja integrați și această încredere va fi 
balonul care ne va ridica deasupra vasului în care suntem acum și care, din aproape 
în aproape, începe să fiarbă. 

 
Joi, 8 septembrie 

Joi  8- 9-2016  3:41    Luna (Sco) Sex (Vir) Jupiter 

Joi  8- 9-2016  4:18    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Joi  8- 9-2016 19:57 North N [Vir] Sex (Sco) Lilith 
 

Programul de lucru se modifică. Ne raportăm la valori nespecifice. Avem 
ocazia sa învățăm din responsabilitate. Neîmplinirea ne sperie. Abilitățile de 
conducere sunt încercate. Nu înțelegem oportunitățile noi. Ne stabilim date pe 
care nu le putem respecta. Reprogramare. Legătură cu subconștientul prin 
tentații sau provocări. Iubirea este pusă la colț. Progresul în însușirea unor 
drepturi civile este vizibil. Învățăm din greșeli. Problemele bucură adversarii. 
Avem admirație și respect față de suferință, dar teamă ca aceasta să nu ne 
atingă. Luptăm împotriva autenticului pentru că nu-l înțelegem. 

 
Există o mare durere care va transforma mijlocul săptămânii într-un 

moment pe care ni-l vom aminti mult timp de acum încolo. Relația aceasta bună pe 
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care Luna neagră o are cu Axa Dragonului, fără a se realiza medierea tendinței 
Nodurilor, face parte dintr-o problemă cunoscută. Această problemă cunoscută se 
evidențiază acum printr-o promisiune, printr-o încurajare, care, de altfel, nici nu 
este conformă cu realitatea, dar este formulată așa pentru că sună bine, pentru că 
trebuie să impresioneze, să producă reacții diverse. 

Omul lucid va considera că impulsul acesta de a scoate în evidență ceea ce nu 
este real doar pentru că sună bine oprește progresul și întoarce atenția individului 
corect și bun de la responsabilitățile sale. Asta înseamnă că binele de acum 
pornește de la o invitație absolut nevinovată și ajunge la explorarea unui conflict 
care a fost dintotdeauna foarte viu, dar care nu s-a putut desfășura în modul acesta 
pentru că i-a lipsit etapa de acum. 

În consecință, schema astrală aferente zilei de 8 septembrie face trimitere la 
o experiență de viață pe care am refuzat-o de multe ori, am respins-o și pe care am 
dori acum să o reprogramăm, dacă nu am reușit să o rezolvăm în prima jumătate a 
anului. De aici pot apărea o multitudine de probleme legate de lupta împotriva unui 
inamic invizibil, simptome de boală care apar în urma unui efort îndelungat, o 
durere accentuată în fața unei trădări. 

Mulți ar trebui să știe că trecerea Lunii pe zodia Săgetător este un moment 
foarte delicat. Pentru că Luna neagră ne pune într-o situație foarte penibilă, dorința 
aceasta de competiție care vine prin trecerea Lunii pe zodia Săgetător nu înseamnă 
atât de mult un avantaj, câștiguri pe care ni le-am dorit dintotdeauna, succesul într-
o confruntare, cât înseamnă pregătirea pentru un moment delicat când devenim 
foarte importanți, dar nu neapărat prin ceva bun. În felul acesta se poate traduce 
lupta împotriva autenticului pe care nu îl înțelegem, negarea efortului susținut pe 
care un terapeut îl face pentru a-i explica pacientului, prietenului, celui cu care 
lucrează, ceea ce nu face bine sau ceea ce nu funcționează bine în interiorul său. 
Astfel, în fața acestor situații neobișnuite, în fața acestor conjuncturi absolut 
ciudate, omul are reacții neobișnuite. Multe dintre cele care se vor consuma pe 8 
septembrie nu vor putea fi explicate strict prin conjunctura astrală a momentului. 
Vor putea fi explicate prin greșelile săvârșite în prima jumătate a anului, cele care 
sunt acum reinventate acum de planetele retrograde. 

Prin urmare, 8 septembrie este o zi de mare încercare, în care individul se 
va strădui să-și depășească propria condiție, dar își va da seama că se întoarce la 
problemele mai vechi, la cele pe care nu a putut să le rezolve și care acum, în pofida 
aparențelor, sunt încadrate într-o schemă ce poate fi citită de oricine. În contextul 
acestei săptămâni în care apar modificări esențiale în zona care ar trebui să fie 
lăsate așa cum sunt, ambițiile acestea vor părea ciudățenii, extravaganțe, unele care 
vor fi explicate prin nevoia de spectacol pe care orice individ a simțit-o vie în urmă 
cu aproximativ trei luni de zile. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor înțelege că momentul acesta al zilei de 8 septembrie îi 
îndeamnă să învețe din propriile greșeli. Deși sună puțin cam nerealist, relația pe 
care Luna neagră o are cu Axa Dragonului susține această nevoie de a înțelege 
natura greșelii. Unii vor dori să și le recunoască parțial pentru ca eroarea în 
ansamblu să fie ascunsă mai bine, alții vor dori să și le recunoască pentru a scăpa 
de tot de ele ori pentru a le transfera, ca responsabilitate, celor care le descoperă. 
Cu toții ar trebui să vedem că binele pe care îl obținem în această săptămână foarte 
complicată este o mare achiziție a destinului. Astfel, valorile care definesc ziua de 8 
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septembrie nu sunt cele care strigă mai tare, ci doar acelea care pot fi soluționate 
într-un mod pașnic sau înțelept. Acestea vor fi cele care vor rămâne în posteritate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu cântări care este măsura 
faptelor bune, cât de multă greutate are o susținere venite din partea unui apropiat, 
pentru că dacă vom reuși să privim lucrurile acestea doar prin nota pozitivă vom fi 
pregătiți pentru situații și mai puternice, cu bucurii mai intense și nu vom exagera 
atunci când ne vom întâlni cu mari probleme. 

 
Vineri, 9 septembrie 

Vineri  9- 9-2016  1:05    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Vineri  9- 9-2016  1:19    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Vineri  9- 9-2016  4:51    Luna (Sag) Sex (Lib) Venus 

Vineri  9- 9-2016  4:54    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Vineri  9- 9-2016 14:17 Jupiter (Vir) --> Libra 

Vineri  9- 9-2016 14:45 Sun (Vir) Squ (Sag) Luna (Half Luna) 
Vineri  9- 9-2016 18:08    Luna (Sag) Con (Sag) Mars 

 

Voință. Independența este folosită pentru a redefini ciclul vieții. Loialitate. 
Ne îndreptăm către o mare schimbare. Munca este foarte importantă. Dorim să 
fim atrăgători pe cât de eficienți ne-am dovedit. Creativitate. Se lucrează asupra 
justiției. Viața spirituală este așezată la loc de cinste. Nu ne mai preocupă 
rigiditatea vieții sociale. Vrem mai mult din punct de vedere spiritual. Noroc. O 
problemă este rezolvată în mod ingenios. Renaștere. Puterea crește prin 
observație. Putem ajunge în orice loc al ființei. Dorim să ocolim o problemă 
socială prin tact, diplomație sau discuție. O problemă de calcul ne aruncă într-un 
plan ciudat. Comunicare stranie. Relațiile se pot înrăutăți din cauza indiferenței. 
Se pune la cale o mare minciună. 

 
Momentul acesta în care Jupiter trece din zodia Fecioară în zodia Balanță 

este unul de deschidere către o nouă posibilitate de a prezenta valorile personale, 
de a le promova pe un nivel superior, de a le explora prin alte instrumente și de a 
ne apropia mai mult de creativitate. Pe zodia Balanță, Jupiter lucrează bine cu 
schimburile de informație, cu manierele, îndemnându-i pe oameni să aibă mai 
multă încredere în natura umană decât în structuri administrative, în promisiuni 
sau în reguli. Din acest punct vedere, demersurile care nu s-au încheiat vor fi puțin 
zdruncinate pentru că vom avea nevoie de puțin timp să ne acomodăm cu noile 
instrumente de lucru și nimeni nu ne așteaptă. Acesta devine un moment foarte 
delicat pentru că îi îndeamnă pe cei responsabili să renunțe la sarcinile lor pe motiv 
că intră într-o altă etapă, s-au schimbat datele problemei, nu se pot adapta 
conjuncturilor de acum. Problema aceasta a iresponsabilității este accentuată și de 
Primul pătrar, de această relație proastă care există între luminarii, pentru că 
această poziție a Lunii atrage în zona sa, ca importanță și ca faptă, mesajele 
maleficilor Marte și Saturn. Prin combinațiile celor trei tipuri de vibrații se pune 
din nou o mare greutate pe axa Fecioară-Pești, pe dorința de purificare sau de 
curățenie sufletească, pe tendința de a capta atenția unui grup, de a manipula 
voința acestuia prin decizii de ordin administrativ, prin bunuri, prin șantaj. 
Momentul acesta înclină spre iresponsabilitate pentru că pare a fi o etapă finală de 
existența căreia nu am fost anunțați. Unii vor avea clar senzația că dacă ceea ce își 
doresc nu se împlinește acum atunci nu se va mai împlini niciodată. Prin vibrațiile 
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acestei săptămâni convingerile lor sunt perfect justificate, dar schema aceasta care 
activează acum se întinde pe o perioadă mult mai mare de timp, deci cere o altă 
optică. Dacă oamenii devin mai buni acum se întâmplă pentru că au asimilată deja 
lecția diplomației, arta comunicării pe mai multe nivele, dar au și experiența unor 
întâmplări nefericite când s-a făcut dreptate pe seama lor. Combinațiile acestea 
privite prin dorința de performanță care vin din Săgetător, impune această nouă 
viteză de lucru, această precipitare care îl poate face pe omul înțelept mult mai 
rapid încât să rezolve multe probleme într-un timp foarte scurt și îl poate 
compromite iremediabil pe cel superficial. Jupiter în Balanță nu se ocupă doar de 
superficialitate, dar nota aceasta va fi foarte vizibilă în ultimele trei zile ale 
săptămânii curente. Avem nevoie să fim atenți asupra nevoilor de acum pentru că 
justiția, o altă trăsătură a lui Jupiter în Balanță, în direcția aceasta va fi îndreptată. 
Dacă pe 9 septembrie suntem liniștiți și nu transferăm responsabilitatea pe umerii 
celorlalți, nu-i obligăm să se bucure alături de noi sau să sufere alături de noi, 
atunci nu-i vom pedepsi pe ceilalți cu dreptatea pe care ne-o închipuim încă de pe 
acum, deci nu ne dăm singuri în cap. 

Prin urmare, 9 septembrie vine cu un zdruncin care va fi susținut cu 
precădere de trecerea lui Jupiter pe zodia Balanță. Se va lucra începând cu după-
amiaza acestei zile cu noi instrumente, vom fi atrași către noi subiecte, ne vom 
simți mult mai degajați în relațiile sociale, eliberați de o mare presiune, chiar 
exonerați de anumite promisiuni sau obligații sociale. Asta nu înseamnă că 
lucrurile se rezolvă de la sine. În mare parte, contextul acesta în care se produce 
trecerea lui Jupiter pe Balanță rămâne încărcat și impune invocarea liniștii drept o 
condiție absolut esențială ca evenimentele în care ne implicăm să nu distrugă. Apoi, 
și interesul pentru latura spirituală se schimbă. Devenim mult mai permisivi față de 
ideile noi, ni le adaptăm într-un mod ingenios pe cele vechi și suntem mai optimiști 
pentru ceea ce avem de făcut de acum încolo. Și ultimele experiențe ce au venit spre 
noi în primele zile ale lunii septembrie sau în luna august au o greutate în sensul 
acesta. Astfel, cu ceea ce știm să facem mai bine trecem în etapa următoare prin 
detașare. Ceea ce nu știm să facem bine ne duce la indiferență. Balansul între aceste 
două direcții va deveni, începând cu după-amiaza zilei de 9 septembrie, o constantă 
care va ține aproape un an de zile. 

Prin ceea ce se consumă acum vom observa că nu suntem ajutați să facem o 
distincție clară între indiferență și detașare. Dacă ne ținem cu firea, dacă nu 
ridicăm gândul cel mai puternic împotriva omului slab, dacă nu ne propunem încă 
de pe acum să facem dreptate într-un mod mult mai dur și categoric decât am 
făcut-o în ultimul an, atunci nu vom greși, iar presiunea acestui moment se va 
stinge în intensitate. Cel care cedează acestei tentații de a face dreptate după chipul 
și asemănarea sa nu va ajunge să o pună în practică pentru că va fi atras pe căi 
ciudate. Va începe, din aproape în aproape, să participe la o conspirație, să devină 
un element important în construcția sau în reconstrucția unei mari minciuni. Nu 
trebuie să uităm că anul 2016 are această notă neobișnuită și pentru a nu greși 
avem nevoie să fim responsabili. Jupiter pe Balanță nu ne ajută să fim responsabili, 
dar ne ajută să fim flexibili, mobili, dinamici. Dacă avem calități și demersurile 
viitoare presupun a le folosi, această nouă poziție a lui Jupiter ne va ajuta. Totuși, 
pentru orice plan de anvergură avem nevoie să mai așteptăm puțin. Pentru aceste 
direcții importante avem nevoie să lăsăm această săptămână să-și facă de cap. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne face planuri pe termen 
lung. Orice plan pe termen lung ce începe acum se va transforma, din aproape în 
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aproape, într-un bici. Desigur, la un moment dat va fi nevoie să invocăm motivul de 
dreptate pentru a ieși dintr-o încurcătură, dar acel motiv de dreptate nu trebuie să 
pornească din vibrația acestei săptămâni. 

 
Sâmbătă, 10 septembrie 

Sambata 10- 9-2016  2:32    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Sambata 10- 9-2016  3:23    Luna (Sag) Squ [Vir] Mercury 

Sambata 10- 9-2016  3:48    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Sambata 10- 9-2016 10:04    Juno (Sco) Sex [Vir] North Node 

Sambata 10- 9-2016 14:43 Mercury [Vir] Opp [Pis] Chiron 
Sambata 10- 9-2016 15:51    Luna (Sag) --> Capricorn 

Sambata 10- 9-2016 16:00  Saturn (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Sambata 10- 9-2016 16:18    Luna (Cap) Squ (Lib) Jupiter 

 

Accidentul ne învață mai multe despre viață. Dezvoltarea puternică ne 
îndreaptă către credință. Intuiția este din nou pusă la încercare. Avem nevoie de 
strălucire pentru a ne simți puternici. Prea multe griji pentru banii sau pentru 
beneficiile celorlalți. Se pun bazele unor edificii importante. Avem probleme de 
înțelegere. Nu suntem de acord cu consecințele propriilor fapte. Mergem înapoi. 
Necesități false. Achizițiile nu ne sunt folositoare. Cunoașterea valorilor înseamnă 
reîntâlnirea cu dorințe mai vechi. Lipsă de maniere. Problemă de autoritate. 
Glume penibile. Singurătatea este o grea încercare. Restricție. Aprofundarea este 
ciudată. Sentimentele puternice ne îndreaptă către aventuri pe care nu le 
înțelegem sau nu le putem aborda. Experiențele practice devin mai importante 
decât analizele teoretice. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 10 septembrie va excela la capitolul presiune 

sau dureri personale pentru că reprezintă un vârf al unei perioade care a început 
încă din săptămâna anterioară. Momentul acesta însă ridică această problemă de 
achiziție ca și cum este cea mai importantă din ultima perioadă pentru că ea 
confirmă dacă avem sau nu putere, dacă am fost în realitate supuși unor restricții 
sau dacă sentimentele pe care le avem sunt puternice și corecte. 

Pe 10 septembrie ne preocupăm de lucrurile concrete, de ceea ce poate fi 
obținut imediat, de maniere, de glumele proaste pe care le-au făcut alții și, în 
special, de intențiile pe care le-au avut atunci când le-au făcut. Pentru că Mercur 
retrograd trece acum prin opoziția cu Chiron, și el retrograd în zodia Pești, 
problema aceasta pare o deviație, dar de fapt este mai mult o forță care scoate la 
lumină o problemă mult mai mare. O vorbă spusă în mod greșit arată că nu 
persoana care o folosește este vinovată, ci grupul care a ascuns mult timp problema 
care devine acum vizibilă. 

Există însă o explicație pentru care se întâmplă lucrul acesta. Relația aceasta 
proastă pe care Mercur o are cu Chiron și care beneficiază de o susținere din partea 
unor unghiuri care se formează mai lent, sextilul Junon-Capul Dragonului și careul 
Saturn-Neptun, arată că refuzăm un bine. Restricțiile acestea, problema aceasta de 
patrimoniu, greșelile care sunt inventariate acum vorbesc de fapt despre o 
restricție. Dacă ar fi să ne limitam strict la ecuația momentului aceste restricții sunt 
mai mult native. Un om s-a născut să poată face anumite lucruri, dar pentru că din 
interacțiunile cu ceilalți ajunge să-și dorească să facă și ceea ce nu poate, alege prin 
voință proprie să treacă, la început, prin situații penibile pentru că elementele 
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nespecifice nu se obțin oricum. Momentul zilei de 10 noiembrie poate fi unul de 
genul acesta. Dar nu este totul. Pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, 
pentru că toată această schemă nu se bazează doar pe limitele pe care le avem de la 
naștere, ci și pe diverse ipostaze pe care le-am parcurs de-a lungul vieții și care au 
avut, la momentul acela, conotații asemănătoare celor de acum, adică au fost 
definite de ceea ce ne dorim și nu putem obține, ni se cere ca în această zi să fim 
permisivi la sugestiile celorlalți, să fim atenți la ceea ce reușim să obținem din 
aproape în aproape, la puținul care ne intră în casă pentru că acest puțin va deveni 
marea comoară care ne va ajuta să împlinim o etapă de creștere și dezvoltare 
ideologică. 10 septembrie reprezintă cea de a treia cuadratură între Saturn și 
Neptun pe faza descendentă a ciclului ideologic. Asta înseamnă că etapa de conflict 
de acum reprezintă ultima picătură de amar după care lucrurile încep să se regleze. 
Acest ciclu nu se încheie acum, ci la începutul anului 2026. Există însă și alte etape 
mai mici, cele la care ne referim aici. Următoarea etapă se va încheia pe 31 ianuarie 
2019 când are loc primul sextil între cele două planete din seria celor trei 
programate a se consuma pe această fază descendentă. Următoarele două se vor 
derula la interval de aproximativ cinci luni una de cealaltă tot în anul 2019. Asta 
înseamnă că momentul de acum invocă necesitatea adaptării la noile condiții, așa 
cum de altfel și proaspăta intrare a planetei Jupiter pe zodia Balanță indică. În 
cuvinte mai simple, nu trebuie să luăm de decisiv răul care ne este înfățișat acum, 
nu trebuie să credem că sentimentele puternice vor avea și de-acum încolo calitatea 
pe care o au în momentul de față. Cu cât lăsăm mai mult în urmă momentul 10 
septembrie cu atât calitatea sentimentelor de acum se va schimba. Dacă această 
calitate se sprijină pe experiențe pozitive, prin invocarea lor calitatea va putea fi 
preschimbată în ceva la fel de bun. De aceea experiențele practice ale zilei de 10 
septembrie devin mai importante decât observațiile teoretice. 

Prin urmare, 10 septembrie devine un vârf al multor evenimente specifice 
momentului, dar și un vârf al evenimentelor care au început cu câteva luni în urmă. 
Acestea ar trebui să ne îmbogățească patrimoniul cultural, să înțelegem mai multe 
despre comportamentul oamenilor, să ne clarifice de ce aceștia preferă să 
procedeze într-un anumit fel, de ce au un anumit statut. Este, în egală măsură, și o 
zi de conflict al individului cu el însuși pentru că astăzi nu primim ceea ce cerem în 
mod direct deși asta ne-ar bucura cel mai mult. 

Dacă în momentul de față conviețuirea ni se pare foarte grea ar trebui să ne 
aducem aminte de credință. Retrogradarea lui Neptun pe zodia Pești, poziție care a 
avut un cuvânt important de spus de-a lungul acestui an prin accentuarea 
importanței axei Fecioară-Pești, ne-a oferit de multe ori invitația de a ne întoarce 
către credință, fără a o confunda pe aceasta cu practica religioasă sau cu ritualurile 
inutile. Credința vine dintr-o stare de veghe a conștiinței care apreciază orice efort 
de extindere a sferei de observație, de cunoaștere, pentru a susține stabilitatea 
individului pe această pantă ascendentă. În funcție de prioritățile stabilite deja, 
sfera credinței va fi foarte mică sau foarte mare, orientată către lucrurile materiale 
sau doar câte cele spirituale, susținută pe glume penibile sau pe compromiterea 
celorlalți ori iertarea lor. 

Este de la sine înțeles că toată această devenire se face cu mare efort și poarta 
aceasta îngustă prin care trecem toți are și câțiva țepi, adică pentru nimeni ziua de 
10 septembrie nu poate fi ușoară. Poate și din această cauză se face apel la această 
zonă a spiritualității bogată în pilde, în exemple frumoase, în sugestii sau 
recomandări care, puse în aplicare, scoase din această zonă teoretică, ne pot ajuta 
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să evităm conflicte penibile care nu au soluție. Cine nu va reuși să se liniștească pe 
10 septembrie își va interioriza toată această tensiune exterioară și va avea nevoie 
de un alt ajutor pentru a se vindeca. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de orice 
formă de autoritate. 10 septembrie este doar o secvență de trecere. Achizițiile de 
acum sunt importante prin metoda folosită nu prin ceea ce reprezintă ele în sine. A 
pune autoritate în aceste achiziții înseamnă a le altera. 

 
Duminică, 11 septembrie 

Duminica 11- 9-2016 10:47   Venus (Lib) Squ [Cap] Pluto 
Duminica 11- 9-2016 11:49    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Duminica 11- 9-2016 15:08    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Duminica 11- 9-2016 15:54    Luna (Cap) Sex (Sco) Juno 

Duminica 11- 9-2016 16:01    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Duminica 11- 9-2016 20:34    Luna (Cap) Con [Cap] Pluto 

Duminica 11- 9-2016 21:37    Luna (Cap) Squ (Lib) Venus 
 

Restricție. Succesul este foarte important. Abordarea oamenilor se face pe 
baza a ceea ce au de oferit. Idei progresiste. Se dorește mai mult de la viață însă 
se obține puțin. Iubirea este pedepsită. Puteri rafinate puse în scopuri negative. 
Ideea de confort este pre definită. Se muncește din greu. Este nevoie de practică, 
metodă pentru a înțelege reacțiile celorlalți. Romantismul le vorbește oamenilor 
despre viteza de reacție. Resursele nu susțin aspirațiile către viitor. Se dorește 
prea mult acțiunea care face pe plac celuilalt. Curajul și onestitatea sunt 
disimulate. Autoevaluare. Înclinație către artă, distracție. Viața sistematică este o 
lovitură adusă simțului estetic. 

 
Deja suntem în a doua decadă a lunii septembrie despre care știm că are alte 

caracteristici și de aceea tragem speranță că toată dinamica pe care am parcurs-o 
de la începutul lunii și până acum ne va fi folositoare. Relația proastă pe care o au 
de împlinit planetele Venus și Pluton ne indică o restricție, dar într-un alt mod. 
Pentru că suntem mai puternici și mai siguri pe noi înșine, dar și pentru că nu ne-
am separat complet de acest context agresiv, considerăm în ultima zi a acestei 
săptămâni că a sosit momentul să renunțăm la un program restrictiv, la reguli care 
ne obstrucționau, la idei inflexibile, la oameni prea triști, prea obosiți de viață sau 
de propriile fapte pe care nu și le înțeleg. Se deschide astfel o poartă către ideile 
progresiste, poate chiar către a înțelege paradoxul vieții de acum.  

În continuare avem nevoie de practică, avem nevoie să găsim un echivalent 
concret al noțiunilor teoretice pentru că trecerea Lunii prin zodia Capricorn, semn 
în care a intrat încă din mijlocul zilei anterioare, ne ajută în acest proces de 
autoevaluare, ne ajută să ne punem ordine în viață, să nu mai oscilăm de la o 
extremă la cealaltă, să nu-i mai acuzăm pe ceilalți de lipsurile pe care le avem și să 
începem, din aproape în aproape, să ne construim realizările spre care tindem. În 
funcție de puterea fiecăruia realizările vor da semne încă de pe acum că vor fi 
magnifice sau foarte mici. De altfel, acest careu dintre Venus și Pluton este mai 
curând informativ. El va avea și alte conotații pe care le vom discuta în săptămâna 
următoare pentru că va fi în continuare activ, dar acum el ne informează referitor la 
lucrurile rele la care trebuie să renunțăm sau la cele care ar putea să devină rele 
dacă nu sunt lăsate în urmă. 
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Este de la sine înțeles că acest proces de autoanaliză răscolește foarte mult, îi 
enervează pe cei care nu au reușit până acum să dovedească o anume măiestrie în a 
se regla singuri sau în a se regla din mers. La fel ca și în celelalte zile aferente 
acestei săptămâni, nu ne este folositor acum să ne facem planuri de viitor. Desigur, 
dacă și în celelalte zile am considerat că aceste planuri de viitor merită atenția 
cuvenită este puțin probabil ca acum să ne abținem. Le vom privi pe acestea prin 
dramă, prin ceea ce nu putem atinge, nu putem avea sau nu vom avea niciodată. 
Pentru că în momentul acesta există și o înclinație către simțul estetic, adică 
suntem încurajați să vedem că viața poate fi trăită și prin frumos, prin rafinament, 
prin cultură, prin artă, nu doar prin simțuri sau pentru satisfacție, a privi toată 
această zonă prin latura strict sistematică, strict rațională, înseamnă a-i știrbi din 
sensibilitate. Luna din Capricorn are această trăsătură și nu ar trebui să fim mirați 
dacă mult mai important ni se va părea gândul care judecă decât gândul care 
neliniștește sau iartă. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine o zi de putere. Dacă am fost 
obișnuiți până acum să considerăm că puterea poate fi folosită doar împotriva 
celorlalți și numai aceasta merită luată în considerare, avem acum ocazia să vedem 
că poate fi folosită și pe propria persoană, atât prin a produce schimbări de viziune, 
de optică, dar și pentru a vedea de ce anume suntem în stare. Vom porni de la un 
gând rău, de la nemulțumirea că nu avem ceea ce trebuie, că ne-ar trebui mai mult, 
de la curiozități ciudate sau invidii penibile. Toate acestea se vor desfășura la 
interior pentru că în exterior ne vom păstra cam același comportament. Cei care de-
a lungul acestei săptămâni s-au remarcat fiind deja nemulțumiți de ei înșiși, 
invocând toată această trecere de la regulă la libertate ca fiind o altă problemă a 
vieții lor pe care nu o vor putea rezolva și vor face acum apel la resursele celorlalți. 
Dacă în cazul unui om corect curajul și onestitatea vor fi ascunse pentru că lupta 
cea mare se duce la interior, oamenii falși care nu au făcut niciodată ceea ce trebuie 
pentru ei vor veni spre ceilalți cu argumente pentru a-i motiva să le ofere soluții. 
Cel mai bine ar fi ca fiecare să-și vadă de problemele lui, adică să le acorde acestora 
suficient de multă atenție pentru că numai așa se poate rezolva o problemă de 
destin care a avut mai multe puncte de eșec de-a lungul acestui an. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne descurca astăzi cu 
propriile resurse. Până și în situațiile banale legate de viața casnică sau cele pe care 
ne așteptăm să le vedem în comunitate ca dovezi de bună creștere sunt tot o formă 
disimulată prin care facem apel la resursele celorlalți. Dacă reușim astăzi să ne 
descurcăm doar cu ceea ce avem, intrăm cu fruntea sus în săptămâna următoare, cu 
această experiență valoroasă care ne permite să ne descurcăm singuri în orice 
moment. Procedând în felul acesta vom vedea în ce constă diferența între a depinde 
de ceilalți și a participa la activități comune, între a primi în dar un ajutor și a-l 
pretinde. 
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12 – 18 septembrie 2016 este săptămâna aventurilor simple de a ști, 
cunoaște, experimenta și a risipei. Multe dintre cele care sunt programate a se 
consuma acum sunt bazate pe deciziile și rupturile săptămânii anterioare. 
Tensiunea în crescendo a săptămânii 5-11 septembrie 2016 va cere clarificare în 
fiecare dintre cele 7 zile cuprinse în intervalul curent. Deși destul de solicitantă, 
dacă pornim în această călătorie cu gândul că soluțiile de acum ne învață, ne 
sfătuiesc, ne ajută să devenim independenți în probleme care se amplifică prin 
legături bolnăvicioase, pătimașe, ciudate, atunci soluțiile vor veni cu o viteză 
impresionantă. Grija că dramatizăm inutil va fi și ea regăsită în multe dintre zile, va 
fi și ea un semn că, de la sine, observația, înțelegerea și cunoașterea nu vor veni. 
Așadar, efortul făcut în direcția aceasta simplifică mult procedura și chiar dacă 
atracția către a încheia socotelile, către a pune punct, a destrăma o structură sau a 
destăinui, a prezenta la scenă deschisă ceea ce a fost ascuns cu un motiv foarte 
serios arată că am putea merge mai departe în aceeași tensiune, însă doar prin 
acest unghi al ideii de cunoaștere, privită ca soluție și ca finalitate, se poate gestiona 
corect acest fond. 

La capitolul evenimente astrale săptămâna este destul de bogată, aducând 
atât unghiuri importante între planetele individuale și cele cu deplasare lentă, dar 
și un careu Marte-Chiron, vineri, și un trigon Marte-Uranus, sâmbătă. Apoi, tot 
vineri, se va împlini și Luna plină, cea care readuce în centrul atenției ideea de 
purificare, atât prin evidențierea celor curați, dar și prin atingerea unui vârf în 
înțelegerea necesității de curățenie sufletească. Pe acest fond, într-un crescendo 
care devine cu fiecare zi a săptămânii tot mai apăsător, în ultima zi se va împlini 
opoziția Venus-Uranus. Nu este prima dată, am văzut și în alte săptămâni, când am 
trăit cu sentimentul că ne pregătim pentru ceva, că toată săptămâna suntem într-o 
evoluție către un punct despre care nu știm nimic. La fel se va întâmpla și acum. Ne 
vom pregăti să nu ne decidem prematur în ultima zi. Precipitările zilei de 18 
septembrie aduc un impuls trist unor demersuri cărora dacă le-am mai fi dat puțin 
timp s-ar fi soluționat frumos. În conformitate cu proverbul “Graba strică treaba!” 
erorile ultimei zile sunt simple greșeli pentru că ne-am pregătit pentru momentul 
acesta, am trăit cu implicare acest crescendo, am adăugat putere în acest moment 
de decizie și de aceea rezultatul nu este deloc simplu. 

Omul comun va fi acum preocupat de bolile corpului, va uita de cauzele 
subtile, de durerile sufletești, căutând un vraci pentru corp în care să creadă și de la 
care să preia argumente pentru a-i desființa pe vracii de suflete. Pentru acești 
oameni luni și joi sunt zile de putere, când aceste direcții pot trece înaintea 
necesităților frumoase ale acestei săptămâni de a lucra cu ceea ce întărește forța 
luminii sufletești și a gândului bun. Cei care sunt deja avansați pe o cale spirituală 
vor greși în această săptămână căutând argumente existențiale, profunde la 
impulsurile acestea înțepătoare care vin din partea oamenilor comuni. Este clar că 
lupta aceasta este fără sens, cu toate ca argumentele ori faptele bune care le sunt 
oferite acestora au o mare consistență și o valoare pe măsură. O tensiune care se 
bazează pe frământările karmice ale săptămânii anterioare tulbură și acum apele, 
chiar dacă intensitatea este mult inferioară celei din săptămâna anterioară. Avem 
nevoie cu toții indiferent ce fel suntem, indiferent de categoria din care facem 
parte, să nu uităm că patima ne încurajează să judecăm, poate chiar aspru, ceea ce 
nu înțelegem, nu tolerăm, ceea ce nu are voie să se desfășoare după propriul 
program. Patima este cea care ne convinge că toți trebuie să fie executanții 
comenzilor de acum. Este de la sine înțeles că lucrul acesta nu poate fi un element 
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de stabilitate și progres, ci unul de conflict. Cel care are viziune de ansamblu, care 
înțelege că momentul acesta aduce doar o ipostază în care firele destinelor 
personale se întâlnesc, se ating sau se înfășoară, nu se lipesc întru totul, va respecta 
celuilalt propriul ritm de lucru, va observa, va înțelege și va cunoaște după ceea ce 
se desfășoară acum pentru că altfel se va risipi în ceea ce nu poate fi prin nimic și 
nimeni constructiv sau bun.  

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne propune să 
respectăm ritmul de lucru în maniera sa simplă, comodă, fără ajustări, fără 
suplimentări, fără implementarea unor planuri de clarificare, răzbunare, eliberare 
brutală de probleme. Această săptămână, la fel cum am văzut că s-a întâmplat și cu 
cea anterioară, definește trăsătura de bază a anului dihotomiilor periculoase, cea 
care ne îndeamnă spre martor, chiar dacă ambele extreme, după cum se prezintă și 
se explică, sunt perfect utilizabile. Puterea folosită ca martor în această săptămână 
va impune, începând cu săptămâna următoare, un nou tip de departajare. 

  
Luni, 12 septembrie 

Luni 12- 9-2016  0:31    Juno (Sco) Con (Sco) Lilith 

Luni 12- 9-2016  5:31 Sun (Vir) Tri (Cap) Luna 
Luni 12- 9-2016  8:32    Luna (Cap) Tri [Vir] Mercury 

Luni 12- 9-2016 11:38    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Luni 12- 9-2016 12:54    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Luni 12- 9-2016 21:58 Mercury [Vir] Squ (Sag) Mars 
 

Asocieri dubioase. Independența este exprimată la scenă 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. Dorim rezolvarea problemelor prin intermediul celorlalți. Nu mai știm ce 
e frumos. Putere concentrată pentru avantaje materiale. Se caută lucruri mici 
pentru a fi văzute mari. Imaginația devine un obstacol. Primim răspunsuri false. 
Inima este cauzatoare de probleme. Risc prin dragoste sau exprimarea 
sentimentelor. Filozofiile sunt acum încărcate de pesimism și dramatism. 

 
Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Capricorn și ne 

încurajează să gândim altfel. Desigur, sentimentele vor fi acum la mare căutare, 
însă gândul dezordonat va fi mult mai ușor de văzut, de remarcat, de intuit, chiar 
dacă nu este mai puternic decât a fost în ultimele zile ale săptămânii anterioare. În 
consecință, se cere acum un moment de atenție pentru că soluțiile la care ne 
gândim sunt prea ușor distruse de așa-zisa “gândire rațională”, de așa-zisul 
“schimb de experiență”. 

Cel care se gândește corect la ziua de mâine, care nu se pierde în explicații 
fără rost va vedea schema de acum ca pe un îndemn la speranță. Astfel, speranța va 
fi conturată ca un element de reglare. Îi va ajuta pe ceilalți prin ton, prin prezență, 
prin imagine, va fi un liant între durere și soluție, cu toate că, pe moment, nu poate 
fi văzută o soluție. Se întâmplă lucrul acesta pentru că problemele de acum sunt 
complicate, dureroase, dar și necesare în forma aceasta. Cei mai avantajați sunt cei 
care au fost de multe ori prinși în focul creației, care au gândit și imediat au pus în 
aplicare, care au ridicat structuri care au vorbit și despre binele pe care îl simt cel ce 
dorește să împărtășească, dar și despre suferință umană. În modul acesta se poate 
interpreta conjuncția Junon-Lilith. Relațiile pot fi acum rupte definitiv ori 
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consolidate puternic, iar protagoniștii să simtă nevoia să-și reînnoiască acum 
jurămintele, promisiunile. 

Momentul acesta nu poate fi simplu de parcurs, nici chiar dacă știm că există 
acest risc. Careul pe care Mercur retrograd îl împlinește cu Marte arată o gestionare 
deficitară a unui moment de criză, nemulțumire față de calitatea ori consistența 
unui mesaj, duritatea în termen ori o ambiție prea mare pe care un individ o are 
față de un ideal care nu i se potrivește. Deși cadrul personal pare bun, pentru că așa 
ne spune trigonul Lună-Soare, elementul care vine din exterior (conjuncția Junon-
Lilith), tentația de a primi mai mult, de a ne lua ori de a obține mai mult ne scoate 
din zona confortului. Așa ajungem să ne pierdem boarea de liniște cu care intrăm în 
această săptămână.  

Este de la sine înțeles că dacă nu ne lăsăm antrenați în fapte de genul acesta, 
dacă suntem atenți și răspundem la chemările lăcomiei, dacă ne controlăm 
impulsurile și ne menținem în zona bucuriilor simple, cele pe care le cunoaștem și 
cu care am tot conviețuit de ceva timp în urmă, atunci ne protejăm de tensiuni care 
se inflamează din nimic. Oricât de clar credem că ne este situația, retrogradarea lui 
Mercur aduce discontinuități în desfășurare ori în menținerea consistenței unui 
mesaj. Oricât de siguri suntem pe ceea ce observăm, oricât de clare ne sunt etapele, 
această discontinuitate, această defazare nu poate fi evitată. Așadar, cel mai bine ar 
fi să ne limităm la ceea ce avem pentru că ceea ce vom dori să administrăm pe 
începuturile acestei zile este o pălărie mai mare decât capul. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne duce în zona răspunsurilor false ori 
pe care le lansăm tocmai pentru că nici nouă nu ne sunt clar conturate în minte. 
Vom argumenta că nu am știut precis despre ce este vorba, dar am răspuns că așa a 
fost solicitarea, am greșit generalizând după un caz particular, am evaluat întregul 
situației după o etapă insignifiantă, am redus totul la câteva impresii care nu pot 
avea nicidecum rol de concluzie. Vom căuta aceste scuze și ne vom simți bine că am 
făcut așa ceva, că am ascuns eroarea reală, că am vândut-o, că am ieșit din 
încurcătură prin manipularea înțelegerii celuilalt. Dar pentru ce facem toate 
acestea? Care ar fi rostul acestor agitații, al acestor impulsuri? După ceea ce trăim 
acum, rostul lor este de a ne menține la suprafață, de a fi ascultați, de a fi văzuți 
într-un mod care ne convine, de a ști că am fost la înălțime ori am oprit pe cineva. 
Prin ceea ce există aici lucrurile par clare, dar prin ceea ce pierdem făcând asta și 
nu altceva, lucrurile nu sunt clare. Sigur, de vreme ce am ales să facem ceva, cu 
greu vom mai putea fi convinși că procedând altfel ar fi fost mai bine. Traseul 
unilateral pe care destinul ne constrânge la un moment dat să-l abordăm poate fi el 
însuși un obstacol pentru a înțelege mai multe despre posibilitățile pe care le avem. 
Cu toate acestea, acum putem înțelege mai multe observând cum este folosită forța 
creatoare, cât de departe putem merge menținând armonia pe care o avem și pe 
care cu mare greutate am salvat-o. Deși puțin cam abstractă, această observație 
reprezintă un start bun al săptămânii. Dacă de multe ori ne-am întrebat cum 
anume ne ajută autocunoașterea, avem acum ocazia să vedem că ea nu se bazează 
doar pe informații pe care le aflăm de la alții, ci și pe cele pe care le aflăm de la noi 
înșine, prin noi înșine, cu noi înșine. Astăzi ceea ce păstrăm, ceea ce nu este 
îmbrăcat în hainele lăcomiei, ceea ce nu este vândut pe două parale în plus este 
bun, frumos, simplu și puternic, ba, mai mult, este și semnul care ne spune că 
autocunoașterea nu este atât de abstractă pe cât ni s-a părut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne oferi dreptul de a ne simți 
bine, fără a urmări să ne simțim din ce în ce mai bine. Să facem din 12 septembrie o 
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zi de tatonare, de colectare a informațiilor despre multiplele variante de a ne simți 
bine. A aprofunda acum una dintre ele înseamnă a oferi tribut lăcomiei. Pe alte 
conjuncturi aprofundarea va fi altfel abordată. Acum nu putem fi siguri pe 
corectitudinea a ceea ce sporim, de aceea viziunea de ansamblu, absolut necesară în 
situații de genul acesta, nu mai este o cupolă protectoare, ci o plasă cu prea multe 
găuri. 

 
Marți, 13 septembrie 

Marti 13- 9-2016  0:28    Luna (Cap) --> Aquarius 

Marti 13- 9-2016  1:48    Luna (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 

Marti 13- 9-2016  2:40 Sun (Vir) Con [Vir] Mercury 
Marti 13- 9-2016 19:26    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Marti 13- 9-2016 23:34    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Marti 13- 9-2016 23:38 Sun (Vir) Squ (Sag) Mars 
 

Responsabilitățile familiei sunt formulate pentru a transforma un proces. 
Se lucrează pe cont propriu. Refuzăm ajutorul cuiva. Aspirațiile ne îndeamnă să 
visăm foarte departe. Dramatismul personal se accentuează prin investigarea 
eșecului. Asocieri pe baza succesului. Informațiile pe care le cerem ne compromit. 
Ne extindem către o zonă necunoscută. Viața are nevoie de noi baze. Rădăcinile 
nu-și găsesc alt loc pentru a se înfige. Responsabilitatea enervează. Surprizele 
sunt neplăcute. Nu mai există spirit cooperant. Probleme legate de programul cu 
publicul. 

 
13 septembrie devine o zi de descoperire. Pentru că multe dintre cele care au 

venit spre noi în ziua anterioară s-au susținut mult pe cumpătare, impactul negativ 
al lui Mercur, aflat în conjuncție cu Soarele, dar și al lui Marte aflat în careu cu 
Soarele, impun folosirea experienței într-un mod atipic. Ceea ce ieri nu ne era 
permis acum ne este recomandat. Se pare că schimbările de acum sunt determinate 
de Soare, de acel fond bun pe care a trebuit să-l protejăm ieri. Cine l-a protejat ieri 
de lăcomie are cu ce lucra acum. Cine nu, va lucra cu ceea ce lăcomia îi permite. 
Este de la sine înțeles că, dintre cei care au picat testul, nu vor reuși să valorifice 
direcțiile acestei zile decât cei care dispun de mari resurse. 

Așadar, pentru că descoperirile de acum cer consum, să ne pregătim pentru 
ziua aceasta lăsând deoparte combinațiile, munca suplimentară, planurile pentru 
depășirea sarcinilor propuse și să ascultăm chemarea vieții. Această chemare va 
veni chiar din timpul nopții de luni spre marți, imediat ce Luna va intra în zodia 
Vărsător: un gând bun, o inspirație, poate chiar un vis încărcat de semnificație ce se 
va produce în timpul nopții și sub impulsul căruia vom lucra toată ziua. Conjuncția 
Soarelui cu Mercur pune multă atenție pe elementele personale, pe pârghiile de 
care se poate folosi cineva pentru a-și îndeplini un obiectiv. Aceste pârghii se 
bazează mult pe definiții mai vechi, cele pe care le aflăm acum, cele pe care le 
descoperim acum. 

În consecință, aceasta este condiția care se cere acum îndeplinită dacă avem 
planuri pe care vrem să le ducem în etapa următoare. Lucrul acesta este foarte 
important pentru că în absența ideii care clarifică, în absența inspirației salvatoare, 
a observației care ne contrează, care ne echilibrează, careul Soare-Marte 
declanșează evenimente tensionate, iar rezultatul lor nu va fi unul bun. Absența 
achizițiilor indicate mai sus va constitui spre seară un motiv de tristețe, de frică ori 
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de depresie. Nu va putea nimeni să ne convingă că aceste observații dramatice nu 
sunt de perspectivă ori nu sunt așa. Retrogradarea lui Mercur nu a fost niciodată un 
factor de susținere pentru concluzii, pentru definitivarea unor etape. De aceea 
marea determinare pe care o simțim din partea lui Marte din Săgetător, nevoia de 
mișcare, de deplasare, de mobilitate primește, prin căutarea lucrurilor ascunse, a 
adevărurilor mari, a elementului care încurajează ori stabilizează, o direcție 
pozitivă, una constructivă și prin acest ajutor poate evita întoarcerea gândului 
împotriva individului, adică se evita acordarea unei prea mari puteri careului cu 
Soarele. 

Prin urmare, 13 septembrie încurajează spre a pune în practică o putere cu 
care, cei mai mulți dintre noi, nu suntem obișnuiți să lucrăm. Cercetarea, 
autocunoașterea, nevoia de a ști care este lucrul cel mai simplu și mai bun, nevoia 
de a-l folosi într-un mod aparte, dar neapărat practic, produce o undă de 
transformare în întreaga ființă. Vom vedea că până la finalul acestui an multe se 
vor regla sau se vor compromite pornind de la baza acestei zile, de la aceea ce 
protejăm de rău și creștem prin bine sau, reversul medaliei, de la ceea ce nu evităm, 
nu facem bine și creștem prin eșec în cascadă, complicații relaționale, probleme de 
temperament. 

În consecință, 13 septembrie ne ajută să creștem prin înțelegere și 
sensibilitate, dar să și decădem dacă ne lăsăm în voia impulsurilor mai puțin 
corecte ori dacă lenevim. Avem ocazia acum să știm în ce mod ne vom pregăti 
evenimentele viitoare, care sunt terenurile în care ne vom înfige rădăcinile. Sigur, 
toate acestea vor fi mai curând reprezentate în minte, vor fi simulate în spațiul 
gândurilor. De aceea nu este cazul să ne așteptăm că ele vor fi și puse în aplicare. 
Vom ști, în funcție de seriozitatea abordată în această zi, cum vor decurge lucrurile 
din punct de vedere practic. Va fi însă nevoie și de îndeplinirea altor condiții pentru 
că aceste impulsuri bune să se transforme în flori frumoase. Cine va invoca erori 
mai vechi în aceste momente când echilibrul este delicat va arăta că deja s-a hotărât 
cum să-și folosească puterea. Este avertizat acest individ că agresivitatea produce 
rezultate pe termen scurt și că, dacă nu-și dă seama că a fost atras către zona 
aceasta a regretelor, atunci să urmărească firul faptelor. Ceea ce este bun și crește 
cere și alte condiții, vine prin liniște și încredere, deci nu sperie dacă nu se 
împlinește acum. Ceea ce s-a împlinit acum dintr-o singură lovitură vine din dramă 
și cât de curând se va surpa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi că momentul acesta 
nu schimbă ordinea, ci o împlinește. 
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Miercuri, 14 septembrie 
Miercuri 14- 9-2016  0:09    Luna (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Miercuri 14- 9-2016  9:35    Luna (Aqu) Tri (Lib) Venus 

Miercuri 14- 9-2016 15:18    Luna (Aqu) Sex (Sag) Mars 

Miercuri 14- 9-2016 18:27    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 
 

Convingerile eronate sunt puse la baza unor decizii de viitor. Cerem iubire 
și sinceritate. Ne simțim mai siguri pe victoriile adjudecate pe cale diplomatică. 
Prea multe încercări ne duc spre compromisuri. Sugestiile din trecut se 
transformă acum în evenimente. Regretele nu ne mai ajută. Învățăm din 
neplăceri. Asocierile au acum o altă bază. Singurătatea nu mai este o soluție. 

 
Trecerea Lunii pe ultimul segment al zodiei Vărsător îi transformă pe oameni 

în ființe foarte sensibile. Au acum convingeri eronate, au impulsuri de a cerși 
iubire, sinceritate, au mari așteptări de la cei din jur și problemele momentului vor 
fi accentuate tocmai pentru că nu se lasă în voia cunoașterii, în voia percepției, în 
voia a ceea ce simt. Devin foarte sensibili la critici, la acuzații, nu mai țin cont de 
faptul că și cei din jur au nevoile lor și poate în momentul acesta nu pot să 
răspundă pe măsura așteptărilor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în noaptea de 
marți spre miercuri Luna se va afla într-o relație proastă cu Junon și sentimentele 
acestea sunt răvășite, nu pentru că ar fi o problemă personală la mijloc, ci pentru că 
ne temem să nu fim respinși și până la urmă, această construcție mentală, din 
aproape în aproape, va face în așa fel încât impulsul personal să devină realitate. 
Luna pe zodia Vărsător este o dovadă de deschidere față de mesajele subtile, față de 
inspirație, față de ceea ce ne-a fost clar altădată și nu am putut pune în aplicare. 
Acum, când suntem atrași către această zonă imaterială, credem că multe dintre 
probleme s-au rezolvat și nu mai calculăm corect presiunea pe care o punem pe 
celălalt. În felul acesta se poate explica de ce există o defazare între pretențiile pe 
care le avem de la ceilalți și disponibilitățile pe care aceștia le au. 

Prin percepția acestei zile mulți au senzația că viitorul se clatină, dar, în mod 
paradoxal, acesta nu este un lucru rău. Uneori a vedea că această lume încărcată de 
lipsuri sau de durere, de dezamăgire sau delimitări se năruie nu poate fi decât un 
semn de deschidere spirituală, de înălțare prin lumină, nu poate fi decât un semn 
de cunoaștere. Este posibil ca această nouă percepție să aducă o nouă bază, o nouă 
deschidere, un nou impuls de a înțelege, învăța sau pune în aplicare. Vom vedea că 
săptămânile următoare au alte mesaje care ar putea fi în discordanță cu ceea ce 
cunoaștem în momentul acesta. De aceea trecerea Lunii prin zodia Vărsător aduce 
o percepție abstractă. Dacă în săptămânile următoare ne întâlnim cu evenimente 
care contrazic ceea ce simțim acum, nu înseamnă că ceea ce simțim acum este rău. 
Ceea ce simțim acum nu se potrivește acelei versiuni, nu se potrivește acelui viitor. 
Asta înseamnă că zona aceasta imaterială va fi explorată de cei care lucrează cu 
energia ori care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală într-un mod 
aparte. Pornind din 14 septembrie spre finalul acestei luni aceste ființe speciale vor 
putea să selecteze acele forțe pe care să le folosească pentru așa zisa "modificare a 
destinului". 

Prin urmare, 14 septembrie ne ajută să ne deschidem către victoria care 
este programată a se consuma în viitor, dar care cere îndeplinirea condiției de 
acum, adică să îi descoperim acesteia rădăcinile sau să i le inventăm. Este un 
moment de mare măiestrie, de mare deschidere, de forță și acum putem dovedi 
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dacă am învățat ceea ce trebuie de la alții, dacă soluțiile pe care le avem sunt de 
viitor sau dacă nu cumva sunt doar vorbe goale. Impactul pe care Luna din zodia 
Vărsător îl are acum asupra conștiinței individuale ne vorbește despre o victorie pe 
care nu o putem încă îmbrăca într-o haină nouă, dar care ne încântă sufletul pentru 
că își lasă asupra noastră primele urme. 

La capitolul evenimente concrete 14 septembrie ne face receptivi la sugestii, 
deschiși față de recomandări sau ne încurajează să fim atenți la poveștile frumoase 
ale celorlalți. Așadar, ceea ce este superficial este foarte frumos, nu ne complică, 
dar nici nu ne schimbă cu nimic starea. Conveniențele sociale sunt pe 14 
septembrie la un nivel foarte înalt și doar un om superficial va crede că acestea 
reprezintă o constantă cu care va lucra de acum încolo. Momentul acesta este 
reprezentativ prin deschiderea către un plan superior, către interesul pe care-l 
arătăm celui care este cu adevărat profund chiar dacă în această lume umblă cu 
zdrențe și nu se poate exprima. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne bucura încă de 
victorie. Avem nevoie să mai facem un pas pentru a ne împrieteni cu ea și a vedea 
dacă va dori să vină în vizită. Abia după aceea ne vom putea bucura. 

 
Joi, 15 septembrie 

Joi 15- 9-2016  5:19    Luna (Aqu) --> Pisces 

Joi 15- 9-2016 11:26 Sun (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Joi 15- 9-2016 22:44    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Joi 15- 9-2016 23:24    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 
 

Refuzăm un ajutor. Ne punem în slujba celorlalți fără judecată. 
Constrângeri legate de timp sau metoda de lucru. Accident prin intermediul apei. 
Inspirația devine o problemă. Preluăm sarcini griji sau tensiuni de la ceilalți. Ne 
întâlnim cu o problemă nerezolvată. În intimitate lucrurile sunt perfecte. Refuzăm 
acțiunile exterioare pentru că dorim să ne bucurăm de ceea ce nu este atins de 
celălalt. Gândirea nu ne ajută. Sentimentul este prea intens. Ne temem de 
surprize. Căutăm soluții în locuri periculoase. 

 
Ecuația astrală aferentă acestei zile ne aduce o grijă față de un ajutor. Fie că 

obstacolul pe care-l vedem acum și din cauza căruia nu-l mai primim s-a consumat 
în ziua anterioară, cea care a avut rolul, printre altele, de preambul pentru ceea ce 
se întâmplă acum, fie că s-a consumat în săptămânile anterioare, momentul acesta 
este încărcat de confuzie sau de certitudinea lucrului care nu poate fi împlinit ușor. 
Unii se vor gândi acum că toate solicitările pe care le-au lansat la începutul acestei 
săptămâni nu sunt corecte sau au nevoie de o mică ajustare. Ajustarea aceasta este 
însă oprită de o disfuncție organică, de o stare proastă, de teama ca nu cumva din 
solicitarea respectivă să se descopere elemente de intimitate pe care nu suntem 
încă pregătiți să le împărtășim celorlalți. 

Opoziția Soarelui cu Chiron arată că nici nu mai suntem dispuși să ținem 
cont de faptele celorlalți pe care le-am apreciat mult de-a lungul anului, dar nici de 
sfaturile lor. Nu ne mai convine nimic și nici nu mai respectăm autoritatea cuiva. 
Retrogradarea lui Mercur, cel care se află acum destul de aproape de Soare, deci se 
implică și el în opoziția cu Chiron, îi îndeamnă pe oameni să inventeze argumente 
proaste, false sau răutăcioase. În realitate, schema zilei de 15 septembrie ne 
vorbește despre administrarea resurselor într-un mod corect. Problemele pe care 
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nu am fost în stare să le rezolvăm până acum au nevoie să fie raportate la o altă 
bază, dar pentru că Mercur este retrograd doar ne desprindem de malul pe care am 
stat până acum și care nu ne mai folosește, dar nu mai avem încă puterea necesară 
să ajungem pe malul celălalt. A pluti în derivă acum înseamnă a fi foarte 
vulnerabili. De altfel această derivă se poate solda și cu consecințe negative pentru 
că ea apare într-o săptămână în care este nevoie de cunoaștere, de experimentare, 
de înțelegere. Apoi, mai există o componentă care ar putea să accentueze latura 
compromițătoare a acestei deplasări eșuate. Ea este legată de propria intimitate. 
Situația aceasta incompletă poate avea și repercusiuni asupra unor procese de 
evoluție. Dacă până acum am crescut ținând cont de exemplul cuiva, desprinderea 
de acest exemplu și neputința de a ajunge la destinație pentru a umple golul pe care 
îl lasă în urmă, devine o problemă dureroasă care cere o soluție până la finalul 
acestui an. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii devine foarte complicat pentru 
persoanele care nu și-au exersat până acum voința. A ne desprinde de elementul 
care a fost utilizat până acum ca bază, ca stabilitate înseamnă a face apel la resurse 
personale pentru a ajunge la destinație. Pentru că această opoziție a Soarelui cu 
Chiron se realizează pe o axă care cere purificare, curățarea sufletului sau a 
corpului, eliberarea de gânduri parazitare, de stări sufletești dense, se poate stabili 
încă de pe acum că reușita va aparține doar celor curați, doar celor care trăiesc 
simplu, doar celor săraci cu duhul. Am văzut și în analizele anterioare că în această 
perioadă este mult mai important să fim bogați în simplitate decât obosiți de atât 
de multe elemente complexe. Complexitatea devine acum grea, obositoare, densă. 
Aceasta este cheia reușitei pentru persoanele care se vor simți pe 15 septembrie 
obosite de probleme nerezolvate. Dacă nu ținem cont că ușurința vine prin 
simplificare, că cea mai importantă bogăție la care avem acces acum este cea a 
simplității, până și gândul educat ni se va părea obositor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi astăzi la secrete. 
Cu cât vom ține mai mult de aceste secrete, cu cât ne vom teme că orice faptă pe 
care o facem dezvăluie din ceea ce nu vrem să spunem nimănui cu atât mai mult ne 
vom împovăra condiția. 
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Vineri, 16 septembrie 
Vineri 16- 9-2016  1:27    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Vineri 16- 9-2016  3:27    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 

Vineri 16- 9-2016  4:37    Luna (Pis) Tri (Sco) Juno 

Vineri 16- 9-2016  6:31    Luna (Pis) Sex [Cap] Pluto 

Vineri 16- 9-2016  6:53    Mars (Sag) Squ [Pis] Chiron 
Vineri 16- 9-2016 10:43    Luna (Pis) Opp [Vir] Mercury 

Vineri 16- 9-2016 19:38    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Vineri 16- 9-2016 20:14    Luna (Pis) Squ (Sag) Mars 

Vineri 16- 9-2016 22:03 Sun (Vir) Opp (Pis) Luna (Full 

Luna) 
 

Acces la informații prin compromisuri sau dureri impuse de ceilalți. 
Funcționare interna deficitară. Raporturile sociale se construiesc prin 
intermediul oamenilor importanți. Depindem de un ajutor din exterior. Probleme 
de alimentație. Ne facem griji pentru bani sau valori materiale. Se discută despre 
obiecte și despre funcționarea deficitară a acestora. Valoare 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. Investițiile 
pe termen lung sunt periculoase. Avem nevoie de un mare sprijin social. Intervine 
o problemă de comunicare. Complicații cauzate de ideea de câștig. 

 
Pentru că Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Pești, 

urmând ca în dimineața zilei următoare să treacă pe zodia Berbec, impactul pe 
care-l are asupra conștiinței individuale va avea urmări grave asupra modului de a 
gândi, asupra interesului pe care îl avem față de profunzimile celorlalți ori față de 
exemplele lor, dar am mai văzut, lucrul acesta nu este nou. De această dată când 
Luna trece prin zodia Pești, Marte, din Săgetător, are de împlinit un careu cu 
Chiron din Pești. Elementele minore, zona aceasta individuală care urmărește să se 
exprime la un nivel superior se bazează acum pe o situație conflictuală. Vrem să fim 
ascultați, să ne impunem, ne plângem că lucrul acesta nu s-a întâmplat până acum 
și, în plus, considerăm că nu avem nici resursele necesare pentru a gestiona corect 
această criză. Cu cât ne-am preocupat mai mult de la începutul săptămânii până 
acum să ascundem o dramă, cu atât problemele acestea materiale vor fi mai mari 
sau ne vor chinui mai mult. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului, în situația în 
care se împlinește și Luna plină, ne vorbește despre scheme periculoase care par, în 
momentul acesta, banale, dar care pot genera compilații foarte mari care să ne 
mențină, cel puțin până la finalul acestui an, sentimente ciudate, precum sunt cele 
legate de grija de sărăcie, de neputință, de pericol care ne urmărește la tot pasul, de 
ineficiență. 

Problema aceasta a binelui eficient va fi pus acum pe picior de egalitate cu 
valorile estetice, ca și cum poveștile frumoase, poveștile de viață, cele care șlefuiesc 
prin lumină caracterul oamenilor puternici, ajutându-i să devină și mai puternici, 
care cizelează firea oamenilor sensibil ajutându-i să fie și mai sensibili, nu se referă 
acum la puțin, la neputință, la sărăcie. Toate aceste valori, cu toate că sunt în mare 
parte conflictuale, ne arată cât de complicată este viața și cât de mult ne putem 
degrada dacă nu ne preocupăm de ea. Apoi, din când în când, ne vom plânge că 
suntem nefericiți sau că trăim rău. Lucrurile acestea mărunte, așa cum sunt cele pe 
care le explorăm pe 16 septembrie, sunt cărămizi care construiesc ziduri ale 
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plângerii, episoade dramatice care să ne impresioneze la maximum conștiința și pe 
care să nu le mai uităm. Dar, pentru că mecanismul astral este întotdeauna 
obiectiv, schema care se consumă pe 16 septembrie se referă cu precădere la un 
succes social. Luna plină care se definitivează în seara acestei zile accentuează 
această problemă de comunicare nu pentru a intensifica drama, ci pentru a crea un 
debușeu. Este posibil ca momentul acesta să sublinieze o criză, una de 
personalitate, argumentată prin lipsuri sau un deficit de comunicare. Cu cât este 
mai intensă spre finalul acestei zile cu atât eliberarea va fi mai frumoasă. Important 
este ca această intensitate majoră să nu fie susținută de cuvinte urâte, de jigniri, de 
acuzații nefondate sau de lovituri. Dacă alegem să nu apelăm la aceste gesturi rele, 
vom vedea cum această intensitate se amplifică și, ca prin miracol, apare lumina, 
apare soluția, apare un semnal de la un om drag, ne amintim de o situație pe care o 
putem duce mai departe și care nu a fost alterată de evenimentele ultimelor 
săptămâni, ne simțim pur și simplu eliberați de o mare presiune și nu ne putem 
explica în mod concret cum anume s-a întâmplat. 

Prin urmare, 16 septembrie este un joc al culorilor, al compromisurilor și 
al durerilor pe care le putem vedea ca fiind ipostaze de vindecare. Careul lui Marte 
cu Chiron arată că există un conflict interior, există o problemă de opinie care nu 
mai este în consonanță cu nevoile celorlalți sau ceea ce există în jurul nostru nu ne 
mai mulțumește. Cu toate acestea, schema dominată de trecerea Lunii pe ultimul 
segment al zodiei Pești arată că depindem mult de un ajutor exterior, dar nu 
suntem în stare să-l vedem așa. Se întâmplă lucrul acesta și pentru că Luna trece 
prin Coada Dragonului, dar și prin opoziția cu Mercur retrograd, în situația în care 
își formează din aproape în aproape faza foarte intensă a Lunii pline. Deși trăim cu 
mare implicare acest conflict, conștientizăm ca avem nevoie de un sprijin social, că 
această problemă de comunicare este rodul unei mari presiuni interne pe care o 
putem rezolva printr-un debușeu. Unii își vor găsi acest debușeu prin artă, studiu, 
meditație sau pur și simplu vor putea prin resursele proprii să își construiască 
momente frumoase și prin aceste ele să interacționeze cu cei din jur, să se afișeze 
față de comunitate. Drama va rămâne, motorul acestui proces va fi activ până spre 
finalul acestei săptămâni și poate și pe începutul săptămânii următoare, dar 
rezultatul pe zona publică va fi mult mai bun. Pentru că schema aceasta beneficiază 
și de intensitatea Lunii pline, putem spera într-o schimbare mult mai amplă, mult 
mai puternică, una care să ne rezolve și acest deficit de comunicare. Dacă vom alege 
să nu ne preocupăm de sărăcie ori de puțin, dacă vom fi puternici prin ceea ce 
avem, vom fi cu adevărat gazde primitoare pentru cunoaștere. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține departe de 
dramatizare, indiferent cât de bine ar putea fi argumentată. 
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Sâmbătă, 17 septembrie 
Sambata 17- 9-2016  7:20    Luna (Pis) --> Aries 

Sambata 17- 9-2016 10:03    Mars (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Sambata 17- 9-2016 10:04    Luna (Ari) Opp (Lib) Jupiter 

 

Atracție către situații și lucruri neobișnuite. Se participă la construirea unui 
mare edificiu. Avem nevoie să ne fixăm pe propriul traseu. Cerem o răsplată. 
Preocupări față de cultură. Oportunitățile sunt interesante. Se face o profeție. 
Responsabilități mărite față de propriul destin. O lecție de viață ne ridică 
deasupra a ceea ce am făcut până acum. Succes. Interes pentru o carieră 
ambițioasă. Câștig într-o competiție. Se face dreptate prin învinuirea cuiva. 
Probleme de autoritate. Se fac fapte bune. Planurile de viitor cer implicare 
puternică. Creștem din aproape în aproape. Visăm la eternitate. Aventura cere un 
consum puternic. 

 
În dimineața acestei zilei Luna va trece în Berbec și sentimentul de 

neapartenență va deveni prioritar, nu prin drama a ceea ce este în sine, ci prin 
efectele pe care le produce, de altfel multe dintre ele fiind neobișnuite, dar bune. La 
începutul acestei săptămâni ori în ciudata săptămână anterioară s-a produs un 
eveniment care nu a putut fi oprit decât cu mari sacrificii personale. Acolo unde 
aceste sacrificii personale nu au fost făcute, evenimentele s-au adâncit într-o notă 
conflictuală pe care vom încerca acum, pe trigonul Marte-Uranus să le soluționăm. 
Ideea de succes, eficiență poate chiar cea de performanță trebuie să răspundă acum 
acestei nevoi de reparare a unei greșeli. Faptele bune sunt, de asemenea, cercetate 
în acest context ca și cum nu sunt normale, nu este firesc să se întâmplă așa, nu se 
poate ca un om să ofere atât de multe și să nu ceară nimic ori să ceară atât de puțin. 
Diferența între ceea ce este în realitate oferit pentru un lucru ori serviciu acum și 
ceea ce este cerut ori așteptat face din faptele oamenilor simpli adevărate făclii care 
se văd în întunericul moral în care trăim. Această lumină a simplității arata cât de 
adâncă este minciuna, cât de firesc este inserată ea în comportamentul celor care 
nu au măsură, o cunosc dar nu vor să o respecte, nu se preocupă de nevoile reale 
ale sufletului, conștiinței. 

Apoi, o altă trăsătură a trigonului Marte-Uranus aduce și o nouă relație cu 
sine. Absența prețului stabilit pe criterii vechi oferă individului mai mult curaj în a 
aborda domenii de care s-a ținut departe ori îi aduce mai multă curiozitate și mai 
multe atenție încât să caute atent și să găsească repede informații, persoane, soluții. 

Nu încape discuție că impulsul acesta de a demonstra că se poate ajunge la 
soluție și pe alte cărări, și pe alte trasee, și pe alte drumuri este unul foarte 
puternic. Există și mult curaj, și multă determinare în a obține un avantaj cu toate 
că în momentul acesta nu avem nevoie atât de mult de victorie. Dacă vom obține 
victoria, dacă vom atinge etapa finală așa cum o gândim acum ea va deveni un fel 
de prosperitate, atât prin beneficiile pe care le conferă cât și prin abundența de 
soluții și informații referitoare la puterea personală sau la părerile pe care cei din 
preajmă le au față de cel victorios. Există însă și o problemă în contextul acesta 
frumos. Pentru că foarte aproape de trigonul Marte-Uranus se împlinește opoziția 
Lunii cu Marte, ideea aceasta de avantaj, norocul acesta special ar putea să fie privit 
pe viitor ca o mare greutate. Rezultatul benefic la care se ajunge prin câștig într-o 
competiție este real, bucuria, de asemenea, însă efectele în cascadă vor fi supuse 
încercării care vine dintr-o zonă a crizelor relaționale, cele pe care le-am explorat 
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cu intensitate în săptămâna anterioară. În mod normal, acest trigon Marte-Uranus 
ar trebui să aducă armonie în acele crize, dar, așa cum știm că se întâmplă de multe 
ori, la armonie se ajunge trecând frontal prin creuzetul problemei. Cine are 
suficient de multă putere, cine a dovedit că nu ajunge în criză doar pentru că își dă 
seama că a fost înșelat, păcălit sau marginalizat, cine are resurse să decidă pentru 
sine și a mai și demonstrat lucrul acesta în săptămâna anterioară, va face din nou 
acum apel la aceste rezerve pentru a liniști apele. 

Prin urmare, 17 septembrie atrage atenția asupra unei probleme care, în 
mod firesc, nu devine foarte clară decât când provoacă durere, când nemulțumește, 
când distruge. Acum ea devine clară prin binele pe care dorim să-l facem, prin 
intenția de a repara, de a împărți câștigul pentru că ni se pare mult sau pentru că 
puterea de acum nu se mai apără ucigând mesagerul, întreținând un conflict, ci este 
protejată de ceea ce reprezintă în sine. 

De asemenea, pentru că schema zilei de 17 septembrie se preocupă de 
repararea unei crize în relații care s-a conturat foarte clar în săptămâna anterioară, 
succesul pe care-l obținem acum trebuie să conțină și acceptarea unei greșeli sau 
iertarea ei, și înțelegerea pe care un om foarte curat o are față de un om care nu s-a 
curățat încă. Aventura acestei zile cere multă putere, disponibilitate pentru 
mișcare, interes față de victorie pentru ca aceste elemente speciale să-și găsească 
locul în etapele care vor urma. Cu toate că această relație a lui Marte cu Uranus este 
una aparte, forța sa atrage acum și multe impurități precum un vârtej care ridică în 
aer și gunoaiele peste care trece. Cârma, adică factorul care ne oferă informații 
despre rostul evenimentelor de acum, este opoziția Lună-Jupiter, cea care aduce 
dreptate în relație. S-ar putea ca unele persoane să primească doar toleranță, doar 
o explicație, să li se clarifice doar un traseu pentru că doar de atâta au nevoie. 
Aceste persoane vor fi nemulțumite de măsura a ceea ce primesc pentru că în 
săptămâna anterioară nu au trăit evenimentele prin aport personal, nu s-au 
frământat și prin modul în care și-au folosit voința, ci au trăit cu implicare drama 
că anumite întâmplări nu se consumă de la sine în favoarea lor. Doar aceste 
persoane primesc puțin în 17 septembrie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza de mișcare. Orice 
deplasare conține în esența sa și posibilitatea de a ajunge la o altă etapă a crizei 
vizibilă în săptămâna anterioară, deși acum nu-i este dat să se întâmple așa. Cine 
nu are măsură va depăși această barieră a firescului pentru că cere. 
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Duminica, 18 septembrie 
Duminica 18- 9-2016  0:53    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 18- 9-2016  7:37    Luna (Ari) Squ [Cap] Pluto 

Duminica 18- 9-2016 11:05   Venus (Lib) Opp [Ari] Uranus 
Duminica 18- 9-2016 21:31    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Duminica 18- 9-2016 22:29    Luna (Ari) Opp (Lib) Venus 

Duminica 18- 9-2016 23:10    Luna (Ari) Tri (Sag) Mars 
 

Curaj nefiresc. Se dorește un câștig imediat. Se luptă împotriva propriilor 
planuri de viitor. Adevărul doare. Nesiguranță în relații care nu au trecut încă 
testul timpului. Obiectivele de viitor se schimbă. Ne dedicăm unor planuri 
îndrăznețe. Geometria spațiului se reconfigurează. Apel la subconștient. 
Transformările bruște sunt periculoase. Cugetare prin încăpățânare sau 
stabilitate. Dreptatea este oferită celor mici. Prietenii înșală. Dezamăgire față de 
un prieten care ne îndeamnă să folosim informații neverificate. 

 
Ultima zi a săptămânii ne aduce la lumină durerile oamenilor buni. 

Prioritățile vor fi acum modificate de o nevoie ciudată, aceea de a clarifica, de a 
soluționa ceea ce are nevoie de timp, ceea ce nu s-a maturizat încă, ceea ce ar avea 
nevoie, în următoarea săptămână, de o revizie. Pe opoziția Venus-Uranus retrograd 
ideea de revizie sperie, cu atât mai mult cu cât și Luna se afla acum în plin tranzit 
prin zodia Berbec și multe din cele pe care le știam într-o anumită ordine, 
programate să se desfășoare într-un anumit ritm, se modifică. Unii vor avea 
senzația că se schimbă cadrul în ansamblu, că transformările acestea nu doar sunt 
prea rapide, dar parcă sunt susținute și de un vânt subtil care le împinge mai 
repede către finalitate. În realitate, este vorba despre o mare teamă, aceea că 
planurile îndrăznețe, dacă nu vor fi finalizate acum, nu vor fi finalizate niciodată. 
Astfel, se ajunge la ideea că mai bine se face dreptate pe seama problemelor minore 
sau pe seama situațiilor neimportante decât să rămânem complet fără dreptate. 
Presiunea aceasta care există pe axa Fecioară-Pești, care este accentuată și prin 
retrogradarea acestei planete pe zodia Fecioară, situată acum foarte aproape de 
Capul Dragonului, face ca aceste impulsuri minore să aibă o greutate teribilă 
asupra vieții în ansamblu, asupra marilor direcții pe care trebuie să le soluționăm 
în această existență. Ele par mici, sunt argumentate de nevoi curente, cele specifice 
acestei săptămâni sau acestei luni, dar, în realitate, presiunea aceasta este una de 
natură karmică. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că schema aceasta se 
încadrează perfect în intensitatea obositoare anului 2016. Dacă încercăm să 
reparăm un neajuns în mod brusc atingem o extremă periculoasă, dacă le ignorăm 
și le lăsăm în virtutea inerției atunci finalitatea lor atinge de la sine o altă extremă, 
așa după cum vedem că se întâmplă acum cu acea forță subtilă care grăbește 
apropierea demersurilor de sfârșitul lor deși nu este nevoie de așa ceva. 

Apoi, Luna, trecând prin zodia Berbec, va trebui se împlinească și ea, la 
rândul său, o conjuncție cu Uranus și o opoziție cu Venus. Vom avea și motivații de 
moment pe care le vom adăuga la istoricul conflictelor, la istoricul nemulțumirii 
sau la cel care ne motivează prin frică sau grijă nejustificată apropierea prea rapidă 
de final. Exista această presiune pe lucrurile pe care le vedem foarte clar și de aceea 
una din trăsăturile definitorii ale zilei de 18 septembrie este dată de adevărul care 
doare. 
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Prin urmare, ultima zi a săptămânii se încadrează perfect în aventurile 
ciudate ale acestei săptămâni care ne îndeamnă să observăm și să înțelegem pentru 
a cunoaște, dar să și conștientizăm care sunt direcțiile unde pierdem foarte mult 
pentru că este activ un program de risipă. Unii au astăzi senzația că lucrurile se pot 
îndrepta de la sine, că pot fi rezolvate într-un chip miraculos dacă avem mai mult 
curaj, dacă le grăbim deplasarea către etapele finale. Deși există clar conturată 
această frică de o anumită finalitate, de un anumit rezultat, unii se vor comporta ca 
și cum nu mai au răbdare și intenționat grăbesc lucrurile spre finalitate deși și de 
finalitatea în sine se tem. 

Combinațiile acestea ciudate sunt accentuate și de trecerea Lunii prin zodia 
Berbec, de împlinirea conjuncției cu Uranus, cea care amintește de anii din urmă 
când această ipostază însemna finalizarea unei săptămâni în care Luna avea 
calitatea de purtător de lumină între conjuncția cu Pluton și conjuncția cu Uranus. 
Ne-a rămas adânc implementat în subconștient semnul acesta de finalitate și el este 
în continuare activ, chiar dacă de această dată folosește alte puteri, alte motivații și 
toate acestea pentru alte rezultate. Schema de acum accentuează, la fel cum am 
văzut și în celelalte zile ale acestei săptămâni, necesitatea de a simplifica lucrurile. 
În modul acesta dezordonat cum le-am trăit sau le-am folosit ele nu mai pot exista. 
Nici oprirea lor bruscă, așa cum vom considera acum, nu ne ajută prea mult. De 
aici și mare agitație a zilei de 18 septembrie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti de martor. A fi 
martor la ceea ce se întâmplă înseamnă a fi activ în demersurile care au nevoie de 
aport personal și pasiv în demersurile care trebuie să-și împlinească acum, pentru 
că așa le era scris nu pentru că le-am impus, o etapă în virtutea inerției. 
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19 - 25 septembrie 2016 este săptămâna combinațiilor care duc la reușită și a 
produselor care ne amintesc de vremurile bune pentru a ne putea construi altele. 
Din capul locului, ceea ce se întâmplă în această săptămână face o notă discordantă 
cu celelalte două care ne-au dus în situații limită, care ne-au speriat sau care au 
conținut schimbări asupra cărora nu se va mai reveni niciodată. Momentul acesta 
ne arată ceea ce ne-a rămas după luptele anterioare, după încercările pe care le-am 
depășit. Desigur, săptămâna aceasta este victorioasă pentru omul înțelept, pentru 
că ceilalți vor urmări să își ascundă partea de vină, căutând să impresioneze, deci să 
folosească vibrația pozitivă de acum cerșind milă, impresionând prin suferința pe 
care și-o prezintă disproporționat, vorbind despre proiecte de viitor pe care nu și le 
pot duce mai departe pentru că în ultimele două săptămâni au fost victime. 
Oamenii aceștia care nu au timp de bucurie într-o săptămână a bucuriei sunt cei 
care au făcut cele mai mari probleme în ultima perioadă. 

La capitolul evenimente astrale această săptămână aduce împlinirea unui 
sextil între Pluton și Junon, singurul din acest an, revenirea lui Mercur la mersul 
direct în mijlocul săptămânii (retrograd din 30 august), trecerea Soarelui pe zodia 
Balanță în după-amiaza zilei de 22 septembrie și a planetei Venus pe zodia 
Scorpion în după-amiaza zilei de 23 septembrie. Toată această reprezentație 
primește susținerea unghiurilor care se construiesc între planetele individuale, dar 
și între acestea și Lună. Săptămâna în curs ne vorbește despre stabilitate 
emoțională, despre tăria de a fi un om vertical, puternic și pozitiv. De puține ori ne-
am întâlnit cu o săptămână care să fie atât de concentrată pe această direcție, de 
puține ori am avut parte de un interval care să aducă elementele pozitive într-un 
mod atât de ingenios încât rezultanta să fie vizibilă și durabilă. Desigur, ni se cere 
să îndeplinim o condiție, adică să nu ni se pară că intervalul acesta de șapte zile este 
prea mic dacă am avut greutăți care s-au întins pe luni de zile. Este important să ne 
bucurăm că există, iar dacă ni se pare un element lipsit de importanță, atunci să 
urmărim în jur persoanele care nu se pot bucura și exemplul lor să fie o lecție 
practică referitoare la ce s-ar întâmpla dacă am scăpa de sub control lăcomia ori 
nemulțumirea. Vibrațiile acestei săptămâni nu ne îndeamnă să ne impunem, să ne 
comportăm într-un anumit mod, ci să oprim fluctuațiile pe care le-am trăit cu mare 
implicare în ultimele săptămâni pentru a vedea că există și bine, există și frumos, 
există și liniște. 

Apoi, mai există o componentă demnă de indicat în această prezentare 
generală. O parte a vibrațiilor acestei săptămâni ne pregătesc pentru careul perfect 
pe care Saturn îl realizează la Axa Dragonului și care se va împlini în săptămâna 
următoare. Secvența aceasta ne vorbește despre o etapă finală, despre o clarificare 
într-un mod dur sau despre o despărțire cu impact major asupra vieții. În funcție 
de modul în care alegem să ne trăim această săptămână, în funcție de 
disponibilitatea pe care o avem pentru a preschimba impulsurile negative în liniște, 
bucurie sau plăcere, vom parcurge momentul acela. Pe ideea "Paza bună trece 
primejdia rea" un om înțelept va considera că toată această bucurie, chiar dacă pe 
alocuri nu este decât un contrast simplu la ceea ce va veni săptămâna următoare, 
merită să fie privită ca un dar al cerului care îl protejează de un rău despre care 
acum nu știe nimic. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti că din 
orice situație complicată ieșim prin apel la simplitate. Când nu mai facem față 
situațiilor, când ni se pare totul obositor, prea intens sau greu de înțeles să ne 
întoarcem spre simplitatea gândului, a faptei, a sentimentului. 
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Luni, 19 septembrie 

Luni 19- 9-2016  7:58    Luna (Ari) --> Taurus 

Luni 19- 9-2016 14:53   Venus (Lib) Sex (Sag) Mars 
 

Inventivitate. Preocupări față de liniștea căminului. Se caută confirmarea 
unor fapte bune. Așteptăm un răspuns. Aventura este abordată într-un mod 
prudent. Încredere în sine. Armonie în cuplu. Se coboară o mască. Diferențele de 
opinie sunt abordate cu înțelepciune. Se face un pas către evoluție. Stabilitate 
emoțională. Schimburi eficiente. Progres. Impulsuri pozitive. Prudență. 

 
În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Taur și, în a doua parte a 

zilei, își va pregăti sextilul cu Neptun pe care îl va împlini la miezul nopții, dar în 
spațiul zilei următoare. Cu toate că acum nu se va împlini niciun aspect la grad 
perfect la care să participe Luna, ziua conține un sextil între Venus și Marte ce ne 
va vorbi despre aventură. Astăzi îndrăznim mai mult, nu neapărat prin acțiuni, cât 
prin emoții. 19 septembrie este o zi a curajului de a simți, a îndrăznelii de a opune 
rezistență fără cuvinte, fără prea multe gesturi, adică prin a nu face ceva în mod 
direct, demonstrativ, foarte vizibil. Sigur, pentru că impulsul este construit de așa 
natură, nu trebuie să ne așteptăm ca 19 septembrie să fie o zi banală sau una care să 
ne încurajeze la pasivitate. Există o comunicare care trece dincolo de cuvinte, 
dincolo de gesturile foarte evidente, cea pe care persoanele implicate într-un proces 
de evoluție spirituală o cunosc foarte bine. Puterea gândului se amplifică acum prin 
emoțiile frumoase, prin intenția de a nu strica armonia, prin a evita activarea într-
un registru al pesimismului, al tristeții.  

O parte din ziua de 19 septembrie Luna va fi planetă izolată, iar asta 
înseamnă că suntem încurajați să medităm la erorile săptămânilor anterioare, la cât 
de multe s-au întâmplat, la ce ar trebui făcut de acum încolo pentru a aduce mai 
multă liniște în cămin, pentru a evolua, pentru a nu ne considera inferiori sau a nu-
i mai învinui pe ceilalți de ceea ce nu au apucat să facă încă. În această liniște 
devenim mai conștienți de faptul că răspunsurile pozitive au existat dintotdeauna, 
dar nu am fost în stare să le vedem pentru că zgomotul gândurilor a fost mult prea 
puternic și am crezut că binele ne-a părăsit. Prin liniște și prin răspunsurile pe care 
suntem în stare să le vedem acum tocmai pentru că suntem liniștiți putem ajunge la 
progres, putem spera într-o evoluție reală. Ceea ce s-a întâmplat în săptămânile 
anterioare ne-a lăsat clar senzația unei evoluții în forță, obligați, constrânși să 
reacționăm așa fie pentru că nu am mai suportat o anumită condiție sau un anumit 
tip de relație, fie pentru că, prin natura lucrurilor, situațiile nu mai puteau merge 
mai departe în felul acesta. Acum lucrurile sunt făcute cu plăcere și de bunăvoie. 

Prin urmare, debutul săptămânii este unul cât se poate de frumos și de 
bun. Nu doar trecerea Lunii prin zodia Taur este un semn de echilibru și de 
încredere, ci și împlinirea sextilului dintre Venus și Marte. Venus trece acum pe 
final de Balanță, iar Marte pe final de Săgetător și întâmplările momentului vor fi 
citite prin alte semne, prin urmele pe care le-au lăsat de când au intrat în aceste 
zodii (Venus începând cu 30 august, iar Marte începând cu 2 august), prin impactul 
afectiv, prin intensitatea sentimentul de susținere sau de marginalizare. Pentru că 
zgomotul de fond acum se estompează puțin, avem ocazia să vedem și altele care au 
fost în preajma noastră în săptămânile anterioare, cele care ne-au încercat foarte 
mult. Ca o consecință a acestei clarități, divergențele de opinie nu mai sunt atât de 
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obositoare, ci trec drept schimburi de experiență, daruri, cadouri minunate pe care 
le primim de la alții sau pe care le oferim celor din preajmă. Această relaționare 
frumoasă ne umple sufletul și ne îndeamnă să avem opinii echilibrate, puncte de 
vedere care nu agasează, nu rănesc, nu compromit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de această 
liniște. Liniștea nu înseamnă că activitatea care a produs zgomotul s-a întrerupt, ci 
arată că se poate acționa și fără dezordine. 

 
Marți, 20 septembrie 

Marti 20- 9-2016  0:25    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Marti 20- 9-2016  2:53    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Marti 20- 9-2016  3:30   Pluto [Cap] Sex (Sco) Juno 
Marti 20- 9-2016  5:57    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 

Marti 20- 9-2016  8:12    Luna (Tau) Tri [Cap] Pluto 

Marti 20- 9-2016  8:18    Luna (Tau) Opp (Sco) Juno 

Marti 20- 9-2016  8:35    Luna (Tau) Tri [Vir] Mercury 

Marti 20- 9-2016 15:19 Mercury [Vir] Sex (Sco) Juno 
Marti 20- 9-2016 20:50    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

 

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 vorbește mult despre blândețe 
și fapte bune. Cunoștințele sunt importante. Apelăm la profesori. Nu se mai fac 
speculații prin educație sau schimburi sociale. Întâlnire cu oameni remarcabili. 
Aspectul juridic ne atrage atenția asupra unui noroc ce nu este deloc noroc. Se 
discută despre valoare. Ingeniozitate. Raporturile sociale au mici obstacole, dar 
cadrul general este pozitiv. Parteneriate ce se bazează pe energie pozitivă. 
Colaborări eficiente. Se pun condiții și se respectă solicitarea. Inteligență. Spirit 
practic. Se pornește pe un drum prin acceptarea unei provocări. 

 
Multe din convingerile la care am lucrat din primăvară și până acum ating în 

a doua zi a săptămânii un vârf interesant. Acest vârf face trimitere la o barieră pe 
care am construit-o din aproape în aproape fără să ne dăm seama, pe care am 
fragmentat-o din dorința de a o înlătura și pe care, de fapt, am înmulțit-o. 20 
septembrie este o zi care accentuează nemulțumirile specifice acestui an ce și-au 
făcut simțită prezența încă din primăvară. Apare, astfel, necesitatea unei 
promisiuni, adică să ne propunem ca de acum încolo să lucrăm altfel, să evităm 
aceste obstacole pentru că, după cum vedem, abordarea frontală este sortită 
eșecului. Unii se vor dovedi foarte ingenioși în demersuri de genul acesta, alții vor 
deveni mai permisivi la sugestiile celor din preajma, la recomandările sau la 
activitățile pe care le fac ceilalți în ideea că, alipindu-se la acțiunile lor, vor 
beneficia de reușita și de succesul acestora. 

Sextilul pe care Pluton îl împlinește cu Junon în noaptea de luni spre marți 
reprezintă doar o mică parte din configurația numită zmeu, care are în centrul său 
opozițiile Lunii cu Luna neagră și cu Junon. Problemele acestea nu sunt simple 
opinii, ci dovada vie că acțiunile rele săvârșite din primăvară și până acum în 
crescendo nu au fost altceva decât o cruciadă împotriva reușitelor celorlalți. Deși 
aceste configurații pe care le vedem pe cerul zilei de 20 septembrie ne lasă impresia 
de mare mobilitate, de împrăștiere, de zăpăceală, motivul acesta rău pe care îl 
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conștientizăm acum pentru a-l înlătura este rodul unei forțe concentrate. Acum 
realizăm că totul a pornit de la o relație și s-a bazat pe asocieri, pe interacțiune, pe 
grija că numai prin dependență de cineva reușim să ne ridicăm deasupra propriei 
condiții, numai însușindu-ne din bunurile celorlalți reușim să obținem o condiție 
socială nouă. Apoi, în a doua parte a zilei, Junon va avea de împlinit un alt sextil de 
această dată cu Mercur retrograd care, în mijlocul acestei săptămâni, își va încheia 
obositoarea deplasare retrogradă. Acesta pare să fie un moment absolut esențial de 
conștientizare ce ne va lista punctual sarcinile pe care nu le-am îndeplinit de la 
sfârșitul lunii mai până acum și pe care nu le vom putea îndeplini nici până la 
finalul anului. Faptul că observăm și înțelegem reprezintă o mare deschidere față 
de nou și față de reușită cu toate că fondul general nu poate fi schimbat numai cu 
atât pentru că va persista presiunea experiențelor triste care nu ne dau pace, ne tot 
atrag spre critică, spre acuzații, ca și cum un spiriduș ne șoptește la ureche că 
norocul de acum trebuie folosit pentru a repara trecutul. Conjunctura astrală de 
acum nu poate repara trecutul pentru că nu acesta este mesajul sintetic, nu aceasta 
este direcția sa. Acum suntem încurajați să devenim mai buni chiar dacă gustul cel 
amar al evenimentelor triste nu a trecut încă. Cine va putea să facă asta va arăta că 
maturitatea nu este o stare de moment, ci un nivel. 

Prin urmare, 20 septembrie încheie cea de a doua decadă a lunii 
septembrie într-un ton foarte categoric. Dacă unii au impresia că pot să păcălească 
și acum destinul implicându-se în activități care nu au viitor, deși, după 
conjunctura de acum, și ei sunt conștienți că acestea nu au viitor, atunci sunt 
avertizați că lucrurile încep să se agraveze. Avem nevoie să fim hotărâți și să lăsăm 
aceste situații în urmă, să le respectăm profunzimea pe care au avut-o, atât cât au 
avut-o, pentru a face loc luminii, pentru a face loc iubirii simple, nu celei atrasă 
mereu de problemele celorlalți, nu iubirii cu frică, adică de a acorda prioritate 
sentimentului care simplifică și clarifică, cel care așază evenimentele pe pista 
timpului într-o altă succesiune. Unii vor avea senzația că relațiile se agravează, că 
prieteniile mai vechi cer cu insistență straie noi, dar, în egală măsură, văd și că 
acestea nu pot merge mai departe în forma aceasta. Preschimbarea de acum nu se 
face doar de suprafață, ci trebuie să fie o preschimbare în profunzimea lucrurilor, în 
profunzimea stărilor. De aici înțelegem că 20 septembrie, prin trăsăturile sale 
astrale, duce mai departe liniștea și frumusețea zilei de 19 septembrie. Cu toate 
acestea lucrurile sunt accentuate de un vârf afectiv care nu poate, prin ceea ce 
conține, să decidă în locul nostru. Evenimentele nu merg de la sine într-o direcție 
bună sau rea, ci ajung acolo pentru că așa le decidem acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita frica. Sentimentul de 
neputința este acum haina cu care îmbrăcăm o frică pentru că nu dorim să fie 
văzută ori pentru că ne este rușine cu ea. 
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Miercuri, 21 septembrie 
Miercuri 21- 9-2016  6:32 Mercury [Vir] Tri [Cap] Pluto 

Miercuri 21- 9-2016  6:34 Sun (Vir) Tri (Tau) Luna 
Miercuri 21- 9-2016  8:55    Luna (Tau) --> Gemini 

Miercuri 21- 9-2016 13:11    Luna (Gem) Tri (Lib) Jupiter 
 

Se reduce o distanță. Depărtarea nu ne mai sperie. Timpul răpit este 
recâștigat. Este atrasă atenția asupra unei greșeli. Acceptăm recomandările 
celorlalți. Dezvoltare prin sensibilitate, poezie, creativitate. Devenim proprietarii 
unei idei importante. Atracție către evenimente sociale. Relațiile în care suntem 
implicați sunt gândite altfel. Instrumentele de cunoaștere sunt folosite altfel. Se 
deschide orizontul cunoașterii. Ne depășim limitele. Convingerile proprii sunt 
insuficiente pentru a înfăptui fapte remarcabile. Comunicare bună cu un 
colaborator. Se lucrează asupra caracterului. 

 
Multe din evenimentele programate a se consuma în această zi ne atrag 

atenția asupra unor valori pe care ar trebui să le investigăm cu maximă seriozitate 
până la sfârșitul acestei săptămâni. Împlinirea trigonului dintre Mercur și Pluton 
subliniază această necesitate de a aprecia valorile timpului și oamenii pe care i-am 
întâlnit de-a lungul vieții, de a ne aminti precis care a fost impactul acestor 
prezențe, de a respecta influența pe care au avut-o pentru a ne construi ceea ce 
suntem acum. Pentru că, încă de dimineață, Luna va trece pe zodia Gemeni, va 
exista o ușurință în a investiga aceste zone, în a reduce distanța dintre momentul 
prezent și un episod fericit care s-a consumat de-a lungul vieții pentru ca 
înțelegerea a ceea ce s-a consumat să devină un element de bază al unui demers 
îndrăzneț. În felul acesta, conștientizăm pe 21 septembrie cât de importante au fost 
combinațiile care au avut un rol foarte important în reușita de acum și cât de util 
este să ne aducem aminte de vremurile bune pentru ca, pe viitor, să le înmulțim. 

Momentul acesta le vorbește oamenilor despre sensibilitate, despre 
expresivitate și plasează aceste nevoi într-un context major al vieții. Se întâmplă 
lucrul acesta nu pentru că Mercur este retrograd și diminuează acea forță mentală, 
acele obiceiuri psihice pe care oamenii le au în mod normal și care acum, în 
perioada de retrogradare sunt atenuante, ci pentru că această planetă se află foarte 
aproape de Capul Dragonului. Ceva ne atrage către zone importante și cu mare 
ușurință ne amintim de aceste episoade marcante. Astfel, înțelegem că începând cu 
acest episod intrăm într-o perioadă de câteva zile de frământare existențială, de 
frământare a nevoilor, care trebuie să se soldeze cu un rezultat foarte bun. Pe 26 
septembrie Saturn își va definitiva careul la Axa Dragonului pe care îl formează de 
ceva vreme moment în care va trebui să facem față unei distrugeri. Vom reuși să 
facem față acelei distrugeri, acelei separări sau vom reuși să trecem cu bine peste 
acel moment de despărțire dacă luăm acum în serios acumulările, îmbogățirea 
patrimoniului, așa cum ni se spune din trigonul lui Mercur cu Pluton. Cu alte 
cuvinte, nu trebuie să obosim gândind bine, făcând fapte bune, observând 
minciuna exact așa cum e, acordând credibilitate oamenilor doar atunci când lucrul 
acesta este posibil. S-ar putea ca în această perioadă să se accentueze o notă ciudată 
pe care am parcurs-o în săptămâna anterioară și care se referă la o formă de 
demascare. În săptămâna anterioară minciuna a fost văzută mult mai clar, faptele 
care altădată ar fi fost învăluite în mister sau primeau circumstanțe atenuante, de 
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această dată nu au mai avut același impact. Momentul zilei de 21 septembrie arată 
dacă suntem proprietarii unor idei frumoase și profunde sau doar niște mincinoși. 

Prin urmare, 21 septembrie ne aduce aminte de un moment de glorie. 
Motivul pentru care trebuie să traversăm acest episod este acela de a reedita 
succesul de altă dată, nu să fie identic celui din trecut, ci să aibă același impact 
emoțional, să îmbogățească patrimoniul personal la fel ca în trecut, să aducă un 
spor de imagine sau mai multă putere. Despre această încercare vom mai vorbi 
până la sfârșitul acestei luni, adică despre încercarea pe putere și despre 
conștientizarea faptelor bune. De altfel, începând cu 21 septembrie ne pregătim 
pentru a împlini o altă etapă a acestui an și, implicit, a vieții, cea care se referă la un 
moment de separare, de clarificare, de edificare și care se va contura în preajma 
zilei de 26 septembrie, când Saturn va împlini careul perfect cu Axa Dragonului. 
Acum momentul acesta de claritate începe să se contureze prin convingeri noi, prin 
înțelegeri noi sau prin confirmări ale unor opinii pe care le-am mai avut și în 
săptămâna anterioară și pe care poate nu le-am tratat așa cum trebuie. Acum aceste 
opinii ne lasă impresia că ne modelează într-un mod frumos și elegant caracterul și 
dacă le acordăm importanța cuvenită avem doar de câștigat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că puterea 
adevărată este cea dăruită până la ultima picătură, nu cea care se vinde. Momentele 
acestea de înțelegere care, la prima vedere, par mici, fac parte din această 
experiență a vieții pentru care nu s-a descoperit încă un preț. Fiind neprețuite, și 
efectele pe care le produc devin la fel. În stadiul acesta omul comun va descoperi 
cât de mult limitează prețul. Omul înțelept va observa că profilul prețului nu poate 
delimita atributele puterii de a evolua, de a cunoaște, de a se împlini ca ființă 
spirituală. 

 
Joi, 22 septembrie 

Joi 22- 9-2016  1:43    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Joi 22- 9-2016  3:15    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Joi 22- 9-2016  4:11    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Joi 22- 9-2016  8:29 Mercury <Vir> S/D 
Joi 22- 9-2016  9:43    Luna (Gem) Squ <Vir> Mercury 

Joi 22- 9-2016 17:20 Sun (Vir) --> Libra (Autumnal Equinox) 
Joi 22- 9-2016 22:48    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

 

Se temperează o problemă de comunicare. Timpul este abordat altfel. 
Etapele unor acțiuni sunt reeșalonate. Se reinventează un bine. Se caută 
renașterea prin despărțire. Lăsăm în urmă o parte dureroasă. Ne deschidem 
către energii noi. Subconștientul ne informează, nu ne sperie. Vedem mai clar 
binele celorlalți. Atracție către situații neobișnuite. 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. Atracție către un nou stil de viață. Preocupări artistice. 
Anumite acțiuni primesc o abordare intuitivă. Împlinirea prin muncă ne oferă 
mai multe satisfacții. 

 
Prin ecuația astrală aferentă zilei de 22 septembrie descoperim că momentul 

acesta al adevărului trece într-o nouă etapă. Suntem mai atenți la o problemă de 
temperament și încercăm să o rezolvăm într-un mod cât mai frumos, mai elegant și 
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mai distins cu putință. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur își revine azi la 
mersul direct și, chiar de dimineață, avem intenția să facem o retrospectivă a 
evenimentelor care s-au consumat în ultimele trei săptămâni. Din nefericire, mult 
mai evidente, din intervalul acesta de trei săptămâni, ni se vor părea cele rele, cele 
enervante sau obositoare. Lucrul acesta este accentuat de faptul că până spre seară 
Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Fecioară și avem tendința ca în fața 
acestor episoade să nu considerăm că suntem informați, ci că le reedităm, le 
reinventăm, le permitem să ne sperie. 

Oricum ar fi, în problemele acestei zile se face lumină și această lumină se va 
răsfrânge și asupra acelor episoade pe care le considerăm reprezentative din 
ultimele trei săptămâni. Apoi, cu revenirea lui Mercur la mersul direct se rezolvă și 
o problemă de deplasare, de călătorie, poate chiar de decizie majoră a vieții privită 
ca o călătorie educativă, inițiatică. Chiar dacă unele deplasări sunt amânate 
impactul pe care revenirea la mersul direct al lui Mercur îl are asupra conștiinței 
individuale arată că se lucrează asupra drumurilor și momentul de stagnare devine 
acum o reparare, adică nu mai facem drumul păgubos, nu ne mai ducem să ne 
întâlnim cu un om care ne va face rău, care ne va jigni sau cu care vom porni un 
conflict de durată. Este adevărat, pe 22 septembrie nu suntem prea creativi, adică 
vom depinde foarte mult de modul cum am gestionat situații similare în trecut. 
Repetăm o schemă bună și asta ne va ajuta foarte mult. 

Este însă o zi foarte bună pentru cei care caută adevărul, care lucrează cu 
energia sau care sunt implicați într-un proces de ascensiune spirituală. Vor privi 
totul ca o renaștere, ca o eliberare de probleme cu toate că, la modul concret, ca 
eveniment social sau ca stare de sănătate, unele dintre efectele negative vor mai 
persista până săptămâna viitoare. Trecerea Soarelui pe zodia Balanță, acolo unde 
de ceva timp se află în tranzit și planeta Jupiter, accentuează această nevoie de 
eliberare de responsabilități bolnăvicioase și este în mare parte răspunzătoare de 
această renaștere prin despărțire. Cu toții știm ca echinocțiul de toamnă are asupra 
structurii spirituale un impact aparte. Dacă de la echinocțiul de primăvară și până 
la cel de toamnă fluxul energiilor a fost ascendent, de la echinocțiul de toamnă 
până la cel de primăvară fluxul energiilor este invers. Nu înseamnă că vibrațiile 
coboară, ci înseamnă că se modifică direcția preocupărilor, sensul lor, chiar 
interesul, motivul de a le utiliza. Cu trecerea Soarelui pe zodia Balanță creșterea și 
dezvoltarea nu vor urmări un proces de evidențiere socială, de curățare a corpului, 
de construire a unei cariere publice, ci se intră într-un proces de lucru cu sufletul. 
Cei care au acumulat în prima jumătate a anului reziduuri, cei care au dorit să urce 
oricum, considerând că latura aceasta spirituală poate fi ignorată sau dacă nu este 
corect utilizată nu va vedea nimeni, sunt avertizați că de acum și până la solstițiul 
de iarnă, adică faza descendentă a acestei etape, se vor întâlni cu cele pe care le-au 
ignorat pentru a le încadra corespunzător sau pentru a le repara. 

Prin urmare, 22 septembrie este o zi de curaj în a folosi o decizie, în a o 
recunoaște ca fiind reprezentativă pentru etapa următoare sau în a respecta ceea ce 
s-a hotărât deja. Revenirea lui Mercur la mersul direct are un efect tonic asupra 
proiectelor care nu au fost derulate corect sau care au trecut prin crize în ultimele 
trei săptămâni. În felul acesta, momentul zilei de 22 septembrie, în special cel care 
se va consuma în prima parte a zilei, impune o retrospectivă, dar nu generală, ci 
una punctuală, adică suntem invitați să ne amintim care au fost evenimentele cele 
mai importante pe care le-am parcurs în acest interval. Nu prea vom avea de ales 
pentru că, aproape ostentativ, ne vin în minte persoane sau situații care au avut în 
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cele trei săptămâni un rol foarte important. Un om puternic și pozitiv le va selecta 
imediat, dar cei mai mulți, cei comuni, vor avea nevoie să se mai producă o 
schimbare programată pentru această zi, vor avea nevoie de trecerea Soarelui pe 
zodia Balanță, când anumite decizii pentru separare sau despărțire vor fi 
încurajate, când anumite hotărâri vor fi luate mult mai ușor ca și cum vom fi ajutați 
să ne decidem, vom putea face lucrul acesta fără să ne gândim la atât de multe 
consecințe. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală intră într-o etapă de evoluție. Sunt ajutați să conștientizeze mai 
bine acea latură spirituală căreia îi acordă mai multă atenție. Natura însăși susține 
aceste procese și o va face într-o formă ascendentă până spre finalul anului. Dacă 
totuși, din primăvară și până acum, au mai greșit și au ascuns aceste erori, sunt 
avertizați că evoluția nu trece pe o altă cărare, ci, în această ascensiune, se vor 
întâlni cu ele. Dar pentru că lucrul acesta se produce într-o săptămână care 
lucrează cu valori pozitive, care aduce ușurință în a înțelege sau în a cunoaște, toată 
această presiune a zilei de 22 septembrie, accentuată și de crucea mobilă care 
atrage Axa Dragonului în mesajul său, nu va fi argumentată de obstacolele pe care 
le-am parcurs în ultimele trei săptămâni și care ni se par acum demne de luat în 
seamă, adică nu vom considera că am ajuns în momentul acesta pozitiv doar pentru 
că au existat probleme. Le vom putea încadra pe acestea într-un spațiu mult mai 
larg, cel al anului 2016 sau în ansamblul întregii existențe. Putem să facem lucrul 
acesta ca urmare a parcurgerii etapei în crescendo, de luni și până acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți asupra ideilor. Ideile 
ne încurajează în momentul de față spre o bună funcționare internă, spre o mai 
convingătoare explicare a fenomenelor exterioare. 

 
Vineri, 23 septembrie 

Vineri 23- 9-2016  0:11    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Vineri 23- 9-2016  6:56    Luna (Gem) Opp (Sag) Mars 

Vineri 23- 9-2016  9:16 Mercury (Vir) Tri [Cap] Pluto 
Vineri 23- 9-2016 11:01    Luna (Gem) Tri (Lib) Venus 

Vineri 23- 9-2016 11:37    Luna (Gem) --> Cancer 

Vineri 23- 9-2016 13:00 Sun (Lib) Squ (Can) Luna (Half Luna) 
Vineri 23- 9-2016 16:52    Luna (Can) Squ (Lib) Jupiter 

Vineri 23- 9-2016 17:50   Venus (Lib) --> Scorpio 
 

Sensibilitate. Proiectele de viitor sunt încărcate de dorințe utile. Problemele 
se rezolvă prin împărtășire. Prea multă dreptate ar putea strica etapele rezolvării 
unui conflict. Asocieri interesante. Greșeală este evaluată corect. Atitudine de 
cameleon. Curățenie sufletească. Promovarea ideilor celorlalți se face prin 
acceptarea lor. Se risipește o confuzie. Se face dovada propriei deschideri. 
Adevărul este mult mai important. Problemele celorlalți sunt rezolvate prin 
comunicare. Ocazie excelentă pentru a valorifica o inovație. Puternic simț al 
dreptății. 

 
Mercur va împlini din nou un trigon cu Pluton însă de această dată prin 

deplasare directă. Tot un trigon au împlinit cei doi și miercuri, 21 septembrie, dar 
atunci ambele erau în mers retrograd. Acum doar Pluton se află în mers retrograd 
și reeditarea acestei dispuneri subliniază soluția asupra căreia pe viitor nu se va 
mai putea interveni. Așa cum se hotărăște acum, așa cum se stabilesc lucrurile în 



Săptămâna 19 – 25 septembrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 15 septembrie 2016, ora 5:50 

momentul acesta, răspunsul pe care-l primim sau termenii stabiliți clar în 
momentul acesta nu vor mai putea fi schimbați niciodată. Asta înseamnă că în 23 
septembrie se accentuează o transformare sau ne arată cum anume s-a produs în 
așa fel încât rezultatele sale să fie durabile. 

23 septembrie are însă și o notă gravă pentru că Venus se va afla în cea mai 
mare parte din zi pe ultimul grad (anaretic) al zodiei Balanță. Dacă Soarele, abia 
intrat pe zodia Balanță, aduce un aer proaspăt, ipostaza aceasta a lui Venus, în 
situația în care nu s-a desprins încă de opoziția cu Uranus, explorează un moment 
de confuzie. După ce intră pe zodia Scorpion lucrurile devin mai clare sau mai 
stabile chiar dacă la fel de problematice. Până spre seară ni se cere să fim foarte 
atenți asupra atitudinii pe care o avem față de o problemă care nu ne aparține, față 
de opinia celuilalt, față de instrumentele sale de lucru. Chiar dacă ceea ce credem 
este adevărul curat, modul în care ne prezentăm față de comunitate sau, punctual, 
față de o persoană, poate fi citit ca o atitudine conflictuală. 

Apoi, pentru că Luna în mijlocul zilei trece pe zodia Rac, 23 septembrie 
devine și o zi a memoriei. Prin ceea ce ne aducem aminte brusc rezolvăm probleme 
urgente, poate chiar probleme ale celorlalți, vrem să evadăm din ceea ce ne doare 
mai tare pentru a ne preocupa de durerile celorlalți. Lucrul acesta se explică prin 
faptul că Venus mediază opoziția Lunii cu Marte, deci în aspectul său cel mai 
frumos această zi îi încurajează pe oameni să se ajute unii pe alții, mai ales în 
ipostaze delicate, să își rezolve unii altora probleme de comunicare, chiar dacă în 
relația cu sine individul nu poate să spună în momentul acesta dacă a scăpat de 
probleme. Pentru asta va fi nevoie de alte conjuncturi, care să colecteze informații, 
nu la modul general, ci punctual din anumite sectoare de viață care vor fi 
importante atunci. Orice concluzie elaborată acum și care se referă strict la relația 
individului cu el însuși, chiar dacă este prezentată pe sectoare, este atinsă de 
suspiciunea că, fie problemele personale seamănă prea mult cu ale celorlalți, fie 
ajutorul primit din partea celorlalți nu este dezinteresat. Suspiciunea aceasta va 
coroda în timp concluzia. Așadar, cu cât vine mai târziu cu atât este mai stabilă. De 
altfel, din toată această construcție, ca un mesaj sintetic, putem afla acum cât de 
importantă este atitudinea față de sine, sinceritatea față de sine pentru că numai 
prin acestea reușim să producem în relațiile cu ceilalți schimbări pozitive, durabile. 
Altfel, efectul benefic este de scurtă durată, atenuează pentru o zi, două 
nemulțumire sau o atitudine refractară față de un personaj pe care îl considerăm 
vinovat de ceva. 

Spre seară, când Venus va trece pe zodia Scorpion vom intra într-o altă etapă 
afectivă. Vom putea deveni mai interesați de pasiunile pe care le avem, mult mai 
preocupați de secretele care ar putea să-i compromită pe ceilalți și pentru că pe 
zodia Scorpion se află Luna neagră, cu cât trec zilele, cu cât se reduce distanța 
dintre Venus și Luna neagră, cu atât mai neplăcute devin aceste impulsuri. Dacă ne 
pregătim încă de pe acum, dacă adoptăm la trecerea planetei Venus pe zodia 
Scorpion o aptitudine echidistantă față de adevăr sau minciună, față de cel care a 
greșit și față de cel pe seama căruia s-a greșit atunci acest crescendo nu va fi 
accelerat. 

Prin urmare, 23 septembrie scoate în evidență o problemă de 
comportament care poate să nu facă referire doar la ultima perioadă, la ultimele 
săptămâni, ci la obiceiuri de o viață spre care un individ se întoarce cu pasiune. În 
prima parte a zilei pasiunea aceasta va fi ciudată, încărcată de grija că s-ar putea ca 
un secret personal să fie divulgat, s-ar putea ca un moment de slăbiciune să 
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favorizeze asocieri neobișnuite cu persoane cu care nu avem nimic în comun ori să 
fie zdruncinat de teama că o soluție exterioară nu constituie și o rezolvare 
interioară. Pentru a compensa, ne preocupăm de ceea ce se întâmplă în ograda 
celuilalt. Cel care are valori morale solide va face dreptate și exemplul său va fi 
preluat și de ceilalți, iar rezultatele, în această dispunere socială, vor fi apreciate. 
Asta nu înseamnă că dacă este înlăturată o problemă socială efectele personale pe 
care această problemă le-a produs sunt și ele înlăturate. Va fi nevoie de timp, de 
răbdare, de alți oameni în anturaj, de persoane care cunosc mai bine procesul 
acesta de purificare interioară pentru ca soluțiile exterioare să producă efecte 
benefice și în planul individual. 

Cea mai mare problemă a zilei de 23 septembrie vine chiar din trecerea lui 
Venus pe zodia Scorpion. Cu toate că, la modul individual, se va face o comparație 
foarte scurtă, adică trăsăturile negative ale tranzitului lui Venus pe ultimul grad din 
zodia Balanță vor fi comparate cu tranzitul în ansamblu al planetei Venus prin 
Scorpion, deci vom încerca să adunăm merele cu perele pentru a vedea câte prune 
avem, absența unor simptome nu înseamnă vindecare, ci ascunderea acestora, 
plasarea lor într-o zonă întunecată a ființei. La gradul 13 Scorpion se află Luna 
neagră și cu fiecare zi omul care nu este obișnuit să lucreze cu valorile morale, să 
respecte adevărul, limitele de expresie ale celorlalți se va adânci în tristețea că 
aceste probleme nu pot fi rezolvate niciodată. dar se poate merge chiar mai departe. 
Adică un om care ajunge la tristețe pentru că problemele sale nu pot fi rezolvate așa 
cum dorește să urmărească să-i întristeze și pe ceilalți pentru a nu suferi singur. 
Venus din Scorpion are această componentă. Dar lucrurile acestea nu vor fi vizibile 
atât de tare chiar din seara acestei zile. Acum ne vom păstra doar în zona în care 
vom face comparații absurde între oameni care nu au legătură, între situații care nu 
pot fi comparate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a rămâne în zona firescului, de 
a nu căuta motive noi crezând că acestea ne duc la concluzii noi. Cine nu se 
depărtează de firesc, de simplitate, atât cea a gândului, a sentimentului cât și cea a 
relaționării, își pregătește un debut puternic și frumos al lui Venus în Scorpion și va 
fi protejat de multe planuri sinistre care se vor accentua cu fiecare zi care reduce 
distanța dintre Venus și Luna neagră. 
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Sâmbătă, 24 septembrie 
Sambata 24- 9-2016  5:08    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Sambata 24- 9-2016  7:37    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Sambata 24- 9-2016 12:11    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 

Sambata 24- 9-2016 13:46    Luna (Can) Opp [Cap] Pluto 

Sambata 24- 9-2016 14:21    Luna (Can) Sex (Vir) Mercury 

Sambata 24- 9-2016 16:08    Luna (Can) Tri (Sco) Jun 
 

Aventura cunoașterii. Cooperare. Primim protecție. Adâncimile sperie. 
Agresivitate prin lipsa de control a emoțiilor. Instinctele pot deveni periculoase. 
Frumusețea este avansată pentru că i se impune acesteia limite ciudate. Inspirație 
este blocată de un termen care nu a fost respectat. Imitare. Se încheie un ciclu. Se 
face un pas important în lupta pentru combaterea unei drame. Procesele vitale 
sunt influențate din zone oculte. Ne eliberam de durere. Se invocă un ajutor subtil. 
Romantism. Sensibilitate exprimată prin repere noi. Suntem îndemnați să ne 
schimbăm tiparele. Natura ne ajută. 

 
Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Rac și va trebui să 

treacă printr-o încercare aparte, cea pe care am invocat-o de fiecare dată când trece 
prin această zodie: opoziția cu Pluton. În momentul acesta pe cer observăm că se 
desenează un dreptunghi mistic, implicând în toată această dispunere și opozițiile 
care se realizează încă pe axa Fecioară-Pești. 

Pentru omul comun dispunerea aceasta înseamnă evidențierea unor greutăți 
ale vieții pe care le depășesc cu pași mici, din aproape în aproape, căutând soluții 
mici, după puterea de înțelegere sau după puterea de acceptare. Dar pentru omul 
comun grijile nu au fost niciodată simple pentru că răscolesc. Astfel, sunt afectate 
procesele vitale, procesele de hrănire, de înțelegere în cuplu și pentru că în această 
săptămână soluțiile apar prin separare, am putea vedea mult mai clar probleme de 
cuplu care au fost ascunse de la începutul anului și până acum tocmai pentru că ele 
se află în etapa finală. Nu se știe dacă decizia de acum este cu adevărat 
vindecătoare, dacă ea reprezintă ceea ce au nevoie acești oameni. Se poate stabili 
însă că nu va fi ușoară. Durerea despărțirii va fi trăită intens, cu grija pierderilor ce 
vor urma, cu spaima că separarea aceasta poate duce și la modificări de statut. 

Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de 
cercetare spirituală va lucra astăzi asupra instinctelor. Instinctul de a se opune, de 
a-și însuși mai mult în ideea că se pregătește pentru vremuri dificile, de a reacționa 
dur la o critica sau la un refuz sunt văzute ca elemente firești, ca instrumente care 
protejează sensibilitatea bună, romantismul sau acea latură a vitalității pe care și pe 
alte conjuncturi și-au protejat-o. 

Prin urmare, 24 septembrie ne apropie foarte mult de rezolvarea în 
condiții mai puțin plăcute a unei probleme. Cel care este înțelept pentru că a înțeles 
multe din situațiile pe care le-a parcurs de-a lungul vieții va avea acum reacții 
foarte frumoase. Cu toate că sufletul său este cuprins de lehamite, va fi indulgent, 
va lăsa lucrurile să se desfășoare în virtutea inerției, le va urmări cu atenție, dar nu 
va încerca să judece personajele negative pentru că știe că acum aceste personaje 
văd altfel lucrurile, fie pentru că presiunea internă este prea mare, fie pentru că cei 
pe care îi au în față nu știu să se prezinte corect. 

Ideal ar fi să nu aprofundeze această tristețe pentru a fi în permanență 
pregătiți să se întâlnească cu romantismul. Dacă oamenii sensibili se lasă astăzi în 
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voia romantismului reușesc să se întoarcă pe drumul cel bun, reușesc să își 
înnobileze singuri trăirile cu o percepție aparte. Acești oameni nu vor fi apăsați de 
greutățile momentului pentru că își îndreaptă atenția către altceva. Apoi, se poate 
merge chiar mai departe, adică prin această stare a sufletului să fie invocat un 
ajutor subtil și acesta chiar să vină. Astfel, în cazul acestor persoane, separarea 
privită ca soluție înseamnă desprinderea de problemele apăsătoare ale acestei luni 
pentru a se apropia mai mult de ceea ce este curat și profund în zona spiritului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi la ceilalți ca la 
niște vinovați. Eliberarea de durere nu se face astăzi prin acuzație, ci prin toleranță. 

 
Duminică, 25 septembrie 

Duminica 25- 9-2016  3:14    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Duminica 25- 9-2016  4:44    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Duminica 25- 9-2016 16:51    Luna (Can) --> Leo 

Duminica 25- 9-2016 21:37    Luna (Leo) Squ (Sco) Venus 

Duminica 25- 9-2016 22:34 Sun (Lib) Sex (Leo) Luna 
Duminica 25- 9-2016 23:14    Luna (Leo) Sex (Lib) Jupiter 

 

Se vorbește despre distrugere. Societatea se schimbă. Valorile personale le 
vorbesc oamenilor despre viitor. Se modifică un obicei individual. 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 pentru un mediu străin. Acțiune corozivă asupra unui 
statut social. Probleme de conștiință. Ne extindem interesul către dorințele 
celorlalți. Investigarea problemelor celorlalți și a modalităților de soluționare. 
Vindecare în grup. 

 
Ultima zi a acestei săptămâni ne va aduce împlinirea unei bucurii. Această 

bucurie ni se va părea disproporționat de mare pentru că așa vrem să fie, nu pentru 
că ar însemna începutul real al unei eliberări de o problemă dureroasă. În mijlocul 
zilei Luna va trece din zodia Rac pe zodia Leu și anumite elemente de 
comportament se vor schimba și ele. Vom deveni mai răsfățați, dar pentru că acest 
impact astral este asupra tuturor, gesturile acestea vor fi acceptate pentru că toate 
vor fi cam la fel, pentru că există o sincronizare frumoasă. Mult mai dificilă va fi 
prima jumătate a zilei, când Luna încă se află pe zodia Rac și trebuie să împlinească 
un careu cu Uranus. Grija că, poate, de-a lungul acestei săptămâni nu am fost atenți 
la ceea ce-a fost important de făcut, teamă că poate ne-am risipit căutând prea mult 
să ne bucurăm și prea puțin să fim responsabili ne arată că suntem în fața a două 
forțe care se luptă pentru întâietate. Indiferent de rezultat, persoana care trece prin 
aceste frământări va fi mulțumită, omul care meditează la faptele pe care le-a făcut 
de-a lungul acestei săptămâni devine victorios prin puterea blândeții, prin controlul 
sentimentelor, prin cumințenia sa, prin faptul că dă gândului de lucru și nu îi 
permite să fie dezordonat. 

Dar nu toți oamenii vor fi responsabili, nu toți vor medita la greșelile pe care 
ar fi putut să le facă. Cei care nu țin cont de sentimentele celor din preajmă, care 
sunt și astăzi dezordonați, arată că gândirea este afectată de obiceiuri proaste pe 
care le-au hrănit ani de zile și care nu pot fi șterse într-o săptămână. Aceste 
obiceiuri proaste au avut dintotdeauna un efect coroziv asupra statutului social, dar 
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acum lucrul acesta se vede mult mai bine. Cu cât vor cere mai mult un tratament 
preferențial, cu atât sunt mai departe de adevăr și mai tulburați. Astăzi soluțiile vin 
prin comuniune, prin fuziune, prin acceptarea faptului că dacă facem parte dintr-
un grup în mod sigur există o constantă specifică acestui grup care ne și 
caracterizează. Astăzi nu ne va plăcea că facem parte dintr-un grup, că suntem 
asemenea altora, că interesul pe care-l avem față de anumite subiecte, persoane sau 
întâmplări nu ne favorizează în mod direct, nu ne scot în evidență, ci și această 
atitudine este încadrată în factorul specific grupului. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne solicită puterea de îndurare, toleranță, 
receptivitate față de mesajele pozitive și respectul pe care îl avem față de simplitate. 
Avem de trecut în această zi două momente tensionate care își vor răspândi 
influențele asupra întregii zile: careu Lună-Uranus și careu Luna-Venus. Așa după 
cum se constată, marea presiune ține de atitudinea pe care individul o are față de 
cei din jur, fie că ea este conjuncturală, fie că este rezultatul unor obiceiuri 
construite în timp. Unii vor considera că scapă de probleme dacă se interesează ce 
se întâmplă cu ceilalți, dacă își ascund adevăratele intenții, prezentând durerea 
personală ca fiind rezultatul unei presiuni sociale. Acolo unde vom vedea situații de 
genul acesta va trebui să fim conștienți de faptul că avem în fața noastră oameni 
care au făcut asta ani de zile și genul acesta de disimulare, poate chiar de fățărnicie, 
este singura cauză pentru care condiția lor socială este afectată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a căuta liniștea. Cel care va fi 
acum liniștit va fi și sensibil, dar și pregătit cu tot arsenalul pentru ceea ce va veni 
începând cu săptămâna următoare. 
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26 septembrie – 2 octombrie 2016 este săptămâna înțelegerilor cu cei străini 
de o problemă, a convențiilor pentru pace și a liderului care își exprimă opinia 
salvatoare, dar pe care nu o aude nimeni. În mare parte, se vor redimensiona 
trăsăturile săptămânii anterioare, cele care ne-au ajutat să înțelegem binele și să 
descoperim că lucrurile bune sunt în jurul nostru doar să avem răbdarea necesară 
pentru a le selecta și folosi. De această dată se va împlini o nouă etapa de creștere și 
dezvoltare, una care presupune interacțiunea cu persoanele care sunt în afara 
problemei curente, cu oamenii care nu au avut până acum parte de genul acesta de 
complicații. Nu ne-am mai întâlnit cu o asemenea particularitate anul acesta, nu 
am mai avut până acum parte de o asemenea direcție. Tocmai de aceea avem 
datoria față de noi înșine să fim sinceri, corecți, să avem față de ceilalți cele mai 
bune intenții pentru că impactul dintre un om cu o problemă grea, pe care nu și-o 
poate rezolva singur, și un altul, care nu are habar că poate cineva trece prin așa 
ceva, poate fi, la început, neplăcut.  

Tensiunile acestei săptămâni sunt inerente, însă ele ni se vor părea ca făcând 
parte dintr-o etapă finală, dintr-o zonă pe care nu trebuie să o ducem mai departe. 
Lucrul acesta îl deducem din faptul că luna septembrie se încheie vineri, că Marte, 
marți, trece din Săgetător pe Capricorn, că, luni, tensiunea teribilă (careu) dintre 
Saturn (disciplină, regulă) și Axa Dragonului (destin, menire, karmă, ideal) intră 
într-un proces de descreștere, că sâmbăta, 1 octombrie, se împlinește Luna nouă. 
Așadar, săptămâna va fi puternică pentru cei harnici, care nu se sperie când trebuie 
să îndeplinească două sau mai multe funcții, care nu uită, nu au în vedere 
îndeplinirea unor planuri de răzbunare. Direcțiile acestea negative nu sunt 
susținute acum, iar cine nu înțelege de la început lucrul acesta, nu prin concursul 
astral, ci prin voință proprie, prin educația primită, va afla adevărul abia la final, 
adică duminică, 2 octombrie, când omul superficial va considera compromisul o 
soluție și va vedea cât de mult pierde. 

În consecință, dacă nu vom uita că 26 septembrie – 2 octombrie 2016 este o 
săptămână care face o trecere asistată de la un necaz la o realizare, multe dintre 
cele pe care le-am gestionat greșit în săptămâna anterioară, deși nu ar fi trebuit, se 
vor împlini acum. Astfel, trecerea lui Marte pe Capricorn, unul dintre cele mai 
importante evenimente astrale ale acestei săptămâni, ne va introduce într-o nouă 
dimensiune cea a gândirii frumoase. Nu vom mai fi triști în gândurile proprii, ci 
puternici prin meditațiile existențiale, nu vom mai păși cu teamă ca nu cumva aleea 
să se termine brusc, ci vom avea mai mult curaj pentru că totul se va face asistat, 
adică vom primi ajutor de la cei care nu pot fi subiectivi pentru că nu s-au mai 
confruntat cu situații de genul acesta. De asemenea, această săptămână susține și 
activitatea de creație, cea mentală, schimbul pe care o persoană care lucrează cu 
energia sau care se afla implicată într-un proces de cercetare spirituală îl realizează 
în interacțiunile sale, fizice sau subtile, descoperirile speciale care apar doar atunci 
când se depășește o limită a confortului, a fricii, a neputinței ori a cunoașterii. 
Marele noroc al acestei săptămâni vine din faptul că, fără să ne așteptăm, 
beneficiem de suportul unui catalizator. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi permisivi față de 
cei care ne întâmpină. Dacă îndeplinim această condiție vom fi deschizi la mesajul 
catalizatorului. 

 
 



Săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 22 septembrie 2016, ora 6:53 

Luni, 26 septembrie 
Luni 26- 9-2016  9:59 Sun (Lib) Con (Lib) Jupiter 
Luni 26- 9-2016 13:37    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 

Luni 26- 9-2016 18:01   Pluto <Cap> S/D 
Luni 26- 9-2016 19:09    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Luni 26- 9-2016 21:42  Saturn (Sag) Squ [Vir] North Node 
 

Modificarea unui comportament. Dorim dreptate cu orice preț. Mintea este 
rătăcitoare. Neglijența umană este pusă la punct. Dreptatea este răstălmăcită. Se 
vindecă sufletul doar de lăcomie. Cercetare lăuntrică. Discriminarea ne pune la 
încercare. Este afectată puterea de concentrare. Adevărul este balsam pentru 
suflet. Imbold către a cunoaște mai mult. Noroc prin aprecierea ordinii și esteticii. 
Exprimare într-un demers final. 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. Marile realizări 
au nevoie de timp. Se combate o tradiție. Se modifică tiparele. Apar noi date într-
o problemă. Victoria nu este finală. Strălucim prin fapte bune nu prin statut. 
Exprimarea unui concept care poate modifica nivelul de trai al celorlalți. 

 
Momentul acesta în care Soarele se află în conjuncție cu Jupiter, iar Saturn 

împlinește careul cu Axa Dragonului, pe care îl formează, în limita toleranței, de 
ceva vreme, ne vorbește despre necesitatea modificării unui comportament, 
exercitării puterii într-o anumită direcție, renunțarea la atitudinea rătăcitoare sau 
abordarea cu mai multă încredere a tehnicilor și metodelor de vindecare. Spre 
deosebire de alte situații, momentul acesta dominat de Saturn și de Soare se referă 
la vechi centre de putere, la necesitatea transformării pe care reprezentanții acestor 
centre de putere au nevoie să le abordeze cu maximă seriozitate. Acum 
transformarea este un balsam pentru suflet, un element care leagă evenimente 
sociale care aparent nu au legătură între ele și care, dacă ar fi lăsate libere, s-ar 
evidenția prin caracterul lor distructiv. 

Dacă momentul acesta nu ar fi coincis cu revenirea lui Pluton la mersul 
direct atunci schema la care ne referim nu ar fi fost împlinită prin vindecare, nu s-
ar fi evidențiat printr-o victorie care să dureze mult timp, ci ar fi lucrat pentru 
discriminare, pentru invadarea intimității celuilalt, provocarea celor sensibili 
pentru a-i face să se afișeze față de comunitate prin defecte de caracter. Așa, 
schema aceasta ne încurajează să visăm la realizări pe care altădată le-am fi obținut 
doar prin cercetare lăuntrică, iar acum sunt pe punctul să se împlinească și prin 
interacțiuni sociale care țin mai curând de domeniul comun, de sfera profesională, 
de domeniul administrativ, comerț, educație primară. Modificarea conduitei prin 
genul acesta de interacțiuni duce și la construirea unor relații sociale foarte 
frumoase care să încurajeze protagoniștii în a avea încredere că viața este complexă 
și că latura aceasta spirituală asupra căreia au lucrat în intimitate în ultima vreme 
poate găsi o recunoaștere socială, se poate transpune și prin evenimente care să 
confirme intuiția, viziunea de ansamblu, empatia, vindecarea prin transfer 
energetic, cunoașterea. Pentru că impulsul acesta de transformare vine dintr-un 
sector particular, dintr-o zonă personală, mulți vor avea impresia că aceste realizări 
individuale vor fi foarte frumoase doar dacă sunt de mică amploare, doar dacă se 
referă strict la dimensiunea personală. Interacțiunile acestea pe baza armoniei, 
adică faptul că oamenii se întâlnesc mult mai ușor cu cei care le seamănă, 
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transformă aceste impulsuri personale în marile realizări și prin acestea se va putea 
depăși o problemă de discriminare care ne-a frământat de-a lungul acestei luni și 
care ne va mai da bătăi de cap și în luna următoare. 

Cert este că momentul acesta în care Saturn își atinge careul perfect la Axa 
Dragonului ne vorbește și despre o reușită printr-o mijlocire. Este însă absolut 
necesar să îndeplinim o condiție, cea a răbdării. Având în vedere dificultățile pe 
care l-am parcurs de-a lungul lunii septembrie, multe dintre ele dominate de 
sentimentul de neapartenență, de marginalizare, de însingurare sau de sărăcie, 
răbdarea aceasta în puțin este cu adevărat o mare încercare. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce un impuls către transformare 
care ni se va părea complet nou sau pe care-l vom vedea ca fiind cel mai greu 
moment din ultima perioadă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că faptele pe care le 
observăm acum sau pe care le preferăm sunt încărcate de o mare putere, de o forță 
concentrată pentru că această greutate mare trebuie să devină un balsam pentru 
suflet. În consecință, vom observa în prima zi a acestei săptămâni că norocul face 
casă bună cu ordinea, cu precizia, cu disciplina și cu simțul estetic. Apoi, ca o 
consecință a utilizării acestora, apare și capacitatea de a ne face înțeleși, de a ne 
face dreptate prin înțelegerea pe care o declanșăm celorlalți, dar și de a obține o 
victorie prin faptul că suntem de față într-un moment de clarificare ce face referire 
la un episod din care am făcut parte. 

26 septembrie poate deveni și o zi de răstălmăcire, un moment de tensiune 
cauzat de faptul că ultimele luni ni le-am petrecut sfidând reguli, consumând mari 
resurse din fondul propriu pentru a le arăta celorlalți că ne descurcăm singuri, că 
nu depindem de ei, că avem nivelul necesar pentru ca realizările să ni le putem 
obține singuri. Pentru unii aceasta reprezintă o mare victorie, dar este una de-a 
dreptul penibilă pentru că nu va fi nici măcar cântecul păsării Spin, care se aude 
atât de frumos cu cât de dureros este finalul, ci va fi un moment care va produce 
ilaritate ori care va fi privit ca o mare ciudățenie comportamentală, ca o deviație de 
la o promisiune sau de la un obicei clar. Dacă aceste persoane care vor să șocheze 
prin alegerile pe care le fac vom consulta aceste previziuni astrale sau altele care ne 
descriu contextul astral așa cum este el, vor înțelege că momentul acesta trebuie să 
susțină înțelegerile cu cei care nu au nicio legătură cu problema pe care o parcurge 
cel aflat în suferință. Obsesia aceasta a contrastului va transforma ziua de 26 
septembrie într-o zi de sacrificiu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de ritmul lent de 
lucru. Dacă aceasta este maniera prin care vom reuși să nu abuzăm de dreptate și 
nici de reguli, dacă acesta este drumul pe care trebuie să îl parcurgem până la 
împlinirile pe care ni le dorim atât de mult, atunci să ne bucurăm. Este mai bine ca 
acest traseu să funcționeze într-un ritm lent, decât să dispară complet. 
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Marți, 27 septembrie 
Marti 27- 9-2016  0:06    Luna (Leo) Squ (Sco) Juno 

Marti 27- 9-2016 11:05    Mars (Sag) --> Capricorn 
Marti 27- 9-2016 11:55    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Marti 27- 9-2016 18:30 Mercury (Vir) Sex (Sco) Juno 
 

Adâncime. Ideile sunt copleșitoare. Este nevoie de multă voință. Inspirația 
ajută doar dacă până acum s-a muncit în direcția aceasta. Avem nevoie de liniște. 
Primim ajutor de la cine ne așteptăm cel mai puțin. Evenimentele sunt 
compromise din neatenție. Decizii față de un factor de conducere. Generozitatea 
este judecată prin duritate sau încăpățânare. Contrast. Viața de familie este în 
criză. Se discută despre bine dar acesta este abordat cu prudență. Se face un 
inventar al deciziilor inoportune. Vitalitatea este folosită pentru altceva. Nu toate 
soluțiile sunt fericite. Munca ne cere să facem dovada nivelului sau cunoștințelor. 

 
Marte își va încheia astăzi tranzitul sau prin zodia Săgetător și va intra pe 

zodia Capricorn. Pe această nouă poziție Marte le vorbește oamenilor despre 
comportament, despre control, despre dorințe care au rost ori despre dorințe care 
nu au rost, despre o muncă încununată de succes sau despre un efort inutil. Toate 
acestea sunt îmbrăcate în aura unei înțelepciuni care îi ajută pe oameni să ia decizii 
înțelepte, să-și ordoneze viața de familie și să creadă că toate lucrurile sunt 
rezolvate pentru că sunt atenți, pentru că sunt curajoși, pentru că sunt înțelepți. 

Știm că pe această zodie, Marte este considerat un inițiator al drumurilor 
care pornesc din analiză corectă și ajung la destinație prin precizie și disciplină. În 
consecință, această nouă poziție este foarte importantă pentru oamenii serioși, 
pentru persoanele care depun efort, care preferă să muncească mai mult decât să 
vorbească. Apoi, pentru că în această zi și Mercur va împlini un sextil cu Junon, 
această schimbare pe care o aduce Marte pe zodia Capricorn face referire și la 
nevoia unui suflu nou. Cu alte cuvinte, pe 27 septembrie se va împlinim, mult mai 
clar decât în celelalte zile, deviza generală aplicată acestei săptămâni, cea care face 
referire la faptul că rezonanța cea mai puternică o avem cu oamenii care nu trec 
prin problemele pe care le experimentăm. Având în vedere că Marte pe zodia 
Capricorn aduce o mai bună vitalitate, nu pentru demonstrație, cât pentru propria 
satisfacție, interesul acesta pe care-l manifestăm pe 27 septembrie încearcă să 
combine munca personală cu rezultatele celorlalți, puterea personală cu puterile 
celorlalți. Factorul de decizie este abordat acum cu mai multă înțelepciune și 
oamenii se vor simți mai puternici pentru că sunt înconjurați de cei care nu-i 
judecă, de persoane care nu vorbesc atât de mult, de ființe care tac și care preferă 
acțiunea față de vorbă. Din nefericire, pentru că Luna trece acum prin zodia Leu și 
împlinește un trigon cu Uranus de pe zodia Berbec, nu toate soluțiile sunt fericite, 
însă toate sunt valoroase prin impulsul de a schimba ordinea lucrurilor, pentru că 
acum, cu noua poziție a lui Marte, dorim ca toate să fie mai bune sau dacă suntem 
conștienți de faptul că ele nu devin mai bune, măcar ni le dorim mai durabile. 
Contrastul acesta ne încearcă răbdarea și vitalitatea și, așa cum este lesne de 
înțeles, vor reuși în această nouă aventură persoanele care și-au pus deoparte bani 
albi pentru zile negre. 

Prin urmare, 27 septembrie ne încearcă atenția pe un contrast. Primim 
ajutor, dar nu ne face plăcere, suntem avertizați asupra pericolelor la care ne-am 
expus în ultimele două luni, dar în momentul acesta nu ne mai interesează. Vrem 
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să privim doar înainte și doar pentru avantajul personal. Din fericire facem lucrul 
acesta cu multă deschidere și dezinvoltură, cu atenție și disciplină. Este foarte 
posibil ca începând cu 27 septembrie interesul față de muncă să fie prioritar și 
rezultatele să apară chiar de la începutul lunii următoare. Curajul de a ne implica în 
activități foarte îndrăznețe, de a nu mai judeca situațiile sau persoanele după 
aparență, de a face ceva în mod concret, de a depăși un obstacol pentru a debloca 
un potențial reprezintă mare deschidere care va fi susținută de trecerea planetei 
Marte prin zodia Capricorn. Și vitalitatea va începe să crească, puterea personală va 
fi și ea într-un crescendo, însă asta nu va însemna că suntem apreciați de cei din 
jur, că vom fi mai puternici în situații conflictuale, mai siguri pe rezultatele pe care 
le avem. 

Marte pe zodia Capricorn încurajează studiul, cercetarea, aprofundarea, fără 
sa aibă importanță în ce sector vor fi vizibile acestea. Combinația dintre bine și rău 
va fi privită prin noua poziție ca încurajare spre a depăși obsesia contrastului, spre 
a ajunge la iertare și a depăși problema aceasta a nevoii de a face bine sau de a face 
rău, de a acumula sau de a ne răzbuna, pentru a deveni liberi. Cu Marte pe 
Capricorn se creează premisele unei libertăți care ar putea să se concretizeze 
începând cu 9 noiembrie, adică imediat ce marte va intra pe zodia Vărsător. Acum 
primesc o atenție sporită planurile, proiectele de viitor, schimburile de experiență, 
reconfigurarea unor trasee existențiale, pentru ca, începând cu luna noiembrie, să 
ne bucurăm și de primele rezultate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu visa că dacă ne-am 
hotărât să pornim pe un drum acesta ne va oferii toată satisfacția pe care o căutăm. 
A avea măsură, atenție sau respect față de valorile celorlalți reprezintă o dovadă de 
maturitate. 

 
Miercuri, 28 septembrie 

Miercuri 28- 9-2016  0:43    Luna (Leo) --> Virgo 

Miercuri 28- 9-2016  1:28    Luna (Vir) Tri (Cap) Mars 

Miercuri 28- 9-2016 11:49    Luna (Vir) Sex (Sco) Venus 

Miercuri 28- 9-2016 19:47    Luna (Vir) Opp [Pis] Neptune 

Miercuri 28- 9-2016 22:13    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Miercuri 28- 9-2016 22:42    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 
 

Întâmpinăm dificultăți într-un proiect ce părea că se rezolvă de la sine. 
Progresul frumos este rediscutat. Insensibilitate. Izbucnește un conflict nou. Se 
rup vechile relații care aveau un ritm redus de lucru. Pasiunea ne consumă. Se 
discută despre un pericol. Impactul este dificil. Apare o interdicție. Constrângerile 
fac referire la context, iar contextul se susține pe un lider. Comoara din trecut se 
epuizează. Nevoie de succes și recunoaștere socială. Implicațiile sociale sunt 
diferite față de implicațiile spirituale. Poziție de conducere ajută un om comun să 
devină o ființă remarcabilă. Necazuri care provoacă alte necazuri. Personalitatea 
se exprimă mult mai bine în societate decât în intimitate. 

 
În noaptea de marți spre miercuri Luna va intra pe zodia Fecioară și prin 

această modificare de poziție astrală se va putea evita un conflict, se va stinge o 
pasiune, dar multe dintre cele care au fost foarte intense în primele două zile ale 
acestei săptămâni vor putea merge mai departe prin raportare la conflicte mai 
vechi. Aceste conflicte mai vechi nu sunt alese aleator, ci vin de la începutul lunii 
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februarie sau de la sfârșitul lunii iunie. Astfel, mulți vor crede că problemele acestei 
zile se rezolvă prin negociere, prin aportul personal pe care ar putea să-l aibă un om 
care dorește să treacă dincolo de problemele sale, dar nu în mod agresiv, ci prin 
cuvântul armonios, prin discuții, prin comunicare liberă. Pentru că intensitatea 
aceasta pe care am cunoscut-o atât în primele două zile ale acestei săptămâni, dar și 
în săptămâna anterioară se diminuează ușor, momentul acesta al zilei de 28 
septembrie ne aduce o realizare printr-o constrângere pe care acum nu o mai 
simțim ca fiind așa, ci o vom îmbrăca pe aceasta în haina unei nevoie. Nevoia de 
succes, de recunoaștere socială, de a avea o poziție importantă în grupul de 
apartenența, plăcerea de a fi apreciați, de a ne bucura de recunoașterea celorlalți, 
de aprecierile lor ne creează acum o intimitate foarte plăcută pe care să o explorăm 
cu cei dragi care au rămas în preajmă după selecțiile dure ale zilelor anterioare. 

Dar vor exista și oameni care nu vor ține cont de lucrurile acestea, iar aceste 
persoane vor lucra asupra structurilor interioare, dar vor răscoli pe acolo pentru a 
vedea ce le lipsește și ce ar putea obține, urmând ca forma aceasta de recunoaștere 
socială, de importanță de sine, să hrănească doar acele sectoare. 

Conjuncția pe care Luna o împlinește în seara acestei zile cu Capul 
Dragonului arată că opiniile acestea nu sunt întâmplătoare, nu rămân strict în zona 
intimă, ci se vor răsfrâng asupra a ceea ce există în jur prin opinii, prin fapte, prin 
preferințe. Cu alte cuvinte selecțiile realizate în ultima perioadă vor fi, în egală 
măsură, și un indicator care arată care este cel care a selectat și care este cel care a 
fost selectat. Cel care a abordat acest procedeu prin voință proprie se va remarca în 
prima jumătate a zilei prin acțiuni inițiate, coordonate sau finalizate după cum 
considera mai bine. Această persoană va fi acum plasată sub razele binefăcătoare 
ale unghiurilor frumoase pe care Luna le realizează cu Marte și cu Venus. Aceștia 
sunt oamenii care au o intimitate frumoasă cu care pot schimba fața lumii. Celelalte 
persoane, care sunt în prima jumătate a acestei zile dominate de o anume 
pasivitate, motivând că preferă să se bucure de viață, în timp ce aceasta pasivitate 
arată că sunt consumatori ai valorilor existențiale, nu creatori ai acestora, vor fi cei 
care vor purta statutul de ființe selectate. Nu vor avea prea multe de spus față de 
această ipostază socială și spre finalul zilei își vor exprima nemulțumirea, 
insatisfacția sau tristețea față de ceea ce nu pot modifica. Vor fi cu atât mai penibile 
cu cât vor insista pe ideea că ar fi vrut să schimbe, să se impună, să se exprime, dar 
nu au putut. Vor invoca motive legate de conjuncturi sociale, statut social sau 
patrimoniu, în timp ce, în realitate, nu a fost decât o problemă de mobilizare sau, 
mai exact, de lene. 

Prin urmare, 28 septembrie accentuează acest moment de autocunoaștere 
care nu este specific doar zile in curs, ci care vine din multiple combinații astrale 
care aparțin și acestei săptămâni, dar și finalului săptămânii anterioare. Ceea ce 
împlinim acum, tocmai pentru că este susținute de conjuncția Lunii cu Capul 
Dragonului care inițiază un nou ciclu draconitic, susține necesitatea adoptării unei 
decizii pentru a ieșit din întuneric, pentru a ne liniștii, pentru a încheia o etapă, 
pentru a ne stabiliza cu bune cu rele. 

Cine nu conștientizează că acesta este un moment de mare decizie, de mare 
determinare, îndreptându-și atenția către necazuri nu va face altceva decât să își 
creeze și mai multe necazuri. Vor pierdem din vedere că acum personalitatea se 
exprimă mult mai bine tocmai pentru că intimitate este susținută. Pentru ca 
elemente care vin din zona intimă să fie pozitive oamenii trebuie să aibă inițiativă, 
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să se exprime frumos, să acorde interesul adecvat liniștit, relaxării, mulțumiri cu 
ceea ce au, cu bune cu rele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi încă de pe acum 
la efectele acțiunilor proprii. Cine alege în această zi se protejează de alegerile 
celorlalți care ar putea să nu-i avantajeze. Acum este mult mai bun statutul de ființă 
care alege decât statutul de ființă aleasă. 

 
Joi, 29 septembrie 

Joi 29- 9-2016  4:42    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Joi 29- 9-2016  5:26    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Joi 29- 9-2016 10:49    Luna (Vir) Sex (Sco) Juno 

Joi 29- 9-2016 13:09    Luna (Vir) Con (Vir) Mercury 

Joi 29- 9-2016 19:44    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 
 

Extremele atrag energii reziduale care ne întârzie. Se acționează pentru a 
înlătura consecințe nefavorabile. 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. Mișcare către o 
zonă a muncii. Refacerea forțelor se face după ce s-a primit acceptul social. 
Dezacordul sperie. Iluziile sunt purtate pe umeri degeaba. 

 
Luna se afla acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Fecioară, moment în 

care va trebui să treacă prin cinci tipuri de aspecte, dintre care trei sunt pozitive, 
unul neutru, iar altul negativ. 29 septembrie devine o zi de muncă, de suspiciune, 
de efort în a uniformiza valori doar pentru că mulți vor considera că nu au puterea 
necesară să le hrănească pe cele bune care ies de la sine în evidență. În felul acesta, 
apare un dezacord, o teamă ca nu cumva efortul pe care l-am făcut în ultima 
perioadă să nu fie inutil. De aici și marile semne de întrebare, de aici și marea 
atenție acordată patimilor, posesivității, efortului. Mulți vor conștientiza că pe 29 
septembrie au o mare determinare în a face lucruri foarte grele, în a îndeplini 
sarcini dificile și se vor bucura observând că sunt eficienți. Sunt avertizați însă că 
acest efort este artificial, el nu vine din putere sporită, ci vine din ambiții. Dacă 
ultimul aspect al zilei și, implicit, ultimul aspect pe care Luna îl împlinește cu un 
element astral înainte de a își încheia tranzitul sau prin zodia Fecioară nu ar fi 
opoziție cu Chiron, nu am vorbi despre o grijă față de sănătate, față de muncă, nu 
am vorbit despre ambiția care ne motivează să muncim mult, să obținem foarte 
mult în detrimentul sărăciei resurselor fizice, în detrimentul sănătății. Mesajele 
care vin acum din această zonă a sănătății trebuie luate în considerare mai ales că 
foarte curând, adică în noapte de vineri spre sâmbătă, se va încheia acest ciclu 
lunar și, prin Luna nouă care se va împlini se va iniția un alt ciclu lunar. Perioada 
aceasta de final poate fi înțeleasă greșit de unii și, în consecință, suplimentarea 
efortului, ambiția prea mare în a recupera avantaje să-i motiveze în a se reîntoarce 
la acea poziție pe care au avut-o la începutul lunii februarie sau pe finalul lunii 
iunie. S-ar putea ca momentul acesta să nu fie compatibil din punctul de vedere al 
mesajului sau al conținutului sintezelor astrale cu aceste două repere. Reînvierea 
artificială a acestor două momente, reinventarea satisfacției lor de atunci se face 
acum doar cu un mare consum. Este adevărat, cel care va obține din nou 
recunoaștere socială sau cel care va reuși să se facă remarcat așa cum s-a-ntâmplat 
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și-n celelalte două repere, va fi mulțumit cu ceea ce obține, dar pentru toate acestea 
există un preț. 

Prin urmare, 29 septembrie ne va rămâne în memorie ca fiind o zi de mare 
determinare. Unii vor considera că sunt foarte eficienți cu ceea ce au acum la 
îndemână, dar pierd din vedere că se ajunge prea ușor la aroganță, la sfidare, la 
atitudine cuviincioase sau se aproprie prea mult de lăcomie și posesivitate. Cu toate 
acestea, 29 septembrie este o zi frumoasă, interesantă, cu multe schimburi de 
experiență, când oamenii vor reuși să dea dovadă și de capacitate de investigare, 
dar și de mobilizare pentru a recupera ceea ce nu au reușit să facă în ultimele patru 
săptămâni. Cei superficiali vor vorbi mai mult și vor munci mai puțin. Cei profunzi 
vor depăși bariere care au fost în ultimele patru săptămâni ridicate din cauza unui 
limbaj sărăcăcios, din cauza unor lipsuri materiale sau din cauza unor conflicte pe 
care nu le-au putut gestiona. Barierele ridicate pe aceste ipostaze dispar și aceste 
persoane profunde, pentru o zi, nu vor mai fi văzute ca fiind conflictuale, așa cum li 
s-a întâmplat în trecut. 

Un element care trebuie luat în considerare și care este specific zilei de 29 
septembrie se referă la epuizare. Gândul prea intens, neputința de a face o 
concordanță între sentiment și acțiune, de a ne controla sau de a diminua ambiția 
aceasta de a recupera tot ceea ce nu s-a putut împlini de-a lungul ultimelor patru 
săptămâni consumă mult din resurse, ne epuizează și ne vom da seama cât de mult 
ne-am consumat din aceste rezerve în funcție de intensitatea oboselii ce se 
instalează în seara acestei zile. Dacă această oboseală este susținută și de 
reactivarea unor simptome atunci putem știi că boala care strigă acum prin aceste 
simptome a fost creată prin genul acesta de epuizare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că ambiția 
momentului deformează realitatea. Lăcomia acestei zile, cu toate că este pe alocuri 
permisă, în sensul că există forțe exterioare care să o diminueze, efectele sale nu 
sunt toate foarte bune. Se impune astfel și o atenție sporită pe autocontrol. 

 
Vineri, 30 septembrie 

Vineri 30- 9-2016 10:54    Luna (Vir) --> Libra 

Vineri 30- 9-2016 15:00    Luna (Lib) Squ (Cap) Mars 

Vineri 30- 9-2016 19:55    Luna (Lib) Con (Lib) Jupiter 
 

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. 

 
Deși trecerea Lunii pe zodia Balanță ar trebui să simplifice lucrurile ori să 

reducă nervozitatea, să diminueze acest interes față de lucruri făcute în mare viteză, 
în grabă, faptul că în mijlocul zilei Luna trece prin careul cu Marte, în situația în 
care se află în fereastra conjuncție cu Jupiter, reiterează o problemă care se 
aseamănă cu cele care ne-au frământat în ziua anterioară, dar aceasta va fi privită, 
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raportată sau lucrată la un alt nivel. Există și situații penibile pe care le vom 
parcurge pe 30 septembrie și acestea vin din interesul pe care-l acordăm 
evenimentelor ciudate, lipsite de sonoritate, lipsite de conținut crezând că, lucrând 
asupra acestora, reușim să obținem liniștea pe care ne-o dorim. În realitate, liniștea 
pe care o obținem este stranie și depinde foarte mult de un partener, de celălalt, de 
opiniile sale ori de pasiunile pe care le are. Astfel, ieșim din această zonă a 
obsesiilor, a nevoii de a repara ceea ce nu s-a putut repara în ultimele patru 
săptămâni reinventând piedici, răstălmăcind mesaje, păcălindu-ne că facem o 
treabă foarte serioasă. Seriozitatea acestei zile vine doar din mobilitate. Asta 
înseamnă că nu trebuie să ne pierdem interesul față de autocontrol, nu trebuie să 
ne risipim în crize de nervi doar pentru că nu ne temem de consecințe, doar pentru 
că avem o mai mare dispoziție către a vorbi, către a comunica, doar pentru că 
suntem mult mai mobili, mai dinamici decât am fost în celelalte zile ale acestei 
săptămâni. Schimbările bruște de atitudine nu sunt de dorit, nu ne avantajează ba 
chiar ne arată că preocupările, cu toate că au fost foarte intense, ale zilei anterioare 
nu ne-au permis să recuperăm tot ceea ce nu am putut împlini în ultimele patru 
săptămâni, nu ne-a ajutat să umplem toate golurile. Ieșirile acestea din ritm arată 
care sunt golurile pe care nu le-am putut umple. Cei sensibili se vor rușina și vor 
considera că este mult mai bine pentru liniștea lor și pentru ceea ce au de făcut de 
acum încolo să se izoleze, să-și petreacă după-amiaza acestei zile în intimitate, 
preocupându-se de ceea ce este intim, deconectant, liniștit. Pentru că ajung la 
liniște în modul acesta, ea devine stranie și separarea aceasta de zona socială, care 
va părea acum foarte intensă, seamănă cu obiceiul pe care-l are struțul atunci când 
dă de un pericol: își bagă capul în nisip crezând că a scăpat, că s-a ascuns. 

Prin urmare, ultima zi a lunii septembrie poate foarte ușor să devină o zi 
încărcată de nervozitate, un sector în care să ne manifestăm greșit pentru că nu ne 
convine nimic, pentru că nu ne putem controla ori pentru că nu avem niciun interes 
să mai facem lucrurile acestea pe care le-am făcut în ziua anterioară. Unii vor 
considera că ar fi prea mult să se ocupe și acum de ceea ce au făcut în ziua 
anterioară și vor să acorde mai mult interes satisfacțiilor personale. Pe zona publică 
lucrul acesta vor deveni conflictuale pentru că satisfacțiile personale pe careul 
Luna-Marte sunt în armonie unele cu altele. De aici și grija că această dizarmonie 
nu reprezintă altceva decât reinventarea problemelor vechi. 

O altă componentă specifică zilei de 30 septembrie este aceea legată de 
simțul dreptății. Vor fi oameni care vor considera că își fac dreptate pedepsindu-i 
pe ceilalți prin tăcere, prin absență, prin reinventarea unui gol. Noi, pentru că 
studiem astrologia, știm că 30 septembrie nu creează nimic, ci aduce din trecut 
episoade pe care, pe alte conjuncturi, ar fi trebuit să le soluționăm, nu să le 
proliferăm. Astfel, această dreptate cu care anumite persoane vor lovi în ceilalți este 
doar expresia unei mari frustrări. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu fugi din fața problemelor. 
Teama de probleme accentuează nervozitatea, amplifică stresul și încurajează 
elementul puternic să domine și mai mult. Curajul de a privi problema în față, de a 
o analiza la rece este un veritabil factor de echilibru. 
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Sâmbătă, 1 octombrie 
Sambata  1-10-2016  3:12 Sun (Lib) Con (Lib) Luna (New Luna) 
Sambata  1-10-2016  9:56    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Sambata  1-10-2016 16:30   Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Sambata  1-10-2016 20:13   Venus (Sco) Tri [Pis] Neptune 
 

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. Mintea câștigă mult în claritate, însă pierde 
teren în evenimente. Subiectivism. Pot apărea blocaje motrice. Personalitatea este 
pusă la încercare. Se dorește aprofundarea sentimentului împărtășit. Acces la 
noțiuni abstracte. Viața cotidiană se transformă. Legături bizare. Se fac planuri 
de viitor. 

 
Luna nouă care se împlinește în seara de vineri spre sâmbătă reprezintă, atât 

ca idee, ca noțiune, dar și ca eveniment concret, inițierea unei noi etape. În primul 
rând, intrăm în luna octombrie despre care știm că ne încurajează să ne distanțăm 
de păcat și, prin distanțare de păcat să apară un progres, o evoluție sau o vindecare. 
Apoi, faza în sine a Lunii subliniază că suntem în fața unui moment de început, că 
ni se deschid noi drumuri, că putem schimba sensul unor trasee gândind frumos, 
acționând într-o direcție pozitivă, fiind mai sensibili și mai atenți la nevoile 
celorlalți. Dar până să ajungem să fim în stare să facem un bine eficient și durabil 
pentru ceilalți vom avea de învățat cum este să alegem binele cel mai frumos și cel 
mai durabil pentru noi înșine. Momentul zilei de 1 octombrie are această 
componentă a alegerilor dificile pe care un om trebuie să le facă atunci când îi este 
greu, în tensiune psihică, când există o mare presiune ori când este ajutat din jur. 
De această dată nu se poate vorbi despre absența ajutorului din exterior pentru că 
această zi aduce și trigonul Venus-Neptun, aspect care ne ajută să ne eliberăm de 
blocaje afective, să avem încredere în mâna destinului, în ajutorul venit dintr-un 
plan superior, să avem încredere în binele care învinge. Se poate vorbi însă despre 
neputința de a ne separa de obiceiuri proaste. Aceasta va fi, de altfel, cea mai mare 
încercare a zilei. A aduce din trecut obiceiuri proaste și a le insera în momentul de 
început al Lunii noi este o mare greșeală. Lucrul acesta se poate întâmpla cu mare 
ușurință pentru că elementele care au activat de la începutul săptămânii și până în 
ziua anterioară prin martor devin acum fapte bune. Toate celelalte sunt supuse 
riscului de a fi scăpate de sub control. Aici înțelegem că iubirea pe care oamenii o 
vor afișa acum, interesul pentru a oferi ajutorul, pentru a susține sau a încuraja nu 
este o întâmplare, nu este nici măcar inerția care apare în urma unor acțiuni 
publice sau personale, nu sunt efecte bizare care nu pot fi încadrate într-o regulă, ci 
impulsuri care au fost și până acum folosite în mod conștient. Prin iubire și respect 
față de ceilalți de-a lungul acestei săptămâni oamenii au putut să vadă mult mai 
clar unde se termină limita puterilor lor și unde începe puterea celorlalți pentru a 
nu depăși o măsură. Gândurile echilibrate fac din prima zi a Lunii octombrie un 
sector de reușită, unul în care se adună multe evenimente frumoase, plăcute, 
interesante care pot reînvia relații frumoase despre care, de la începutul săptămânii 
și până acum, am crezut că nu vor mai putea fi reluate niciodată. Pe acest fond 
putem să ne facem planuri de viitor. Există însă și o mare presiune legată de teama 
ca planurile acestea să nu devină mult prea serioase, să nu ne smulgă din confortul 



Săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 22 septembrie 2016, ora 6:53 

minim pe care îl avem acum. Este însă prematur să fim îngrijorați de lucrul acesta 
acum. 

Prin urmare, prima zi a lunii octombrie ne aduce în fața unor combinații 
ciudate. Cel puternic și profund va depăși obstacolul acesta susținut pe convingeri 
eronate și pe teama de conflict ori de tensiuni psihice și se va lăsa în voia 
evenimentelor frumoase, nu se va teme de reînvierea unor relații mai vechi pentru 
că suflul său, experiențele pe care le-a acumulat în ultima perioadă îl ajută să le 
experimenteze pe acestea prin caracterul lor pozitiv. În consecință, debutul lunii 
octombrie se produce cu o schimbare la nivel cotidian, cu invitația la a conștientiza 
și a depășii probleme personale pentru a nu le transforma în monștri. Sentimentele 
frumoase își vor găsi însă un loc aparte în preocupările momentului cu toate că 
trecutul va fi pentru toate categoriile o sursă de suferință. Dacă evenimentul în sine 
va fi acum rememorat exact în stadiul în care era atunci când l-am abandonat, nu 
înseamnă că el trebuie inserat cu forța în prezent. Un om profund îl va privi pe 
acesta cu maturitate și va știi că puterea sa de acum nu trebuie oferită tribut 
suferințelor mai vechi. În consecință, ceea ce ne amintim și doare poate deveni 
înțelepciune de viață, un factor care ne retrage din ambiție, din patimă, din 
lăcomie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că în ziua de Luna 
nouă punem în pământ semințele unor acțiuni care se vor împlini în următoarele 
patru săptămâni. Măsura echilibrului de acum devine răspuns armonios în 
comunitate. Măsura iubirii de acum devine armonie socială și respect în 
următoarele patru săptămâni. 

 
Duminică, 2 octombrie 

Duminica  2-10-2016  6:13 Mercury (Vir) Opp [Pis] Chiron 
Duminica  2-10-2016  8:43    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Duminica  2-10-2016 14:30   Pluto (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Duminica  2-10-2016 18:41   Venus (Sco) Sex [Vir] North Node 
Duminica  2-10-2016 22:42    Luna (Lib) --> Scorpio 

 

Se schimbă obiectivele. Viața devine puțin mai complicată. Nesiguranța se 
așază la baza legăturilor prezente. Mare popularitate. Opoziție în fața unor 
sfaturi. Se schimbă anumite principii de viață. 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. 
Aspectul particular al vieții este încercat. Seriozitatea susține imaginea publică. 
Misiune legată de muncă sau de șansă. 

 
Opoziția pe care Mercur și Chiron o împlinesc încă de dimineață accentuează 

nesiguranța față de un proiect aflat în derulare, dar și față de perspectiva sa. Dacă 
în acest moment Luna nu ar trebui să treacă prin opoziția cu Uranus atunci schema 
aceasta nu ar avea un impact atât de mare asupra vieții private. Un refuz social, 
neputința de a duce un proiect în etapa următoare, fie pentru că aceasta este 
necesitatea de drept, fie pentru că așa ne-am propus acum, este un semn de 
ineficiență, ceea ce va amplifica nesiguranța și incertitudinea față de adevăratele 
puteri pe care trebuie să le folosim acum. Se ajunge prea ușor la nervozitate, iar 
lucrul acesta pare să accentueze o problemă mai veche pe care am explorat-o și în 
luna septembrie și pe care o vom explora și de-acum încolo. Se întâmplă lucrul 
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acesta pentru că Pluton împlinește un sextil cu Luna neagră și apar modificări în 
principii de viață, în sensul că omul care s-a săturat de atât de multă presiune 
socială acceptă dintr-o dată un compromis crezând că prin această decizie lucrurile 
devin mai simple, mai frumoase, mai încărcate de semnificații. În realitate, soluțiile 
acestea atenuează doar durerea prezentă, doar o neputință de moment, doar 
nesiguranța zilei. Vom vedea, săptămânile următoare vor avea o altă componentă și 
acest sextilul pe care Pluton și Luna neagră îl împlinesc va fi explorat pe latura 
patrimonială, insistând mult pe componenta materială a sa. 

Apoi, schema zilei de 2 octombrie aduce și un conflict între generații, unul 
ciudat și obositor care nu scoate în evidență incompatibilitatea acestora, ci plasează 
aceste două elemente în competiție. În consecință, apare o întrecere între două 
forțe care lucrează pe segmente diferite și cu instrumente diferite. Apare o 
competiție între vivacitatea și mobilitatea începătorului, a celui tânăr, cu experiența 
de viață și puterea de selecție a celui experimentat sau acelui în vârstă. 

Există o componentă care va aduce zilei de 2 octombrie o notă frumoasă. 
Relația bună pe care Venus și Axa Dragonului o au acum ne arată că schema 
aceasta tulburătoare poate fi abandonată pentru activități personale, în intimitate, 
pentru a duce mai departe preocupări simple pe care le-am avut de-a lungul acestei 
săptămâni și care ne-au umplut sufletul de bucurie și satisfacție. 

Prin urmare, finalul săptămânii se va consuma într-un mod complicat, 
duplicitar sau enervant. Dacă consultăm din timp mesajul astral atunci vom avea 
timp în celelalte șase zile să ne pregătim pentru momentul acesta cu scopul de a nu 
ceda în fața unei presiuni exterioare, în fața unui compromis, de a nu ceda 
considerând că facem o alegere bună. Nu putem acum vinde liniștea pentru 
popularitate, nici plăti pentru dragoste sau respect. Lucrul acesta se obține în 
continuare prin muncă, prin seriozitate sau prin interesul pe care îl arătăm acelor 
proiecte care au fost până acum derulate fără a fi raportate la minciună, compromis 
sau fățărnicie. Tensiunea acestei zile va fi vizibilă și ar putea să aibă un echivalent 
și-n planul medical, în starea de vitalitate. Gândurile care scapă de sub control 
epuizează și vor intra brusc în rezonanță cu acele episoade triste care sunt 
răspândite de-a lungul istoriei personale. Un gând trist scăpa de sub control se va 
întoarce către un episod trist și de aici și până la a ne petrece toată ziua 
aprofundând această notă dramatică nu este decât un pas. Avem posibilitatea acum 
să ne detașam de această notă, să o lăsăm în voia sa, să o ignorăm și să ne 
preocupăm de lucrurile foarte simple, care, de altfel, nu sunt noi, ci au fost 
abordate, la fel de simplu, de-a lungul întregii săptămâni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea gânduri de respect față 
de un ajutor necondiționat pe care l-am primit, de a avea respect față de mesager, 
de a privi, prin simplitate și emoții pozitive spre viitor. Cel care va putea să facă 
lucrul acesta va vedea cât de ușor poate ieși din acest nor întunecat al gândurilor 
rele. 
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3 - 9 octombrie 2016 este săptămâna identificării unui mijloc de evoluție și a 
obstacolului așezat în calea binelui. Cu toate că această săptămână nu aduce foarte 
multe evenimente astrale, nu este generoasă la acest capitol, ea devine 
reprezentativă în această parte a anului prin faptul că ne scoate în evidență foarte 
clar un obstacol. Dacă prima jumătate a anului ne-am petrecut-o înfruntând 
greutățile vieții pentru a demonstra, din orgoliu, puterea sau priceperea, intervalul 
aceasta ne va arăta că acele preocupări au creat mai multe obstacole decât am 
crezut și pe care vom fi constrânși acum să le abordăm. Omul comun, dezavantajat 
de această conjunctură, își va consuma timpul fiind preocupat de un singur lucru, 
fie o emoție pe care nu și-o poate controla, fie un gând obsesiv care îi încurcă toate 
planurile și îi dă bătăi de cap, fie o problemă de întârziere, de refuz venit din partea 
celorlalți pentru care nu are în momentul de față nicio soluție. 

Ideea aceasta de obstacol nu ar trebui să ne sperie foarte mult. Omul care nu 
dorește să se schimbe, ființa statică, entitatea care se preocupă doar de ceea ce are 
în jur, doar de ceea ce primește de la alții sau își ia fără să se miște prea mult, nu va 
simții că se întâlnește cu un obstacol, ci că are de suportat multe din partea 
celorlalți, că acest interval de șapte zile devine apăsător prin nerăbdarea pe care o 
trăiesc în fața unui episod ce urmează să se consume. Dacă, în general, bucuria a 
ceea ce urmează să primim, nerăbdarea în fața unui asemenea episod constituie 
parte dintr-un eveniment fericit, acum, când ar trebui să fim mai mult decât serioși, 
mai atenți la cum se așază evenimentele în timp, la ce pierdem dacă nu muncim, 
dacă nu respectă spațiul intim al celorlalți, dacă facem gesturi necugetate rănindu-i 
pe ceilalți, această stare de nerăbdare în fața unui eveniment fericit este o dovadă 
de imaturitate afectivă sau de egoism. Bucuriile acestei săptămâni sunt flori rare 
care cresc pe vârfurile greu accesibile ale munților, nu fantezii obositoare. De aceea 
ar trebui să privim această săptămână cu încrederea că un episod complicat, dur 
sau care ne tulbură nu este decât un obstacol pe această cale a ascensiunii. Această 
ascensiune, privită prin natura obstacolului specific acestei săptămâni, nu se referă 
doar la cea spirituală, nu doar la cea morală, ci la orice tip de evoluție (socială, 
concretă, materială, emoțională, partenerială, spirituală). Dominanta acestei 
săptămâni este cea dată de emoțiile restrictive, de incapacitatea omului comun de a 
se schimba, de a se transforma, de a fi flexibil și liber. În această săptămână vom  
vedea clar care este natura închisorii în care trăim. Această conștientizare susține 
bucuria de a trăi, dar nu raportată la acest context, ci bucuria de a trăi într-un alt fel 
pe care îl vom cunoaște după ce vom produce schimbarea de care ne temem cel mai 
mult. În această săptămână suntem invitați să facem o schimbare, ce poate părea 
lipsită de importanță, lipsită de amploare sau de consistență, dar va fi elementul pe 
care îl vom aborda cel mai greu. Adevăratele schimbări se fac foarte greu, în 
totalitatea ființei, dar și cu grija că pasul următor ne duce pe acea parte a drumului 
care se pierde în necunoscut. Acest pas va fi evaluat în săptămânile următoare prin 
conotațiile și profunzimile sale, prin schimbările pe care le va produce asupra vieții 
sociale. Deci nu va mai conta că în această săptămână ni se va părea că este prea 
mic, lipsit de consistență sau de perspectivă. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu uita că 
maturitatea în gândire nu înseamnă răutate, încrâncenare, teamă de schimbare, ci 
respect față de ceea ce suntem acum, dar și față de ceea ce vom deveni implicându-
ne cu toată ființa pe care o conștientizăm, o simțim și o iubim, într-o mișcare 
ascensională continuă și constantă. 
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Luni, 3 octombrie 
Luni  3-10-2016  6:27    Luna (Sco) Sex (Cap) Mars 

Luni  3-10-2016 18:33    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Luni  3-10-2016 20:50    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Luni  3-10-2016 23:57    Luna (Sco) Con (Sco) Venus 
 

Inventivitate. Deschidere către un alt plan al comunicării. Vibrații 
complexe pe care nu le putem integra în actualul plan de desfășurare. 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. 
Originalitatea ne slăbește puterea de concentrare. Ușoară veselie. Dragostea 
amplifică diferențele dintre oameni. Ne întâlnim numai cu paradoxuri. 

 
Ne întâlnim în prima zi a acestei săptămâni cu o problemă de atitudine. Luna 

din Scorpion îi îndeamnă pe oameni să caute soluții acolo unde ele nu există, nu 
pentru a sublinia un element de inventivitate, așa cum se înțelege din sinteza 
acestei zile, ci pentru a duce mai departe o ambiție mai veche. Vom constata că este 
prea multă ambiție pentru o zi delicată, pentru un spațiu în care elementele 
controversate ar trebui să primească foarte multă atenție în a nu îndrepta 
conștiința individuală pe o cale greșită. Primul semn că suntem pe o cale greșită 
apare atunci când cerem o plată fără să ne gândim dacă acesta este momentul 
potrivit. Ne vom uita în jur și pentru că vom înțelege greșit momentul de răsplată al 
celorlalți, vom considera că acesta trebuie să se concretizeze și pentru noi. Cerul 
zilei de 3 octombrie aduce, cu Luna în plin tranzit prin zodia Scorpion, un moment 
de sinceritate care este folosit împotriva celorlalți. Există multă curiozitate, mult 
interes pentru ceea ce se întâmplă în zone ascunse, ceea ce va duce și la preocupări 
ciudate care vor primi, la rândul lor, comanda finalizării rapide. De altfel, aceasta 
este cea mai mare problema zilei de 3 octombrie: prea multă grabă, prea multă 
precipitare care distruge o sensibilitate foarte frumoasă. 

Apoi, un alt element important al zilei de 3 octombrie este cel dat de relația 
frumoasă pe care Luna o are cu Neptun. Această sensibilitate, prin ambiția de a 
căuta ceea ce trebuie lăsat pentru alte zile, devine o ciudățenie, un paradox, iar 
efectul acestor acțiuni nu ne bucură. Cu alte cuvinte, simțim și înțelegem, încă de 
dimineață, că ziua este foarte intensă, că aduce foarte multă energie, care asigură 
deschideri foarte interesante atât către acțiunile concrete, cât și către un plan al 
ideilor, dar toate acestea nu ne duc la niciun rezultat constructiv. Forma aceasta de 
bulversare arată că suntem într-o săptămână în care explorăm anumite obstacole, 
bariere, cele care țin de mesajul planetei Saturn, cu care Soarele va avea de împlinit 
o relație bună în a doua zi acestei săptămâni, altele care țin de Jupiter sau Marte, 
planete care se vor afla într-un careu în mijlocul săptămânii. Trecerea Lunii prin 
Scorpion la începutul acestei săptămâni și trezirea acestui interes de a răscoli 
lucruri care trebuie lăsate acolo unde sunt, oferă individului și posibilitatea de a 
anticipa aceste obstacole. În conjunctura zilei de 3 octombrie aceste informații 
speciale sunt traduse drept paradoxuri. Cine poate lucra foarte ușor cu 
instrumentele abstracte, cine poate trece dincolo de aparențe și poate vedea cu 
claritate firele marilor evenimente, înțelege că situațiile care primesc în această zi 
eticheta de "ciudate" sunt de fapt niște paradoxuri. 
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Prin urmare, prima zi a săptămânii ne va schimba brusc direcția către ceea 
ce este intens, foarte frumos și rafinat, dar, în egală măsură, și foarte periculos. 
Caracterul periculos al zilei de 3 octombrie nu vine prin ceea ce este rezervat să ne 
lanseze, ci prin modul de răspuns al individului. Ceea ce este neobișnuit va fi văzut 
în această zi ca fiind abuziv, răutăcios, tendențios. Deși nu sunt unghiuri rele care 
se împlinesc în această zi, se poate ajunge la confruntări, la dispute, poate chiar la 
mari conflicte, tocmai pentru că omul comun nu prea este obișnuit să-și rezolve 
genul acesta de presiune. Este adevărat, în acest moment avem de-a face cu o 
presiune bună, dar presiunea, indiferent că este bună sau rea, în cazul omului 
comun, devine cauzatoare de probleme. Vor fi probleme din prea mult bine, din 
prea mult timp liber, din prea multă nevoie de plată, de recompensă, din prea 
multă emoție. Prezența Lunii pe zodia Scorpion în această conjunctură frumoasă 
arată că în momentul acesta trecem printr-o experiență legată de claritatea cu care 
trebuie, la un moment dat, să selectăm care elemente ale vieții sunt prioritare și 
care nu. Ele nu pot funcționa nici acum de-a valma și nici de-a lungul celorlalte zile 
ale săptămânii. Ordinea și precizia ridică această ceață și, prin claritate, se va 
instaura atenția de care avem nevoie pentru abordarea celorlalte episoade 
programate a se consuma în această săptămână și care vor avea, la fel cum am 
văzut că se întâmplă și în prima zi a acestei săptămâni, rolul obstacolului așezat în 
calea binelui comun. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite să ne eliberăm de 
anumite experiențe, chiar dacă ele au rămas în memorie ca fiind foarte bune. Azi 
vom descoperi că există și o presiune a lucrului bun care poate opri evoluția. Avem 
nevoie și în această zi, ca și în celelalte, să nu confundăm bucuria de a trăi cu 
stabilitatea. Avem nevoie de mobilitate. 

 
Marți, 4 octombrie 

Marti  4-10-2016  4:54    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Marti  4-10-2016  5:16    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Marti  4-10-2016 13:41    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Marti  4-10-2016 19:20    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Marti  4-10-2016 19:58 Sun (Lib) Sex (Sag) Saturn 
 

Dorință de putere. Se găsește o nouă metodă de lucru. Reușim să depășim 
obstacole importante ale vieții. Suntem loviți de dificultăți. 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. Transformare prin creativitate. 
Evenimentele ciudate sunt golite de conținut. Pasiuni complicate. Apropiere între 
oameni. Se caută motive sociale, administrative sau politice pentru consolidarea 
propriei poziții. 

 
Cea de a doua zi a acestei săptămâni ne aduce în fața unei probleme de 

control. Atitudinea pe care individul o are față de grupul de apartenență are acum 
un rol revoluționar, de destructurare, un rol coroziv. Pe unii îi va interesa acum 
averea, acumulările materiale, vor avea o preocupare foarte intensă față de ceea ce 
ar trebui să-i facă mai puternici în grupul de apartenență, mai tineri sau mai bogați 
în faimă. Toate aceste elemente sunt obstacole pentru cei care le arată foarte clar. 
Cu cât vor insista mai mult pe aceste impulsuri, cu cât vor căuta să și le impună cu 
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atât mai tare se vor adânci în aceste defecte. De altfel, nu ar trebui să ne tulbure 
pentru că pe acolo trece drumul dezvoltării personale. Dacă ezoterismul modern 
anulează aceste experiențe personale încurajând naivitatea începătorului pe motiv 
că dacă râde toată ziua și bate din palme este cu adevărat fericit, nu înseamnă că 
este și corect. Toate cărările dezvoltării personale autentice trec prin întâlnire cu 
propriile defecte, ipostază care nu este niciodată confortabilă. Ziua de 4 octombrie 
este, prin puterea sextilului dintre Soare și Saturn, un sector aparte. 

Forma aceasta de purificare, deschiderea aceasta pe care individul o are față 
de ceea ce-i face mare plăcere să primească, arată și că ne aflăm cu toții într-un gol 
de discernământ. În mod normal, relația aceasta frumoasă dintre Soare și Saturn 
accentuează discernământul, dar noi, pentru că studiem astrologia, știm că raportul 
acesta nu poate activa ceea ce nu există, ci activează ceea ce s-a acumulat. Absența 
discernământului nu poate deveni maturitate, ci ea este activată doar în modul în 
care a fost abordată și altădată. De aici întâlnirea cu defectele, de aici și opinia că 
acțiunile pe care le săvârșim sunt foarte bune și corecte, definitorii pentru felul de a 
fi al individului, chiar și atunci când nu sunt. Tocmai de aceea, omul comun nu ar 
trebui să fie foarte surprins dacă pe sextilul dintre Soare și Saturn nu-și poate 
rezolva o problemă de ordine, precizie, nu-și poate remedia relațiile administrative 
sau morale cu cei din comunitate, nu ar trebui să fie surprins dacă primește un 
răspuns negativ sau este respins pentru că asta a cultivat. Astrele nu creează acum 
șansa, ci o amplifică pe cea pe care am obținut-o anterior, cea pentru care am 
muncit, fie ea bună sau rea. Nu trebuie să uităm că valorile planetei Saturn nu sunt 
doar cele care așază elementele într-o anumită ordine, ci și cele care impun un nou 
mod de lucru sau, dacă este nevoie, oprirea lor. Un om înțelept se va opri acum și-și 
va urmări activitatea, va căuta să înțeleagă care este pulsul vieții cu care trebuie să 
rezoneze, cu care trebuie să se pună de acord. Doar îndeplinind această condiție se 
poate vorbi despre creativitate sau despre progres, numai așa reușim să ne 
apropiem frumos de cei din jur, iar aceștia să ne accepte pentru a nu le intra cu 
ciubotele în viață. 

Prin urmare, 4 octombrie scoate și mai clar în evidență această problemă 
de adaptare, de căutare, de claritate care este, de altfel, constanta acestei 
săptămâni. Mulți vor avea de demonstrat în 4 octombrie că sunt puternici, 
rezistenți, că regulile pe care le au sunt mai bune decât ale celorlalți, că nu au nicio 
vină dacă anumite episoade pe care le parcurg sunt restrictive sau nu. Obsesia 
aceasta care încurajează omul comun să se impună, să demonstreze, să facă gesturi 
foarte evidente, poate chiar ușor teatrale, reprezintă un obstacol care a fost abordat 
de multe ori de-a lungul acestui an într-un mod foarte complicat și obositor. Pentru 
că suntem în anul dihotomiilor periculoase, cel care ne spune că acțiunea, fie că 
este bună, fie că este rea, nu ajută, suntem invitați să ne oprim înainte de a acționa 
în direcția aceasta și să fim sinceri cu noi înșine. De fapt, aceasta este cea mai mare 
problemă a zilei de 4 octombrie, pentru că, prin această energie întoarsă spre sine, 
individul își descoperă un mare gol, o imensitate dezordonată, cea care creează o 
mare presiune asupra celorlalți, cea care impune acțiunilor exterioare un 
comportament eronat, prin care individul care fuge de el însuși devine autoritar, 
pretinde celorlalți respectarea regulilor pe care el le respinge în ideea că va 
beneficia de rezultate prin munca altora (atitudine parazitară). Cu alte cuvinte, 
absența experiențelor mature, cele legate de discernământ și ordine, care ar trebui 
explorate în 4 octombrie se transformă în cazul omului gol pe dinăuntru într-o 
mare frustrare. Cei lipsiți de conținut sunt și cei mai zgomotoși, și cei mai obositori, 
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persoane lipsite de creativitate, adică simpli consumatori. Relația aceasta frumoasă 
dintre Soare și Saturn activează discernământul pe care-l avem și exercită asupra 
individului acea presiune care îl poate ajuta să treacă pe nivelul următor în acest 
proces. Dacă omul este gol pe dinăuntru va trece pe nivelul următor prin gol 
observând dizarmonia pe care o trăiește, arătându-le celorlalți, într-un mod mult 
mai clar și mai vizibil pentru ei, esența care le lipsește. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lovi în ceilalți cu tăcerea 
sau cu zgomotul. Dacă ne simțim confortabil fără zgomot să facem această tăcere 
liniștită, pozitivă, eliberatoare. Cine constrânge prin tăcere va fi constrâns la tăcere. 

 
Miercuri, 5 octombrie 

Miercuri  5-10-2016  4:04    Luna (Sco) Sex (Vir) Mercury 

Miercuri  5-10-2016 11:25    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Miercuri  5-10-2016 22:55    Luna (Sag) Sex (Lib) Jupiter 
 

Seriozitate. Abnegație. Ne preocupăm de evenimente mici. Comuniune 
pentru un interes social. Raporturile sociale se bazează mult pe aspectul trecător 
al vieții. Prea multă muncă și prea puțină critică. Devenim eficienți peste noapte. 
Suntem sufocați de solicitări. Relațiile sociale merg după schema familiei. 
Reorientare. Înțelegerea care rămâne este de bun augur. Se îmbunătățesc atenția 
și înțelegerea. Se vorbește despre o provocare socială. 

 
Mesajul astral al zilei de 5 octombrie face trimitere la seriozitate, la 

abnegație, la ceea ce ar trebui să meargă mai departe fără prea mare efort, fără ca 
oamenii să aibă impresia că pentru orice element minor trebuie să depună un efort 
foarte mare. În consecință, schema aceasta ridică o problemă de interacțiune, dar 
nu așa cum ne închipuim, ci așa cum scoate în evidență mesajul sintetic al acestei 
săptămâni, cel care ne informează despre un obstacol. Pentru că pe ultimul 
segment al zodiei Scorpion, Luna trimite un sextil către Mercur din Fecioară, prima 
jumătate a zilei ne va încuraja să fim foarte raționali, îngrijorați față de ceea ce nu 
merge în virtutea inerției, față de ceea ce este blocat. Înțelegerea momentului ne 
ajută să facem trimitere la un accident care s-a consumat în prima jumătate a 
anului și care ne-a rănit fizic, emoțional sau ne-a compromis imaginea socială. 
Imediat ce Luna, în mijlocul zilei, va intra pe zodia Săgetător, lucrurile acestea vor 
intra pe un făgaș normal. Optimismul ne va fi mult mai accesibil și, în plus, pentru 
că se va împlini și un sextil cu Jupiter, guvernatorul Săgetătorului, ne putem 
aștepta ca și relațiile de familie să se îmbunătățească, oamenii să se înțeleagă mult 
mai bine pentru că nu se mai judecă, pentru că simt că au o intimitate comună. 

Această problematică a intimității ridică pe 5 octombrie un nou semn de 
întrebare. Mulți se vor întreba dacă nu cumva provocările pe care le-au parcurs 
până acum nu sunt altceva decât simple atracții către o pierdere a vremii, către o 
risipă, adică au fost încurajați să nu facă nimic. Pentru foarte mulți, momentul zilei 
de 5 octombrie înseamnă adoptarea unei decizii care nu le va face cinste pe viitor, 
care le va compromite ascensiunea, progresul sau îmbogățirea. Deși pare greu de 
crezut, pentru că Jupiter de pe zodia Balanța este acum în mers direct și aduce o 
conștientizare a mediului în care oamenii trăiesc, această decizie proastă este 
adoptată în cunoștință de cauză. Nu aduce însă și o conștientizare a unei bariere 
personale. De aici și marea problemă a zilei de 5 octombrie care se încadrează 
perfect în greutățile acestei săptămâni. Cu toate că multora le va fi foarte clar care 
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este mijlocul de evoluție, forța acestui obstacol, tocmai pentru că se sprijină pe 
acele adâncimi ale sufletului care sunt inaccesibile acum, devine un element mult 
prea puternic pentru a fi trecut cu vederea sau a nu produce efecte. 

Prin urmare, 5 octombrie ne oferă o diversitate foarte mare de stări, de 
acțiuni, de impulsuri care rămân într-un spațiu foarte îngust și care nu permit 
individului să treacă mai departe, să vadă viziunea de ansamblu. Dacă omul este 
obișnuit să lucreze prin fapte bune, să fie un exemplu pentru ceilalți, dacă este 
obișnuit să se preocupe de suferințele celorlalți pentru a le găsi soluția, beneficiile 
zilei de 5 octombrie sunt foarte generoase. De asemenea, momentul acesta 
încurajează și vibrațiile inferioare, cele care susțin invidia, bârfa sau lipsa de 
respect. Este important ca pe 5 octombrie să nu credem că elementul care strigă 
foarte tare este și reprezentativ pentru ceea ce ne interesează în această perioadă. 
Poate fi reprezentativ pentru problema care se evidențiază acum, dar nu pentru 
săptămâna și nu pentru luna în curs. Astfel, provocările sociale sunt ca o lamă cu 
două tăișuri, fie foarte importante și generatoare de mari realizări, fie 
compromițătoare. Cu alte cuvinte, 5 octombrie este o zi a extremelor și dacă vom fi 
atenți ca în prima jumătate a zilei, cât Luna se va afla pe zodia Scorpion, nu vom 
dezlănțui ambiții care să-i rănească pe ceilalți, atunci ne putem bucura de o 
armonie în intimitate, cu toate că afară cad bombe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne permite să visăm către 
ceea ce nu putem realiza cu energia acestei zile. În felul acesta, ne ridicăm deasupra 
acestor condiționări care vor să ne subjuge, convingându-ne că sunt reale. 

 
Joi, 6 octombrie 

Joi  6-10-2016  0:22   Venus (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Joi  6-10-2016  0:44    Mars (Cap) Squ (Lib) Jupiter 
Joi  6-10-2016  7:10    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Joi  6-10-2016  8:22   Venus (Sco) Con (Sco) Lilith 
Joi  6-10-2016  9:17    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Joi  6-10-2016 11:42    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Joi  6-10-2016 15:00 Sun (Lib) Sex (Sag) Luna 
 

Evenimente complexe. Revoltă. Nemulțumirea individului se proiectează 
asupra relațiilor sale. Ducem la serviciu problemele de acasă. Se plătește un preț 
pentru liniște. Visul frumos este abandonat. Frustrare. Suntem afectați de lucruri 
de nimic. Normalitatea este confundata cu nenorocul. Cerem asigurare. 
Combinații ciudate. Atracție către lucruri necurate. Informațiile descoperite pun 
în dificultate o decizie aparent dreaptă. Profunzimea combate superficialitatea 
prin fapte. Acțiunile directe întăresc necesitatea schimbării de atitudine. Aventuri 
dincolo de limita normalității. Se prelungește un termen. 

 
Schema astrală a zilei de 6 octombrie aduce o formă de neputință pe care 

oamenii o vor povesti foarte frumos, o vor îmbrăca în hainele unei drame teribile 
pentru a părea ceva foarte important, pentru a o transforma în normalitate. Nici 
careul lui Marte cu Jupiter, cel care vorbește despre o justiție abuzivă sau dominată  
de prea multă patimă, de prea multă rigiditate, dar nici conjuncția lui Venus cu 
Luna neagră, cea care susține o frustrare ca o regulă demnă de urmat nu reprezintă 
o certitudine a succesului. Mulți însă vor considera că lucrurile acestea neobișnuite 
care vin din dorință, din ambiție sau din încrâncenare sunt arme pe care le pot 
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folosi împotriva celor care sunt foarte răi, care nu se pot hotărî, care au mari 
dificultăți în a se integra într-un mediu. De altfel, trecerea Lunii prin zodia 
Săgetător asigură acum un fundal trist pe care oamenii nu le pot transforma într-un 
mare avantaj. Tristețea aceasta vine dintr-un fond afectiv adânc, complicat, 
tulburător, dominat de un obstacol pe care l-am considerat prea mare sau prea 
puternic. 6 octombrie devine astfel ziua care nu ne oferă răspunsul pe care-l dorim, 
care ne bulversează cu atracții către o liniște falsă, una care rănește anturajul, o 
liniște care se impune nu de la sine, ci prin ton ridicat, prin interdicție. În 
consecință, informațiile descoperite ne arată contrastul teribil care există între 
adevăratele decizii și cele pe care le adoptăm acum. Dacă Luna din Săgetător nu ar 
fi fost în careu cu Axa Dragonului, dacă nu ar fi trecut prin conjuncția cu Saturn, 
schema zilei de 6 octombrie ar fi rămas în memorie prin suma unor evenimente 
care aveau legătură între ele. Drama aceasta pe care individul și-o construiește 
împotriva propriei stabilități, împotriva sa, pare să confirme toate aceste 
evenimente triste și să le valideze. De aici înțelegem că toate aceste proiecte care 
sunt în derulare, pe care individul nu a dorit să le privească acum din diverse 
motive, se vor întinde pe o perioadă prea mare de timp. De aici și o nouă senzație a 
obstacolului, de aici și o nouă impresie pe care o are individul în fața acestor forțe 
care se transformă într-un fel de plasă, într-o pânză de păianjen dincolo de care nu 
știm ce există. Vom știi clar că 6 octombrie este ziua când ne vom opri sau ne vom 
întoarce dintr-un drum. 

Prin urmare, 6 octombrie este ziua în care cerem să fim recunoscuți cu o 
forța. Apar multe contradicții, multe dureri personale care au fost ascunse în 
săptămânile din urmă din diverse motive, pe care acum nu ni le mai amintim. 
Presiunea de atunci caută acum un punct vulnerabil pentru a compromite statutul 
unui individ, pentru a arăta că, de fapt, normalitatea este altfel. Tensiunea zilei de 6  
octombrie are un chip aparte, are o structura afectivă specială și mulți vor 
considera că este momentul să ceară o asigurare pentru liniște, pentru integritate, 
pentru viitorul luminos gândit până acum. Orice atitudine de genul acesta este de 
fapt o mare aroganță și dacă nu este schimbată cu gândul de toleranță și de 
supunere informațiile care vor fi descoperite vor pune cu adevărat în dificultate o 
decizie dreaptă. Pentru că Venus se află în Scorpion, pentru că Luna trece prin 
Săgetător și printr-o dispunere ciudată față de Axa Dragonului, ideea aceasta de 
viitor nu poate fi creionată decât prin evenimente complexe. În realitate, ceea ce ni 
se pare complex acum este greu de împlinit, dureros, dominat de o mare frustrare. 
Ceea ce este foarte simplu are un traseu lung și durabil. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face rău celor pe care îi 
consideră mai slabi. A nu proceda în felul acesta acum arată că suntem pe o pantă 
descendentă, că nivelul de vibrație coboară și că acțiunea ascendentă susținută de 
gândul îndrăzneț de a încuraja sau de a proteja se transformă în gândul egoist de a 
ne susține prin efortul celorlalți. 
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Vineri, 7 octombrie 
Vineri  7-10-2016  7:37    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Vineri  7-10-2016  9:23    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Vineri  7-10-2016 10:51 Mercury (Vir) --> Libra 

Vineri  7-10-2016 22:33 Sun (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri  7-10-2016 23:39    Luna (Sag) --> Capricorn 

 

Dificultăți în îndeplinirea unui ideal. Se discută prea mult despre eficiență 
și se face prea puțin. Se creează premisele unei frumoase comunicări. 
Evenimentele prezente sunt marcate de duritate, angoasă sau anxietate. 
Dezamăgire. Credem prea mult în vise. Cheltuim prea mult pentru evenimente 
exterioare. Oamenii își dau mâna pentru un ideal îndrăzneț. Se caută un adevăr. 
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. 

 
Mercur va trece în dimineața acestei zile în zodia Balanță și va accentua 

nevoia de celălalt, nevoia de a împărtăși o impresie, de a fi la înălțime, de a renunța 
la duritatea pe care am traversat-o de la începutul săptămânii și până acum. Nu 
avem cum să renunțăm la această duritate pentru că în seara acestei zile Soarele se 
va afla într-o relație proastă cu Pluton și scoate în evidență chiar necesitatea 
împlinirii unui eveniment trist pe care îl vom percepe ca fiind o dovadă a faptului 
că viața dură nu și-a schimbat încă această trăsătură. În consecință, 7 octombrie 
este o zi de comunicare, o zi de schimb de experiență, un interval care accentuează 
dezamăgirea, dar oferă, pentru un contrast teribil, și dovezile de putere pe care 
oamenii nu ar trebui să le uite. Pentru că suntem într-o săptămână în care doar se 
identifică un mijloc de evoluție și se acordă o importanță prea mare obstacolului, 
semnele acestea ar putea să fie trecute cu vederea și să fie evidențiate grosolăniile, 
lipsa de sinceritate, dezinteresul față de nevoile celorlalți, atracția către materialism 
și posesivitatea. 

O componentă foarte frumoasă care va fi activă pe 7 octombrie este cea dată 
de inițierea unui nou proiect. Este posibil ca acesta să fie legat de carieră, de o 
sugestie pe care am auzit-o în treacăt pe stradă, la televizor, pe care am citit-o din 
presa scrisă și pe care am înțeles-o în forma aceasta deși nu așa a fost prezentată, 
care ne-a venit prin inspirație. Având în vedere că 7 octombrie reprezintă finalul 
tranzitului Lunii prin zodia Săgetător ideile acestea îndrăznețe nu trebuie ignorate. 
Puterea și încrederea ajută acum omul ambițios să-și mențină statutul și să nu-și 
pună în pericol cariera doar pentru că se întâlnește cu un episod foarte trist. 
Mercur pe zodia Balanță nu are o calitate aparte, dar poate aduce atenția pe care un 
om comun ar putea să o acorde problemelor celorlalți și, în felul acesta, să iasă din 
această zonă banală, să înfăptuiască ceva aparte. Mulți, după acest episod 
spectaculos, se vor întoarce la felul lor de a fi, la o drama personalizată de careul 
Soare-Pluton. Alții vor fi atât de fascinați de ușurința cu care și-au depășit această 
zonă a confortului sau a fricii încât li se va părea că viața chiar este frumoasă și 
plină de surprize. 

Prin urmare, 7 octombrie ne aduce în fața unor evenimente pe care ar 
trebui să le privim prin simplitatea lor, nu prin caracterul grav sau prin dramă. 
Multe din cele care sunt considerate idealuri foarte îndrăznețe nu vor fi împlinite 
acum, iar dacă vor mai adăuga o nouă etapă la toate aceste demersuri se întâmplă 
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pentru că există o forță de grup, o coerciție, nu o karmă personală, nu un impuls 
individual. Trecerea lui Mercur pe zodia Balanță aduce această oscilație care nu-i va 
permite individului să se hotărască pe ce traseu să pornească. Este însă un moment 
foarte important pentru individul care are nevoie să vadă cât de frumoasă este 
evadarea din această pușcărie personală, cât de minunat este să trăiești și altfel, dar 
nu consumând iar și iar aceleași idei, aceleași puteri, aceleași energii, aceleași 
gânduri. În general, Mercur pe zodia Balanță aduce o putere specială în a lucra cu 
principiile, adică tendința de a raporta totul la o valoare standardizată, la trăsături 
impersonale. Fuga aceasta de exemplu personal ar putea să se transforme până la 
finalul acestei luni într-o obsesie. În momentul de față, pe 7 octombrie, fuga de sine 
este motivată de durerile care există acolo, în interior. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu devia de la cale, doar 
pentru că ni se pare că în momentul acesta lucrul acesta este permis. Devierea de la 
cale, prin careul Soare-Pluton, are acum consecințe nefaste. Este adevărat, cei din 
preajmă s-ar putea să nu vadă nimic din toată această dramă. Asta nu înseamnă că 
ea nu există. 

 
Sâmbătă, 8 octombrie 

Sambata  8-10-2016  1:38    Luna (Cap) Squ (Lib) Mercury 

Sambata  8-10-2016 11:52    Luna (Cap) Squ (Lib) Jupiter 

Sambata  8-10-2016 14:14    Luna (Cap) Con (Cap) Mars 

Sambata  8-10-2016 18:43    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 

Sambata  8-10-2016 20:37    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 
 

Încercare de a controla sentimentele. Valorile opuse își cer drepturile. 
Zdruncinarea încrederii. Avem nevoie de confirmări pentru a merge mai departe. 
Fluctuații mentale. Imaginea personală este afectată. Gândim greșit despre sine. 
Spiritualitatea se bazează pe alte valori. Trăim vremuri confuze. Ne împrietenim 
cu dușmanii. Nu este favorizat succesul major. Informații legate de moarte sau 
ocultism. Mânia este mai bine controlată. Aflăm lucruri noi despre ceilalți. 
Tensiunea este transferată într-un alt plan. Se caută soluții la probleme 
imposibile. 

 
Trecerea Lunii prin zodia Capricorn aduce o experiență tristă. Pentru multe 

lucruri pe care nu am reușit să le rezolvăm de la începutul săptămânii și până acum 
ne facem autocritica, ne acuzăm de timpul pierdut, de energia risipită, ne gândim 
că poate ar fi trebuit să fim puțin mai disciplinați. Pe Capricorn, Luna aduce acum o 
problemă de autocontrol așa cum am cunoscut-o de puține ori de la începutul 
anului și până acum. Apar anumite fluctuații mentale, apar anumite dezechilibre în 
această zonă a gândurilor și a emoțiilor care nu ne-au făcut probleme până acum, 
sentințe date de ceilalți despre care am declarat că nu ne afectează și nu ne vor 
afecta niciodată și care produc acum un transfer de la o tensiune lipsită de pericol 
la o tensiune compromițătoare. 

Situația aceasta nu ni se va părea foarte dificilă, ci doar încadrată în acea 
zonă a experiențelor de viață pe care orice om trebuie să le parcurgă dacă dorește să 
se maturizeze, să învețe mai mult, să fie mai puternic și mai înțelept. În realitate, 
ceea ce se tulbură pe 8 octombrie ține de principiile pe care adesea oamenii le 
înțeleg și le încadrează greșit. Zona aceasta va scoate acum la lumină orgolii, 
ipostaze încrâncenate, atitudini mentale complet inflexibile care ar trebui să fie 
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acceptate și de comunitate, nu doar de cel în cauză, nu pentru că ar reprezenta o 
dovadă de stabilitate, ci pentru că se impun. În felul acesta, apar impulsuri venite 
din partea acestor principii care sustrage individul dintr-un context unde o reacție 
frumoasă sau dură ar părea ceva firesc. În popor există expresia "S-a pus de-a 
curmezișul", iar lucrul acesta este particularizat acum ca urmare a unui impuls 
personal pe care individul nu-l simte ca fiind altfel decât celelalte ce au fost tolerate 
de comunitate. De aceea se miră că, dacă în trecut i-a fost tolerat și a devenit o 
regulă, nu pricepe de ce trebuie să facă altfel. De aici înțelegem că situația aceasta 
confuză îi diminuează persoanei în cauză simțul ridicolului, aducându-i din trecut 
acele impulsuri în care s-a preamărit pe sine, s-a mândrit, și-a dat importanță. 
Lucrul acesta pare nefiresc pentru că acum nu mai este loc de așa ceva, individul nu 
trebuie să se prezinte față de ceilalți prin mândrie, printr-o stimă de sine exagerată, 
ci prin disponibilitate la efort, prin muncă, prin adeziune la un ideal comun, prin 
acceptarea unei umilințe comune. Faptul că acest personaj consideră că nu trebuie 
să facă parte din această zonă, arată zdruncinul pe care îl parcurge, gradul de 
inadaptare și marea eroare de evoluție prin care confundă rigiditatea, 
încrâncenarea, cu stabilitatea. De altfel, atitudinea aceasta solidă este încercată 
doar în momente ca acestea, doar în momente de cumpănă. Doar atunci individul 
se oglindește și își poate vedea creația. 

Prin urmare, 8 octombrie este o zi de dezamăgire, de inversiune și de 
tristețe. Mulți vor înțelege greșit acum obediența și toleranța, arătând că pot fi 
deosebit de supuși, de îndurători și de indiferenți față de durere. Ignorând durerea 
își anulează factorul de corecție pe care durerea în sine îl controlează. Apoi, pentru 
că 8 octombrie este și o zi  a extremelor, de partea cealaltă se găsesc oameni care nu 
renunță la rigiditatea lor pentru că nu sunt obișnuiți să se schimbe, nu sunt 
obișnuiți să fie nici toleranți și nici flexibil, nu iubesc schimbarea decât pe cea pe 
care și-o cumpără, nu neapărat cu bani, ci cu atenție, cu privilegii pe care și le 
atribuie singuri, cu mândrie, cu îngâmfare. 

Dar așa cum știm că se întâmplă de regulă, momentul acesta de încrâncenare 
nu este conștientizat de cel în cauză. Celui în cauză îi va veni greu să vadă că 
rigiditatea sa nu însemnă stabilitate, adică el nu este un arbore puternic care 
trebuie să reziste vremurilor pentru ca la umbra sa să se odihnească ființe 
minunate, ci doar un ciot cu rădăcini mult prea adânci. Ceea ce ar trebui să 
reprezinte rezistența în fața unui factor major care impune o schimbare pentru a 
distruge, este acum rezistența în fața unei schimbări personale, în fața unei 
transformări foarte frumoase. În felul acesta, tensiunea este transferată într-un alt 
plan și se produce un mare rău. Persoana în cauză nu conștientizează că procedează 
în felul acesta, că rigiditatea sa devine un fum întunecat care acoperă drumul și îi 
zăpăcește pe ceilalți. Tocmai de aceea 8 octombrie ar trebui să ne învețe care sunt 
consecințele rigidității, cât de coroziv este acest impuls de a îngheța, de a bloca, de 
a întării. Există multe argumente la care vom face apel astăzi pentru a susține 
această rigiditate și multe vin din trecut pentru că Luna mediază acum tendința 
Nodurilor și ni se pare că această atitudine este corectă, că este binevenită și prin ea 
ne rezolvăm o problemă de opinie sau de atitudine. În realitate, adoptând această 
atitudine se pierde un mare avantaj, se rătăcește succesul major. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a gândi pentru binele 
celorlalți. Cine va reuși să obțină efecte gândind, apoi simțind, apoi acționând în 
consecință, demonstrează că poate ieși din această zonă a rigidității, că poate 
depăși acest cadru general, acest fond bolnăvicios. 
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Duminică, 9 octombrie 

Duminica  9-10-2016  4:53    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Duminica  9-10-2016  6:15    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Duminica  9-10-2016  7:28 Sun (Lib) Squ (Cap) Luna (Half Luna) 
Duminica  9-10-2016 13:05    Luna (Cap) Sex (Sco) Venus 

Duminica  9-10-2016 16:12    Luna (Cap) Sex (Sco) Juno 

Duminica  9-10-2016 18:06    Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Duminica  9-10-2016 19:48    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 
 

Suprimarea durerii. Disconfort cauzat de învățarea lucrurilor inutile. 
Înțelegem că putem greși mult. Căutăm mijloace prin care să ne dezvoltăm 
încredere în sine. Prea multă disciplină nu ne folosește. 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. Se caută performanța mai mult în fantezii. Rostul 
vieții cere să fie schimbat. Activitățile cotidiene consumă prea mult din energie. 

 
Careul pe care Soarele și Luna îl împlinesc în această zi aduce un moment de 

tensiune care va face seria aceasta a obstacolelor, despre care am vorbit de-a lungul 
întregii săptămâni, mult mai aproape de lumina înțelegerii comune, va face această 
idee a încercărilor de viață mult mai accesibilă și oamenilor comuni. În consecință, 
schema de acum susține un eveniment care nu atinge etapa finală, dar care ne 
prezintă mult mai clar ipostazele prin care am trecut până în momentul acesta și ne 
ajută să vedem cam în ce direcție ne vom îndrepta. Luna pe zodia Capricorn aduce 
acum un disconfort față de învățare, pe motiv că timpurile pe care le parcurgem 
acum sunt vitregi și nu ne mai putem permite să învățăm ecuația de gradul al 
doilea, Teorema lui Pitagora sau nu mai are rost să ținem cont de regulile uzuale ale 
gramaticii limbii române. Lucrurile acestea, care dădeau un farmec aparte 
educației primare, se transformă acum în obstacole ce produc un prea mare 
zgomot, în elemente care obosesc și care devin de-a dreptul inutile. Aceste situații 
banale fac trimitere, punctual, la finalul săptămânii trecute, la weekendul trecut, cel 
care s-a suprapus peste începutul lunii octombrie. Au existat anumite impulsuri, 
anumite decizii, cele specifice săptămânii anterioare când am văzut că unul din 
elementele definitorii a fost atât separarea de ceva sau de cineva și în momentul 
acesta conștientizăm primele efecte ale acelor decizii. Este posibil ca ziua să fie 
dominată de o dificultate de limbaj, să ne lipsească termenul adecvat, să nu mai 
avem cuvinte pentru a explica situații simple, să nu mai fim în formă pentru a 
valorifica într-un mod adecvat efectele a ceea ce s-a început pe finalul săptămânii 
anterioare. De aici și senzația că până și activitățile cotidiene ne consumă foarte 
mult, ne epuizează ori ne enervează. 

Totuși, pentru că Luna pe zodia Capricorn are nevoie de rezultate practice, 
are nevoie să producă efecte rapide, imediate, urgente ca o confirmare a faptului că 
simte, trăiește sau se află în mișcare, forma aceasta de vorbire, de încredere numai 
în materie sau în ceea ce se produce în materie, poate accentua foarte ușor o 
greșeală care a fost făcută și în luna anterioară. Această zi scoate greșeala făcută de 
mai multe ori din zona întunecată, o face clară, evidentă, foarte vizibilă, corect 
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încadrată în contextul în care activează ca și efectele pe care le produce să fie 
urmărite mult mai bine. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne arată care sunt piedicile pe 
care le-am inventat pe finalul săptămânii anterioare sau cu care am lucrat în orb, 
într-o ceață foarte deasă, în luna anterioară. Cu episodul acesta încheiem o 
săptămână complexă, una care ni s-a părut enervantă, obositoare tristă prin faptul 
că suntem acum într-o ipostază personală sau socială când trebuie să le vedem pe 
acestea mult mai clar. Nu avem puterea necesară să le conștientizăm pe acestea, să 
le reparăm ori față de care să inventăm o contragreutate. De asemenea, ne va fi și 
foarte greu să adoptăm o atitudine de smerenie în fața acestor greutăți ale vieții, 
care mai vin și din faptul că trăim într-o anumită comunitate, adică mai vin și de la 
alții, nu de la noi înșine. Cei care lucrează cu energia sau sunt implicați într-un 
proces de cercetare spirituală vor căuta să-și explice multe din obstacolele 
momentului prin integrarea lor într-un cadru mult mai larg, într-un spațiu mult 
mai generos și să înțeleagă mai multe despre viață, despre rostul ei sau despre cât 
de necesară este acum schimbarea. Rigiditatea pe care o promovează Luna din 
Capricorn ca un exemplu de bune practici devine acum un pietroi legat de gât. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmări cât de mult seamănă 
problemele personale cu problemele celorlalți, cât de intensă este forța de atracție 
care ne constrânge ca la un moment dat să fim legați de glie, să fim incapabili să ne 
eliberăm și să ne oferim un statut personal sau social. 
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10 - 16 octombrie 2016 este săptămâna recunoașterii interesului personal 
printr-o presiune exterioară și a înțelegerii nevoilor celor cu care vom colabora 
până la finalul acestui an. Mult mai simplă decât celelalte săptămâni la capitolul 
implicare, săptămâna în curs ne aduce spre împlinire sau soluționare o problemă 
de interacțiune. În primul rând, individul va trebui să găsească cel mai bun mijloc 
de a interacționa cu el însuși, adică să-și folosească acele structuri pe care știe că le 
deține, pe care le-a mai folosit, pe rând, de-a lungul vieții, dar nu așa cum se cere 
acum, toate deodată. Apoi, intervine o problemă de interacțiune și cu cei dragi pe 
care vom fi tentați să-i judecăm acum prea aspru din dorința de a le suplimenta 
binele pe care credem că-l merită sau îl caută. Abia după aceea trecem și pe o 
problemă de interacțiune cu adversarii. Deși, la prima vedere, ni se va părea că 
lucrurile acestea sunt ușor de rezolvat pentru că avem și puterea necesară și, poate, 
dispunem și de un ajutor subtil sau doar pentru că putem să le abordăm pe rând, 
marea dificultate a acestei perioade vine din faptul că nu vom știi în mod precis 
când anume avem de soluționat o problemă de interacțiune cu sine, când apare una 
cu o persoană dragă și când avem în față un veritabil adversar. Dacă mergem puțin 
mai departe cu această căutare, vom observa că această problemă de interacțiune 
este de fapt o problemă de dezvăluire, de descoperire a ființei, proces care nu poate 
fi definitivat sau nu poate fi împlinit cu succes decât dacă lăsăm în urmă vechile 
obiceiuri, dacă ne desprindem de acele structuri emoționale parazitare, dacă 
descoperim binele care ne unește, nu golul care ne desparte. 

Apoi, săptămâna ne mai aduce și în fața unor probleme de mister, de secret, 
de grijă în fața unei dezvăluiri, de victorie în fața unui adversar invizibil despre care 
vom afla, peste ani, că nu este un element exterior, ci un element intim, ceva care 
ne aparține. Cei care sunt obișnuiți să își ofere singurele răspunsuri, vor înțelege 
încă de pe acum că ambiția prea mare, lipsa atenției, deficitul de memorie, teama 
de înlocuire, deposedare, stricăciune, groază în fața bolii, morții sau impurificării, 
sunt elemente reziduale pe care niciodată nu le scoatem, niciodată nu le înlăturăm 
decât când există o presiune exterioară. Numai prin această presiune exterioară 
descoperim care este de fapt interesul personal, care este sensul real, nu cel 
meschin, care este scopul ființei adevărate, nu țintele stabilite prin identitățile false 
ale eului social. Cei care sunt sensibili și deschiși față de marile valori vor avea o 
săptămână cu totul specială când vor intui sau poate vor afla în mod direct care le 
este vocația, care sunt razele minunate cu care vor lucra până la finalul acestui an și 
prin ce ființe își vor împlini aceste deziderate. Sunt avertizați acești oameni că le va 
trebui multă putere pentru a-și împlini acest scop, pentru a se centra pe sine, 
pentru a-și înfige rădăcinile în noul pământ și a începe să lucreze pentru adevăr. 

Deși vom vedea că unora aceste direcții li se par foarte abstracte, cu fiecare zi 
a săptămânii, când vom conștientiza un alt sector activat de această presiune 
socială, vom înțelege că tot ceea ce trăim este, înainte de toate, supervizat și 
protejat, abia după aceea predispus. Atenția și dragostea pe care le-am primit de-a 
lungul vieții au venit sub impulsul unor decizii personale, construite special pentru 
a fi reprezentative la acest capitol al iubirii și al protecției. Înțelegând lucrul acesta 
putem ca, după aceea, să privim dincolo de libertatea de expresie a unui om care 
alege să facă așa, pentru a vedea că reacțiile sale au fost predispuse, adică au fost 
integrate într-o dragoste mai mare, într-o protecție mai mare, au fost ținute în niște 
palme mult mai mari, au devenit expresia unor impulsuri, de asemenea săvârșite în 
cunoștință de cauză, create într-un cadru mult mai larg. Cei care se blochează pur și 
simplu în termenul generic de predispoziție, considerând că aceasta este doar 
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fatalistă, pierd din vedere că universul este o structură foarte complexă, o 
combinație de forțe care se caută unele pe altele, se îmbrățișează și se iubesc pentru 
că aceasta este alegerea lor. Din perspectiva unei forțe superioare, predispoziția 
este întotdeauna un act de voința la adresa unor forțe inferioare pe care urmărește 
să le îmbrățișeze, înglobeze în vibrația fină pe care o au. Cu cât ne raportăm la un 
cadru mai larg cu atât zgomotul unei vieți obositoare se reduce, cu atât 
prejudecățile sunt mai puține sau se sting complet, iar această călătorie către 
lumina profundă devine una foarte serioasă și nobilă, iar ea nu poate fi făcută decât 
într-un mod individual. Aspectul colectiv, social sau comunitar al acestor 
predispozițiile are doar rolul de a crea o presiune exterioară pentru a ne reaminti că 
această călătorie trebuie făcută în mod continuu, nu în salturi, nu de frică, nu cu 
lăcomie, nu pentru a fi recompensați cu ceva. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți la ceea ce 
recunoaștem pentru a nu confunda cu ceea ce învățăm. Binele este recunoscut 
foarte ușor, la fel și răul sau minciuna cu care se înconjoară, în timp ce cunoașterea 
este întotdeauna găsită pe drumul cel nou. 

 
Luni, 10 octombrie 

Luni 10-10-2016  9:27    Luna (Cap) --> Aquarius 

Luni 10-10-2016 20:04    Luna (Aqu) Tri (Lib) Mercury 

Luni 10-10-2016 22:03    Luna (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 
 

Îndrăzneală. Independență. Comunicare pe un nivel superior. Primim o 
veste bună. Informațiile ne ajută să ne echilibrăm. Intuiție. 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 legat de 
discriminare. Înțelegem mai bine seriozitatea celorlalți. 

 
În dimineața acestei zile Luna va trece pe zodia Vărsător și le va susține 

oamenilor încrederea în sine și capacitatea de a lucra cu informațiile abstracte. Este 
foarte posibil ca, pentru unii, aceste informații abstracte în timp ce pentru alții să 
fie foarte practice. Asta înseamnă că, încă de la începutul acestei săptămâni, apare o 
mișcare a valorilor din zona necunoașterii, către zona cunoașterii, din sectorul pe 
care până acum l-am abordat foarte greu către ceea ce poate deveni până la finalul 
acestei săptămâni acces la binele celorlalți. Pentru că în această perioadă Saturn 
exercită o presiune teribilă asupra destinului, așa cum am văzut în săptămânile 
anterioare, o parte a ceea ce am tot traversat pe finalul lunii septembrie și în 
primele zile ale lunii octombrie se va păstra și în această săptămână. Mă refer aici la 
capacitatea de a înțelege că relațiile profesionale au nevoie de o revigorare, de o 
schimbare, dar nu de dragul de a înlocui un lucru cu un altul, ci de a-l face pe cel 
vechi, care s-a dovedit eficient și util, să fie puțin mai bun pentru a corespunde 
standardelor prezente. Asta înseamnă că trecerea Lunii pe zodia Vărsător îi va ajuta 
pe mulți să devină mai serioși și mai puternici, mai interesați de sarcinile 
profesionale, de calitatea relațiilor, de ceea ce simt. 

Pentru că, pe Vărsător, Luna nu are o calitate specială, ci doar acționează 
asupra conjuncturilor tensionate pentru a degaja o presiune, în momentul în care 
vor vedea că obțin primele rezultate, oamenii vor deveni puțin cam egoiști. 
Egoismul care vine din plasarea Lunii pe zodia Vărsător este cel care are nevoie să 
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fie lăsat să se joace, să acționeze în ritmul său pentru că nu va face rău. De aici 
înțelegem că dacă poveștile de succes ale altora, expuse cu prea mult patos, ne 
creează repulsie, o ușoară nervozitate sau ne îndeamnă să punem etichete, 
înseamnă că noi înșine avem o mare problemă cu toleranța. Luna de pe Vărsător îi 
încearcă pe oamenii pe toleranță, chiar și creând situații de genul acesta, cele în 
care se poate observa până și cum trebuie folosit un defect. Egoismul acestei zile 
este plin de naivitate, deci nu poate face rău nimănui. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne vorbește despre ușurința cu care 
oamenii imită. Pentru că este săptămâna recunoașterii interesului personal printr-o 
presiune exterioară, sectorul acesta al zodiei Vărsător pe care Luna îl parcurge și de 
pe care, spre seară, va avea de împlinit două trigoane, unul cu Mercur și celălalt cu 
Jupiter, planete care se vor afla mâine în conjuncție, ar trebui să ne așteptăm ca 
această presiune să fie doar declanșată de un factor exterior, cel care va acționa 
doar o secundă, nu întreținută de acesta. Ne va tulbura ceea ce vedem la alții, ne va 
indispune ceea ce constatăm că există în viețile celorlalți sau, de partea cealaltă, ne 
vom simți încurajați să renunțăm la pretențiile absurde, la rigiditate, la teama cu 
care abordăm relațiile profesionale ori cele de conveniență, pentru a îmbunătăți 
comunicarea și traiul comun. Vom vedea că dacă naturalețea celorlalți nu ne 
provoacă reacții negative în mod sigur ne creează reacții de bucurie, încântare, 
motivare. Conjuncția lui Mercur cu Jupiter de pe zodia Balanță, spre care Luna 
trimite acum raze frumoase, ne invită să fim liberi, să nu răspundem negativ la 
inițiativele anturajului, să protejăm sensibilitatea și să fim flexibili prin disciplină, 
cultură sau respect. Imitatorii nu vor putea face lucrul acesta, dar se vor îmbrăca în 
cuvintele celorlalți, în sensurile pe care alții le creează și vor avea o atitudine 
teatrală. Dacă în prima zi a acestei săptămâni vom vedea în jurul nostru oameni 
care imită, vom citi din rezultatele muncii lor creațiile altora, părerile altora, 
frumusețile create de alții pe care aceștia le-au furat, atunci să-i privim cu 
compasiune pentru că nu mai trăim ca pe vremuri, când hoții și imitatorii puteau 
păcăli chiar pe toată lumea. Lucian Blaga a exprimat într-un mod foarte plastic și 
foarte rafinat ipostaza aceasta: "Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți 
zbura". 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca lucrurile care se 
consumă astăzi doar după puterea a ceea ce iese în evidență mai intens și mai 
agresiv. Praful este purtat de vânt peste tot, dar noi nu trăim pe o planetă a 
prafului. 
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Marți, 11 octombrie 
Marti 11-10-2016  7:26   Venus (Sco) Con (Sco) Juno 
Marti 11-10-2016  8:22    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Marti 11-10-2016 12:44 Mercury (Lib) Con (Lib) Jupiter 
Marti 11-10-2016 14:44    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Marti 11-10-2016 15:16   Venus (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Marti 11-10-2016 19:54 Sun (Lib) Tri (Aqu) Luna 

Marti 11-10-2016 20:03    Mars (Cap) Sex [Pis] Neptune 
 

Cunoaștere prin relaționare. Aspirații către ținte greu de atins. Recompense 
venite dintr-o zonă interesantă. Corectă administrare a banilor. Se discută despre 
o recompensă, moștenire sau un cadou. Probleme legate de perceperea corectă a 
realității. Se dezvoltă o calitate. Ideile sunt concentrate. Memorie bună. 
Diplomație folosită corect. Avem idei noi. Ascundem durerea. Nervozitatea trece 
într-un alt plan. Transformare. Prea multe informații. Se observă o diferență 
mare între teorie și practică. Viața poate fi mai ușoară. Se face apel la vocație. 
Probleme legate de înțelegere, cunoaștere sau acceptare. Inteligență sporită. 
Spiritul practic este valorificat mai bine. Se depășește o problemă legată de 
dificultăți financiare. 

 
Cea de a doua zi a săptămânii este una dintre cele mai încărcate ale acestei 

perioade pentru că aduce împlinirea a două conjuncții, Venus-Junon și Mercur-
Jupiter, un trigon pe care Venus și Chiron îl împlinesc, dar și un sextil între Marte 
și Neptun. Toate aceste unghiuri, privite separat, au un mesaj clar delimitat în 
sectorul săptămânii dominate de o presiune ce trebuie să se finalizeze cu 
înțelegerea unor nevoi, dar și al decadei în curs, cea care ne încurajează să protejăm 
calitățile umane. De asemenea, dacă le-am privi separat am extrage din fiecare câte 
un argument pentru a muncii, a ne apropia mai mult de pasiunile pe care le avem, 
poate chiar cu patimă, cu maximă implicare, pentru a ne face viața mai ușoară sau 
pentru a trăi mai bine. Din nefericire, nimic din ceea ce se consumă pe 11 octombrie 
nu ne ajută să trăim mai bine sau să fim mai puternici. Toate elementele pe care le 
folosim conțin în sine bine și putere, dar prin combinațiile lor apare și un element 
care ne va bulversa foarte mult. Astfel, contradicția va fi elementul de ordine și din 
această cauză nu vom fi mulțumiți de calitățile pe care le avem pentru că ni se pare 
că nu au nicio finalitate, dar nu vom fi nici prea supărați, nici prea triști sau 
dezamăgiți de faptul că lucrurile nu merg așa cum ne-am dori. Aceasta va fi zona în 
care vom activa, acesta va fi sectorul care va conține informații absolut esențiale 
care ne vor îndemna de-a lungul acestei săptămâni să facem îmbinarea între teorie 
și practică, între ceea ce credem că știm să facem și ceea ce vom dovedi împotriva 
unui curent. 

Lucru cel mai simplu pe care îl vom putea face cu toții este să ascundem o 
durere. Cel mai greu ne va veni să dăm un sens pozitiv energii puternice, 
nervozității, dinamismului. Vom observa că problemele acestea care ni se par foarte 
vizibile evidențiază faptul că între viața personală și cea socială nu prea există 
concordanță. În momentul acesta nu este foarte clar dacă suntem implicați cu 
maximă ambiție într-un proiect foarte îndrăzneți, dar nu suntem foarte siguri că 
acesta ne va aduce mulțumirea pe care o căutăm. În felul acesta, se poate stabili că 
există o discrepanță între starea de fapt a lucrurilor pe zona publică și consumul pe 
care trebuie să-l realizăm pentru a împlinii, nu de unii singuri, ci împreună cu alții, 



Săptămâna 10 – 16 octombrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 6 octombrie 2016, ora 7:00 

un proiect social. Unii, mai îndrăzneți din fire, vor încerca să reproducă exemple 
foarte bune pe care le-au descoperit din biografiile celebre. Timpurile de atunci nu 
se potrivesc modului în care cerem acum succesul și poate de aici vine și toată 
agitația acestei zile care conține, în esență, lucruri bune, dar care ne brutalizează 
pentru că nu știm să le folosim. Cert este că din toată această furtună ne alegem cu 
ceva bun: reușim să depășim o problemă legată de dificultăți financiare. 

Prin urmare, 11 octombrie ne ajută să ne descoperim acele puteri pe care 
trebuie să le folosim până la finalul acestui an sau poate chiar în anul următor, dar 
nu prin agresivitate. Primul impuls este de a repeta o schemă de lucru mai veche, 
de a-i judeca pe oameni după cum gândim că așa este cazul, după cum am procedat 
și altădată, după cum spune gura târgului sau după tradiție. Sunt multe elementele 
care, privite separat, ar susține această notă tradițională, aceste obiceiuri. Pentru că 
ele se împlinesc acum pentru a fi privite împreună, unele le anulează pe celelalte și 
toate cer abordarea schemei prezente prin elemente noi, prin reformă, fără a 
aștepta o recompensă. Dacă Luna nu ar fi fost acum pe zodia Vărsător poate nota 
aceasta revoluționară nu ar fi fost atât de ușor de găsit, poate nu ar fi fost atât de 
vizibilă. În mod sigur combinațiile celorlalte unghiuri la care nu participă Luna ne 
îndeamnă să rupem legăturile vechi, să ne impunem controlul asupra propriei 
persoane pentru că avem șansa să devenim ceea ce merităm, nu doar ceea ce ne-am 
dorit. Lucrul acesta se întâmplă, așa cum aflăm din deviza generală aplicată acestei 
săptămâni, printr-o presiune exterioară, dar acum nu este exercitată în mod direct, 
ci mai curând prin așteptările pe care comunitatea le are de la un individ ambițios 
sau prin ceea ce credem că ar trebui făcut în momentul acesta pentru a umple un 
gol sau a împlini o nouă etapă într-un demers personal. Apoi, tot din deviza 
generală aplicată acestei săptămâni mai aflăm că multe din conjuncturile astrale ale 
acestei săptămâni și, implicit, a zilei de 11 octombrie, ne încurajează să înțelegem 
nevoile celor cu care vom colabora până la finalul acestui an. Dacă rămânem blocați 
pe vechile structuri care ne-au dovedit cam până unde ne pot duce, ne va veni 
foarte greu să înțelegem nevoile celor cu care vom avea un schimb interesant până 
la finalul acestui an. Cu atât mai mult, este posibil ca o parte dintre aceste 
persoane, cărora le este predestinat să aibă cu noi o anume legătură, să înțeleagă 
acum mesajul sintetic al acestei zile și să facă o schimbare, să rupă legăturile vechi, 
nu atât la modul concret, cât în minte, în emoții, să lase reziduurile în urmă pentru 
a-și elibera structurile afective frumoase ce nu puteau fi folosite din cauza 
prejudecăților sau din cauza ideilor eronate despre oameni și viață. 

Desigur, și în zona aceasta ne vom întâlni cu imitatori, cu atât mai mult cu 
cât aceștia vor fi foarte energici, vor dovedi o memorie foarte bună, vor părea cu 
adevărat progresiști, vor povesti câte în Lună și în stele despre schimbare, vor 
insista foarte mult pe această modificare încercând să-i convingă pe ceilalți că este 
un lucru foarte simplu, chiar banal, doar că atunci când vine vorba despre practică 
apelează la șabloane gen: “Totul depinde de tine!”, „Totul este perfect!”, 
“Problemele sunt închipuite, nu reale!” etc. Cine încearcă să rupă acum legăturile 
trecutului, vechile șabloane, cine încearcă să lase în urmă ceea ce nu a fost bun sau 
nu mai corespunde nivelului pe care-l are acum va simți că se destramă, că se rup 
părți din ființă, pentru că, de fapt, se desprinde identitatea falsă și este eliberată 
identitatea adevărată,  deci va vedea că nu este ușor. Nu trebuie să ne rămână în 
memorie faptul că procesul acesta se va consuma într-un mod neplăcut, ci faptul că 
am avut un curaj sănătos și am pus în practică ceea ce un imitator nu va face 
niciodată. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu râvni la bunul celuilalt. 
Avem în noi tot ceea ce ne trebuie pentru a ne împlini. A cere mai mult înseamnă a 
înlocui o prejudecată cu alta, a schimba șabloane mai vechi cu șabloane noi. 

 
Miercuri, 12 octombrie 

Miercuri 12-10-2016  0:57    Luna (Aqu) Squ (Sco) Juno 

Miercuri 12-10-2016  2:13    Luna (Aqu) Squ (Sco) Venus 

Miercuri 12-10-2016  2:46    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Miercuri 12-10-2016 10:55  Chiron [Pis] Tri (Sco) Juno 
Miercuri 12-10-2016 15:37    Luna (Aqu) --> Pisces 

 

Tensiune. Dorință de a călători în trecut. Vrem să aflăm lucruri pe care nu 
le înțelegem. Profităm de încrederea celorlalți. Este ascunsă o frustrare. Memoria 
ne duce către relații complicate. 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. Se întâmplă lucruri ciudate. Probleme de conștiință. 
Schimbăm direcția. 

 
Multe din ideile care nu au putut fi exprimate în ziua anterioară își vor găsi 

acum terenul cel mai potrivit pentru a transpune în practică experiența personale 
sau pentru a atrage atenția celorlalți asupra noului traseu pe care îl avem de 
parcurs. Pe 12 octombrie Chiron își va definitiva trigonul său cu Junon și primim o 
veste bună, una care se referă la politica socială, la o direcție existențială. Desigur, 
nu toate se bazează pe deciziile de acum, ci ele își au rădăcina în ambițiile zilei 
anterioare, în hotărârile pe care le-am adoptat anterior. În mijlocul zilei, Luna va 
părăsi zodia Vărsător și va intra pe zodia Pești, acolo unde va trebui să se 
întâlnească cu Neptun, cu Coada Dragonului și cu Chiron, dar nu astăzi, ci în zilele 
următoare. Acum oamenii conștientizează că au dus cât de departe au putut un 
demers prin efort propriu și așteaptă primele rezultate pentru a vedea care este 
schema de lucru ce urmează să fie pusă în aplicare începând cu 13 octombrie. De 
aceea, 12 octombrie este un fel de continuare a zilei de 11 octombrie, de aceea 
conține o tensiune afectivă greu de explicat. 

Pentru că în noaptea de marți spre miercuri Luna împlinește toate unghiurile 
pe care le are de împlinit de pe zodia Vărsător, mulți se vor trezi cu poezia învățată, 
cu teama că memoria le joacă feste, că au prea multă dorință de reușită și prea 
puțină putere pentru a face totul posibil. Trigonul pe care Chiron și Junon îl 
împlinesc arată că succesul zilei de 12 octombrie stă într-o asociere. Faptele bune 
făcute în săptămânile anterioare, nu ca acțiune fizică, de suprafață, ci ca dorință de 
a oferi ajutorul, prin sufletul curat, sunt cele care vor arăta intensitatea succesului 
zilei de 12 octombrie. Este clar că unghiurile proaste pe care Luna le împlinește cu 
Junon și cu Venus în noaptea de marți spre miercuri arată că în adâncul sufletului 
s-a cuibărit o frustrare și dacă alegem să îndreptăm atenția prea mult în această 
direcție traseul în sine se poate și el modifica. Poate ar trebui ca în prima jumătate 
a zilei să fie păstrată atitudinea pe care am avut-o și-n celelalte zile, de căutare, de 
cercetare, de cutezanță. Altfel, trecerea Lunii pe zodia Pești va accentua o drama pe 
care unghiurile pozitive pe care acest astru le va împlini în ziua de 13 octombrie nu 
vor putea să o tempereze. 
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Prin urmare, 12 octombrie ar trebui să devină o zi de încredere, o zi în care 
conștientizăm cât de bine lucrăm cu elementele care au fost active în zilele 
anterioare. Mulți se vor întâlni acum cu inversiunea, vor încerca să demonstreze că 
sunt persoane active, că nu au drame, că nu se tem, în timp ce li se citește pe față 
spaima că direcția s-ar putea să li se modifice. 12 octombrie aduce și o 
excentricitate pentru că trebuie să confirme o tensiune pe care oamenii au negat-o 
în zilele anterioare. Trigonul pe care Mercur și Junon îl împlinesc ne vorbește și 
despre posibilitatea de a lua o decizie pentru ca un demers public să se remedieze. 
Pentru că acest demers public se remediază apar și rezolvări în segmentul medical, 
apar vindecări sau este înlăturată o tensiune psihică. Nu se poate vorbi însă de 
înlăturarea tensiunii psihice până în mijlocul acestei zile când Luna va trece pe 
zodia Pești. Pentru că în noaptea de marți spre miercuri, când Luna va împlini cele 
două careuri, unul cu Junon, iar celălalt cu Venus, tensiunea psihică ar putea fi atât 
de mare încât să afecteze chiar odihna. Cert este că imediat ce Luna va intra pe 
zodia Pești vom resimți o stare sufletească de plutire, de așteptare. Rămâne la 
latitudinea fiecăruia, în funcție de cum își pregătește plutirea să o facă pe aceasta 
pozitivă sau negativă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi oameni buni chiar și 
atunci când ne temem că viața se poate schimba. Faptele bune rămân, asupra lor 
vom putea avea control, în timp ce schimbarea nu poate fi oprită acum pentru că ea 
este dictată de o cauză ce se pierde în trecut. 

 
Joi, 13 octombrie 

Joi 13-10-2016  0:19    Mars (Cap) Tri [Vir] North Node 
Joi 13-10-2016  8:10    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 

Joi 13-10-2016  9:33    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Joi 13-10-2016 10:04    Luna (Pis) Sex (Cap) Mars 

Joi 13-10-2016 13:13    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Joi 13-10-2016 17:15    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Joi 13-10-2016 19:16    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 

Joi 13-10-2016 23:59 Mercury (Lib) Squ (Cap) Mars 
 

Deschidere către un plan al cunoașterii. Informațiile sunt importante. 
Viziune de ansamblu. Atitudine schimbătoare. O mare provocare a destinului. 
Aspirații către preluarea controlului sau către adjudecarea unei funcții de 
conducere. Inteligență practică. Productivitate. Lecție referitoare la simțul 
valorilor. Preocupări față de competiție, știință. Acces la o forță superioară. Ideile 
nu sunt împărtășite corect. Valorile practice trebuie să slujească propria 
persoană. Iertarea este vândută. Prea multă ambiție. Împlinirile depind foarte 
mult de modul cum gestionam timpul. Ușoară întârziere în proiecte de mare 
anvergură. Ne interesăm de comunicare, de informație, de transfer de valori. 
Anumite obiective sunt compromise. Problemă cu o decizie. 

 
Ecuația astrală a zilei de 13 octombrie aduce un eveniment foarte frumos, 

foarte interesant și foarte bun pentru oamenii îndrăzneți, curajoși care vor să-și 
trăiască viața și prin aspectele ei existențiale profunde, nu doar prin plăcere. 
Atitudinea schimbătoare pe care am observat-o de la începutul săptămânii și până 
acum se poate transforma într-un impuls de a schimba, de a împlini un destin, de a 
accesa o viziune care să ne ajute să deschidem o ușă, să contribuim la ridicarea 
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unor mari edificii, să împlinim așteptări majore pe care cei foarte exigenți le au. 
Relația aceasta frumoasă cu Axa Dragonului îi ajută pe oamenii evoluați, pe cei care 
au folosit întotdeauna conjuncturile astrale într-un mod foarte frumos. De altfel, 
ceea ce se împlinește pe 13 octombrie este în mare parte o confirmare a unei valori 
ce este susținută astral de prezența planetei Pluton pe zodia Capricorn, cea care de 
ceva vreme mediază tendința Nodurilor. Orice element dureros care apare astăzi 
poate fi soluționat prin mobilizare. Dacă Marte nu s-ar fi aflat într-o relație proastă 
cu Mercur de pe zodia Balanță nu ar fi existat atât de mult zgomot, atât de mult 
teatru, nu ar fi fost nevoie să fie invocată dorința de reușită rapidă, iar oamenii nu 
s-ar fi rătăcit în revendicări lipsite de rost. Apoi, nici conversațiile nu ar fi fost atât 
de ciudate, nici cei care nu vor să facă nimic nu ar fi invocat motivul explicațiilor 
suplimentare pentru a avea o scuză. Relația bună pe care Marte o are acum cu Axa 
Dragonului reiterează un succes care s-a consumat în vară prin acces la o forță 
superioară, prin idei frumoase pe care, poate, din timiditate sau din alte motive 
care au ținut de o presiune socială, nu au fost exprimate. Acum există din nou o 
presiune socială, dar ea nu este îndreptată împotriva diminuării capacității de 
expresie a individului, nu este orientată împotriva creativității, ci susține 
apropierea oamenilor care sunt pe aceeași lungime de undă. Astfel, dispunerea 
aceasta îi ajută pe oameni să vadă că există și o parte bună a ambiției, nu doar o 
parte rea, dar mai ales le oferă un exemplu din care ar trebui să înțeleagă că nu tot 
ceea ce este întârziat este oprit sau distrus. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală vor avea în mijlocul săptămânii un moment special de 
deschidere. Nu se întâmplă lucrul acesta doar pentru că Marte este într-o dispunere 
pozitivă cu Axa Dragonului și favorizează genul acesta de deschidere, ci pentru că 
acest raport se realizează sub directa supraveghere a planetei Pluton. Abia acum 
oamenii realizează că au lucrat pentru creștere și dezvoltare, pentru cunoaștere, iar 
dacă nu au avut parte de rezultate imediate la momentul acela sau li s-a părut că au 
muncit în van de la începutul anului, acum văd că li se deschid cerurile, înțelegerea 
le este mult mai clară, atenția de asemenea, iar rezultatul devine unul foarte bun. 
Totuși, nu ar trebui să se îmbete cu această observație. Reușita pe care o susține 
Marte prin relația bună cu Axa Dragonului este elementul auxiliar al unei reușite 
mai mari care ține de Pluton și care se întinde de-a lungul întregului an 2016. Asta 
înseamnă că picăturile mici ale experiențelor pe care le-am parcurs în primele trei 
zile ale săptămânii ne ajută să ne dăm seama din ce ocean provin, iar lucrul acesta 
se va întâmpla doar în ziua de joi, doar când Marte va definitiva trigonul cu Capul 
Dragonului. 

Prin urmare, 13 octombrie ne încurajează să fim foarte sinceri cu noi 
înșine pentru ca, ignorând o frustrare, să nu ajungem să devenim niște persoane 
incomode. Dacă nu vom reuși să ținem sub control acest impuls, vom vinde iertarea 
pe arginti și vom avea impresia că suntem vindecători. Momentul acesta, dacă este 
ratat, îl va priva pe individ de o viziune de ansamblu, îi va închide calea de acces 
către o mare înțelegere și îi va susține doar atitudinea schimbătoare. Pe 13 
octombrie schimbarea fără profunzime devine un șir lung de compromisuri care 
vor susține ideile răvășite, teama de schimbare, de pedeapsă, de tristețe. Apoi, mai 
apar și întârzieri în proiectele care au nevoie de împlinirea zilei de 13 octombrie. 
Absența acestei împliniri diminuează mult succesul pe care individul dorește să îl 
obțină din anumite activități pe care le are acum pe agenda personală. 
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Ceea ce se întâmplă în mijlocul săptămânii este o mare provocare a 
destinului și nu ne cade în cap precum mărul lui Newton, ci doar atinge un vârf al 
unui crescendo la care lucrăm de mult timp. Această deschidere specială către 
valorile profunde ale vieții, către oamenii care ne pot ajuta, către demersurile care 
ne înnobilează sufletul sau ne conferă o mare stabilitate socială nu reprezintă decât 
elemente auxiliare ale unor realizări mult mai mari, cele care țin de reușitele anului 
2016. Pentru că înțelesul acestuia nu este unul foarte întortocheat, momentul de 
față nu susține în niciun fel orgoliul. De aici rezultă că se poate obține succesul și 
printr-o ambiție pozitivă, cea care nu ține de orgoliu, ci de perseverență. Cel care a 
mai lucrat cu noțiuni de genul acesta va reuși să integreze mesajul de acum și nu se 
va vedea privilegiat nici în grupul de apartenență, nici într-o conversație simplă cu 
un necunoscut, nici față de cei care au întrebări și care solicită răspunsuri. Dacă 
opresc impulsul acesta orgolios și nu vând iertarea, nu vând înțelegerea sau 
prietenia, atunci deschiderile de care au parte vor fi încărcate de o mare 
semnificație existențială. 

La capitolul evenimente concrete trecerea Lunii prin zodia Pești și împlinirea 
celor trei unghiuri ne ofere o lecție referitoare la simțul valorilor. Aspectul 
duplicitar al zodiei Pești nu ne permite să stabilim o direcție clară care să 
definească aceste evenimente concrete. Asta înseamnă că în funcție de interesul pe 
care l-am arătat în primele trei zile, către materie sau către spirit, se va face și 
selecția acestor valori comune. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne grăbi să scriem în 
cartea vieții o sancțiune sau o pedeapsă, oricât de justificată ar fi. Dacă pe această 
deschidere specială alegem să ne comportăm așa înseamnă că alegem să folosim 
puterea pe care o avem pentru a preamări orgoliul. 

 
Vineri, 14 octombrie 

Vineri 14-10-2016  4:25    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Vineri 14-10-2016  5:27    Luna (Pis) Tri (Sco) Juno 

Vineri 14-10-2016 10:07    Luna (Pis) Tri (Sco) Venus 

Vineri 14-10-2016 18:04    Luna (Pis) --> Aries 

Vineri 14-10-2016 21:46 Mercury (Lib) Sex (Sag) Saturn 
 

Revenim la un program de lucru mai vechi. Soluționarea problemelor prin 
disciplină. Sensibilitatea este folosit într-un scop bun. Investigăm problemele 
celorlalți. Binele este așezat într-un colț favorabil. Primim explicații. Se discută 
despre performanță. Recomandările sunt bune. Cercetare interesantă. Confuzia 
este lămurită prin discuții deschise. Descurajarea nu ne ajută să fim prudenți. 
Ideile filosofice sunt disciplinate. Mintea este plină de imaginație. Se face un 
sacrificiu, dar deocamdată nu se obține nimic. Adevărata putere este testată prin 
iertare, acceptare, înțelegere. Nevoie de spațiu. 

 
Înainte ca Luna să-și încheie tranzitul său prin zodia Pești are de împlinit trei 

unghiuri frumoase, cu Chiron, Junon și, respectiv, Venus. Apoi, când se află deja în 
Berbec, se va mai împlini un aspect foarte important pentru momentul de față: 
sextilul lui Mercur cu Saturn. Astfel, 14 octombrie devine o zi în care ne aducem 
aminte ce ar fi trebuit să facem dacă ne-am fi mobilizat, dacă am fi fost mai atenți 
la sarcinile personale, la sarcinile profesionale, dacă am fi fost mult mai operativi și 
am fi respectat termenele. Dacă în prima parte a zilei nu ne gândim că nevoia pe 
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care am manifestat-o în primele zile ale acestei săptămâni este o mare problemă 
pentru patrimoniu personal, spre seară, când se finalizează sextilul Mercur-Saturn, 
prin ceea ce înseamnă “aspectul practic al vieții”, vedem cât de risipitori am fost în 
ultima vreme. Prin acest unghi vom fi indulgenți cu sine și ne vom gândi că poate 
pericolul nu este atât de mare. Totuși, acest sextil se împlinește în aplicația 
opoziției Soare-Uranus, deci observația aceasta nu are cum să treacă fără urmări. 

În mare parte, ziua de 14 octombrie este foarte bună pentru că ne aduce la 
lumină un bine simplu pe care îl putem face în fiecare zi, ne aduce o stare 
sufletească bună pentru studiu, pentru cercetare și prin aceste elemente simple 
reușim să ne lămurim singuri, fără ajutor din exterior, o confuzie. Momentul acesta 
de conștientizare poate fi pentru unii un duș rece, pentru că presiunea exterioară 
nu a dispărut complet, ea acționează încă asupra slăbiciunilor cu scopul de a le 
diminua și a-l face pe individ mai serios. 

O altă componentă importantă a zilei de 14 octombrie este cea dată de 
anticipație. Spre seară, când vom avea mai multă energie datorită trecerii Lunii pe 
zodia Berbec, vom putea accesa și acele zone ale ființei pe care de regulă nu le 
folosim. Înțelegerile care vor veni spre noi acum beneficiază însă, nu doar de 
interesul de a știi, de a cunoaște, de a construi, ci și de teama că dacă nu facem 
lucrul acesta acum, mai târziu nu vom mai întâlni o situație atât de favorabilă. Cine 
va gândi așa nu va fi departe de adevăr pentru că ultimele două zile ale săptămânii 
nu mai conțin un flux atât de clar conturată în a susține dezvoltarea personală prin 
efort propriu, ci vor lucra mai mult cu mesajele care vin din zona presiunii sociale. 

Prin urmare, 14 octombrie ne îndeamnă spre o cercetare care ne va ajuta 
să obținem rezultate foarte bune pe plan social, poate chiar titluri onorifice, 
aprecieri practice, să depășim o barieră de comunicare, poate nu concret, în 
conversația cu cineva, într-o relație cu o persoană, cât o barieră internă pentru ca 
multe dintre cele care nu erau clare să iasă din această zonă a confuziei. Adevărul 
care ne iese în întâmpinare astăzi ne va face să ne simțim mici, să ne vedem locul în 
grupul de apartenență, să înțelege mult mai clar care sunt calitățile și care sunt 
defectele și viziunea aceasta asupra vieții să ne încânte foarte mult. Vor exista și 
oameni lacomi, care au fugit tot timpul de această conștientizare pentru că nu vor 
să vadă adevărul în față, cu atât mai mult cu cât știu că nu au făcut nimic pentru 
curățenie sufletească sau educația morală. Acești oameni își vor petrece ziua 
imaginându-și ca au deja ceea ce nu pot obține, adică vor încerca să-și creioneze 
prin reprezentări mentale cam cum ar arăta viața lor dacă nu ar fi fost atât de 
chinuiți de invidie, materialism sau imitație. Dacă sunt educați, vor încerca să-și 
explice prin noțiuni abstracte, prin idei filozofice de ce viața le este constrânsă să se 
desfășoare în modul acesta. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că acest 
personaj care nu reușește să se bucure pe 14 octombrie a lucrat împotriva bucuriei 
celorlalți până acum. Atât în luna septembrie cât și în primele zile ale acestei luni a 
lansat față de ceilalți tot felul de pretenții, iar acum viața se răzbună. Acum trebuie 
să facă un sacrificiu fără să primească nimic, trebuie să muncească foarte mult 
pentru a ajunge la nivelul zero, și abia după aceea să se pună problema unei 
evoluții. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne îndrepta atenția către 
lucrurile frumoase, rafinate, intens colorate, către oamenii care zâmbesc, care se 
poartă simplu, dincolo de inhibiții sau prejudecăți penibile. Unghiurile care se 
împlinesc astăzi arată că adevărata putere a vieții se amplifică prin apropierea de 
ceea ce este simplu, frumos și rafinat. 
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Sâmbătă, 15 octombrie 

Sambata 15-10-2016  6:30    Luna (Ari) Opp (Lib) Jupiter 

Sambata 15-10-2016 13:42 Sun (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Sambata 15-10-2016 13:50    Luna (Ari) Squ (Cap) Mars 

Sambata 15-10-2016 14:42    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 15-10-2016 16:49    Luna (Ari) Opp (Lib) Mercury 

Sambata 15-10-2016 18:17    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 
 

Nevoie de echilibru. Valorile personale sunt grăbite către etapele finale. 
Nesiguranță în fața unei mari provocări. Se impune un control sever asupra 
puterilor personale. Spiritualitate. Inspirație în implementarea unui sistem nou. 
Este nevoie de reformă. Orgoliul depășește bunul simț. 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. Se răscolește o problemă socială 
fără soluție. Memorie bună. Revizuire. Se caută ceea ce nu este exact. Invitație la 
a folosi puterea în mod corect. 

 
Opoziția Soarelui cu Uranus a fost activă toată săptămâna și de luni ne-am 

întâlnit cu mai multe situații, cu mai multe întâmplări care, pe lângă o notă 
specifică momentului, au mai avut și un strop de incertitudine, adică nu au permis 
ca etapele să se împlinească foarte repede. Unii au spus că poate nu au fost pregătiți 
suficient, poate nu s-au implicat în acele evenimente din prea mult orgoliu și nu au 
ținut cont de limitele celorlalți, de bunul simț, de limitele de funcționare ale 
obiectului utilizat. Abia acum, pe 15 octombrie, când celelalte elemente parcurse de 
la începutul săptămânii și până acum trec în fundal și se evidențiază opoziția 
Soarelui cu Uranus, ne dăm seama că eșecul sau neputința de a finaliza într-un 
mod frumos și pozitiv o situație a depins foarte mult de faptul că nu am fost 
suficient de siguri pe noi înșine sau poate chiar ne-am dorit, de teama schimbării, 
ca rezultatul bun să dispară complet. De asemenea, tot astăzi ne dăm seama în ce 
mod am fost atrași de pofte ciudate, de extravaganțe, în ce mod am judecat natura 
firii umane, cât de duri am fost cu cei cu care am interacționat. Facem un inventar 
al faptelor și al vorbelor, dar și al deciziilor în așa fel încât să vedem în ce mod ne-
au influențat traseul și dacă acum suntem creativi pentru noi înșine sau doar 
pentru grupul de apartenență. Este clar că această opoziție nu poate să-i ofere 
omului liniștea de care are nevoie pentru a extrage, în ritmul propriu, un înțeles 
aparte din toate aceste episoade pentru a nu le mai repeta. Cu alte cuvinte, ni se 
cere acum ceea ce nu putem da, adică suntem încurajați să realizăm acest proces de 
autoanaliză în liniște, dar liniște nu avem, iar rezultatul trebuie să fie ca și cum 
această ar exista. De aici înțelegem că și de această dată viață are propriile sale 
mecanisme de reglare și ni se întâmplă să trecem prin situații de genul acesta 
pentru că de-a lungul săptămânii aceste acțiuni au fost preferate în relațiile cu 
ceilalți, adică exact în modul acesta i-am pus în dificultate pe ceilalți. Dacă toată 
săptămână nu le-am dat celorlalți timp, acum nu avem de unde primi. 

Apoi, evenimentele concrete care împlinesc acest proces de autoanaliză vor fi 
pline de răspunsuri, de confirmări, de atitudini dure, toate având un ecou puternic 
asupra modului de a gândi al celui vizat. Cea mai mare greșeală pe care am putea să 
o facem astăzi este să ne simțim vinovați pentru erorile făcute de la începutul 
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săptămânii și până acum. Apoi, să credem în binele acestor conjuncturi care ne 
zăpăcesc printr-o raportare dură la un plan al iluziilor și al fățărniciei este o 
naivitate. Așa ajung unii să creadă că viitorul nu se construiește din aproape în 
aproape, ci este un loc ascuns pe care doar trebuie să-l găsim. 

Prin urmare, 15 octombrie ne ajută să conștientizăm care sunt impulsurile 
negative la care apelăm cel mai repede și pe baza cărora ne coordonăm o parte 
dintre deciziile vieții. Multe evenimente negative vor activa cu putere în această zi 
și, ca într-un paradox perfect, toate aceste impulsuri grele trebuie să se și soldeze 
cu un rezultat foarte bun, cu o concluzie bună, corectă și înțeleaptă. Nu se poate 
anticipa din această prezentare generală dacă rezultatul va fi pe măsura 
recomandării, însă în mod sigur ecuația astrală a zilei de 15 octombrie ne arată 
adevărul așa cum este el, dezvelit de alte elemente ajutătoare, pe care să-l încadrăm 
corect și să îl observăm fără a ne folosi de acesta pentru a ne argumenta 
agresivitatea sau plăcerea de a participa la confruntări. Prin ceea ce se consumă 
astăzi înțelegem că întotdeauna ne-am dorit ceea ce nu se obține ușor, nu pentru că 
am avea o ambiție prea mare sau pentru că am urmărit o dezvoltare personală 
accelerată, ci din lăcomie. Opoziția Soarelui cu Uranus arată desconsiderarea unor 
valori universale de dragul plăcerilor de moment. De aici și marea tensiune a zilei 
de 15 octombrie, de aici și teama că informațiile clare sunt mai curând un element 
care ajută oponentul, deci nu trebuie împărtășite sau nu trebuie să li se permită 
acestora să fie citite și de alții. Așadar, greutățile zilei de 15 octombrie ne îndeamnă 
să folosim puterea în mod corect pentru a recupera, în relația cu noi înșine, 
adevărul curat. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca lucrurile, 
întâmplările sau oamenii după ceea ce credem că vor deveni. Avem nevoie să 
privim toate aceste episoade prin mesajul pe care-l lansează acum, în prezent. 

 
Duminică, 16 octombrie 

Duminica 16-10-2016  5:29 Mercury (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Duminica 16-10-2016  6:09    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Duminica 16-10-2016  7:21 Sun (Lib) Opp (Ari) Luna (Full Luna) 
Duminica 16-10-2016 18:03    Luna (Ari) --> Taurus 

 

Participarea la un eveniment nefericit. Mers necontrolat. Dorință de a 
impune o valoare sau un bun. Dezinteres față de sentimentele celorlalți. 
Manifestări neobișnuite prin cuvânt, idee, noțiune. Acces la informație prin 
atitudine dură, intransigentă. Se rupe o înțelegere. 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. Frumusețea este pusă la colț. Interes față de ocultism, astrologie, 
mister. 

 
Luna plină care se împlinește în ultima zi a acestei săptămâni ne aduce în 

fața unei probleme de sinceritate. Deși această Lună plină se împlinește pe axa 
relațiilor, posibilitatea de a rupe o înțelegere, de a pune în dificultate partenerul de 
dialog, de a pune la îndoială mesajul său, arată că există o agenda ascunsă care este 
scoasă la lumină prin magnetismul acestei faze a Lunii, prin forța care descoperă 
totul, care dezvăluie totul, care desecretizează. Dacă Mercur nu s-ar fi aflat în 
această perioadă într-o relație proastă cu Pluton sau dacă pe cerul acestei zile am fi 
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avut doar Luna plină, lucrurile acestea care erau construite în mod intenționat 
pentru a deforma adevărul ar fi ocupat o zonă pe care am fi putut să o investigăm în 
săptămânile următoare și, prin vibrațiile de atunci, să aflăm adevărul. Careul pe 
care Mercur și Pluton îl împlinesc scot în evidență nevoi care nu ne sunt clar 
definite și care vor fi explicate prin intermediul minciunilor de acum. Aproape că 
nu vom ști dacă să acuzăm omul sau mesajul, dacă să ne încredem în ceea ce vedem 
la prima vedere sau să mai așteptăm puțin. 

Din această cauză mulți vor considera că viața personală este zdruncinată ori 
că nu au viața personală pe care și-au dorit-o pentru că iar se află în fața unei 
situații sociale pe care nu o înțeleg, nu o pot rezolva sau este fără rost. Cert este că 
mesajul de acum ne testează rezistența la efort și ne aduce în fața unor evenimente 
care ne enervează, ne răscolește sufletul cu amintiri pe care le-am dorit uitate sau 
ne atrage către o zona publică unde cei din jur au preocupări pe care nu le-am 
suportat niciodată. Marea tensiune de acum care, la prima vedere, aduce 
complicații de natură relațională, lucrează, de fapt, cu acea atitudine pe care un 
individ trebuie să o aibă față de sine, prin care își declară lui însuși sinceritatea, 
care îi este foarte necesară pentru a evolua, pentru a deveni mai puternic prin 
mijloace proprii, nu prin însușirea rezultatelor muncii altora. Cel care se revoltă va 
fi convins că nemulțumirea sa reprezintă rezultatul final al unui demers dominat de 
umilințe pe care a trebuit să le îndure din partea celui împotriva căruia se revoltă 
acum. Cel care este liniștit crede că a evitat episoadele delicate când ar fi putut 
părea în fața celorlalți vulnerabil, neputincios, bolnav. În realitate, combinațiile 
care apar pe 16 octombrie țin de zona mediană, de punctul situat la distanțe egale 
față de cele două extreme. De aici înțelegem că vom merge mai departe, ne vom 
împăca, vom deveni mai puternici, nu prin liniștea pe care o obținem acum, ci prin 
cea pe care o invocăm, nu prin maturitatea la care ajungem acum, pentru că aceasta 
este afectată de minciună, ci prin maturitatea pe care o deținem deja pe baza unor 
experiențe anterioare. Astăzi trebuie doar să rezistăm împotriva unui factor 
coroziv, împotriva unei presiuni sociale, nu pentru a crea o contragreutate acestei 
presiuni sociale, că nu este posibil așa ceva, ci pentru a ne menține integritatea 
după ce episoadele de acum vor dispărea. Cu siguranță ceea ce ni se întâmplă acum 
are un rost și, în această experiență, capacitatea de a rezista în condiții grele, de a 
descoperi repede minciuna, de a observa din prima clipă atitudinea fățarnică 
contribuie substanțial la severitatea următoarelor episoade. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne aduce în fața unei confuzii pe care 
vom încerca să o rezolvăm dezvoltând, fugind, renunțând sau ascunzându-ne. 
Lucrurile sunt acum așezate într-o ordine similară cu cea pe care o cunoaștem din 
ceea ce am parcurs de la începutul săptămânii până acum, doar că intensitatea 
Lunii pline ne face să vedem altfel realitatea, să avem reacții pe care nu ni le putem 
controla, să căutăm competiția, scandalul, opoziția. Dacă firile extrovertite se vor 
simți în elementul lor, firile introvertite vor suferi foarte mult și, pentru că și pe 
acestea le afectează Luna plina, interiorizarea lor va fi foarte concentrată, o 
veritabilă implozie, prin care vor influența stările sufletești ale celor din jur, 
oprindu-i sau îndreptându-i către alte ținte. Deși, la prima vedere, am crede că 
firile extrovertite sunt mult mai vulnerabile sau mai periculoase prin ușurința cu 
care aruncă în jur cu vorbe, cu gesturi lipsite de măsură, firile introvertite sunt cele 
care vor influența cel mai mult atmosfera comunității. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că acest aspect concentrat, această implozie pe care o traversează pe finalul 
săptămânii se bazează pe o idee forță specifică zilei anterioare. Încă de ieri se 
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gândesc la ceea ce nu le convine, încă de ieri și-au programat să-i pedepsească pe 
cei din jur cu absența, cu refuzul, cu dezertarea. Cei care nu sunt pe calea de mijloc, 
care nu încearcă să îmbine acțiunile exterioare cu momentele de intimitate, se vor 
trezi la sfârșitul acestei zile, când Luna deja se află pe zodia Taur și îi îndeamnă pe 
oameni să-și definească nevoile, adică să se pregătească pentru săptămâna 
următoare, că nu prea le-au mai rămas multe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne lăsa conduși de 
sugestiile celorlalți, de presiunea care vine din activitățile lor. Să facem astăzi ceea 
ce ne-am propus din timp că trebuie să facem, să lăsăm grijile altora în seama lor. 
Dacă vom face lucrul acesta înseamnă că avem deja la baza comportamentului o 
anume înțelepciune de viață care ne-a ajutat toată săptămâna și ne va ajuta și acum 
să nu urmărim un câștig imediat. Cel care vrea cu orice preț să demonstreze că este 
un bun înotător, deși situația de acum cere doar rezistență împotriva curentului, 
adică doar să se țină foarte strâns de un buștean, se va duce de-a berbeleacul în 
cascadă. 
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17 - 23 octombrie 2016 este săptămâna coloritului dur al aspectului exterior 
și a rafinamentului care se ascunde pentru a fi protejat. Marcajul acestei săptămâni 
evidențiază patrimoniul pe care individul îl are, atât cel fizic, dar și cel spiritual, 
însă, mai mult de atât, ne vor fi clare intențiile pe care le-am ascuns în adâncul 
sufletului și pe care acum suntem îndemnați să le aducem la lumină. Asta înseamnă 
că în această săptămână coloritul dur al aspectului exterior nu vine de la sine, ci ca 
urmare a combinațiilor dintre elementele personale și cele sociale, dintre intenția 
individului de a se face remarcat și șansele pe care acesta le are în momentul 
prezent. Apoi, o altă componentă a acestei săptămâni face referire la acea 
sensibilitate pe care nu trebuie să o pierdem. Rafinamentul care, uneori, se ascunde 
pentru a fi protejat este comoara cea mai de preț a unui om, strălucirea aparte pe 
care o are sufletul său. Cel care nu va avea un rafinament de protejat se va plânge că 
are o săptămână foarte grea, va face o listă interminabilă cu întâmplări, evenimente 
sau decizii categorice, care sunt, de altfel, reale, ce ar trebui să justifice condiția 
nefericită pe care o are. Cine dispune de un rafinament aparte, cine are ce să 
protejeze, va ignora în mare parte presiunea socială a acestei săptămâni care vine și 
ca urmare a faptului că săptămâna anterioară a fost dominată de imitatori, iar 
impactul său încă îl mai resimțim. 

La capitolul evenimente vom trece prin câteva secvențe astrale date de 
intrarea planetei Venus pe zodia Săgetător (marți), împlinirea conjuncției Marte-
Pluton (miercuri), a opoziției Mercur-Uranus (joi), definitivarea sextilului Marte-
Lilith (sâmbătă) și trecerea Soarelui pe zodia Scorpion (duminică). Astfel, prin 
această diversitate, fiecare dintre aceste unghiuri va lucra, fie cu prima parte a 
devizei generale aplicată acestei săptămâni, fie cu partea doua. Cert este că 
indiferent de nivel există o energie puternică ce ne descoperă sensibilitatea, așa 
cum este ea, atât cât o avem, pentru a o vedea și a o folosi corect. Dacă din proprie 
inițiativă alegem să ne ascundem în bârlog, să fugim din fața problemelor, va trebui 
să avem o motivație obiectivă pentru lucrul acesta, deoarece va fi privită ca o 
dezertare. Întotdeauna dezertorii au fost disprețuiți. Întotdeauna faptele lor au 
atras disprețul comunității, reacții dure din partea celor care poate sunt pe același 
nivel, dar nu au acționat încă. A nu explica retragerea va fi privită în această 
săptămână ca o dovadă de lașitate. 

Trecerea Soarelui pe zodia Scorpion în ultima zi a acestei săptămâni ne va 
pune în fața unei situații pe care o vom invoca până spre finalul lunii noiembrie, 
când va intra pe Săgetător. Nu ar fi corect, nici față de propriul efort pe care l-am 
făcut pentru a ne dezvolta ca ființe spirituale, dar nici față de ceilalți, să credem că 
ceea ce nu împărtășim, gândurile care nu ne sunt citite prin gesturi, prin fapte sau 
prin alte mijloace, sunt justificate. Cât timp Soarele trece prin zodia Scorpion vom 
avea o putere mai mare de regenerare, dar vom fi și mai reci față de ceilalți, vom 
considera că nu avem de ce să folosim rafinamentul și sensibilitatea pe care le 
deținem, să iertăm, să invocăm iubirea sau compasiunea pentru că ar fi o risipă. Un 
om cu sufletul curat, care nu este bun în mod întâmplător, ci a ales să fie așa, nu va 
confunda bucuriile produse de plăcere, cu bucuriile care vin din cele morale sau 
spirituale.  

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi deschiși față de 
nou, de a nu ne simți inferiori pentru că suntem sensibili. Sensibilitatea este o 
calitate, nu o anatemă. 
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Luni, 17 octombrie 
Luni 17-10-2016  9:07    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 

Luni 17-10-2016 10:12    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Luni 17-10-2016 15:39    Luna (Tau) Tri (Cap) Mars 

Luni 17-10-2016 17:47    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Luni 17-10-2016 20:18    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 
 

Energie necontrolată. Se dorește implementarea unui sistem prea nou. 
Oamenii se grăbesc împotriva lor. Complicații între generații. Dispute 
patrimoniale. Interes față de a face public un mesaj interesant. Oamenii slabi se 
ascund în propria carapace. Valori sociale dezechilibrate. Ideile progresiste nu 
pot fi duse mai departe. 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. 

 
Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Taur și ar trebui să ne aducă mai 

multă stabilitate, adică ar trebui să ne ofere acea stabilitate de care avem nevoie. 
Pentru că ziua se desfășoară între sextilul Luna-Neptun și opoziția Lună-Lilith 
momentul de față intervine asupra conștiinței individuale printr-o presiune lipsită 
de regulă, măsură sau rost. De aceea mulți vor avea impresia că nu se mai pot 
controla, deși nu știu precis de ce, că nu se pot impune, deși au toate instrumentele 
la dispoziție, că nu le sunt respectate regulile de interacțiune sau nu sunt respectați, 
deși în săptămâna anterioară s-au străduit să nu iasă din normalitate, să facă ceea 
ce se face, să vorbească așa cum se vorbește. Din fericire, nu totul este rău acum, nu 
totul se construiește împotriva valorilor personale pentru a se justifica imaginea de 
ființe neatente ori dezechilibrate care au nevoie de ajutor, ci vom avea parte și de 
evenimente frumoase, unele dintre ele menite să ne ofere mai multă încredere în 
demersurile pe care le vom duce la îndeplinire în următoarele zile. 

Pentru că 17 octombrie se încadrează în intervalul care se referă la coloritul 
dur al aspectului exterior, atenția aceasta pe suflet, căutările imateriale, studiul 
propriului caracter, poate chiar romantismul sau o anume sensibilitate, sunt 
elementele nepotrivite ale prezentului cu care oamenii nu știu ce să facă. De aceea 
mulți vor crede că sunt rafinați într-o lume barbară, că sunt sensibili într-un grup 
care nu apreciază așa ceva. 

De altfel, sensibilitatea zilei de 17 octombrie devine un fel de cenușăreasă 
pentru că așa cum vom simți acum, în modul acesta delicat și rafinat, nu vom mai 
simți de-a lungul acestei săptămâni. Poate vom mai avea sentimente intense, dar 
ele vor fi motivate de episoade exterioare ce sunt la fel de puternice. Emoții atât de 
rafinate care apar fără să fie stimulate din exterior de-a lungul acestei săptămâni nu 
vom mai avea. Asta înseamnă că încă de la începutul acestui interval suntem 
invitați să ținem cont de acest rafinament, indiferent că el vine printr-o raportare la 
un proiect amplu, social sau ține mai curând de o nevoie personală, dar nu pentru a 
ne lăuda cu el, ci pentru a-l proteja. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton ambivalent. Pe de o 
parte, există o presiune socială întreținută de oameni agitați și interesați de 
propriile demersuri, poate și puțin cam egoiști în intențiile lor, iar de partea 
cealaltă există și nevoia simplă a omului de dragoste, respect și liniște. Cele două 
tabere nu se luptă acum, ci se întâlnesc de prea multe ori, interacționează, se 
ajunge de prea multe ori în puncte incompatibile încât în urma acestei zile vom 
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rămâne cu senzația că omul puternic este așa doar pentru că are o stima de sine 
ridicată, pentru că dispune de alte instrumente care îl fac așa, că persoane situate 
pe tronsoane de vârstă diferite nu vor putea niciodată să se înțeleagă așa cum se 
înțeleg oamenii care provin din aceeași generație, că oamenii slabi trebuie să se 
ascundă pentru că la exterior, spațiul public, coloritul este mult prea dur și 
sensibilitatea aceasta matură este vânată. 

Scopul pentru care avem nevoie de aceste experiențe este acela de a 
descoperi care este noul sistem de valori cu care trebuie să lucrăm de acum încolo. 
Prin deciziile acestei zile alegem să ne petrecem săptămâna ca oameni grăbiți care 
se declară împotriva tuturor, ca oameni slabi care se ascund din fața tuturor, ca 
oameni puternici care trebuie zi de zi să-și dovedească această putere și să se 
consume precum o lumânare, ca ființe de legătură care facilitează transformările 
celorlalți, fără să îndrume, ci doar să transfere valori de la o locație la alta. 
Deocamdată săptămâna aceasta care debutează cu 17 octombrie lucrează mai mult 
în acest registru. Pe 17 octombrie totul este foarte complicat, pentru toți oamenii 
situațiile ies din cadrul lor obișnuit, indiferent de nivelul pe care-l au sau de stadiul 
evoluției. 

Recomandare pentru această zi este aceea de a nu ne pierde cu firea în fața 
situațiilor fără soluție și nici de a nu considera că diversitatea este soluția tuturor 
problemelor. Avem nevoie să rezistăm cu ceea ce avem pentru ca această zi să 
treacă. 
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Marți, 18 octombrie 
Marti 18-10-2016  4:03    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Marti 18-10-2016  7:23    Luna (Tau) Opp (Sco) Juno 

Marti 18-10-2016 10:00   Venus (Sco) --> Sagittarius 
Marti 18-10-2016 17:31    Luna (Tau) --> Gemini 

Marti 18-10-2016 18:11    Luna (Gem) Opp (Sag) Venus 
 

Intuiție. Se dorește adoptarea unor noi taloane ale frumosului. Inteligență 
practică. Se poate vinde orice. Maturitatea se așază la temelia vieții. Conflict cu 
vechile emoții. Instinctul ajută. Viziune pătrunzătoare asupra valorilor celorlalți. 
Putere crescută. Interes pentru maniere, comunicare, schimb de experiență. 
Cariera devine importantă. Relațiile sociale se sprijină prea mult pe ceea ce știu 
ceilalți. Individualism. Se modifică scara valorilor. Se face apel la o mască. 
Atitudine ciudată. Oamenii receptive și miloși devin irascibili și prea critici. Se dă 
prea ușor o sentință. Autoevaluare interesantă. Calcul făcut în avantajul 
individului. Atitudine nouă față de bani și libertate. 

 
Venus va trece în dimineața acestei zile pe zodia Săgetător și se modifică 

etalonul frumosului. Până acum am considerat că ceea ce este încadrat într-o regulă 
precisă, ceea ce este ținut sub control, ceea ce oferă răspunsuri imediate devenea în 
mod automat și un etalon al frumosului. Acum, cu trecerea lui Venus pe zodia 
Săgetător, tot ceea ce strălucește devine frumos, tot ceea ce se îndreaptă către o 
țintă foarte înaltă devine foarte eficient. Din nefericire, doar în mijlocul zilei vom 
experimenta aceste trăiri frumoase pentru că imediat ce Luna va intra pe zodia 
Gemeni și se va plasa în fereastra opoziției cu Venus, schemele acestea frumoase 
vor primi primele critici. Este posibil ca în zilele următoare, după ce Luna nu va 
mai fi în această dispunere cu Venus, schemele individuale care țin de trecerea 
planetei Venus prin zodia Săgetător să se stabilizeze. Acum, la început de tranzit, 
nu ne va fi bine. În structura astrală a zilei de 18 octombrie coloritul dur al 
aspectului exterior vine prin refuz. Vedem ceea ce ne-ar plăcea, dar este refuzat, nu 
mai avem timp să ajungem pentru a ni-l însuși, se modifică programul de lucru și 
apare o amânare, ni se spune verde în față că nu merităm. 

Dacă până în după-amiaza acestei zile, când Luna va intra pe zodia Gemeni, 
se poate vorbi despre sinceritate, chiar dacă aceasta este împotriva spiritului 
practic, împotriva propriei nevoi, în după-amiaza și, respectiv, în seara acestei zile 
oamenii vor prefera măștile, vor adopta atitudini contrare față de ceea ce simt, vor 
privi cu atitudine critică modul de prezentare al celorlalți și întreaga interacțiune va 
fi una dificilă. Cei care sunt foarte receptivi vor remarca înaintea celorlalți că trăiesc 
într-un mediu care se schimbă brusc, despre care nu pot spune că este foarte 
agresiv, ci doar că este dominat de o diversitate care stânjenește. Oamenii simpli, 
profunzi și sensibili devin și receptivi la nevoile celorlalți, dar adoptă și o atitudine 
adecvată momentului pentru a păstra echilibrul. Nu numai că înțeleg suferința 
umană, dar acceptă, în anumite limite, cu îndurare și supunere, criticile celorlalți, 
chiar și atunci când nu sunt argumentate. Astfel, coloritul aparte al zilei de 18 
octombrie aduce pe aceeași scenă personaje contrare fără ca acestea să fie pregătite 
din timp referitor la piesa pe care o vor juca sau la pretențiile publicului. 

Prin urmare, 18 octombrie ne încurajează să comunicăm pe un alt nivel, cu 
alte persoane, folosind alte informații sau să interacționăm cu cei din jur fără 
pretenții. Dacă obiceiurile au fost până acum altele, nu ne putem aștepta ca 



Săptămâna 17 – 23 octombrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 13 octombrie 2016, ora 7:10 

schimbarea să se realizeze dintr-odată, dar putem să facem un efort de atenție 
pentru a vedea cum anume reacționează oamenii din jur la situații în care suntem și 
noi integrați. Această observație poate porni de la mers, gesturi, cuvinte alese ca 
forme de adresare, argumente, până la a surprinde natura ascunsă a gândurilor 
prin ceea ce omul nu-și dă seama că exprimă. În felul acesta, ziua de 18 octombrie 
se transformă dintr-un interval care ne obosește cu standarde pe care nu le 
înțelegem și nici nu le putem pune în aplicare, într-un interval care ne oferă noi 
deschideri în a observa și învăța. Unii, mai orgolioși din fire, deja obosiți de 
interacțiunile dure dominate de personajele celebre indicate în săptămânile 
anterioare, vor refuza inițial să primească lecții din partea celor pe care îi consideră 
inferiori. Poate și această atitudine să le fie învățătură de minte pentru că nimeni 
nu poate să spună că învață atunci când deja se consideră superior celorlalți. 
Învățarea presupune, înainte de toate, a renunța la aceste pretenții absurde. Apoi, o 
altă barieră pe care ar trebui să o lăsăm în urmă este cea a minciunii. Minciuna 
devine astăzi o mască și ne îndeamnă să adoptăm atitudini ciudate față de cei slabi. 
Prin mască, aerul de superioritate transforma ironia în batjocură și cel slab va 
deveni și mai slab, iar cel arogant va deveni și mai arogant. Desigur, așa cum este 
ușor de înțeles, nimeni nu-și dorește așa ceva dacă vrea să trăiască într-un mediu 
armonios. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la invitațiile venite 
din exterior. Poate, destinul personal, rezonanțele pe care le alimentăm ne vor 
proteja în așa fel încât să nu fim nevoiți să reacționăm, dar stă în puterea noastră să 
fim deschiși pentru a observa și pe baza observațiilor să învățăm. 

 
Miercuri, 19 octombrie 

Miercuri 19-10-2016  7:14    Luna (Gem) Tri (Lib) Jupiter 

Miercuri 19-10-2016  8:50    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Miercuri 19-10-2016  9:49    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Miercuri 19-10-2016 14:22    Mars (Cap) Con (Cap) Pluto 
Miercuri 19-10-2016 14:44    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

 

Severitate în alegerea unui traseu. Se acceptă cu greu condițiile celorlalți. 
Curaj. Profunzime. Dorința de a doborî barierele și de a pune altceva în loc. Se 
urmărește rescrierea istoriei. Viața este încărcată de dramatism. Binele este 
utilizat la un alt nivel. Dorință de a conduce, educa, domină. Noi principii morale. 
Atitudine puternică. Se dorește schimbarea ordinii lucrurilor și dezvăluirea unui 
secret bine ascuns. Întârzierea planurilor bune și grăbirea planurilor rele. 
Relațiile personale sunt în criză. Comunicare stranie. Se răspunde greșit la un 
tratament. Ușoară nervozitate. Creativitatea este încercată. 

 
Vedeta acestei zile, dar și a săptămânii sau a lunii în curs este conjuncția 

Marte-Pluton. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Gemeni și va trebui să 
treacă prin opoziția cu Saturn, aspect care se va împlini chiar în mijlocul zilei, la 
puțin timp de la definitivarea conjuncției Marte-Pluton. Dacă în plan social 
lucrurile acestea vor putea fi văzute prin adoptarea de noi principii, prin 
descoperirea de noi instrumente pentru a conduce sau coordona, în sfera privată 
lucrurile nu se schimbă prea mult. Unii vor spune că realizările sociale nu-i ajută cu 
nimic pentru a se simți mai bine, pentru a trăi mai frumos. Alții nici nu-și mai pun 
problema că o schimbare pe zona publică, o modificare a tipului de interacțiune, 



Săptămâna 17 – 23 octombrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 13 octombrie 2016, ora 7:10 

redobândirea reputației sau depășirea unor ipostaze sociale delicate ar avea vreun 
impact asupra vieții personale. De aici înțelegem că 19 octombrie, cu toate că este 
un moment de mare voință și determinare, nu poate schimba prea mult gradul de 
satisfacție. Am putea vedea anumite modificări acolo unde noile principii nu sunt 
adoptate peste noapte, nu au fost formulate din ziua anterioară pentru a fi împlinite 
astăzi, ci au fost văzute și în săptămânile din urmă. De aici înțelegem că realizările 
de acum au avut nevoie să dovedească în săptămânile anterioare profunzime, curaj, 
forță, fără a abuza de ele. 

În felul acesta constatăm că apare o fuziune între două elemente care ar 
trebui să ducă la un rezultat fericit. Pe de o parte avem planeta Marte care în zodia 
Capricorn se află în exaltare, o poziție foarte bună, iar de partea cealaltă avem 
planeta Pluton care se află în acest semn din 2008, deci intervine în această 
conjuncție prin experiență. Fuziunea aceasta între eficiență și experiență ajută în 
rescrierea istoriei personale, îl încurajează pe om să privească departe și să vadă ce 
are de făcut până când va ajunge acolo, să înțeleagă că există o mare diferență între 
barieră și decizie pentru că bariera înseamnă frică, iar decizia înseamnă curaj. Dacă 
Luna nu ar fi trecut acum prin zodia Gemeni, multe elemente de ordin mental n-ar 
fi fost accesibile. Ușurința cu care vom lucra acum cu informațiile, interesul pe care 
îl vom arăta autoeducației, mai mult decât s-a întâmplat în ziua anterioară când la 
fel ni s-a cerut lucrul acesta, ne poate salva dintr-o decădere majoră. Întâlnirea 
aceasta dintre Marte și Pluton nu va face să curgă lapte și miere, ci aduce o 
combinație de forțe care ar putea facilita atât abundență cât și decăderea, susține 
relațiile interumane care pot înălța, dar și compromite, adică totul se desfășoară 
prin imprevizibil, confruntare, impact. Nu se poate vorbi în momentul acesta 
despre frustrare, decât dacă oamenii care vor să fie apreciați știu foarte bine că 
ascund secrete care, descoperite, ar face în așa fel încât să piardă toată apreciere de 
care se bucură acum. Doar acolo opoziția Lună-Saturn intervine prin a distruge 
iluzia pe care un personaj social dorește să o întrețină. În rest, toate celelalte 
elemente negative țin de crize personale, cele pe care individul le are deja definite 
de pe alte conjuncturi și care acum devin mai clare, așa cum devin mai clare și 
posibilitățile de a le rezolva. 

Prin urmare, 19 octombrie le va da bătăi de cap celor care sunt foarte 
ambițioși în a obține o poziție socială prin orice mijloc, celor care nu țin cont de 
sensibilitatea persoanelor cu care interacționează, care nu dau o para chioara pe 
dorințele oamenilor curați de a se menține într-o zonă a moralității și a bunului 
simț. Pentru că Marte și Pluton se întâlnesc acum într-o conjuncție momentul 
acesta este unul de mare tensiune, ca și cum suntem obligați să îl marcăm prin 
ceva, să adoptăm o decizie, să arătăm care ne este patrimoniul pe care l-am 
acumulat prin experiențele anterioare, ce știm să facem mai bine. Pentru că Luna 
trece acum prin zodia Gemeni avem șansa să vedem că există o mare diferență între 
barieră și decizie. În timp ce bariera este construită și menținută pe frică, decizia se 
bazează întotdeauna pe curaj. Cel care va face o distincție clară între cele două își va 
diminua nervozitatea, cea care se amplifică din ce în ce mai mult cu cât ne 
apropiem de mijlocul zilei, de împlinirea opoziției Lună-Saturn, va fi sigur pe 
mesajul său, pe realizările pe care le are și nu se va speria că dacă problemele 
personale de acum îi vor fi mai vizibile, dacă acum se va face de râs în public mai 
mult decât s-a întâmplat altădată, nu va mai avea niciodată ocazia să își rezolve 
aceste probleme personale sau să și le ascundă mai bine. Acolo unde această 
condiție este îndeplinită se poate vorbi despre curaj, despre profunzime, despre 
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atitudine creatoare, dar și despre controlul pasiunilor. În cazul acestor persoane nu 
vom vedea decizii categorice care ar putea să-i ducă la austeritate, nu-i vom vedea 
implicați în evenimente sociale revoluționare, demonstrative, anarhice, ci se vor 
ocupa de ceea ce au de făcut în ograda proprie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca totul după puterea 
de dominare, adică să fie valoros ceea ce rezistă împotriva unui factor de dominare 
și lipsit de valoare cel care se pierde foarte ușor. Elementul cel mai dur al acestei 
zile va fi vizibil atunci când deja nu se mai poate face nimic pentru a se repara: 
revolta lipsită de judecată. Dacă ne ținem departe de acest impuls, coloritul dur al 
aspectului exterior nu se va consuma din genul acesta de activități, nu-l va pune pe 
individ să se ia de gât cu toată lumea. Acolo unde această recomandare nu este 
luată în considerare vom vedea oameni care protestează, distrug, ființe foarte 
agresive, lipsite de judecată care mențin în mare parte tonusul anarhic al 
vremurilor pe care le trăim. 

 
Joi, 20 octombrie 

Joi 20-10-2016  4:18    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Joi 20-10-2016  5:02    Luna (Gem) Tri (Lib) Mercury 

Joi 20-10-2016  5:44    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Joi 20-10-2016 10:48 Mercury (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Joi 20-10-2016 14:21 Sun (Lib) Tri (Gem) Luna 
Joi 20-10-2016 18:32    Luna (Gem) --> Cancer 

 

Simplitatea este plătită scump. Apar semne ciudate ale unei schimbări pe 
care ne-am dorit-o. Energia se manifestă într-o direcție greșită. Ne ascundem sub 
o carapace. Divergențe de opinie. Atitudine negativă împotriva celui slab. Situația 
scapă de sub control. Nevoie de ordine și precizie. Descoperim un secret amuzant. 
Comportamentul este ciudat. Uitare. Confuzie de termeni. Suntem ființe sociale, 
dar uităm. Progresul rapid este abuziv. Asocierile ne incomodează. Interes pentru 
ce se întâmplă la nivel global. Explorări stranii. Neputința de a anticipa un 
eveniment important. 

 
Pentru că astăzi se împlinește opoziția dintre Mercur și Uranus agresivitatea 

va fi elementul definitoriu, la fel și discuțiile inutile, pierderea timpului într-un 
mod lipsit de sens, rost sau risipa privită ca o răzbunare. Atitudinea negativă a 
acestei zile va fi întreținută de elemente pozitive. Asta înseamnă că relația bună pe 
care Luna o are atât cu Mercur cât și cu Uranus, cele două planete care sunt în 
opoziție intervin ca un argument în favoarea conflictului fără soluție. Apar, în felul 
acesta, divergente de opinie care scot la lumină adevăruri ce nu trebuie spuse acum, 
pe care partenerul de dialog nu are nici răbdarea și nici disponibilitatea pentru a le 
asculta și înțelege. De asemenea, poate apărea un moment de uitare, o confuzie, o 
ieșire din ritm sau un comportament diferit față de așteptările partenerului de 
dialog sau diferit față de cum s-a comportat persoana în cauză în săptămânile 
anterioare. 

Dacă oamenii s-ar abține din a-și reproșa diverse lucruri, din a se arăta foarte 
ambițioși, lipsiți de respect sau prea pătimaș față de acumulările materiale atunci 
opoziția aceasta pe care Mercur și Uranus o realizează pe o axă a relațiilor, nu le-ar 
fi afectat atât de mult genul acesta de interacțiune. Pentru că Uranus este retrograd 
pe zodia Berbec rostul social pentru care apare această ipostază de clarificare, prin 
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contrast cu impulsul de bază, ar trebui să aducă mai mult armonie, mai multă 
informație acolo unde a fost cerută, mai multă stabilitate. Din nefericire, energia se 
manifestă într-o direcție greșită, chiar dacă conținutul ei este unul foarte bun. 
Pentru ca această opoziție între Mercur și Uranus să rămână o simplă presiune ce 
ar putea deveni chiar constructivă, trebuie să facem apel la un element de ordine și 
precizie. Deocamdată, pe cer acest element nu apare, dar el va fi vizibil în ziua 
următoare, prin trecerea Lunii pe zodia Rac și explorarea notei emoționale a acestei 
perioade prin mai puține pretenții, mai puține revendicări, deci mai puțină 
agresivitate. Cu toate că și în zilele următoare această opoziție va fi activă, apelul la 
o emoție constructivă, la sensibilitate, la romantism, ne îndreaptă atenția către a 
doua parte a devize generale aplicată acestei săptămâni, cea care ne încurajează să 
protejăm rafinamentul, chiar dacă asta înseamnă să-l ascundem complet față de 
ceilalți. De aici și nota dură a zilei de 20 octombrie care poate încuraja despărțirea, 
divorțul, încheierea unei colaborări, parcurgerea unui eveniment dur, riscant, 
agresiv pentru că din neatenție nu l-am putut anticipa. Apare, așadar, o mare 
problemă legată de deplasarea în viteză, lipsa de viziune, de vizibilitate, de 
autocontrol. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unor situații care nu 
sunt foarte complexe, dar care pot deveni așa prin lipsa de control și ceea ce se 
produce ca urmare a lipsei de control să reprezinte de fapt cea mai mare problemă 
a zilei, cea pe care o vom plăti foarte scump în săptămânile următoare. Este 
adevărat, pentru că intervin într-un mod neobișnuit planetele Mercur și Uranus, 
apar acum semne ciudate ale unei schimbări doar că nu suntem în stare să le 
vedem, nu avem prezența de spirit adecvată, nu avem răbdarea necesară. După ce 
Luna va intra pe zodia Rac, însă în spațiul zilei de mâine, vom vedea că vom 
dispune de sensibilitatea necesară pentru a înțelege cum anume trebuie să folosim 
momentul prezent, ce anume trebuie să facem pentru a opri acest comportament 
ciudat, pentru a fi deschiși față de ceea ce ni se oferă și a folosit corect. Doar în 
modul acesta oprim lipsa de sincronizare, numai așa devenind dintr-o dată atenți 
pe ceea ce se discută, pe ceea ce se face, pe ceea ce se construiește. 

Vor exista însă și persoane care se vor hotărî pe 20 octombrie să pornească în 
explorări stranii. Decizia aceasta de a porni pe un traseu pe baza concluziilor de 
acum este cât se poate de proastă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că numai 
coloritul dur al aspectului exterior poate interveni cu un asemenea rezultat. 
Rafinamentul care trebuie protejat va aștepta armonia zilei de vineri, 21 octombrie, 
pentru a se implica în decizii de durată. Ceea ce este adoptat acum brusc, se va 
sfârși tot brusc, dar și destul de prost. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți la ce punem în 
mișcare. Dacă, deplasându-ne, devenim nerăbdători, lacomi, agresivi, aceasta este 
comanda care va declanșa rezonanța cu rezultatul. Chiar dacă intenția este bună, 
chiar dacă mișcarea în sine nu ar fi periculoasă, ceea ce pune în ea schimbă totul. 

 
Vineri, 21 octombrie 

Vineri 21-10-2016  9:46    Luna (Can) Squ (Lib) Jupiter 

Vineri 21-10-2016 10:38    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 

Vineri 21-10-2016 11:34    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Vineri 21-10-2016 20:16    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Vineri 21-10-2016 23:04    Luna (Can) Opp (Cap) Mars 

Vineri 21-10-2016 23:43    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 
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Pierdere. Revendicări pe baza unor reguli neacceptate până acum. Legături 
puternice cu oameni înzestrați cu spirit practic. Sensibilitate complicată. 
Atitudine agresivă față de câștigurile unui apropiat. Schimbare bruscă de 
situație. Creativitatea este de fapt o banală imitație. Visăm la o mare putere. 
Individualitatea se exprimă printr-o fire rece, imparțială. 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 artă, creație, cultură. 

 
Luna se află acum în zodia Rac și intervine asupra episoadelor specifice 

acestei săptămâni cu un factor de reglare. Vom fi interesați astăzi să reparăm ceea 
ce am stricat în ziua anterioară sau să ducem mai departe, să împlinim, ceea ce ieri 
a stagnat. Cu toate acestea, pentru că Luna va trece acum prin opoziția cu Pluton, 
momentul acesta devine dur, dominat de o pierdere care va face ziua de 21 
octombrie celebră. Pot apărea revendicări care să fie lansate din partea unui 
personaj care iese din umbră doar pentru a face lucrul acesta, doar pentru a 
împiedica, doar pentru a întârzia. Pentru că Marte este în continuare în conjuncție 
cu Pluton, trecerea Lunii prin Rac presupune acum și împlinirea opoziției cu Marte, 
ceea ce înseamnă că 21 octombrie poate deveni o zi de eșec prin suplimentarea unei 
greutăți, prin escaladarea unui conflict mai vechi. Putem fi categorici în această 
direcție, tocmai pentru că vibrația de acum, strâns legată de vibrația zilei de 20 
octombrie, nuanțează această direcție. Prin faptul că Luna mediază acum tendința 
Nodurilor, apare o soluție când oamenii se așteaptă cel mai puțin, se liniștesc fără 
să-și explice cum anume se întâmplă lucrul acesta, devin foarte sensibili fără să le 
mai fie frică de o critică sau că cineva ar putea să le intre cu ciubotele în viața 
intima. Cu toate că apare această redresare care va avea un impact foarte bun 
asupra demersurilor ample, educative, cele care formează firea omului și îl 
pregătesc pentru viață, nota particulară a zilei de 21 octombrie este una destul de 
dură. 

Aici intervine separarea oamenilor în funcție de orientarea lor. Omul 
superficial care preferă să trăiască de pe o zi pe alta nu va fi sensibil la această 
mediere a destinului, la ideile cu care este inspirat acum, nu va da o para chioara pe 
liniștea care se instaurează acum deși afară cad bombe. Va fi foarte atent pe relațiile 
de opoziție și pe careul la care participă Luna cu planetele Marte, Pluton și, 
respectiv, Jupiter, va considera că norocul l-a părăsit, că nu mai are acces la 
fericire, la mulțumire, este respins din tot felul de medii sau nu mai are bani să 
trăiască frumos. Pentru această persoană creativitatea nu este altceva decât o 
banală imitație și tot ceea ce încearcă să-i atragă atenția îi creează repulsie. 

De partea cealaltă îi găsim pe cei profunzi care știu că bunătatea nu se 
construiește dintr-odată, nu este rezultatul unei întâmplări, ci rodul unui efort 
făcut în mod conștient și de-a lungul timpului. Aceste persoane știu că bunul simț 
pe care-l au înseamnă retrospectiva faptelor bune săvârșite la adresa celor care au 
trecut prin greutăți. Astfel, în funcție de priorități, fiecare își va lua ceea ce poate 
din aceste predispoziții obiective. 

Prin urmare, 21 octombrie înseamnă întâlnirea cu realitate interioară. 
Trecerea Lunii prin zodia Rac ne arată acum dacă avem o sensibilitate pe care 
trebuie să o protejăm sau dacă nu cumva trăim ca frunza în vânt. Combinațiile 
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acestei zile aduc binele și răul în același punct, nu pentru a face combinații 
extravagante, ci pentru a face demersul de acum foarte complex. Indiferent de 
nivelul pe care îl avem, comunicarea de acum este neobișnuită, stranie, adică, 
apelând la termenii despre care știm că nu sunt ușor de înțeles pentru partenerul 
de dialog, nu interesează sau plictisesc, alegem un loc de întâlnire care creează 
repulsie sau adoptăm încă de la începutul conversației o atitudine agresivă față de 
patrimoniul celuilalt. În felul acesta, se depășește o graniță a respectului și se 
încearcă ceea ce nu este recomandat, nu este indicat și nu duce la niciun rezultat 
bun: combinația abuzivă a binelui cu răul. Oamenii care procedează în felul acesta 
se folosesc de rezultatele bune pentru a-și defula frustrările. Dacă urmărim cu 
atenție unghiurile care se împlinesc în această zi înțelegem că acest comportament 
este susținut de duritatea opoziției Lună-Pluton (probleme vechi), dar și de viclenia 
cu care Luna neagră încearcă să medieze această opoziție de pe axa Capricorn-Rac. 
Chiar dacă avem impresia că prin această atitudine dură sau lipsită de măsură se 
spune mult mai clar un adevăr, nu trebuie să uităm că acest adevăr nu trebuie să 
devină un ciocan. Nu folosește nimănui dacă lovim cu acest adevăr. El trebuie spus 
într-un mod sensibil, delicat, dar și cu măsură. Acolo unde aceste elemente lipsesc, 
Luna neagră își atribuie rolul de mediator și crește intensitatea unei frustrări 
făcând ca acest adevăr să fie un obiect contondent. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne imagina acum tot ceea ce 
este frumos. Prin imaginație folosită ca instrument de lucru omul simplu, care 
crede despre sine că nu s-a remarcat până acum prin nimic, devine o ființă 
remarcabilă. 

 
 
Sâmbătă, 22 octombrie 

Sâmbătă 22-10-2016  7:19    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Sâmbătă 22-10-2016  8:48    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Sâmbătă 22-10-2016 13:45    Luna (Can) Tri (Sco) Juno 

Sâmbătă 22-10-2016 14:11    Mars (Cap) Sex (Sco) Lilith 
Sâmbătă 22-10-2016 15:35    Luna (Can) Squ (Lib) Mercury 

Sâmbătă 22-10-2016 22:15 Sun (Lib) Squ (Can) Luna (Half Luna) 
Sâmbătă 22-10-2016 22:35    Luna (Can) --> Leo 

 

Sărbătorim un eveniment important. Ne gândim la lucruri bune sau la 
persoanele care ni le-au oferit. Norocul se transformă. Avem nevoie să fim 
înțeleși. Viața de familie este încercată. 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. Nevoie de autocontrol. Dragostea are nevoie să fie aprobată. Se discută 
mult despre discernământ. 

 
Multe din evenimentele pe care le vom parcurge pe 22 octombrie vor fi 

dominate de absența liniștii. Unii vor fi agitați pentru că se bucură, sar în sus 
precum copiii, au o stare de entuziasm, de optimism și nu-și pot explica de unde 
această schimbare de la o zi la alta. Marte și Luna neagră se întâlnesc acum într-un 
sextil și apare o desensibilizare, o uitare selectivă, ca și cum nu mai este important 
să fim responsabili, să fim atenți și nici îngrijorați față de ceea ce nu am făcut corect 
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sau incorect până acum. Pentru unii norocul se transformă, se schimbă după cum 
vor în momentul acesta și, ca o consecință, lansează celorlalți pretenții bune care, 
până spre seară, când Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Rac și această 
componentă afectivă se va dizolva, vor enerva foarte mult. Aceste pretenții bune 
sunt în consonanță cu o parte din ideile pe care le-am mai abordat până acum, nu 
pentru a le elogia sau pentru a le promova, ci pentru a le critica. Există o modă în 
noile curente ezoterice prin care se susține gândirea pozitivă într-un mod complet 
iresponsabil. Aceste personaje obscure înțeleg prin gândire pozitivă anularea 
responsabilității, refuzul muncii, a disciplinei, deci refuzul transformării conștiente. 
Își argumentează necesitatea acestei atitudini doar prin starea de bine. Mai nou, 
apar și inserarea abuzivă a unor termeni preluați din înțelepciunea orientală care, 
de altfel, nici nu sunt folosiți corect. A fi zen nu înseamnă a sta ca o valiză în gară, 
pentru că abordarea aceasta presupune doar un confort fizic, nu și unul spiritual, ci 
înseamnă a fi într-o stare de liniște activă, de atenție activă. Nu ar trebui să ne 
mirăm, aceste curente satisfac anumite intenții care nu favorizează creșterea și 
dezvoltarea spirituală, nici nu duce la expansiunea câmpului conștiinței, ci 
transformarea omului modern într-o ființă ușor de manipulat. Sextilul Marte-Luna 
neagră lucrează cu genul acesta de credințe false, cu aceste intensității emoționale 
care nu duc la creștere și dezvoltare, ci care încearcă ființa pentru a-i arăta dacă 
este pregătită să evolueze. Cel care face o distincție clară între a medita și a sta ca o 
valiză în gară, va observa care sunt elementele personale care s-au maturizat și cum 
anume le poate folosi pentru a se ridica pe această scară a evoluției. Ceilalți însă își 
vor petrece această zi râzând, de multe ori fără rost, isteric, prostește, încercând cu 
disperare sa mențină masca pe care au avut-o și în zilele anterioare. 

Prin urmare, 22 octombrie este o zi specială. Dacă pentru omul superficial 
evenimentul acestei zile este dat de veselia pe care nu și-o poate explica, de liniște a 
ceea care vine din confortul fizic, că doarme mai bine, că se satură mai bine, că a 
băut suficient de multă apă sau alte lichide, omul spiritual va sărbători acest 
eveniment printr-o dovadă a transformării. Pentru acest om profund norocul 
devine real, puternic și se poate răsfrânge și asupra familiei. 

La capitolul evenimente concrete cele două careuri pe care Luna le 
împlinește cu Uranus și, respectiv, Mercur, planete despre care știm că sunt în 
continuare în conjuncție, aduc fluctuații în zona emoțiilor, refuzul categoric al unor 
idei care ar putea să distrugă starea de confort sau să întoarcă un om evoluat de pe 
calea sa, dar să-și dezvăluie un mister, chiar dacă alege să facă lucrul acesta prin 
instrumente mai puțin plăcute. Cert este că oricât de bucuroși sau de triști am fi, 
astăzi avem nevoie ca iubirea pe care o purtăm celor dragi să fie aprobată, 
împărtășită. Nu ne este permis, nici măcar de dragul sentimentelor, să ne pierdem 
astăzi discernământul, să fim ca frunza-n vânt, să trăim doar pentru un confort 
superficial. Cine va face lucrul acesta este avertizat că momentul adevărului, cel 
care va critica aspru starea sufletească reală din momentul acesta, va fi unul foarte 
dur. Acest moment al adevărului va veni, în funcție de destinul fiecăruia, începând 
cu 23 octombrie, după ce Soarele va intra în zodia Scorpion. Este de la sine înțeles 
că în următoarele patru săptămâni acest moment al adevărului, tocmai pentru că se 
sprijină pe trecerea Soarelui prin zodia Scorpion, nu menajează pe nimeni. Dacă pe 
21 octombrie ne-am temut că adevărul se poate transforma într-o mare greutate cu 
care cineva să lovească, înseamnă că nu avem nici cea mai vagă idee cam cum ar 
suna adevărul care vine prin vibrația Soarelui de pe zodia Scorpion. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu abuza de timpul 
celorlalți, de răbdarea lor, de crezul lor pentru a ne valida o stare de moment. Cu 
cât ne adâncim mai mult în valorile spirituale cu atât mai puține confirmări vom 
cere celor cu care interacționam. 
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Duminică, 23 octombrie 
Duminica 23-10-2016  2:45 Sun (Lib) --> Scorpio 
Duminica 23-10-2016  9:33    Luna (Leo) Tri (Sag) Venus 

Duminica 23-10-2016 15:48    Luna (Leo) Sex (Lib) Jupiter 

Duminica 23-10-2016 23:20    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 
 

Încredere în sine. Nevoie de a plăti cu aceeași monedă o faptă greșită. 
Povești interesante despre lucruri reale. Reîntoarcere la un obicei mai vechi. Se 
discută despre funcții. Ritmul vieții este schimbat. Dezvoltarea este afectată. 
Succesul este pus pe seama puterii. Armonia și frumusețea sunt construite. Ne 
câștigăm propria existență cu efort personal. Sunt combătute comoditatea și 
lenea. Avem un nou mod de a comunica. Percepem altfel realitatea. Se discută în 
termeni noi despre mândrie. 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. 

 
În noaptea de sâmbătă spre duminică Soarele va intra pe zodia Scorpion 

unde va sta aproximativ patru săptămâni. Momentul de față este susținut de 
trecerea Lunii printr-un alt semn de putere, prin zodia Leu, unde a intrat din seara 
zilei anterioare. Asta înseamnă că vibrația este deja pregătită, suntem motivați să 
ne implicăm în evenimentele sociale prin alte argumente, pentru a proteja alte 
valori, pentru a interacționa cu alte persoane. Se vor menține în această primă zi de 
tranzit al Soarelui prin zodia Scorpion aparențele sociale, tocmai pentru că Luna 
din zodia Leu se va implica în unghiuri frumoase cu Venus, Jupiter și, respectiv, 
Saturn. Se va pune problema pe finalul acestei săptămâni asupra unui efort, asupra 
necesității adoptării unui nou program de lucru, cu mai multă duritate sau cu mai 
multă încrâncenare. Cei superficiali care nu s-au descurcat prea bine de-a lungul 
acestei săptămâni cu coloritul dur al aspectului exterior, vor afișa pe finalul 
săptămânii tendințe dogmatice. Vor fi mai puțin interesați de ceea ce trebuie 
protejat, de blândețe, de frumos și mult mai interesați de extravaganță, de reușita 
personală, de bani, avere sau imagine publică. Asta înseamnă că imediat ce Soarele 
a intrat pe zodia Scorpion, beneficiind și de suportul Lunii din Leu, oamenii 
testează puterea, dar nu pentru a se pregăti, pentru a fi în formă atunci când se va 
întâmpla să parcurgă un eveniment major, ci din orgoliu, pentru fală, pentru a se 
mândri, pentru a se preamări pe sine. 

Mulți susțin că istețimea Scorpionului este o calitate superioară pe care 
celelalte zodii nu o au. Unii pasionați de astrologie care au o simpatie specială față 
de acest semn, chiar exagerează lăudând prea mult rezultatele pe care o persoana le 
poate obține folosindu-se de istețimea care vine din zodia Scorpion. A fi ascuns și a 
vâna, a te strecura precum șarpele, a avea pregătit tot timpul veninul pentru a-ți 
rezolva o problema este o dovadă de istețime, de pricepere în arta războiului, dar 
nu este un lucru bun. Așadar, cel care alunecă în panta aceasta, care crede că este 
bun doar pentru că această lume degradată îi confirmă calitățile, nu arată decât că 
se descurcă ușor cu ceea ce are de făcut acum, că reușește să gestioneze un fond 
specific acestei lumi materiale, nu că este o ființă superioară. Poate de aceea și 
pedepsele care vin din această zodie sunt atât de dure, poate de aceea și mesajele de 
transformare pe care le primește o persoană care folosește energia Scorpionului 
sunt bazate exclusiv pe înțelegerea și practicarea compasiunii. Fără compasiune, 
istețimea este luciferică. 
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Prin urmare, finalul săptămânii ne arată care sunt puterile pe care le avem 
și de care ne vom folosi în următoarele patru săptămâni pentru a ne argumenta 
încrederea în sine sau demersurile pe care le considerăm importante. Este clar că 
începând cu 23 octombrie realitatea ni se va înfățișa altfel, o vom vedea altfel, o 
vom simți altfel și, în consecință, vom fi interesați să interacționăm cu cei din jur 
altfel decât am făcut-o de-a lungul acestei săptămâni sau în săptămânile anterioare. 
Pentru că zodia Scorpion încurajează spiritul practic, coborâm din această zonă 
imaterială, renunțăm la visul de a ne construi o viață frumoasă, considerând că 
armonia și frumusețea pot fi modelate, pot fi construite din lut. 

Firile inferioare vor arăta pe finalul săptămânii atitudini dogmatice, se vor 
aprinde foarte ușor, vor reacționa dacă le este orgoliul înțepat, vor suferi pentru că 
nu sunt elogiate, deși nu au calități aparte cu care să intervină acum. Pot ieși din 
această parte întunecată dacă se preocupă de mister, dacă își amintesc că încă de 
vreo câteva ori de-a lungul acestei săptămâni li s-a recomandat să asculte mai mult, 
să urmărească mai atent comportamentul celorlalți, să nu-i privească de sus. 
Istețimea fără compasiune îl face pe om să privească de sus, să nu comunice, să nu 
interacționeze, ci să acorde diverse roluri partenerului de dialog. Dacă acesta 
îndrăznește să-și iasă din rolul care a fost atribuit, se va trezi cu o pedeapsă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu renunța la contactul cu 
elementele abstracte. Prin Scorpion, coborârea în materie înseamnă, în mare parte, 
coborârea în păcat. 
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24 - 30 octombrie 2016 este săptămâna suprapunerilor și a mixturilor 
obositoare. De-a lungul acestui an nu am mai avut parte în modul acesta de o 
combinație atât de amplă în ceea ce privesc firele destinului, în ceea ce privesc 
mesajele personale raportate la cele colective. Vom vedea că fiecare zi a acestei 
săptămâni reprezintă un crescendo către această înțelegere referitoare la cum 
anume se suprapun aceste fire ale destinului și care sunt reziduurile lor ce devin 
aliaje ciudate, mixturi obositoare. Apoi, poate fi considerată și o săptămână a 
severității, a nevoi de a descoperi respectul față de valori, față de oameni, față de 
puterile pe care le au. Pentru că acum aceste puteri sunt expresii ale destinului 
personal, dar și emanații ale impulsurilor de moment, prin suprapunerile și 
combinațiile de acum vor putea fi observate mult mai bine. Este posibil ca de-a 
lungul acestui an să ne fi înșelat asupra calității pe care anumite persoane ar trebui 
să le îndeplinească față de prieteni, față de familie ori față de comunitate. Avem 
ocazia în această săptămână să vedem adevărata lor calitate și ceea ce vom vedea ar 
trebui să fie decisiv pentru demersurile următoarelor luni sau poate chiar pentru 
demersuri care depășesc în amploare și profunzime anul 2016. 

La capitolul evenimente astrale acest interval aduce trecerea lui Mercur pe 
zodia Scorpion, împlinirea careurilor Venus-Neptun, Venus-Axa Dragonului, 
Marte-Uranus, a sextilelor Venus-Jupiter, Marte-Chiron, Mercur-Capul 
Dragonului, a conjuncțiilor Soare-Mercur, Venus-Saturn, dar și, în ultima zi a 
acestei săptămâni, a fazei de Lună nouă. 

Rămâne de văzut cât vom reuși să integram aceste mesaje minunate. Reușita 
va depinde de cât de motivați vom fi să respectăm destinele celorlalți, să le 
acceptăm manifestările simple sau excentrice, de cât de toleranți vom fi cu toate 
aceste emanații urâte sau caustice ce ar putea să vină din partea lor. Din acest 
punct de vedere săptămâna ar putea fi una care să ne creeze impresii foarte severe, 
atitudini categorice față de anumite persoane de la care să nu ne mai întoarcem. 
Dacă ni s-a părut că în săptămânile anterioare am avut, fie un moment de respiro, 
fie altele care ne-au solicitat foarte mult fără a vedea rostul a ceea ce am trăit și am 
conștientizat, fără a vedea dacă am muncit pentru un scop util, nobil sau important, 
săptămâna aceasta ne aduce mari confirmări. Unele vor ține doar de o echilibrare 
emoțională, însă cele mai multe vor fi confirmări prezentate la modul deschis, clar, 
limpede. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti de 
exemplul părintelui Arsenie Boca, cel care ne-a arătat cum poate fi dusă o lumânare 
aprinsă în furtuna. Cine are pentru ce arde, va arde. Cine crede ca arde pentru un 
preț, se va stinge. Cine crede că a venit în această lume pentru a fi o lumânare 
plimbată de alții nu va putea găsi acum întunericul care să îi confirme strălucirea, 
lumina. Îi va lipsi pentru că nu-l vede. Nu-l va vedea pentru că nu l-a cunoscut 
niciodată. Nu l-a cunoscut niciodată pentru că, de teamă, l-a evitat. A crede în 
întuneric înseamnă a fi fără lumină. A fi o lumânare aprinsă în furtună pe care 
întunericul nu o stinge înseamnă a fi viu. Omul viu nu arde pentru întuneric, ci 
pentru a-l risipi, la fel cum teama de rău nu este un argument pentru a arde de 
dragul luminii. Calitatea vieții personale va depinde foarte mult de maturitatea pe 
care o vom acumula în această săptămână.  

 



Săptămâna 24 – 30 octombrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 20 octombrie 2016, ora 5:00 

Luni, 24 octombrie 
Luni 24-10-2016  6:26    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Luni 24-10-2016 15:25    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Luni 24-10-2016 22:16    Luna (Leo) Squ (Sco) Juno 

Luni 24-10-2016 23:46 Mercury (Lib) --> Scorpio 
 

Relațiile sociale nu mai sunt confortabil. Nevoie de independență. Se 
depășește o barieră de comunicare cu o persoană dragă. Obținem un avantaj pe 
care nu știm să îl reproducem. Diplomație pusă la încercare. Dezvoltarea și 
evoluția sunt acum procese subiective. Victoria este mai mult simulată. Ne 
gândim prea mult la progres și facem puțin pentru asta. Interes pentru carieră. 
Preocupare față de servicii sociale sau față de servicii oculte. Se depășește un 
obstacol. Interes superficial față de opiniile celorlalți. Avem nevoie de abilități noi. 
Se fac speculații. Există o problemă și ea poate fi rezolvată prin responsabilitate. 
Cadrul afectiv se modifică. 

 
Luna se află acum pe finalul tranzitului său prin zodia Leu urmând ca în 

dimineața zilei următoare să treacă pe zodia Fecioară. De asemenea, pe final de 
zodie Balanță se află și Mercur, planetă care, cu puțin timp înainte ca ziua să se 
încheie, va trece pe zodia Scorpion. Momentul acesta devine unul foarte complicat 
de un neadevăr pe care oamenii vor să-l spună cu insistență și care, până la finalul 
acestei zile, se poate transforma într-un motiv de teamă. Cadrul general nu este 
unul dintre cele mai bune, dar ne încurajează să ne exprimăm. Dacă până acum am 
acumulat adevăruri parțiale sau minciuni, asta vom exprima. Dacă faptele bune ne-
au definit, dacă au interacționat pentru o realizare socială de care să se bucure și 
alții, etapa 24 octombrie va fi foarte bună pentru că va conține această notă. 

O altă componentă care va face ziua de 24 octombrie celebră este cea legată 
de motivul pentru care dorim o schimbare. Pe final de zodie Balanță, Mercur 
intervine prin tentația de a face mai multe lucruri deodată, tocmai pentru a nu ne 
ocupa de ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că persoana în cauză, 
individul care invocă motivul acesta al risipei, al împrăștierii, știe exact care este 
adevărul. De aici putem ajunge la o concluzie foarte simplă. Cel care se exprimă va 
face în așa fel încât să spună altceva decât știe că există în realitate, decât ceea ce îi 
ajută pe ceilalți. 

Există și o parte bună pe care o vom resimți cu putere în special spre finalul 
acestei zile. Ne eliberăm de această presiune a angajamentelor, promisiunilor, a 
lucrurilor care trebuie făcute și pe care nu mai vrem să le împlinim, a preocupărilor 
față de servicii sociale, față de domenii oculte, față de diplomație ori față de 
dezvoltare în general. Pentru că în mijlocul zilei Luna trimite un trigon către 
Uranus, toată această gamă de preocupări va fi atractivă pentru că îi face pe oameni 
să fie dinamici, să se implice în mai multe proiecte deodată, să li se pară că sunt 
buni în ceea ce fac. În realitate, avantajul acestei zile este obținut doar prin 
reproducere. Mercur pe zodia Scorpion face mintea mult mai ascuțită, iar pe 
oameni mai atenți la comportamentul lor și al celorlalți, la recompensele promise, 
la avantajele ce pot fi obținute prin exercitarea puterii. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne aduce motive de îngrijorare față de 
activitățile pe care le-am prestat în ultimele săptămâni și despre care nu vrem să 
spunem nimic nimănui. Pentru că Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia 
Leu, iar Mercur pe final de tranzit prin zodia Balanță, adevărul este îmbrăcat în 
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culori prea stridente, în haine prea mici, este răstălmăcit ori acuzat că servește unui 
interes obscur. Prin ceea ce ni se întâmplă în prima zi a săptămânii înțelegem că se 
modifică un cadru afectiv și până la finalul săptămânii această modificare trebuie 
să se încadreze pe o pistă nouă, trebuie să participe la combinații ciudate, unele 
dintre ele chiar foarte obositoare. Deși trecerea lui Mercur pe zodia Scorpion aduce 
mult spirit practic, la fel cum vom vedea și trecerea Lunii pe zodia Fecioară, nimic 
din ceea ce facem astăzi nu amintește de eficiența pe care o vom dovedi începând 
cu 25 octombrie, adică începând de mâine. Astfel, 24 octombrie devine o zi a 
contestațiilor sterile, a obsesiei pe care o au cei care vor cu orice preț să capteze 
atenția, cei care sunt foarte demonstrativi. Ceea ce este bun în această zi ne trezește 
interesul față de noi nevoi. Prin aceste noi nevoi, abordate cu maximă determinare 
până la finalul acestei săptămâni, avem ocazia să devenim puternici, mai buni sau 
mai responsabili. Dacă toate celelalte trăsături ale zilei de 24 octombrie sunt 
obositoare, pentru realizarea aceasta merită să îndurăm totul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a încerca să reducem agitația 
momentului prin invocarea liniștii. Unii se întorc la liniște imaginându-și un lac 
nemișcat, alții că plutesc pe un nor. Sunt oameni care se liniștesc atunci când își 
imaginează că privesc ploaia de sub streașina unei case ori că se află pe vârful cel 
mai înalt al unui munte. Nu contează ce instrumente folosim, important este 
rezultatul. 

 
Marți, 25 octombrie 

Marti 25-10-2016  6:18    Luna (Leo) --> Virgo 

Marti 25-10-2016  7:19    Luna (Vir) Sex (Sco) Mercury 

Marti 25-10-2016 10:46 Sun (Sco) Sex (Vir) Luna 
Marti 25-10-2016 23:54    Luna (Vir) Squ (Sag) Venus 

 

Se apelează la o nouă metodă de lucru. Gândurile sunt răvășite. Se modifică 
un standard. Timpul este judecat după intensitatea emoției. Personalitatea 
influențează mai mult decât rezultatele muncii. Tranziție către o situație ciudată. 
Se sfârșește un drum. Primim o replică dureroasă. Suntem îndemnați să învățăm 
disciplina. Cuvintele au mare greutate. Vorbim elegant, dar nu și frumos. 
Adevărul doare. Se stabilesc repere într-un schimb sau într-o colaborare. Viteza 
de lucru este precisă. Consultanță. Management corect. Sunt judecate persoanele 
după rezultatele muncii. 

 
Puterea individului va crește acum în funcție de calitatea faptelor sale. Vom 

întâlni oameni care vor reușit să se impună foarte ușor prin cuvânt, prin termene, 
prin rezultatele pe care le vor invoca foarte ușor din ceea ce au împlinit în 
săptămânile anterioare. Pentru că ziua, în mare parte, este dominată de careul 
Luna-Venus, vor exista și oameni care vor prefera să-și aducă din trecut 
dezamăgiri. Fie că sunt realizări, fie că sunt dezamăgiri, acestea au o greutate 
teribilă asupra destinului personal. Pe 25 decembrie oamenii se preocupă de 
șlefuirea personalității, de diminuarea caracterului ilicit al unor evenimente și vor 
să meargă mai departe fiind acceptați de comunitate cu aceste preocupări. Cu alte 
cuvinte, cu toate că Mercur se află pe zodia Scorpion și Luna pe zodia Fecioară, iar 
aceste două poziții ar trebui să ne vorbească despre adâncirea în materie, despre 
descoperirea unor elemente ascunse, despre istețime și viclenie, în realitate, se 
produce o schimbare care ne va proteja de înțepenire, pentru că aceste valori se 
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suprapun peste aspirații care depășesc în intensitate ori în profunzime cadrul 
acestei săptămâni. Practic, asta indică și prima jumătate a devize generale aplicată 
acestei săptămâni, cea care se referă la suprapuneri. Dorința de concret se 
suprapune peste o țintă imaterială, una afectivă, peste o patimă și combinația 
acestora ar trebui să-i facă pe oameni mai puternici ori, cel puțin, mai pregătiți 
pentru ceea ce urmează să se întâmple până la finalul acestei săptămâni. 

Referindu-ne strict la unghiurile care se împlinesc în această zi, momentul 
acesta ne aduce interes pentru schimb de valori, pentru clarificare, pentru 
descoperirea unui secret sau pentru împăcare. Deși este nepotrivit să vorbim 
despre împăcare pe careul dintre Lună și Venus, impulsul acesta, care suprapune 
ceea ce este foarte important în prezent cu ceea ce se întinde pe o perioadă mare de 
timp, face din 25 octombrie punctul în care se întâlnesc două idealuri, două 
destine, două ținte, ceea ce va produce, așa cum se întâmplă în fizică prin principiul 
vaselor comunicante, un rezultat bun. Una dintre ele este mai puțin importantă 
pentru ceea ce reprezentăm ca ființă socială, dar importantă pentru confortul de 
acum, iar cealaltă este esențială pentru a ne menține pe o linie a echilibrului, chiar 
dacă acest echilibru, în perioada de față, pe acest final de an 2016, este cu capul 
spart și pantalonii rupți, chiar dacă se referă doar la bucuria dată de sărăcia 
bordeiului în care trăim. 

Prin urmare, 25 octombrie încearcă să ne modifice viteza de lucru sau să 
ne aducă în fața unor noi metode. Unii vor fi foarte încântați văzându-se eficienți 
deși până acum nu au fost, că sunt ajutați, încurajați sau respectați de cei cu care 
interacționează. În mare parte, multe dintre cele pe care le vom aborda în această zi 
par să fie pe final de drum. Unele se finalizează prin declarații, altele se termină 
pentru că individul care le animă nu mai are putere. Indiferent cum se consumă 
unul dintre cele două trasee, există celălalt fir care poate duce mai departe intenții 
ale individului de a produce o schimbare importantă în viața sa. Lucrurile ar putea 
să meargă foarte rău dacă ambele trasee, atât ceea ce aducem din și care se referă la 
o perioadă mai mare de timp, cât și ceea ce trăim acum, au o componentă 
răzbunătoare, egoistă, invidioasă. Din fericire, chiar și aceste persoane care sunt 
consumate de gânduri urâte pot deveni mai bune sau pot avea în după-amiaza 
acestei zile un moment de liniște, de deschidere, pot atinge nivelul maxim de 
pozitivitate la care le este permis să ajungă. Condiția ca acest lucru să se întâmple 
ține de anturaj. Unii vor considera că sunt atât de isteți încât știu să se înconjoare 
de oameni care să le furnizeze răspunsuri ori să îi ajute să iasă din situații 
încurcate. Ceea ce se întâmplă pe 25 octombrie ține doar de noroc. Au norocul ca 
acești oameni să fie dispuși în momentul de față să le dăruiască din binele lor 
pentru a vedea că se poate trăi și altfel. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a spune astăzi adevărul. Dacă 
ni se pare că formularea lui este prea dureroasă, prea periculoasă atunci să tăcem. 
Important este să evităm minciuna cu orice preț. Cine nu evită minciuna, acum 
când există puțină susținere din partea celorlalți, arată că este un om laș. 
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Miercuri, 26 octombrie 
Miercuri 26-10-2016  0:24 Luna (Vir)Opp[Pis] Neptune 

Miercuri 26-10-2016  1:06    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Miercuri 26-10-2016  4:54   Venus (Sag) Squ [Pis] Neptune 
Miercuri 26-10-2016  8:58 Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Miercuri 26-10-2016 11:36    Luna (Vir) Tri(Cap) Pluto 

Miercuri 26-10-2016 11:39   Venus (Sag) Squ [Vir] North Node 
Miercuri 26-10-2016 16:27    Luna (Vir)Sex(Sco) Lilith 

Miercuri 26-10-2016 18:18   Venus (Sag) Sex (Lib) Jupiter 
Miercuri 26-10-2016 21:33    Luna (Vir)Tri(Cap) Mars 

Miercuri 26-10-2016 23:31 Luna(Vir)Opp [Pis] Chiron 
 

Oamenii sunt prea ușor criticați. Drumurile se încurcă. Viața se răstoarnă 
ori este judecată după bătălii. Conflicte inutile. Se discută despre război și pace. 
Voința este complicată. Norocul nu poate fi judecat după sentimente, ci după 
fapte. Dragostea necondiționată este ignorată. Nu sunt apreciați oamenii care 
schimbă soarta omenirii. Se depășesc anumite obstacole prin estimări corecte. 
Greutate în adoptarea unor decizii. Ne sunt reamintite lucruri importante. Este 
nevoie de perseverență și etică. Relațiile între eu și celălalt se bazează pe 
autoritate. Provocare enormă. Schimbări majore atât la nivel individual cât și la 
nivel colectiv. Regenerarea poate fi efectuată. Crearea unei baze printr-un sprijin 
important. 

 
Din capul locului, 26 octombrie este cea mai interesantă zi a acestei 

săptămâni. Venus este vedeta incontestabilă pentru că va trebui să treacă prin trei 
unghiuri: un careu cu Neptun, un alt careu cu Axa Dragonului și un sextil cu 
Jupiter. Binele și răul se îmbină într-un chip atât de neobișnuit încât se poate 
ajunge foarte ușor la motive de război, dar, în egală măsură, se poate renunța la un 
conflict pentru dragoste, pentru un proiect ambițios, pentru a demonstra voința la 
cote foarte înalte. Cert este că prin evenimentele zilei de 26 octombrie oamenii 
înțeleg multe, spre exemplu faptul că acum, pe final de luna octombrie, conflictele 
sunt inutile. Dacă până acum, în primele două zile ale acestei săptămâni, au 
discutat despre avantaje ca și cum întotdeauna sunt în stare să și le construiască, 
ecuația astrală a zilei de 26 octombrie aduce o greutate în adoptarea unor decizii 
tocmai pentru că nu reușesc, nici măcar din aproape în aproape, prin metoda 
pașilor mici, să-și contureze destinul, nu reușesc decât să obțină mici avantaje, să 
influențeze mici decizii, să joace teatru, să pară fericiți, simpli sau modești. 

Pentru că Venus este personajul principal, plasarea sa pe zodia Săgetător 
accentuează nevoia de strălucire, de a impresiona un auditoriu, iar unghiurile la 
care participă vorbesc despre faptul că nu se poate stabili dinainte calitatea 
faptelor, dacă un individ va dori să impresioneze prin motive bune sau rele. Pentru 
foarte mulți contează rezultatul, nu mijlocul, și iarăși ne întoarcem la deviza 
generală a acestei săptămâni care ne vorbește, în special în a doua sa parte, despre 
mixturile obositoare. Toate elementele care participă la această combinație, ce ni se 
par avantaje demne de luat în seamă, în timp ce ele sunt, de fapt, niște 
compromisuri, vor provoca mai târziu reacții dure pe zona publică, unele dintre ele 
chiar revoltătoare. Totuși, 26 octombrie ar trebui să ne vorbească despre dragoste 
în niște termeni pe care îi invocăm doar la zi de sărbătoare, doar la o aniversare, 
doar când ni se întâmplă ceva cu totul ieșit din comun. Luna va trece acum prin 
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opoziția cu Neptun, prin conjuncția cu Capul Dragonului (se inițiază un nou ciclu 
draconitic) și prin multe alte unghiuri bune și rele, ceea ce arată că, din dorința de 
a-și găsi un rost practic în lume, omul se va implica acum în mai multe tipuri de 
activități, va părea neobosit în a acumula, în a se prezenta față de ceilalți prin ceea 
ce îl preocupă  mai mult ori face mai bine, în a alege sau a schimba. Desigur, pentru 
că toată această conjunctură nu este una fericită, ci ar trebui să devină fericită, 
tuturor ar trebui să ne fie foarte clar că modificările arbitrare ale zilei de 26 
octombrie produc urmări negative. 

Prin urmare, 26 octombrie ne încurajează să impresionăm, să ne 
consumăm o mare parte din energie pentru a depăși limite, pentru a ajunge foarte 
sus, pentru a escalada un pericol sau pentru a ne strecura pe sub pielea cuiva în 
ideea că doar în felul acesta ne vom proteja de pericolele pe care le așteptăm. 26 
octombrie devine și o zi de grijă pentru oamenii care nu știu cum să procedeze, nu 
au fost niciodată fericiți, nu le mai place să fie fericiți pentru că li se pare că sunt 
penibili, că îi enervează bucuriile celor cu care interacționează, că nu le este permis, 
fie de puterile altora, fie de cadrul legal, să obțină atât de multă bucurie prin 
suferințele celorlalți pe cât de mult și-ar dori. Ciudățeniile acestea sunt susținute de 
faptul că apar fire ale destinului care se întrepătrund și numai o persoană cu minte 
foarte ascuțită, cu un spirit de observație foarte dezvoltat ori înzestrat cu 
capacitatea de a simți energia și de a anticipa evenimentele viitoare ar putea să 
observe că în momentul acesta nu vorbim despre fuziune, despre asocieri pentru 
obținerea unui ideal comun, ci despre o amestecare abuzivă a două forțe care se 
ciocnesc. Dacă oamenii vor crede că se înțeleg bine cu ceilalți acum pentru că există 
o rezonanță, pentru că se atrag ori că au un țel comun, vor vedea până la finalul 
acestei săptămâni că se înșală. Firele destinelor lor nu se atrag acum, ci se ciocnesc. 

Un om care poate separa impactul marilor evenimente sociale, care-și 
urmează cursul indiferent de starea de moment a individului, de confortul zilei de 
26 octombrie va înțelege că nimic din ceea ce țipă foarte tare acum nu se va regăsi 
în proiectele lunii noiembrie sau în cele ale lunii decembrie. Zgomotul de acum este 
produs doar pentru că aceste două direcții se ciocnesc. Impactul îl produce, nu țelul 
în sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne propune astăzi să 
respectăm dreptul la opinie al celor care vor neapărat să se exprime. Urmărind 
desfășurarea acestui moment am putea vedea cele două forțe care se îmbină atât în 
cazul lor cât și în cazul nostru. Doar așa putem înțelege că marile proiecte ale lunii 
octombrie sau ale finalului de an 2016 nu depind de șansa sau ghinionul zilei de 26 
octombrie. 
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Joi, 27 octombrie 
Joi 27-10-2016 10:10    Luna (Vir) Sex (Sco) Juno 

Joi 27-10-2016 16:52    Luna (Vir) --> Libra 

Joi 27-10-2016 19:17 Sun (Sco) Con (Sco) Mercury 
 

Putere de concentrare negociere derulată mai simplu. Ne reamintim de 
frumusețe și armonie. Preocupare față de valori materiale. Asocierile sunt 
judecate după rezultate. Ne așteptăm să primim mai mult. Frumusețea și 
perfecțiunea sunt incompatibile cu direcția spre care ne concentrăm. Nevoie de 
mișcare. Ne programăm un studiu. Este nevoie de control alimentar sau de dietă. 
Intoleranță față de transformarea unei energii sau chiar a hranei. Destinderea și 
simțul umorului sunt considerate jucării. Avem nevoie de șansă sau de câștig. 
Succes prin ajutor sau prin acțiuni care servesc, susțin, protejează. 

 
Mijlocul săptămânii ne aduce o mare putere de concentrare. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că Soarele va trece prin conjuncția cu Mercur și oamenii se vor 
simți puternici prin ceea ce cunosc și, în plus, vor dori să și demonstreze lucrul 
acesta. Am văzut că primele trei zile ale săptămânii au fost generoase, atât prin 
îndemnuri pozitive, cât și prin îndemnuri negative, iar de aici se poate ușor deduce 
că dacă vor fi interesați să se ocupe de ceva anume vor avea din abundență ceea ce 
să facă, vor avea suficient material de lucru, vor avea și putere, dar și timp. Asta 
scoate în evidență o mare ciudățenie a zilei de 27 octombrie privită în contextul 
perioade curente. Toate celelalte zile au, printre altele, și această componentă a 
lipsei timpului adecvat unui proces de lucru, a neputinței de a ne încadra într-un 
termen, de a respecta o promisiune. Prin fuziunea celor două energii astrale pe 
zodia Scorpion totul se comprimă, totul devine foarte eficient, totul va fi făcut cu 
randament maxim. 

Desigur, ne place să credem că toată această presiune socială reprezintă un 
veritabil motiv pentru schimbare comportamentală. Având în vedere că această 
conjuncție se produce pe zodia Scorpion trebuie să luăm în calcul și faptul că una 
din realizările zilei de 27 octombrie ar putea să fie o mare pierdere pentru un om 
bun, o mare lovitură dată unui om foarte sensibil, o mare trădare. Prin 
obiectivitatea sa, acest context astral face ca intensitatea să treacă înaintea calității. 

Având în vedere că Luna va trece pe zodia Balanță în după-amiaza acestei 
zile ceea ce este rău va purta, de asemenea, o înfățișare foarte bună, foarte 
atractivă, va avea un argument credibil, va putea să susțină un ideal ambițios ori 
măcar să-l simuleze. De aici înțelegem că multe din demersurile zilei de 27 
octombrie vor merge mai departe umăr la umăr cu zăpăceala zilei anterioare. Pe 26 
octombrie, când Luna a trecut prin Capul Dragonului, am primit îndemnuri de a ne 
șlefuim natura spirituală, de a fi mai curați la suflet de a constata că adoptarea unei 
diete alimentare simple și naturale nu vine doar din considerente nutriționale, ci și 
din cele spirituale. Momentul foarte concentrat al zilei de 27 octombrie poate duce 
mai departe observațiile zilei anterioare printr-o decizie categorică. Unii se vor 
hotărî să țină o dietă pentru că vor să aibă talie de viespe, chipul luminos sau nu 
mai vor să aibă probleme digestive. În egală măsură, dacă se vor ține de acest 
angajament, dacă se vor ține de această dietă vor obține și rezultate spirituale. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unui moment categoric, 
de decizie puternică, în mare forță, ce ar putea să pară, inițial, un element 
incompatibil cu idealul formulat până acum sau cu nevoia prezentului. Cert este că 
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toată ziua vom fi animați de sentimentul de a face ceva neobișnuit, de a mai adăuga 
o sarcină la programul zilnic, de a da un telefon unui prieten pe care nu l-am sunat 
de foarte mult timp, de a surprinde pe cineva, în cele mai multe din cazuri, în mod 
frumos. Prin această intensitate, momentul de față accentuează o mișcare, o 
eliberare de o mare presiune, dar aduce și o observație foarte utilă. Acționând, 
lăsându-se în voia mișcării, oamenii își dau seama care le sunt puterile. Apoi, unele 
decizii care pot fi adoptate acum pentru a impresiona prin materialism, prin 
administrație, prin disciplină, produc un ecou foarte bun în plan spiritual și de aici 
vine și marea realizare a zilei de 27 octombrie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi liniștiți în mișcare. Dacă 
punem agitație în mișcare atunci riscăm să distrugem partea frumoasă a acestui 
demers. 

 
Vineri, 28 octombrie 

Vineri 28-10-2016  5:49    Mars (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Vineri 28-10-2016 13:44    Luna (Lib) Con (Lib) Jupiter 

Vineri 28-10-2016 17:45    Luna (Lib) Sex (Sag) Venus 

Vineri 28-10-2016 20:54    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Vineri 28-10-2016 23:11    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 
 

Este nevoie de hotărâre. Un model arhetipal ne ajută să descoperim un nou 
drum în viață. Posesivitea este combătută prin comunicare. Luptăm împotriva 
conflictelor inutile. Paradoxuri ușor de înțeles. Curajul și onestitatea sunt surse de 
profunzime și disciplină. Tensiunile se transformă în melancolii. Surpriză de 
proporții în fața unui adversar. Succes obținut dintr-un schimb personal. Se 
doboară un adversar slab. Se coboară o mască. Structura emoțională este ușor 
instabilă. Agitație pe o căutare care nu oferă rezultate imediate. Lucrurile 
importante vin din partea celorlalți. Deplasarea și mișcarea sunt abordate cu 
mult interes. 

 
Pentru că Luna va trece prin conjuncția cu Jupiter, iar Marte va atinge faza 

maximă a sextilului cu Chiron, vom avea azi nevoie de o confirmare. Unii vor cere 
confirmarea unor sentimente, alții vor cere dovezi de curaj, de îndrăzneală, de 
sinceritate. Cert este că momentul de acum ne va pune în fața unor lucruri care nu 
mai pot fi schimbate, care nu mai pot fi date înapoi, care sunt categorice prin 
rezultatul pe care-l anunță sau prin ceea ce ne arată că urmează să se întâmple. 
Având în vedere că ziua este definită în mare parte de reactivarea unor procese 
interioare, impactul acesta poate trezi și mânii în sufletele celor chinuiți, invidie 
celor care nu au fost în stare să treacă probele destinului până acum, care nu au 
avut curajul necesar și nici onestitatea cerută pentru a opri agitația personală și a 
face o faptă bună. Momentul zilei de 28 octombrie nu vorbește atât de mult despre 
faptele bune ale oamenilor slabi, cât despre faptele bune ale oamenilor puternici 
care promit intrare într-o perioadă de normalitate. Deocamdată, având în vedere că 
suntem într-o săptămână unde firele destinului se suprapun, se ciocnesc, impresiile 
vor fi, fie neclare, fie îngrijorătoare. Există un istoric al faptelor care a generat 
realizarea de acum și care sunt aduse din trecut împreună cu neînțelegerile de 
atunci. Asta înseamnă că jumătate din această realizare va înspăimânta, însă 
cealaltă va avea aparență unor modificări foarte bune. 
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O altă latură a nevoii de confirmare pe care o vom solicita pe 28 octombrie se 
referă la necesitatea de a conviețui cu oamenii care au interpretat greșit prima 
jumătate a demersurilor ce au contribuit la realizările de acum. O parte din scopul 
pentru care anumite personaje sunt evidențiate față de ceilalți constă în puterea pe 
care o dețin acești oameni de a liniștii o agitație care ar putea duce la entropie, care 
ar putea strica mult coeziunea unui grup. Dacă aceste persoane sunt importante și 
nu înțeleg rolul pentru care sunt evidențiate acum, se vor preamări pe sine, vor 
crede că meritele le aparțin doar lor și vor pierde din vedere faptul că doar o parte 
din demers s-a bazat pe efortul lor, cealaltă parte a fost dată de absența unui 
competitor, de retragerea sa de teamă, absența unei susțineri ori din șantaj. Apoi, 
ca un bonus, aflăm și informații suplimentare despre acest demers, despre această 
evoluție a lucrurilor pe care nu le-am cunoscut până în momentul de față. 

Prin urmare, 28 octombrie aduce o forță teribilă îndreptată împotriva unui 
personaj slab. Puțin vor vedea că demersul de acum trebuie să scoată în evidență și 
faptul că un personaj care a participat la tot acest demers trebuie să fie văzut slab. 
Astfel, realizarea celui care învinge acum vine tocmai pentru că evenimentele 
trebuie să meargă mai departe în absența agitației pe care învinsul ar fi escaladat-o. 

Pentru omul obișnuit 28 octombrie aduce liniște, vindecare, apropierea de 
curat și de onestitate, dar nu prin constrângeri, ci într-un mod frumos care îl va 
face să înțeleagă și sentimentele frumoase, dar și melancolia, și oboseala unui 
consum teribil, dar și grija sarcinilor următoare. Marea realizarea a zilei de 28 
octombrie este aceea că scoate în evidență un rezultat foarte bun obținut în lupta 
împotriva conflictelor. De aici înțelegem că demersurile de acum confirmă faptul că 
personajul care va rămâne în istorie nu a participat la un conflict, ci a fost 
evidențiat pentru a-l stinge. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne preamări pe sine 
pentru realizările din ultima vreme, dar nici de a crede că aceste realizări sunt 
orientate exclusiv împotriva celor slabi. Există o forță de grup pe care trebuie să o 
respectăm acum, iar cel care, aflat în fruntea unei structuri crede că este în afara ei, 
adoptă încă de la începutul evoluției sale o mutare greșită: dorește să activeze în 
izolare. Un lider izolat devine o victimă perfectă. 
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Sâmbătă, 29 octombrie 
Sambata 29-10-2016  7:05    Mars (Cap) Squ [Ari] Uranus 
Sambata 29-10-2016 12:47    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

Sambata 29-10-2016 13:10    Luna (Lib) Squ (Cap) Mars 
 

Duritate. Explozie în fața unui factor ce nu poate fi modelat. Conflict între 
acțiune și profunzime. Voința puternică îi pune pe indivizii în conflict. Greutăți 
cauzate de inflexibilitate. 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. Suntem conștienți de 
nesiguranță. Atitudine rece, calmă și calculată. Detașarea este magnetică. Prea 
multă îndrăzneală lasă impresia de îndemânare. Sfidăm o regulă și suportăm 
consecințele. Preocupare față de abolirea unei suferințe. Abuzul este divulgat. 
Preocupările profunde ne duc în fața unor energii speciale. Lipsa de susținere 
activează un program periculos, poate chiar unul de autodistrugere. 
Creativitatea combate autodistrugerea. Valorile personale cresc prin iubire 
împărtășită. 

 
Ecuația astrală a momentului ne vorbește despre un rezultat prost. Toate 

unghiurile care se împlinesc în ziua de 29 octombrie sunt rele, susțin necesitatea 
unei clarificări, aduc un conflict într-un nou stadiu și oamenii vor crede că viața lor 
de fapt nu s-a schimbat în bine și că toate clarificările pe care le-au făcut de-a 
lungul acestei săptămâni, toate provocările pe care le-au acceptat nu au fost de bun 
augur. Nu este deloc un lucru simplu să trecem prin careul lui Marte de pe 
Capricorn cu Uranus de pe Berbec. De altfel, în această perioadă observăm că se 
reactivează careul pe care Uranus și Pluton îl formează de câțiva ani, deci se 
reiterează necesitatea unor confruntări, oprindu-se pentru o perioadă negocierile, 
tratativele. Faptul că în acest crescendo pe care îl tot indicăm de ani buni a apărut o 
slăbire a careului Uranus-Pluton este semnul că discontinuitatea a făcut bine celui 
slab pe seama căruia se duc, de regulă, războaiele. Cu toate că în acest ciclu al 
războiului apar discontinuități, în această săptămână sunt inventate noi motive de 
confruntare, nu continuarea amenințărilor mai vechi. Careul Marte-Uranus ne 
vorbește despre un război mai mic ce trebuie să se încadreze într-un război mai 
mare. Atunci când vine vorba de opoziția Lună-Uranus, de careul Lună-Marte, 
când pe fundal este foarte activ careul Marte-Uranus, motivele individuale pentru a 
duce mai departe un conflict sunt nenumărate. Unii vor spune că nu au bani, că nu 
au obținut statutul social pe care și l-au dorit, că au obținut ceea ce nu este 
important sau ceea ce au nu-i ajută, adică indiferent ce le vine în minte poate fi 
transformat într-un motiv de conflict. La acest capitol, 29 octombrie este cea mai 
proastă zi a săptămânii, când lucrurile se pot inflama de nimic, când orice am face 
nu putem ajunge la un rezultat foarte bun decât cu nervi, cu ceartă, cu tensiune sau 
cu frică. 

Cel care se confruntă de-a lungul acestei săptămâni cu probleme de sănătate, 
sunt informați că prin relația proastă dintre Marte și Uranus acestea se accentuează 
pornind de la o înțelegere greșită a unor simptome. Dacă au ocazia să meargă 
imediat la medic diagnosticul va conține erori, tocmai pentru că și simptomele sunt 
înșelătoare. Cu alte cuvinte, pe 29 octombrie se va împlini un paradox. Vom fi cu 
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adevărat conștienți de nesiguranța pe care o traversăm și de aici va veni și 
caracterul rece al unor decizii. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați 
într-un proces de cercetare spirituală vor reuși să transforme toată această 
agresivitate în creativitate. Vor porni de la dorința de a împărtăși ceea ce-i 
nemulțumește, se vor căuta unii pe alții, își vor împărtăși durerile, poate pe alocuri 
vor ieși și scântei, dar rezultatul în cazul lor va fi unul foarte bun. Doar prin 
reechilibrare relațională se poate depăși această înclinație către conflict. 

Prin urmare, 29 octombrie ne aduce în fața unui conflict care ar putea să 
ne sperie cu o formă de pedeapsă pe care nu o putem îndura, pe care nu o putem 
accepta. Elementul cel mai bun pe care am putea să-l facem în această zi este să 
consolidăm o legătură frumoasă cu cei cu care ne întreținem, cu prietenii sau 
cunoscuții, pentru a trece dincolo de aceasta atitudine rece și calculată sau pentru a 
schimba nota conflictuală, chiar dacă este bine argumentată, cu ceva mai bun, mai 
constructiv, mai eficient. 

Pentru că nota acestei zile este una conflictuală, ne va veni foarte ușor să 
acuzăm, să găsim vinovați, să credem că bucuriile vieții vin doar din păcate, din 
competiție, din conflicte. Schimbările de acum nu sunt bune, nu aduc o realizare, 
nu consolidează nimic, nu împlinesc nimic. Cei care nu vor ține cont de aceste 
recomandări vor deveni penibili, violenți într-un mod gratuit, își vor consuma din 
rezerve și se vor surmena într-un mod inutil. Nu vor avea nicio scuză că se simt 
nesiguri în fața unor episoade pe care nu le pot controla, că nu pot reechilibra sau 
nu pot schimba opinia unor persoane pentru că nu sunt de față, nu le mai întâlnesc, 
au pierdut o șansă, au întârziat. Cu cât vor fi mai îndrăzneți în această notă 
negativă cu atât se va vedea mai mult cât de neîndemânatici sunt. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu judeca oamenii după 
pericolul pe care-l reprezintă acum. Este posibil ca la momentul de față să 
definească un rol negativ, însă statutul lor pe această combinație a celor două fire 
de destin cu siguranță este altul. Momentul de față afectează în mod serios 
luciditatea. 

 
Duminică, 30 octombrie 

Duminica 30-10-2016  2:44   Venus (Sag) Con (Sag) Saturn 
Duminica 30-10-2016  4:00    Luna (Lib) --> Scorpio 

Duminica 30-10-2016 14:57 Mercury (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Duminica 30-10-2016 17:26 Mercury (Sco) Sex [Vir] North Node 

Duminica 30-10-2016 19:38 Sun (Sco) Con (Sco) Luna (New Luna) 
Duminica 30-10-2016 22:55    Luna (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Duminica 30-10-2016 23:14    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 
 

Optimism. Metoda de lucru este adaptată conform cerințelor. Câștig prin 
intermediul unui protector. Respect față de sine. Inspirație. Sensibilitate care 
ajută și susține. Resursele materiale se îmbunătățesc. 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. Avem acces la un potențial aparte. Conectare. 

 
Abia acum, pe finalul săptămânii, vom conștientiza în mare parte cam ce am 

avut de traversat de-a lungul acestei săptămâni epuizante. Acum vom vedea și care 
au fost elementele care s-au suprapus, dar și cele care s-au combinat într-o mixtură 
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obositoare. Ceea ce s-a suprapus a avut un caracter constructiv, iar ceea ce s-a 
îmbinat devine obositor pentru că fiecare individ care a lucrat cu acele instrumente 
a dorit să le ascundă. Prin această intenție de a ascunde ele s-au combinat, s-au 
întortocheat încât au reușit să contureze un nou tip de problemă. Pentru faptul că 
pe 30 octombrie se împlinește Luna nouă mulți au senzația că se află la început de 
drum. Până să ajungă la început de drum au de parcurs câteva unghiuri care, în 
marea lor majoritate sunt bune, dar care au mesaje mai vechi încadrate în ultimele 
minute ale unor demersuri mai vechi. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna 
nouă se împlinește în seara zilei de 30 octombrie și din acel moment se poate vorbi 
despre inițierea unui nou ciclu lunar. Până atunci suntem pe ciclu lunar vechi, cel 
care este dominat, în spațiul pe care-l analizăm acum, în această săptămână, de 
suprapuneri și mixturi obositoare. 

Conjuncția lui Venus cu Saturn, când Luna se află pe final de zodie Balanță 
ne vorbește despre o formă de respect pe care nu am vrut să o recunoaștem de-a 
lungul acestei săptămâni. Fiecare eveniment greu pe care l-am parcurs a cerut la un 
moment dat respectul. Cei care l-au oferit au văzut că episodul cu pricina se stinge 
sau devine foarte ușor. Cei care sunt mai leneși din fire ori mai încăpățânați, care 
nu au vrut să participe în modul acesta se vor vedea la sfârșitul săptămânii obligați 
de ceea ce trebuie să recunoască, să trăiască sau să împlinească, determinați de 
toată această structură să respecte. Prin trigonul lui Mercur cu Neptun, când Luna 
deja trece pe zodia Scorpion, respectul acesta, fie că este obținut prin constrângere 
sau prin liber consimțământ, se transformă în demnitate. Cu alte cuvinte, dacă 
avem puterea să depășim un obstacol personal, o ciudă, un gând de răzbunare, de 
umilință sau de marginalizare ne dăm seama că răsare Soarele și pe strada noastră. 
Modificarea produsă cu adoptarea respectului este de-a dreptul spectaculoasă și 
abia prin îndeplinirea acestei condiții se poate spune că putem începe un drum 
nou. În caz contrar, intrăm pe o altă cărare cu toate tinichele nerezolvate legate de 
coadă. 

Prin urmare, finalul săptămânii ne oferă prilejul de a deveni buni și de a 
ne simți bine procedând în felul acesta, eliberați de probleme sau degajați de 
răspundere inutilă. Dezvăluirile care se consumă acum ne ajută să ne conectăm la o 
altă rețea, să ne întreținem cu oameni care ne pot ajuta să ducem mai departe 
proiectele pe care le avem în derulare. Unii ar putea obține bani sau promisiunea 
unei remunerații, ridicarea unei interdicții sau promisiunea că aceasta se va 
întâmpla până la finalul acestui an. Practic, ceea ce se va consuma pe 30 octombrie 
reprezintă îmbinarea dintre cele vechi și cele noi care susțin necesitatea de a merge 
mai departe cu straie curate. 

Un alt element important pe care-l vom conștientiza în ziua de 30 octombrie 
este cel legat de putere. Dezvăluirile pe care le provocăm, informații pe care le 
aflăm de la alții pentru că punem o presiune pe sentimentul lor de vină, se pot 
transforma în tot atâtea motive de izolare. Adică oamenii să râdă și să se întrețină, 
să fie dispuși acum să interacționeze, dar pentru că obțin pe ascuns aceste realizări 
să devină în timp prizonierii propriilor opinii, crezând că pe viitor succesul le va 
veni doar aplicând această metodă. Impulsul de acum vine din zodia Scorpion, 
zodie tranzitată acum de Lună, semn care are o mare abilitate în a manipula 
sentimentele celorlalți în momentul în care ei se exprimă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta puterea binelui. 
Dacă binele ne îndeamnă astăzi să muncim mult, să-i respectăm îndemnul, dacă ne 
îndeamnă să ascultăm, să avem răbdarea necesară până când firul poveștii se 
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termină, iar dacă ne îndeamnă să dăruim, să nu ne gândim că în felul acesta 
rămânem săraci. Învățătura creștină ne spune că dăruind vom dobândi. 
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31 octombrie - 6 noiembrie 2016 este săptămâna cercurilor concentrice 
folosite într-un joc amețitor și a judecăților indirecte interceptate datorită jocului 
cercurilor concentrice. Mesajul acestei săptămâni este unul apăsător ce va inspira 
teamă omului laș, mincinos și perfid, dar pentru cel curajos și profund va aduce 
multiple motivații pentru a merge mai departe cu îndrăzneală și curaj. Această 
comparație cu cercurile concentrice se bazează pe faptul că fiecare zi are un mesaj 
clar: devine prin conținutul său un cerc care se rotește. Din fuziunea mesajelor 
acestor zile înțelegem că toate aceste elemente au același centru: un episod care s-a 
consumat în prima jumătate a anului, o ambiție, un țel foarte îndrăzneț sau o 
dorință pe care vrem acum cu orice preț să o împlinim. Cu cât ne implicăm mai 
mult în mesajul zilelor cu atât viteza de rotație a acestor cercuri va fi mai mare, iar 
jocul acestora amețitor. De aici înțelegem că, cel puțin în prima parte a mesajului 
sintetic aplicat acestei săptămâni, avem de-a face cu un paradox. Cu cât ne 
preocupăm mai mult de soluție sau pentru împlinire, cu atât energiile pe care le 
folosim ne zăpăcesc mai mult, cu atât mesajele devin mai ciudate sau mai confuze. 
Abia din a doua jumătate a mesajului înțelegem care este rostul pentru care ni se 
întâmpla așa ceva. Există elemente secundare care derivă din tot acest joc amețitor, 
există judecăți indirecte pe care persoanele implicate le emit și care pot fi 
interceptate tocmai pentru că aceste cercuri concentrice au o dinamică foarte mare. 
În cuvinte mai simple, în această săptămână își dau mâna oamenii agitați, iar 
ceilalți din jurul lor înțeleg mai multe despre agitația lor tocmai pentru că își unesc 
doleanțele, nemulțumirile sau ambițiile într-o structură mai mare care le va însuma 
pe toate acestea. 

Sigur, aceste ar putea să treacă neobservate pentru omul care preferă să fie 
foarte implicat în problemele cotidiene. Acest personaj va crede că problemele pe 
care le cunoaște ating un vârf, nu că se întâlnește acum cu mari complicații ale 
destinului, cu probleme pe care și le-a creat singur în prima jumătate a anului. 
Acești oameni vor fi în afara receptării judecăților indirecte, vor fi în afara 
observațiilor pe care cei din afara problemei activă în momentul acesta ar putea să 
le emită. Acești oameni nu înțeleg că totul face parte dintr-un plan, că aceste 
probleme mai mari sau mai mici au un centru, un punct comun care ne poate fi 
acum dezvăluit. Dezvăluirea aceasta devine pentru omul deschis și sensibil o piatră 
rară și la ea va face trimitere cel puțin până la finalul acestui an încercat, dar și pe 
parcursul anului următor.  

Nu vreau sa repet ceea ce deja este inserat în analiza fiecărei zile, dar doresc 
să spun, în plus față de ceea ce este deja consemnat în acest material, că pericolul 
cel mai mare al acestei săptămâni este factorul demonstrativ. Cine dorește să 
devină foarte convingător prin bine sau foarte convingător prin rău, sfârșește prin a 
fi convins de mesajul celuilalt. Ideal ar fi ca fiecare să ajungă la finalul acestei 
săptămâni cu mai multă libertate, cu mai multă putere, nu cu mai multe 
nemulțumiri. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți la 
echilibrul celuilalt. A ne fixa atenția în această zonă, chiar dacă cel în cauză nu 
cunoaște care este echilibrul, înseamnă a hrăni o rezonanță frumoasă care poate 
crea, deasupra cercurilor concentrice programate pentru această săptămână, o altă 
structură, mult mai simplă, mai rafinată și mai profundă care pornește tot din ceea 
ce deținem deja, tot din experiențele personale, dar nu din ambiții sau dorințe de 
schimbare abuzivă, ci din echilibru. 
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Luni, 31 octombrie 

Luni 31-10-2016  0:12    Luna (Sco) Con (Sco) Mercury 

Luni 31-10-2016 10:48    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Luni 31-10-2016 16:49    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Luni 31-10-2016 22:41    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 
 

Inițierea unui traseu îndrăzneț. Succes pe cale diplomatică ori într-un 
mediu artistic. Diminuarea importanței de sine are un rol esențial. Comunicarea 
este importantă. Combaterea sărăciei prin onestitate și muncă. Expansiune prin 
istețime. Susținere dintr-un plan nou. Încrederea în sine este zdruncinată de un 
exemplu prost înțeles. Reușita depinde de puterea de rezistență. Valorile 
importante se mișcă încet. Preocupări față de trăsăturile generațiilor. Implicații 
sociale majore ale unor decizii personale. Liderii sunt avantajați. Transformările 
negândite sunt distructive. Contactul cu valorile abstracte. Se pune în aplicare un 
sfat înțelept. Creativitatea manifestă o energie nouă. 

 
Prima zi a săptămânii și ultima a lunii octombrie ne pune în dificultate. În 

primul rând, în noapte de duminică spre luni, Luna va trece prin conjuncția cu 
Mercur urmând ca întreaga zi să fie dominată de conjuncția sa cu Luna neagră, 
aspect care se va împlini spre seară. În faza ascendentă a acestei conjuncții avem 
sextilul Luna-Pluton, iar în faza descendentă trigon Lună-Chiron. Toată această 
secvență socială ne aduce în fața unei necesități pe care nu o putem îndeplini decât 
dacă spunem adevărul. Așadar, ca un recul, 31 octombrie poate deveni foarte ușor 
și o zi a minciunii prin expansiune, a abuzurilor argumentate de teama de sărăcie, a 
distrugerilor susținute de nevoia de succes sau de confort. În felul acesta, înțelegem 
că debutul acestei săptămâni se face prin inițierea unui traseu îndrăzneț, cel care va 
avantaja liderul, dar va dezavantaja omul simplu. Deja prin ceea ce se construiește 
în această săptămână și, implicit, în această zi, jocurile sunt făcute, acum avem 
doar șansa sau, pentru unii, neșansa, să vedem că deciziile sunt deja luate și că nu 
le mai putem schimba. Unii vor simți foarte corect vibrația  momentului observând 
că reușita lor depinde foarte mult de puterea de rezistență. Ceea ce se începe cu 
această săptămână se bazează mult pe puterea de a rezista și pe modul cum o vom 
argumenta, nu doar în celelalte zile până duminică, ci și de-a lungul lunii 
noiembrie, chiar până la finalul acestui an încercat. 

Pentru a înțelege mult mai bine mesajul momentului ar trebui să raportăm 
conținutul său la prima parte a devizei generale. Cine va lansa mesaje amețitoare 
care să zdruncine această rezistență personală arată că este un lup îmbrăcat în piele 
de oaie, adică un vechi lider care a distrus armonia pentru care a fost nevoie de o 
mare schimbare. Apoi, dacă merge mai departe cu această observație, înțelegem că 
modelele acestea noi s-au construit pe impactul direct al modelelor vechi. Lucrul 
acesta este cunoscut de liderii de acum și tocmai de aceea se ascund. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne oferă indicii referitoare la ce sunt 
dispuși să facă oamenii pentru confort, pentru avere, pentru putere. Mesajul Lunii 
din Scorpion nu se oprește aici, ci va mai exista o etapă și în ziua următoare, însă 
cel de acum, din ultima zi a lunii octombrie, este semnul că opinia generală este 
intens manipulată, valorile personale sunt modelate pentru a satisface nevoile 
câtorva persoane care s-au așezat, de la sine putere, în fruntea unui grup. Este 
posibil ca acest nou traseu să arate că se poate vorbi în continuare despre succes pe 



Săptămâna 31 octombrie – 6 noiembrie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 27 octombrie 2016, ora 5:37 

cale diplomatică, despre un avantaj obținut prin implementarea unui mesaj 
înțelept fără a exista o legătură directă între cel care inspiră și cel care pune în 
practică. Dacă ar fi să fim optimiști, dar asta doar în a doua parte a zilei, am crede 
că toate aceste transformări care își împlinesc acum o altă etapă au fost gândite în 
favoarea individului, pentru prosperitatea sa ori pentru a avea o viață liniștită și 
sigură. Având în vedere că această zi nu poate fi privită separat de celelalte zile ale 
intervalului, dar, mai ales, faptul că această inițiere a unui nou traseu se face ca 
urmare a unor ambiții individuale care trebuie în mod obligatoriu îndeplinite, 
înțelegem de ce aceste cercuri concentrice, desigur, ale puterii, folosite ca un joc 
amețitor cu care debutează această săptămână, vor ajunge destul de repede într-un 
punct misterios, acela care va fi definit de judecățile interceptate de abuzurile de 
putere, de ambițiile nemăsurate sau de ușurința cu care cel care este puternic vrea 
să devină și mai puternic pe seama celor slabi și săraci. Așa ajungem să înțelegem 
că, de fapt, luna octombrie a fost dominată de impulsurile care ne-au distanțat de 
păcat doar dacă am căutat adevărul în suflet, doar dacă am respectat reguli ale 
moralității, ale bunului simț. Doar în acest registru luna noiembrie nu va aduce 
revolta, nu va aduce sensuri fără sens și nici disconfort. După cum știm că ne-a fost 
luna octombrie ne putem deja creiona traseul următoarelor patru săptămâni, după 
proporția a ceea ce am respectat, am invocat de-a lungul lunii octombrie la fel ne va 
fi și luna noiembrie. În felul acesta, înțelegem că numai prin creativitate putem 
lucra printr-o energie nouă. Ceea ce este doar un lup îmbrăcat în haine de oaie va 
duce mai departe păcatul, abuzurile, promovarea promiscuității și a lipsei de 
respect. Toate acestea nu vin acum din tranzitul Lunii prin zodia Scorpion, ci au 
fost explorate cu mare intensitate în ultima perioadă pentru că țin de apanajul 
Lunii negre pe acest semn despre care am spus și în prezentarea generală a anului 
2016, dar și la momentul când s-a produs acest ingres, că aduce lucruri rele 
desfășurate pe ascuns. Cine are ochi de văzut le va aduce la lumină, cine nu, le va 
lăsa acolo ascunse și va crede că nu există. De asemenea, cine nu spune, cine nu 
verbalizează, înseamnă că nu vede. Tăcerea devine în această săptămână o expresie 
a orbirii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu accepta să fim triști doar 
pentru că alții sunt răi și doar pentru că le-ar conveni tristețea unui om simplu. 
Tristețea acestei zile devine revolta lunii noiembrie. Noi nu dorim să ne petrecem 
luna noiembrie prin revoltă pentru că nu ne-am petrecut luna octombrie 
adâncindu-ne în păcat, ci distanțându-ne de el. 
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Marți, 1 noiembrie 
Marti  1-11-2016  4:43    Luna (Sco) Sex (Cap) Mars  

Marti  1-11-2016 10:16 Sun (Sco) Tri [Pis] Neptune 

Marti  1-11-2016 12:30 Sun (Sco) Sex [Vir] North Node 
Marti  1-11-2016 13:21    Luna (Sco) Con (Sco) Juno 

Marti  1-11-2016 16:42    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Adâncă loialitate. Valorile personale nu mai corespund valorilor sociale. Se 
inițiază un proiect. Visăm la o schimbare majoră, însă nu se întâmplă nimic în 
sensul acesta. Primim un semn. Asocierile țin cont de simțul artistic, nivelul de 
cultură sau abilitățile practice. Se luptă împotriva unui rău dovedit. 
Responsabilitate căutată într-o zonă misterioasă. Nevoie de mai bine sau de 
evoluție. Comunicare la un nivel superior. 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. 

 
Luna își încheie acum tranzitul său prin zodia Scorpion lăsând în urma sa o 

impresie foarte ciudată față de loialitate, sinceritate sau dragoste față de valorile 
perene. Asocierile pe care le vom vedea în momentul acesta vin însă dintr-un alt 
sector. Relațiile bune pe care Soarele le realizează acum cu Neptun și cu Coada 
Dragonului lansează un mesaj încărcat de confuzie. Din capul locului, se poate 
spune că aceste dispuneri sunt bune, pozitive însă dacă vor fi proiectate în viitor vor 
deveni o sursă de dezamăgire. Deja avem prea multe dezamăgiri din luna 
octombrie, deja putem spune despre noi înșine că suntem o colecție de evenimente 
triste pe care încercăm acum să le înțelegem și nu mai este loc și de altele. Asta 
înseamnă că succesul de acum are nevoie să fie legat de o experiență, de un 
procedeu, de o inspirație pe care să o punem în practică și care să sublinieze că în 
momentul de față comunicăm pe un nivel superior. Faptele bune de acum însă sunt 
încadrate în jocul puterilor, cel care va fi scos în evidență de ansamblul acestei 
săptămâni. Intuiția de acum devine bună dacă este folosită pentru consolidarea 
unei opinii menită să susțină un lider, un grup, poate chiar o structură minoritară 
care va deveni în anii următori o structură majoritară. 

Dacă prima zi a săptămânii a scos în evidență un cerc, cel al puterii folosit 
pentru susținerea unui grup, a doua zi a săptămânii ne arată un alt cerc, concentric 
primului, care consumă rezerve, care distrage atenția de pe un scop nobil pe un 
scop egoist și strigă foarte tare că nu acesta este elementul reprezentativ, ci 
instrumentele foarte bune pe care le folosește. În felul acesta, ziua de 1 noiembrie 
va acorda mai multă atenție tonului, conveniențelor, atitudinilor false, curajului de 
a ocoli adevărul doar pentru că acesta este dur, abordării toleranței doar pentru a o 
face o slugă obedientă a lașității. 

Referindu-se strict la unghiurile care se consumă acum, nu doar la contextul 
în care se împlinesc, trigonul Soarelui cu Neptun este semn de inspirație. Va trebui 
însă să fim foarte atenți cum anume folosim această inspirație, pe cine lăudăm, pe 
cine susținem, pe cine încurajăm, dar mai ales cui îi împărtășim secretele. Ceea ce 
se întâmplă în această săptămână devine un element de putere nu doar pentru 
marile grupări care și-au calculat fiecare pas până la momentul reușitei, ci și pentru 
micile grupări care doresc să-și facă loc în toată această ecuație. Aceste mici grupări 
se ridică prin mijloace mai puțin corecte, pentru că despre asta este vorba în 
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această săptămână, iar aceste mijloace mai puțin corecte sunt și ele elogiate în 
prima zi a lunii noiembrie, sunt încurajate să se exprime de dragul diversității. Dar 
nimic nu va fi la voia întâmplării în această zi tocmai pentru că Soarele are un 
impact bun asupra Axei Dragonului. Vom putea vedea care sunt acele structuri mici 
ce vor deveni mari pentru că cerșesc atenție, cerșesc apreciere, reacționează doar la 
ceea ce le încurajează, ridică pe nivelul următor, oferă o poziție privilegiată. 

Prin urmare, prima zi a lunii noiembrie este dominată de inversiune. Ceea 
ce este bun ni se va părea că este rău, iar ceea ce este rău ni se va părea că este bun. 
În aparență simplă, această inversiune are rădăcini adânci în faptele pe care le-am 
săvârșit în luna octombrie, în responsabilitățile pe care le-am refuzat, în toleranța 
pe care am desconsiderat-o sau de care am râs puternic. Faptele de atunci creează 
tensiunea de acum și orice încercare de asociere pe regrete, milă, dispreț sau putere 
ne plasează în afara inspirației și creează impresii false despre superioritate sau 
despre rafinament. Relațiile bune pe care Soarele le are cu Neptun și Axa 
Dragonului sunt incontestabile, însă contextul în care sunt folosite le transformă pe 
acestea în instrumente ale unor planuri mai puțin corecte, mai puțin bune sau chiar 
foarte rele. Semnul că nu suntem pe calea cea bună vine din tensiune. Deși 
unghiurile acestea sunt frumoase, deși ziua ar trebui petrecută prin rafinament și 
inspirație, există o tensiune pe care, la prima vedere, nu ne-o putem explica. Ea nu 
poate fi analizată decât raportând momentul de acum la vibrația sintetică a 
săptămânii, cea care trebuie să ne zăpăcească, să ne amețească, să ne transforme în 
instrumente care servesc unui scop. 

Așadar, cele mai greșite fapte pe care am putea să le facem acum sunt cele 
orientate împotriva oamenilor slabi. Sentimentul de superioritate trăit pe seama 
disprețului față de slăbiciune ne creează impresia că și sensibilitatea este o 
slăbiciune pe care trebuie să o disprețuim. Cu cât ne vom adânci mai mult în 
aceasta atitudine rea cu atât mai puternici ne credem, pentru că unghiurile la care 
participă Soarele sunt bune, dar și cu atât mai rău va fi rezultatul, pentru că acesta 
se încadrează în vibrația sintetică a unei săptămâni care ne încorsetează, ne 
îndeamnă să fim foarte responsabili și în care toleranța este o piatră rară. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a vedea astăzi cât de liberi 
suntem prin libertățile pe care le acordăm celorlalți. Dacă ni se pare că nu putem fi 
liberi decât dacă le impunem celorlalți anumite etaloane înseamnă că este ceva în 
neregulă cu ideea de libertate pe care o promovăm. 
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Miercuri, 3 noiembrie 
Miercuri  2-11-2016 11:34    Luna (Sag) Squ [Pis] Neptune 

Miercuri  2-11-2016 11:40    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Miercuri  2-11-2016 15:58    Luna (Sag) Sex (Lib) Jupiter 

Miercuri  2-11-2016 22:09    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 
 

Nesiguranță. Neîncrederea în sine are acum motive noi. Se luptă împotriva 
unei realității. Câștigul imediat nu mai oferă satisfacție. Preocupări față de valori 
materiale. Disciplină. Este acceptat un nou mod de lucru. Se gestionează altfel 
problemele prezente. Sufletul se implică în activități banale. Preocupări față de 
comerț, psihologie, comunicări transfrontaliere, evoluție globală. Tensiuni pe 
aspecte banale. Autoexprimarea cere acceptarea unui nou mod de lucru. Se ține 
cont de un partener. Agresivitatea motivează succesul pe o perioadă scurtă. 

 
Schema astrală a acestei zile accentuează nesiguranța pe care o avem în fața 

problemelor pe care nu le putem rezolva de unii singuri. Dacă până acum, prin 
schimb de experiență, am considerat că putem să soluționăm aceste probleme, 
acum apare o prăbușire, o modificare bruscă, nu doar ca eveniment, dar și ca 
atitudine, din care se înțelege atât faptul că noi nu dorim să rezolvăm problema așa, 
dar, chiar dacă am dori, nici nu vom fi în stare. Trecerea Lunii prin zodia Săgetător 
invocă experiența primelor două zile ale săptămânii care au servit unui scop, care 
au consumat mult din rezerve și care au generat experiențe ce sunt acum folosite 
doar în preocupări față de materie. Activarea acestei laturi inferioare a 
Săgetătorului arată că ni se cere efort pentru a eficientiza un factor de coagulare. 
Omul inteligent și profund va reuși acum, prin raportare la experiențele personale 
care s-au consumat în săptămânile anterioare, să identifice care sunt elementele 
lipsite de importanță pentru a nu le mai duce cu el în viitor. Cei care se panichează 
repede, oamenii fricoși care au impresia că virtuțile trebuie să sune precum 
clopoței, se vor întoarce către un eveniment care s-a consumat în mijlocul lunii 
aprilie. Cert este că ipostază astrală a zilei de 2 noiembrie scoate în evidență 
capacitatea omului de a decide pentru propria sa viață, puterea sa de a ieși din 
situațiile banale pentru a da existenței sale un rost. Nu faptul că Luna trece prin 
careu la Axa Dragonului accentuează greutatea acestui moment, ci plăcerea cu care 
ne lăsăm etichetați, apreciați ca fiind oameni neputincioși, ușor de coordonat, 
dependenți de ceea ce ne distruge. Avem nevoie în această zi să vedem care sunt 
valorile esențiale pentru a înțelege un mesaj global, prin care se face referire la 
structura unui grup. În această perioadă astrele care trec prin careu la Axa 
Dragonului activează o experiență a tristeții, a dezamăgirilor, a reziduurilor care 
par mai puternice decât sunt în realitate, adică trebuie să treacă și prin careul cu 
Neptun. Se activează astfel un plan al iluziilor periculoase, al fantasmelor, al 
halucinatiilor care pot produce evenimente prin folosirea energiei personal. 

Prin urmare, 2 noiembrie ne aduce preocupări diverse după cum au fost 
intențiile în prima jumătate a anului. 2 noiembrie devine o zi de decizie când sunt 
gestionate problemele personale prin raportare la soluții nespecifice. Astăzi ne va 
atrage ceea ce strălucește foarte tare, după cum s-a întâmplat și în trecut, dar care 
generează aceleași probleme. Ceea ce este foarte frumos vine dintr-un schimb de 
experiență pe care îl acceptăm fără a ne gândi la un câștig imediat. Este clar că 
relația proastă pe care Luna o are cu Axa Dragonului și, implicit, cu Neptun, scoate 
în evidență un pol al tristeții, al dezamăgirilor, o conștientizare suprarealistă a ceea 
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ce există deja în jur și la care adăugăm convingerea că schimbarea poate veni acum. 
Apoi, mai există un pol, acela susținut de relațiile bune pe care Luna le împlinește 
cu Jupiter și cu Saturn și care invocă necesitatea rememorări experiențelor bune 
pentru a anula tristețea. Experiențele de acum fac un traseu foarte rapid legând 
fizicul, de emoțional și de mental în așa fel încât emisiile personale ce au la bază 
această tristețe să slăbească rapid plămânii, să aducă o funcționare deficitară 
sistemului imunitar, adică să descurajeze individul în fața unor factori corozivi. 
Chiar dacă acești factori sunt noi, decizia personală de anulare, autodistrugere, 
diminuare, pregătește terenul pentru împlinirea unor așteptări care nu sunt deloc 
bune. A fi de acord să trăim în această apăsare înseamnă a accepta să ne consumăm 
în mod inutil din rezerve. Fapta aceasta nu arată un sacrificiu, ci o eroare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a evita tristețea, dezamăgirea, 
dar și motivele pe care le avem în a ne susține aceste stări. Pentru a evita o 
schimbare în această zonă a sănătății nu trebuie decât să căutăm motive pentru a 
lăsa furtunile să-și vadă de traseul lor. 

 
Joi, 3 noiembrie 

Joi  3-11-2016  7:09 Mercury (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Joi  3-11-2016  7:31    Luna (Sag) Con (Sag) Venus 

Joi  3-11-2016 11:07    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Joi  3-11-2016 12:34    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Joi  3-11-2016 16:36 Neptune [Pis] Opp [Vir] North Node 
 

Interes pentru asocieri noi. Eveniment major care se adresează sănătății 
fizice spirituale și mentale transformări în segmentul credințelor. Educația nu 
mai este utilă. Independența este reformulat. Filozofia încadrează după schemele 
naturale, nu după cum am dori. Se impune o colaborare. Cooperare pentru a 
încuraja. Este hrănită fericirea cuiva pentru a salva o persoană, un grup, 
comunitatea. Aspirații imaginate. Pierderea simțului realității. Impas major legat 
de credință. Evoluție a conștiinței. Deviere de la cale. Independența este înțeleasă 
prost. Seducție împotriva traseului folositor. 

 
În după-amiaza acestei zile se va împlini unul dintre cele mai importante 

aspecte ale anului 2016. Este vorba despre conjuncția lui Neptun cu Coada 
Dragonului. Schema aceasta confirmă un val al transformărilor pe care îl trăim de 
câteva luni foarte intens și care nu a venit pe nepregătite, ci a fost anunțat încă din 
prima jumătate a anului 2016, cel atât de tulburat de evenimente care nu au sens, 
care nu au logică și, pe alocuri, nu au nici finalitate. 

În primul rând, impactul acestui unghi se va vedea asupra educației. Apoi, 
această educație va ridica lideri în postura de protectori ai unor grupări chiar dacă 
nu au încă puterea necesară. De aici și acea componentă ciudată, mai puțin plăcută 
sau confuză care a fost percepută de-a lungul întregului an 2016 în diferite domenii 
și care demonstrează în momentul acesta că are un singur scop: distrugerea 
identității, consolidarea centrelor de putere după noile directive, împovărarea 
karmei popoarelor prin aplicarea unor tehnici de manipulare pe care omul comun 
nu le cunoaște și chiar dacă le-ar afla nu le-ar considera posibile. Tocmai de aceea 
momentul special al zilei de 3 noiembrie reprezintă vârful unor demersuri, nu cel 
mai important dintre toate, prin care expresia individuală este coordonată pentru a 
afecta integritatea unor structuri tradiționale. Având în vedere că între zodia Pești 
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și perceptele creștinismului există o rezonanță specială, iar impactul acesta care 
destabilizează sau distruge vine de acolo, este lesne de înțeles că toată această 
revoltă pe care o conștientizăm, la care unii participă foarte intens fără să-și dea 
seama ce fac, nu este altceva decât continuarea unui război ce a fost pierdut de 
centrele de putere în vechea formulă de organizare. Acum, după ce deja s-au 
reconfigurat, după ce tentaculele lor s-au întins spre zonele pe care altădată le-au 
pierdut, putem vedea cât de precis este acest plan, cât de dură este această 
schimbare și cât de puține ne-au mai rămas. 

În consecință, ziua de 3 noiembrie, pentru omul simplu, va fi dominată de 
nevoia de a primi ajutor din partea unei for superior, de a filozofa pe marginea unor 
proiecte îndrăznețe fără a putea face mai mult, de a se vedea pe sine luat de val, dus 
într-un sector nou doar pentru că acum reprezintă ceea ce a reprezentat și în ultimii 
ani, doar o cifră într-o statistică. Cei care sunt obișnuiți să surprindă fenomenul 
social, vor vedea că mijlocul acestei săptămâni reprezintă de fapt și momentul când 
ar putea să vadă cel mai clar cercuri concentrice care creează valuri amețitoare, 
care le creează oamenilor răi impresia că sunt foarte puternici, iar celor buni că 
sunt din ce în ce mai puțini. Apoi, pentru că înainte de bătălie nimic nu este stabilit 
foarte clar, rezultatul poate fi schimbat oricând, toată această furtună generată de 
cercurile concentrice produce și efecte secundare. Abia aceste efecte secundare 
reprezintă marile achiziții ale zilei de 3 noiembrie. Prin acestea oamenii înțeleg că 
au nevoie de simplificare, de prieteni mai puțini, dar sinceri și buni, de bani mai 
puțini, dar pe care să-i primească în mod constant, de mai puțin timp liber, dar pe 
care să-l folosească pentru a crește, puțin câte puțin, pentru a deveni un om mai 
bun și mai puternic, dar nu în raport cu furtuna de acum, ci cu idealul pe care și l-a 
stabilit. Schimbările de acum ar putea fi văzute ca o deviere de la cale, însă ea nu 
este decât o formă de eliberare de problemele la care am luat parte și care ating 
acum un vârf. Omul înțelept, care poate face terapie cu sine, înțelege ca aceste 
structuri emoționale caustice trebuie lăsate în urmă, trebuie eliberate poate chiar 
împreună cu cei care le alimentează pentru ca mintea să fie limpede, emoția curată, 
iar puterea benefică. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unei încercări foarte 
mari legată de credință, necesitatea de a lupta pentru a o menține sau necesitatea 
de a renunța la luptă pentru ca aceasta să treacă în etapa următoare, să se 
împlinească în lumină, nu să se chinuie în întuneric. Ansamblul acestei zile aduce 
impulsuri neobișnuite, interes pentru a colabora cu oameni care se află în 
dificultate fie pentru a-i ajuta, fie pentru a le face și mai mari probleme. Nu se 
poate stabili dinainte pe care dintre cercurile concentrice ne vom așeza și cum 
anume ne vom raporta la centru, care vor fi valorile pe care dorim să le împărțim cu 
ceilalți sau să le folosim pe seama lor. Important este să nu ne amăgim și să privim 
acele episoade dificile drept în față, cu curaj, dar și cu atenția omului care nu se 
sperie dacă este amenințat și nici nu devine leneș dacă trăiește puțin mai bine. 
Pentru omul simplu, cel care este personajul principal în analizele pe care le facem 
aici, 3 noiembrie devine o zi de cooperare pentru a-și consolida poziția în grupul de 
apartenență sau pentru a se detașa de ceea ce consideră a fi o problemă. Are acum 
curajul să vadă că omul este problema dacă așa este mesajul pe care îl citește, că 
lucrul este o bază pentru demersuri obositoare sau bolnăvicioase, că patimile sunt 
cele care nu-i permit să își construiască un tezaur personal frumos și valoros. 
Valorile cu care lucrăm acum devin foarte importante prin raportare și nu ar trebui 
să fim îngrijorați dacă prioritățile acum se modifică. Dacă am fost atenți am înțeles 
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de mult timp că acest moment al schimbării, al modificării priorităților era 
aproape. Iată, el a sosit! Să fim, așadar, realiști pentru a observa cu luciditate cum 
s-au așezat lucrurile în jurul nostru, care este statutul pe care îl avem în momentul 
acesta, cât de puternici suntem noi ca oameni și cât de buni. Nu va fi loc în această 
zi de minciuna pe care individul și-o spune lui însuși. Cu cât vom fi mai realiști cu 
atât momentul acesta va durea mai puțin. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a folosi momentul de acum 
pentru observație. Ceea ce este acțiune se va împlini acum ca urmare a unei 
comenzi pe care am dat-o de mult timp. 

 
Vineri, 4 noiembrie 

Vineri  4-11-2016  5:05    Luna (Sag) --> Capricorn 

Vineri  4-11-2016 18:38   Venus (Sag) Squ [Pis] Chiron 
Vineri  4-11-2016 23:27    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Vineri  4-11-2016 23:34    Luna (Cap) Sex [Pis] Neptune 
 

Probleme în cuplu. Invidie. Orientarea individului către acorduri 
periculoase. Tinerețea este importantă. Se produce o ruptură. Mobilitate 
împotriva unui individ cu care nu se poate negocia. Lipsă de spontaneitate. Griji 
față de sănătate. Valorile învechite sunt raportate la noile detalii. Independență. 
Se transferă o răspundere pe umerii celorlalți. Credem în baloane de săpun. 
Superficialitate. Rezistență formidabilă la schimbare. Voință puternică testată 
numai în situații de criză. 

 
Trecerea Lunii pe zodia Capricorn simplifică mult un procedeu pe care vrem 

neapărat să-l folosim deși semnalele care ne vin din jur ne spun că ar trebui să ne 
orientăm către altceva. Momentul acesta aduce, prin careul Venus-Chiron, o 
problemă de atitudine sau una de administrare a unui fond personal, a unui 
patrimoniu, aduce o nouă modalitate de a folosi timpul sau ceea ce a produs el în 
ultimele luni. Asta înseamnă că pe 4 noiembrie oamenii se vor arătă mai înțelepți 
decât sunt, mai puternici decât au demonstrat, mai inteligenți decât vor putea 
proba până la finalul acestui an. 

Apoi, pentru că Luna va reuși să medieze tendința Nodurilor prin Coada 
Dragonului, elementul cel mai bun, cel mai frumos și cel mai eficient al zilei de 4 
noiembrie este cel legat de transfer. Printr-un transfer bun reușim să obținem 
simpatia celorlalți, să demonstrăm că ne-am maturizat, nu că suntem niște copii 
care nu-și pot controla dorințele ori impulsurile. Cu toate acestea, acest careu ne 
vorbește și despre o rezistență la schimbare, dar care conține toată voința pe care ar 
fi trebuit să o folosim pentru a crește frumos, pentru a deveni mai buni sau mai 
puternici. Momentul de sensibilitate al acestei zile arată că suntem pregătiți să ne 
întâlnim cu un simptom reînviat de o problemă socială. Cu alte cuvinte, ceea ce ne 
deranjează cel mai mult pe 4 noiembrie nu este durerea în sine sau obstacolul, ci 
factorul care declanșează. Se intervine din exterior în viața intimă și, având în 
vedere combinația aceasta de bine și rău, fie suntem încurajați să credem în iluzii, 
să alergăm după baloane de săpun, fie să fim supărați că anumite aspecte ale vieții 
personale sunt prea ușor de citit de ceilalți. Și de această dată ar trebui să stăm 
deoparte de extreme pentru că indiferent că suntem luptători ai binelui sau agenți 
ai răului, acordurile spre care ne îndreptăm prin aceste extreme devin foarte 
periculoase dacă nu avem curajul de a accepta că dincolo de ceea ce vedem în 
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partea opusă mai există ceva. Astfel, medierea aceasta pe care Luna o face prin 
Coada Dragonului nu înseamnă o reparare a unor greșeli despre care nu s-a vorbit, 
ci transferul lor în prezent pentru a fi explorate și a impune celorlalți convingerea 
că altfel nu se putea întâmpla. 

Prin urmare, 4 noiembrie se înscrie perfect în acest traseu foarte încercat 
dat de vibrațiile săptămânii în curs. Multe dintre problemele de acum par de 
interacțiune, de cuplu, de neînțelegere, dar, în realitate, ele sunt de transfer. 
Menținerea cu severitate a propriilor opinii reduce posibilitatea de a interacționa cu 
ceilalți într-un mod frumos, prin cuvinte frumoase și ne oferă o mobilitate care se 
va termina în mod indubitabil cu un conflict, cu un schimb dur de replici încât 
fiecare să creadă despre celălalt că a orientat discuția în mod intenționat pentru a 
ajunge acolo. Astfel, 4 noiembrie aduce o mare rezistență la schimbare, dar 
menține voința care ar trebui folosită pentru progres. În egală măsură, este și o zi 
de mare sensibilitate când vom vedea că de-a lungul acestui an, în cele câteva 
momente spre care ne îndreptăm, poate chiar un episod care s-a consumat mijlocul 
lunii ianuarie, am fost în stare să trăim momente intense, rafinate și profunde chiar 
dacă perioada respectivă a fost definită de altceva. Practic, în modul acesta se 
realizează vindecarea în 4 noiembrie și numai prin ruptura față de răul care a 
definit o perioadă putem afla bogăția care se ascunde dincolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne aminti că aici, în această 
lume, predomină legea dual. Dacă ne întoarcem spre trecut și suntem convinși că o 
perioadă este definită de un episod trist, dacă suntem în armonie cu sinteza acestei 
zile vom vedea cât de multă sensibilitate ascunde. Ar fi minunat să găsim și puterea 
necesară să mergem mai departe cu acele emoții, nu cu alte etichete. 

 
Sâmbătă, 5 noiembrie 

Sâmbătă  5-11-2016  4:55    Luna (Cap) Squ (Lib) Jupiter 

Sâmbătă  5-11-2016  7:17 Sun (Sco) Sex (Cap) Luna 

Sâmbătă  5-11-2016  8:23   Venus (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Sâmbătă  5-11-2016 11:13 Mercury (Sco) Con (Sco) Lilith 
Sâmbătă  5-11-2016 11:25 Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Sâmbătă  5-11-2016 18:09 Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Sâmbătă  5-11-2016 19:06    Luna (Cap) Sex (Sco) Mercury 

Sâmbătă  5-11-2016 22:27 Luna (Cap) Sex [Pis] Chiron 

Sâmbătă  5-11-2016 23:48Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 
 

Mare putere de concentrare. Ne scufundăm în adâncuri. 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. Realitatea este redefinită. 
Competiție. Se modifică viteza de reacție. Schimb din dorința de a îmbunătății 
viața. Furtună. Extravaganțele sunt plătite scump. Idealuri complicate. Tiparele 
sunt modificate. Accidentele sunt complicate. Luptă împotriva unei atitudini 
necuviincioase. Regulile se modifică. Puterea personală le vorbește oamenilor 
despre supraviețuire. 

 
Din nou ne aflăm într-un moment în care combinația dintre bine și rău ne 

pune la încercare răbdarea sau spiritul de observație. Conjuncția lui Mercur cu 
Luna neagră nu este un aspect mai important decât celelalte, dar poate îndeplini 
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rolul pe care-l are o pată de culoare pe o suprafață complet albă. Un eveniment 
ciudat, o furtună care durează foarte puțin, vorbe spuse, în aparență, fără rost, ne 
rămân în memorie mai mult timp decât ar putea să ne rămână celelalte episoade, 
de altfel, foarte bune ale acestei zile. În mare parte, 5 noiembrie este o zi de 
bunătate, însă această bunătate are nevoie să fie confirmată într-o confruntare. 
Practic, la asta se referă această conjuncție Mercur-Luna neagră pe fundalul 
trigonului Venus-Uranus. 

Ceea ce este frumos din spațiul acestei zile vine din faptul că se naște o 
speranță. Este posibil ca în momentul de față speranța aceasta să pară puțin cam 
excentrică, iar demersurile spre care ne îndreaptă lipsite de conținut. În modul 
acesta avem ocazia să redefinim realitatea pe care dorim să o trăim, adică avem 
puterea să influențăm evenimentele viitoare doar refuzând să credem în ceea ce 
este apăsător în momentul de față. Cine lucrează cu energia și este implicat într-un 
proces de cercetare spirituală înțelege că numai în modul acesta individul ambițios 
poate ieși din furtuna. Alții, care ajung la liniște fără să facă lucrul acesta, se 
păcălesc. Ei nu vor ajunge în afara furtunii, ci în ochiul furtunii. Liniștea lor este 
reală, dar nu este acea liniște situată în afara pericolului. La un moment dat vor 
trece din nou prin furtună. 

Trigonul lui Venus cu Uranus ne atrage atenția încă de pe acum că vibrațiile 
anului următor vor depinde foarte mult de această putere de transformare. Fără a 
anticipa ceea ce urmează să se consume de-a lungul anului 2017, putem spune că 
tumultul vieții interioare, trăirile complicate care ne-au zăpăcit de-a lungul acestui 
an, fie prin bine fie prin rău și care sunt definite acum prin furtună, în anul următor 
vor putea fi integrate mult mai frumos, tocmai pentru că schemele vor fi permisive 
față de acest rezultat. Dacă acum totul ține de supraviețuire, în anul următor 
rezultatul a ceea ce supraviețuiește acum va deveni integrare. Observând aceste fire 
ale destinului înțelegem de ce această săptămână va părea unora foarte abstractă, 
lipsită de înțeles, plină de evenimente care nu pot fi încadrate sau o săptămână care 
trece foarte repede. 

Prin urmare, 5 noiembrie accentuează aversiunea pe care o avem față de 
rău și ne încurajează să iubim binele. Procedând în felul acesta n-am schimbat cu 
nimic realitatea pe care o trăim deja și putem deveni victime perfecte în fața unui 
factor puternic pe care-l vedem acum ca fiind unul de transformare, dar el este mai 
curând unul de distrugere. Nu alegem noi să vedem realitate în felul acesta, ci așa 
am construit-o. Unii vor fi contrariați la gândul că în prima jumătate a anului chiar 
au fost cuminți, nu au dorit să deranjeze pe nimeni, nu au participat la intrigi, au 
fost oameni serioși și harnici. Nu vor înțelege de ce această săptămână și, în speță, 
ziua de 5 noiembrie, ar putea să concentreze un mesaj atât de dur și în același timp 
să lucreze și cu elemente bune. Poate ar trebui să pornească în această observație 
de la o altă bază. Evenimentele care s-au consumat de-a lungul acestui an au fost cu 
mult mai complexe decât ceea ce invocă ei, necesitatea de a-ți vedea de treabă, de a 
fi în afara unui conflict, de a evita orice moment de tensiune. Poate într-un alt an, 
care ar avea o altă trăsătură, această orientare ar fi fost definitorie pentru a obține 
un succes. În 2016, a fi liniștit și ați vedea de treabă când alții îți intră în curte și-ți 
fură din casă nu este semn de progres sau de evoluție, ci de altceva. Binele din 
prima jumătate a anului rănit în modul acesta își dezvăluie acum chipul periculos și 
îi spune individului că prin pasivitatea sa a prolifera ceea ce de fapt a disprețuit cel 
mai mult. Acesta este doar un exemplu din cum ar trebui privită realitatea pentru 
ca momentul de acum să devină unul foarte bun pentru minte, foarte util pentru 
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evoluție. Acesta este punctul din care oamenii pornesc spre ceea ce vor denumi 
generic de-a lungul întregii luni noiembrie ca fiind "supraviețuire". Apoi, pe 15 iulie 
mai intervine o problemă, cea dată de faptul că Junon se află acum pe ultimele 
minute din zodia Scorpion, urmând ca în mijlocul zilei următoare să treacă pe zodia 
Săgetător. Sunt accentuate astfel marile deficiențe create prin pasivitate, prin abuz 
de putere, prin materialism, prin lipsă de măsură. Dacă acum ni se pare firesc să 
fim ambițioși pentru a reuși într-un demers nu înseamnă că este un lucru bun dacă 
putem face foarte ușor așa ceva, ci înseamnă că suntem obișnuiți cu intensitatea 
acestor ambiții. Iarăși, poate ar trebui să ne gândim că multe din problemele care 
sunt acum accentuate au fost generate în prima jumătate a anului pentru că 
ambiția nu a fost calibrată. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi cuviincioși. A fi cuviincios 
înseamnă a înțelege care este măsura și a o respecta. 

 
Duminică, 6 noiembrie 

Duminica  6-11-2016 11:39    Juno (Sco) --> Sagittarius 
Duminica  6-11-2016 11:56    Luna (Cap) Con (Cap) Mars 

Duminica  6-11-2016 15:55    Luna (Cap) --> Aquarius 

Duminica  6-11-2016 16:02    Luna (Aqu) Sex (Sag) Juno 

Duminica  6-11-2016 21:01 Mercury (Sco) Tri [Pis] Chiron 
 

Deschidere. Confort prin schimb de idei, întâlniri de studiu. Idealuri 
comune cu cei pe care i-am disprețuit. Idealurile se modifică. Vocea este ridicată 
mai sus. Întuneric. Inspirație. Rezultatele sunt echilibrate printr-o noua ordine. 
Inteligență practică. Deschidere către evenimente sociale cu mari implicații 
asupra evoluției rasei umane. Compromis. Întregul este nedefinit. Educație 
timpurie. Imaginile sunt transformate în cuvinte. Evoluție prin schimb de 
experiență. Experiment. Profunzimea este coordonată după amintiri. Putere. 
Epuizare. Idealism. Anumite evenimente imprevizibile sunt apreciate mai mult. 

 
Cu trecerea lui Junon pe zodia Săgetător se încheie o etapă de suferință și se 

inițiază una de mulțumire. Chiar din primele minute ale tranzitului lui Junon pe 
zodia Săgetător nu se va produce o schimbare atât de mare încât și evenimentele 
care au fost determinate de trecerea sa prin zodia Scorpion să se anuleze ori să se 
încheie. Această modificare va fi accentuată și de faptul că Luna va intra pe zodia 
Vărsător, nu înainte de a împlini o conjuncție cu Marte, și el aflat pe final de tranzit 
prin zodia Capricorn. Pare să fie un final de etapă care anunță o coordonare foarte 
bună a demersurilor publice către un rezultat foarte bun. Având în vedere că 
mesajul acesta își are rădăcina în această săptămână care ne zăpăcește, care ne 
încearcă răbdarea și bunele intenții, nu se știe dacă în luna noiembrie rezultatele ce 
sunt programate a se consuma vor fi atât de bune prin schimbarea pe care Junon o 
anunță încă de pe acum. Este posibil ca întunericul să se mai risipească, să ne fie 
mult mai clar jocul pe care îl facem, la fel și demersurile în care ne implicăm, iar 
vocea să ne fie auzită mult mai ușor și din această cauză să ni se pară că am evoluat. 
Va trebui să așteptăm anul 2017 pentru a vedea care este mesajul său, cum se 
echilibrează balanța valorilor și ce anume din achizițiile de acum vor putea fi folosit 
atunci. Cert este că rădăcina faptelor de acum arată că rezultatele vor fi înainte de 
toate imprevizibile. 
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Dacă ar fi să ne referim strict la conținutul acestei zile, atunci trigonul pe care 
Mercur și Chiron îl împlinesc cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie arată că tot 
ceea ce am trăit până acum contează, toate aceste experiențe au un rol foarte 
important în evoluție, chiar și dacă acum, pe finalul acestei săptămâni dificile, ne 
ajută doar să transformăm imaginile în cuvinte, doar să vorbim frumos despre ceea 
ce credem că am înțeles, doar să mângâiem. Aceste impulsuri vor fi susținute de 
trecerea lui Junon pe zodia Săgetător pentru că vor beneficia de o țintă foarte 
înaltă, de idealuri speciale, poate chiar de o căldură care a lipsit până acum. Apoi, 
în această nouă construcție, și cuvintele au un rol foarte important pentru că ele 
acum traduc un mesaj, o stare, susțin un ideal ori îl impulsionează. 

Prin urmare, finalul acestei săptămâni ne vorbește despre o nouă ordine. 
Deocamdată această nouă ordine nu se instalează. Acum vom trăi primele minute 
ale acestei schimbări și, ca de fiecare dată când se întâmplă așa ceva, unii vor fi 
bulversați și vor spune că ei nu văd nicio schimbare. Ultima zi a săptămânii poate 
deveni și una experimentală, când vedem dacă putem merge mai departe, dincolo 
de epuizare, dincolo de idealism. Cel care lucrează cu energia sau care este implicat 
într-un proces de cercetare spirituală simte nevoia să se întâlnească la jumătatea 
drumului cu cei pe care-i apreciază. Va dori să fie circumspect, să analizeze mesajul 
care vine din partea lor, să încadreze și abia după aceea să le permită acestora să 
vină spre intimitatea sa. Dacă s-a îndeplinit această condiție, noile asocieri sunt 
foarte bune pentru studiu, pentru experiențe profunde sau pentru colaborări de 
durată. Astfel, ceea ce se împlinește acum confirmă faptul că toată săptămâna a 
avut un zdruncin aparte, nu atât venit din partea celorlalți, cât mai ales din interior, 
din faptele proprii, din experiențele proprii. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu confunda studiul cu 
misterul. Un om care studiază respectă etapele pe care trebuie să le urmeze, își 
dozează puterea pe care o folosește și are răbdare ca toate aceste instrumente să își 
atingă scopul, iar rezultatul să se sedimenteze. Cine nu ia parte la acest studiu crede 
că îi este ascuns un adevăr. Poate, din nou, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva 
în prima jumătate a anului am evaluat greșit oamenii sau situațiile gândind în felul 
acesta. 
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7 - 13 noiembrie 2016 este săptămâna lui "pot mai mult" și a visului de a ne 
apropia de o sursă de putere. Legătura specială care se creează de-a lungul acestei 
săptămâni între speranță și putere îi va ajuta pe unii să simuleze cum este să ai atât 
de multă forță sau atât de multe instrumente la dispoziție încât să poți obține ceea 
ce ai nevoie la un moment dat ori ceea ce-ți dorești. Cei care au fost calculați și 
atenți la faptele lor în săptămânile anterioare vor avea acum un interval de 
recompensă, în special de miercuri încolo, după ce planeta Marte va intra pe zodia 
Vărsător. 

În mare parte, această săptămână ne aduce în fața unei conștientizări  
interesante. Abia acum vom vedea dacă suntem în stare să facem un salt fără să fim 
condiționați de un factor exterior, fără să fim îngroziți de perspectiva lucrurilor. 
Puterea personală poate căpăta acum conotații speciale, îl poate duce pe individ pe 
o culme a progresului, a succesului, a eficienței sau, după cum se va putea constata 
spre finalul acestui interval, ar putea să îl abandoneze pe o pantă descendentă. De 
această dată nu mai poate da vina pe un factor exterior, nici pe ceilalți, ci individul 
în cauză este vinovat dacă nu poate acum să fie la înălțimea a ceea ce i se cere. 

Dacă în prima zi a săptămânii, când se va împlini sextilul dintre Soare și 
Pluton, valorile personale trec printr-o transformare interesantă pentru a ni se 
confirma dacă suntem sau nu pregătiți de acest nou val, de această nouă putere, de 
miercuri încolo, după ce Marte va intra pe zodia Vărsător, zona aceasta gravă, care 
ni se părea și foarte serioasă, se ascunde. Tocmai de aceea un om care nu este încă 
pregătit să evolueze va fi păcălit că problemele s-au rezolvat de la sine. În realitate, 
ele s-au dus spre interior, în adâncimea sufletului ori s-au ascuns în interiorul unor 
probleme mai mari sau care aparțin comunității. Poate, uneori, disimularea aceasta 
este bună, acum însă ea va produce efecte negative pentru că îl va priva pe individ 
de acea observație absolut necesară unui om care vrea să devină mai bun sau mai 
puternic. Nu va ști cum anume să procedeze pentru a deveni cea mai bună versiune 
a sa, pentru a fi în mod obiectiv mult mai sigur pe el și mai valoros decât a fost până 
acum. Zilele de vineri și de sâmbătă vor fi reprezentative în sensul acesta pentru că 
vom parcurge o conjuncție a Soarelui cu Luna neagră, semn de tulburare de 
conștiință sau de îndoială când avem nevoie să știm ce putem facem și spre ce ne 
îndreptăm, precum și care este calitatea oamenilor cu care ne întreținem, dar și 
trecerile planetelor Venus și Mercur în zodiile următoare, adică în Capricorn și 
respectiv Săgetător, prin care sunt redimensionate valorile personale și încadrate 
pe o nouă direcție. Devenim mai serioși în modul de a simți și mai curioși în studii, 
cercetare, observație. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a fi atenți la sensul 
evenimentelor și de a-l schimba doar dacă mediul în care se desfășoară este flexibil, 
doar dacă permite așa ceva. Altfel, orice impunere aduce consum de energie și ne 
depărtează de puterea adevărată. 
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Luni, 7 noiembrie 
Luni  7-11-2016 10:24 Sun (Sco) Sex (Cap) Pluto 
Luni  7-11-2016 15:38    Luna (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 

Luni  7-11-2016 20:28    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Luni  7-11-2016 21:51 Sun (Sco) Squ (Aqu) Luna (Half Luna) 
 

Valorile personale se transformă. Apare un personaj nou. Puterea este 
încercată prin raportarea sa la valorile spirituale. Judecată aspră aplicată celor 
mici. Accesul la informații se face prin măsuri drastice. Înșelătorie. Se rezolva 
probleme mari într-un timp foarte scurt. Misticul este încercat 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. Propriile valori sunt judecate în conformitate cu opiniile 
celorlalți. Se impun măsuri dure asupra unor fapte din trecut. 

 
Unul dintre cele mai importante aspecte ale săptămânii se împlinește chiar în 

dimineața acestei zile. Este vorba despre sextilul Soarelui cu Pluton, unghi pe care 
l-am conștientizat și în săptămâna anterioară, dar n-am făcut trimitere la el pentru 
că trăsătura sa se încadrează mult mai bine în ceea ce înseamnă speranța de a 
demonstra o putere sau visul de a ne apropia de o sursă a puterii, după cum ne 
sugerează deviza generală aplicată acestei săptămâni. Astfel, prin prietenia aceasta 
frumoasa a Soarelui din Scorpion cu Pluton din Capricorn oamenii încearcă să își 
redimensioneze valorile, să se vadă mai puternici decât sunt, mai abili decât au 
demonstrat până acum și mai inteligenți decât scrie în diplomele de absolvire. Prin 
forma aceasta de iluzie mulți reușesc să păcălească pentru a avea acces la informații 
la care în mod firesc ar fi ajuns cu mare efort sau trecând adevărate pietre de 
încercare în a demonstra cu adevărat forța interioară și valoarea. 

Pentru că mulți își supradimensiunează puterea, prima zi a săptămânii 
scoate în evidență o traumă legată de absența dreptății, absența unei metode de 
lucru verificată în timp sau neputința de a fi găsit deja traseul anunțat încă din 
săptămâna anterioară. În felul acesta, mulți se vor trezi că vor fi judecați mult prea 
aspru, nu după faptele lor, ci după opiniile celorlalți care s-ar putea să nu aibă nicio 
legătură cu ceea ce critică, cu ceea ce acuză. În consecință, momentul acesta atrage 
atenția omului comun asupra ambițiilor sale, pentru că dacă nu va reuși să obțină 
ușor un avantaj atunci se va mobiliza cu toate puterile sale pentru a atinge ținta 
propusă, deși este o greșeală, deși nu acum trebuie atinsă. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii îi îndeamnă pe oameni să se 
transforme în ființe neplăcute, cicălitoare, mult prea ambițioase, poate prea 
practice în comparație cu ceea ce ar trebui să facă în momentul acesta. Pentru că 
sextilul Soarelui cu Pluton face trimitere la un model de putere, avem nevoie să 
invocăm acum buna creștere, educația, ceea ce a fost verificat în timp. Nu sunt 
admise în prima zi a săptămânii ieșiri la rampă doar pentru a testa influența, 
eficiența valorilor, naivitatea celorlalți. Cine va proceda în felul acesta va cădea el 
însuși pradă unei mari înșelătorii, pentru că nu va reuși să rezolve nimic, ci doar să 
arate că trăiește în trecut. Pentru unii nu este o rușine să trăiască în trecut, însă în 
această săptămână, când progresul vine prin confirmarea unei puteri, a trăi în 
trecut înseamnă a fi lipsit de putere. Deja suntem pe finalul tranzitului lui Marte pe 
zodia Capricorn, urmând ca miercuri, 9 noiembrie, să treacă pe zodia Vărsător. 
Așadar, suntem cu toții implicați într-un proces de conștientizare pe care îl poate 
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susține doar omul profund care nu a depins în ultimele luni de opiniile celorlalți, 
nu a dorit să fie profund sau sensibil pentru că este la modă, ci pentru că îi place să 
trăiască. Astfel, nevoia de bine și de confort nu poate fi compatibilă cu șansa acestei 
zile de a privi foarte departe și de a ne construi prin vis, prin emoție, prin 
imaginație creatoare, soluții miraculoase în așa fel încât toate aceste instrumente să 
nu țină de domeniul fantasticului, să nu fie elemente iluzorii, ci trepte ale 
succesului. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi buni în gând. Cine reușește 
să fie bun în gând va putea să fie buni și în fapte. Cine dorește să fie bun doar în 
faptă, fără gând, va deveni până la sfârșitul acestei săptămâni neputincios în fața 
progresului celorlalți. 

 
Marți, 8 noiembrie 

Marti  8-11-2016  3:45    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Marti  8-11-2016  8:26    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Marti  8-11-2016 11:57    Luna (Aqu) Squ (Sco) Mercury 

Marti  8-11-2016 15:54    Luna (Aqu) Sex (Sag) Venus 

Marti  8-11-2016 23:45    Luna (Aqu) --> Pisces 
 

Anumite situații se dovedesc a fi nefolositoare. Prietenii nu se mai ajută așa 
cum se așteaptă. Întâmplări importante ies la suprafață și modifică o regulă. 
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. 
Mintea este preferată numai în demersuri rele. Se schimbă ordinea lucrurilor. 
Drumul se acoperă și nu mai vedem urmele. Încrederea în sine este zdruncinată 
de o minciună. 

 
Luna va parcurge ultimul sector al zodiei Vărsător urmând ca la finalul 

acestei zile să treacă pe zodia Pești. Sentimentele devin confuze, demersurile par să 
nu ajungă la ținta stabilită însă aspirațiile trebuie să fie la un nivel foarte înalt. 
Ultimul grad al zodiei Capricorn pe care Marte îl tranzitează acum ne aduce 
necesitatea de a ne întări anumite relații sociale, de a ne arăta față de ceilalți că 
suntem inspirați, atât în a identifica problemele, dar și în a aprecia ceea ce este 
valoros, strălucitor, elegant. Dacă pe tot parcursul zodiei Capricorn Marte are o 
calitate specială, atunci când trece pe ultimul grad al acestui semn toate aceste 
abilități dispar, mintea devine confuză și oamenii au încredere să procedeze într-un 
anumit fel doar dacă li se demonstrează foarte clar că nu există niciun pericol. 
Teama de sancțiune, de rușine, de refuz, poate chiar de abuz, îi îndeamnă pe 
oameni să creadă că dacă simt frumos atunci acesta este criteriul de selecție, dacă 
sunt duri, recalcitranți sau inflexibili doar prin aceste trăsături își pot demonstra 
puterea. 

În realitate, problema zilei de 8 noiembrie vine din neputința de a demonstra 
discernământul, de a ne desprinde de ciudățeniile vieții, de a găsi un reper solid, 
viabil în trecutul propriu în așa fel încât minciuna de acum să nu ne afecteze. În 
consecință, 8 noiembrie este și o zi a poveștilor de dragoste care nu se pot finaliza 
niciodată, care nu au în realitate echivalentul pe care îl speră omul sensibil. 
Sensibilitatea momentului vine din rezistență, din curaj sau din acceptarea faptului 
că în jur există oricând un om care poate să fie văzut de ceilalți mai puternic, mai 
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frumos, mai elegant sau mai rafinat. De aici am putea înțelege că nu este de bun 
augur să mergem mai departe cu frica de un competitor mai bine pregătit, ci cu 
respectul față de diversitate, față de valorile majore care există în jur, față de 
adevărata putere care există în lume. 

Prin urmare, 8 noiembrie ne îndeamnă să apreciem respectul. Cine 
transformă momentul acesta într-unul de respect nu va deveni un om sever, dur și 
intransigent, dar nici nu va crede că acele persoane care se prezintă în modul acesta 
dezechilibrat au acces la putere. Puterea este acum recunoscută fără a fi 
demonstrată, iar, așa cum este lesne de observat, numai un om profund și rafinat 
poate descoperi această putere dincolo de criză. Ceilalți, se vor simți îndreptățiți să 
apeleze la termeni nespecifici, la vorbe mai puțin corecte, să pună întrebări 
incomode, să spună celorlalți ceea ce nu le place, să râdă prea mult sau să fie 
dezordonați într-un mod intenționat. Tot acest comportament devine în spațiul 
acestei săptămâni o mare ciudățenie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a da nevoii de liniște dreptul 
să existe. Prin accesarea ei sau prin respectarea oamenilor care o arată, 
demonstrăm că suntem cu adevărat puternici. Cel care se impune prin ton, prin 
forță, prin amenințare sau prin orice altă formă de abuz, arată cât de conștient este 
că îi lipsește puterea adevărată. 

 
Miercuri, 9 noiembrie 

Miercuri  9-11-2016  1:18    Luna (Pis) Squ (Sag) Juno 

Miercuri  9-11-2016  7:51    Mars (Cap) --> Aquarius 
Miercuri  9-11-2016 15:45    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Miercuri  9-11-2016 16:14    Luna (Pis) Con [Pis] Neptune 
 

Legături stranii cu persoane de proastă condiție. Se spun povești frumoase. 
Invitație la reculegere. Optimismul este judecat după seriozitatea celor din jur. 
Suprasolicitare. Problemele celorlalți sunt rezolvate mai ușor. Iubirea este privită 
ca o formă de inspirație. 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 reprezentată altfel. 
Dezamăgire. Se alege simplitatea însă în ochii celorlalți aceasta pare o pedeapsă. 
Ceea ce este puțin nu înseamnă că este și lipsit de valoare. 

 
În dimineața acestei zile Marte va intra pe zodia Vărsător și le va aduce 

oamenilor curajul de a îndrăzni să-și depășească o limită, să își respecte dorința de 
mișcare, de libertate, de mobilitate. Este foarte posibil ca această desprindere din 
înțepenire să se producă cu grijă, cu teamă sau mișcarea în sine să-l ia pe om pe 
nepregătite și primul lucru pe care îl resimte încă de dimineață să fie o teamă de 
valori ciudate, ca și cum nu-i vor mai înțelege pe cei din jur, nu-i mai poate suporta, 
nu-i mai poate tolera pentru că toți par agitați într-un mod inutil. În realitate, prin 
trecerea lui Marte pe zodia Vărsător se produce un fapt cu totul aparte. Gândirea 
oamenilor se desprinde din argumentul materialist perfect în sine, pentru a accesa 
o informație complet imaterială care produce adevăratul salt, adevărata schimbare. 
Asta înseamnă că gândurile de acum, chiar dacă sunt foarte abstracte, ele vin să 
pedepsească trecutul perfect în care am crezut și să ne încurajeze să cerem mai 
mult. Această libertate de expresie va fi resimțită până aproape de sărbătorile de 
iarnă, când Marte va trece pe zodia Pești. Astfel, sunt avantajați oamenii care 
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lucrează cu energia, care îndrăznesc să viseze foarte departe, care nu se tem de 
păcatele tinereților și nici nu se lasă influențați de tulburările sociale ori de 
probleme de familie pe care le au în momentul de față. Normalitatea este acum 
redefinită în așa fel încât unii ar putea, spre exemplu, să fie dezamăgiți de cei cu 
care au conviețuit până acum, dar să fie brusc foarte toleranți cu cei pe care nu i-au 
înțeles. Deschiderea aceasta specială pe care o aduce Marte pe Vărsător produce în 
primele zile de tranzit această inversiune. În momentul de față inversiunea 
invocată este plăcută, dar ea nu va fi așa până la finalul tranzitului său prin 
Vărsător care se va încheia pe 19 decembrie. 

În consecință, schema acestei zile la care participă și Luna prin trecerea sa 
peste Coada Dragonului, dar și prin conjuncția cu Neptun, ne învață multe despre 
viață prin dezamăgire, prin ușurința sau curajul de a privi în față oamenii lipsiți de 
valoare sau demersurile care nu au viitor pentru a putea face o schimbare în 
această zonă. Nu se știe dacă persoanele vor putea fi înlocuite atât de ușor, pentru 
că legăturile dintre oameni au o complicitate aparte, însă în mod cert 9 noiembrie 
va avea drept componentă definitorie dorința de a schimba un lucru, un traseu, o 
meserie, o dorință. 

Prin urmare, 9 noiembrie este o zi de curaj. Până să conștientizăm curajul 
intens care ne cuprinde vom avea nevoie de echilibrul pe care l-am învățat în 
mijlocul lunii aprilie. Dacă sunt oameni care-și amintesc ușor ceea ce s-a întâmplat 
la momentul acela, atunci există puțină speranță pentru ca normalitatea să nu fie 
definită doar de impulsuri bizare sau de excentricitate. Există în ecuația acestei zile 
un aspect care ne poate oferi acest echilibru. Este vorba despre conjuncția Lunii cu 
Neptun care, împlinindu-se în mijlocul zilei, va face ca o mare parte din perioada 
activă să fie dominată de razele sale. Cu alte cuvinte, va exista aproape toată ziua o 
atracție către frumos, dar cei care nu cunosc acest frumos îl vor respinge periodic, îl 
vor nega, îl vor evalua după hainele rupte sau părul încâlcit, nu după căldura pe 
care o degajă. Acești oameni, refuzând frumosul, se întorc la păcatele tinereților 
pentru a vedea, iar și iar, chipul contorsionat al dezamăgirilor. Această revenire la 
păcat este marea ciudățenie a zilei de 9 noiembrie. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că schimbarea 
normalității înseamnă revenirea la obiceiuri mai vechi. Prin această nouă secvență 
astrală schimbarea normalității se produce privind înainte. 
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Joi, 10 noiembrie 
Joi 10-11-2016  2:49    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Joi 10-11-2016  2:56    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Joi 10-11-2016  7:51 Sun (Sco) Tri (Pis) Luna 
Joi 10-11-2016  9:36    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 

Joi 10-11-2016 12:19    Luna (Pis) Con [Pis] Chiron 

Joi 10-11-2016 23:16    Luna (Pis) Tri (Sco) Mercury 
 

Afacerile nu mai sunt atât de importante. Oamenii se limitează la 
informații pe care le accesează ușor din jur. Nevoie de a schimba patrimoniul. 
Voința devine rece. Ne preocupăm de extinderea orizontului de cunoaștere. 
Interes pentru studiu. Preocupări față de vindecare sau față de Modificarea unui 
comportament după cum dictează conștiința. Se fac planuri de călătorie. O 
dorință puternică ne întoarce din drum. Atitudine sălbatică. Normalitatea este 
definită prin alți termeni. 

 
Luna se află acum pe finalul tranzitului său prin zodia Pești urmând ca în 

noaptea de joi spre vineri să treacă în Berbec. Astfel, are de împlinit șase unghiuri, 
dintre care unul este negativ, unul neutru, iar celelalte pozitive. Mijlocul 
săptămânii aduce o notă interesantă faptelor pe care vrem să le facem pentru a ne 
spori imaginea. Unii vor dovedi un spirit răzbunător, alții vor duce mai departe 
demersuri începute încă de luni, din care se remarcă faptul că sunt în căutarea unei 
puteri. Puterea momentului se va exprima prin voință, prin impulsurile reci, poate 
chiar caustice, prin metode care trebuie să recupereze o întârziere, prin artificii de 
calcul menite să facă posibilă o deplasare. Schema astrală a zilei de 10 noiembrie 
poate aduce preocupări pentru vindecare însă mult mai important pentru ceea ce se 
întâmplă acum este gândul orientat către un țel foarte îndrăzneț, poate chiar către 
un viitor îndrăzneț. Cu toate acestea, nu ar trebui să uităm ceea ce s-a consumat în 
primăvară, în mijlocul lunii aprilie, pentru că de acolo ne vine motivația pentru 
echilibru. Dacă planurile de călătorie, cele care ar trebui să devină un argument 
solid prin care să ne susținem puterea în viitor, se bazează pe echilibrul care ne vine 
din primăvară, atunci modificările de acum susțin un plan mai puțin fericit, poate 
chiar unul care se va finaliza în luna aceasta cu pierderea unui obiect, cu 
dezamăgirea provocată unui prieten. Gândul cel puternic devine prin unghiurile 
acestei zile un element foarte important pentru a ridica nivelul de percepție, pentru 
a echilibra o viață dezordonată, pentru a ne pregăti în fața unor evenimente 
neprevăzute. Astfel, ceea ce se întâmplă în mijlocul săptămânii ne ajută să mergem 
mai departe, dar nu printr-o receptivitate negativă, ci printr-o deschidere caldă față 
de curaj, sensibilitate, adică o deschidere față de puterea adevărată. Tentații vor fi 
din abundență, chiar de dimineață, iar multe dintre ele având un singur scop: să ne 
atragă spre o zonă prea rațională. Cine cade pradă acestei tentații își va petrece 
seara acestei zile cu regretul că a ratat un moment frumos, un schimb de experiență 
eficient, o întâlnire deconectantă, un eveniment constructiv. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unui moment de 
conștientizare pe care îl vom trăi în funcție de cât de mult apreciem sentimentele, 
natura umană, progresul prin intermediul calităților umane. Oamenii care iubesc 
prea mult obiectele și cred că puterea de acolo le vine vor atinge un vârf al 
dezordinii, al comportamentului greșit, devenind și mai atașați de ele. Nu vor fi în 
stare să-și definească acum normalitatea decât dacă obiectele din jur funcționează 
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la parametri optimi. Orice modificare, fie ea cât de mică, distruge echilibrul celui 
materialist. Informațiile momentului îi face pe oamenii deschiși, capabili să vadă 
cum anume pot folosi puterea și cât de intensă este. Nu este exclus ca această 
putere să-i îndrepte spre studiu, însă acest studiu nu va fi constructiv decât dacă 
atitudinea celui în cauză va fi rafinată, elegantă, prețioasă, protectoare. Acești 
oameni se vor remarca prin ușurința cu care devin atenți la nevoile celorlalți în 
prima parte a zilei și prin disponibilitatea de a folosi cuvântul pentru binele altora 
în a doua parte a zilei. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a medita astăzi la valoarea 
secretului. Acea parte a evoluției pe care individul o realizează de unul singur are 
nevoie de secret, dar nu privit ca un element ascuns de frica adevărului, ci ca unul 
deosebit de prețios pe care căutătorul adevărului nu dorește să-l împărtășească 
oamenilor care, din ignoranță sau răutate, l-ar putea murdării sau distruge. 

 
Vineri, 11 noiembrie 

Vineri 11-11-2016  1:16    Luna (Pis) Squ (Sag) Venus 

Vineri 11-11-2016  3:44    Luna (Pis) --> Aries 

Vineri 11-11-2016  6:06    Luna (Ari) Sex (Aqu) Mars 

Vineri 11-11-2016  6:26    Luna (Ari) Tri (Sag) Juno 

Vineri 11-11-2016 10:52 Sun (Sco) Con (Sco) Lilith 

Vineri 11-11-2016 18:23    Mars (Aqu) Sex (Sag) Juno 
 

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. Romantismul este judecat după un interes. 
Situațiile cunoscute capătă o notă originală. Primim semne că o problemă gravă 
va putea fi rezolvata. Se minte frumos. Autocontrolul este simulat. Valorile sociale 
ne reamintesc de o criză a emoțiilor. Tulburările de conștiință vin dintr-o 
tulburare a sufletului. Teama de singurătate. Voința puternică îi face pe oameni 
pătimași. Greutățile se rezolvă mai ușor. Informațiile compromițătoare despre 
ceilalți vin mai ușor aproape de noi. 

 
Conjuncția Soarelui cu Luna neagră este unul dintre cele mai interesante 

evenimente ale acestei săptămâni. Desigur, nu este singurul, ci mai sunt și altele 
programate pentru această perioadă,  unele dintre ele se vor consuma chiar în ziua 
următoare, iar pe altele le-am parcurs deja. Momentul acesta ne vorbește despre o 
experiență pe care ar trebui să o privim cu maximă responsabilitate. A ajunge într-
un punct al evoluției nu înseamnă a privit de sus, a vinde o informație, a culege 
imediat roade, ci de a conștientiza ce este de făcut pe mai departe. Poate, unora, 
această preocupare față de autoperfecționare li se va părea foarte obositoare sau 
chiar plictisitoare pentru că nu văd rostul evoluției dacă, din când în când, nu se 
opresc să mai și culeagă roadele. Desigur, aceste roade sunt culese pe drum, adică 
nu este nevoie să ne oprim, nu este necesar să anulăm această deplasare 
ascendentă pentru a vedea că ceea ce facem este bun și produce rezultate bune. Cea 
mai frumoasă atitudine pe care am putea să o avem astăzi, mai ales că sextilul 
Marte-Junon susține această conjuncție a Soarelui cu Luna neagră, are rolul de a 
echilibra aceste tulburări de conștiință care vin din frământări ale sufletului. Un om 
care evoluează va avea tot timpul în gând ideea de mai bine, mai frumos sau mai 
puternic. Pentru el progresul nu este obositor și știe că prin saltul următor, prin 
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ceea ce va obține cu următorul efort va deveni o versiune mult mai buna a ceea ce 
este în momentul acesta. Cel care lucrează cu energia sau care este familiarizat cu 
tehnicile de cercetare spirituală înțelege că acest proces se realizează foarte ușor. 
Semnale primim pe tot acest parcurs ascendent pentru a ne elibera de identitatea 
falsă, de Eul fals, cel care ne păcălește să confundăm autocontrolul cu închistare. A 
ne gândi de fiecare dată că următorul pas ne duce către cea mai bună versiune a 
ceea ce suntem rezolvă multe din problemele de conștiință, face să se dizolve într-o 
clipă blazarea și ne ajută să ne și bucurăm de viață pentru că mișcarea, mobilitatea, 
acțiunile dinamice, interacțiunile au rolul lor în acest proces ascendent. Chiar dacă 
un individ nu este preocupat de cercetare spirituală sau privește acest domeniu mai 
mult din curiozitate, a gândi că a face mai mult nu înseamnă risipă, ci  
autoperfecționare și autocunoaștere este cel mai simplu mod de a atinge un nivel 
superior de conștiință. Procedând în felul acesta ne rămâne nota originală a ceea ce 
suntem și vrem să facem, dar putem, prin utilizarea acestora, să devenim mai mult 
decât suntem în momentul de față. 

Prin urmare, 11 noiembrie este o zi de maximă responsabilitate. Multe 
combinații ni se vor părea acum obositoare pentru că ele ne trimit către demersuri 
care ne cer un efort în plus, unul de interacțiune, de înțelegere, de toleranță sau 
recunoaștere. Unii oameni vor considera că prin ceea ce fac acum se pedepsesc, 
renunță la demnitatea lor, devin prea obedienți față de nevoile celorlalți. În felul 
acesta, ca o protecție, cred că dacă devin rigizi și închistați se controlează, se 
protejează, se țin departe de aceste tentații. În realitate, omul inferior, cel care 
acum se închide, arată că se află într-o criză a emoțiilor. Sentimentul care-l ține 
departe de interacțiune este și cel care îl face să trăiască în singurătate. Nu-i place 
interacțiunea, pentru că fuge de ea, dar nu-i va plăcea nici rezultatul, adică 
singurătatea. 

În consecință, cel care vrea să trăiască mai bine are nevoie acum să-și 
dorească să vadă dincolo de aceste limite și nu doar atât, chiar să le atingă. Prin 
ecuația astrală a zilei de 11 noiembrie nivelul următor poate fi atins cel mai ușor 
când gândim că acolo vom deveni cea mai bună versiune a ceea ce suntem acum. 
Acest concept nu este nou, el este abordat cu succes de terapeuții care au o bună 
experiență în sensul acesta și care nu doar îi ajută pe ceilalți cu cunoștințele lor 
foarte utile și autentice, dar se și prezintă pe sine ca un exemplu. Un terapeut 
autentic și profund va invoca întotdeauna necesitatea evoluției printr-un argument 
de genul acesta. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere că binele nu 
ne transformă în victime. La început o faptă bună curăță locul pentru a-l face și 
luminos. Procesul poate fi dureros, dar fapta în sine, prin rezultatul pe care îl 
obține, rămâne una magică. 
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Sâmbătă, 12 noiembrie 
Sambata 12-11-2016  1:45    Luna (Ari) Opp (Lib) Jupiter 

Sambata 12-11-2016  5:08    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Sambata 12-11-2016  5:20    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Sambata 12-11-2016  6:54   Venus (Sag) --> Capricorn 
Sambata 12-11-2016 14:44    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Sambata 12-11-2016 16:39 Mercury (Sco) --> Sagittarius 

Sambata 12-11-2016 21:05 Sun (Sco) Tri [Pis] Chiron 
 

Se lasă în urmă o perioadă de libertate și independență. Constrângerea 
fictivă este legată de sarcinile profesionale sau de dobândirea de noi competențe. 
Pentru orice lucru este nevoie de efort. Ne aflăm în fața unui mare eveniment 
personal. Impulsurile exterioare ne pun în legătură cu valori importante pentru 
viitor. Este nevoie de o modificare a tiparelor. Dificultățile parcurse în perioada 
de formare înrăutățesc acum o situație. Spirit pătrunzător. Confuzie în 
comunicare. Se discută despre devotament însă se practică un fanatism disimulat. 
Ideile progresiste nu găsesc suport afectiv. Putem împărtăși celorlalți din 
valoarea pe care o  hrănim acum. Vindecare prin acces la metode 
neconvenționale. 

 
Venus va trece astăzi pe Capricorn, iar Mercur pe Săgetător și, seara târziu, 

cu câteva ore înainte ca ziua să se încheie, Soarele va împlini trigonul cu Chiron. 12 
noiembrie ne atrage către obiectivitate, către studiu, dar care ne va pune și în fața 
unei curiozități ciudate. Unii vor considera că planurile de viitor sunt mult mai 
importante și nu pot fi atinse decât dacă renunțăm la speranțele false sau la cele 
care nu s-au împlinit încă, la proiectele care nu trezesc interesul celorlalți, la acele 
impulsuri care consumă, nu produc. Faptul că Venus iese din Săgetător, iar în 
această zodie intră Mercur produce o rocadă în mințile și sufletele noastre. 
Planurile de viitor au acum o altă greutate, nevoile sunt definite prin alte 
instrumente, iar ceea ce a fost în ultima perioadă mulțumire și încântare devine 
acum curiozitate și ambiție. Această combinație este mult mai eficientă pentru 
oamenii care au proiecte sociale în derulare, care au nevoie, în această etapă, să nu 
mai țină cont de atât de multe tipare, să dovedească spirit pătrunzător prin idee, 
noțiune, sinteză, dar și disponibilitate pentru studiul, rezistență la efort și respect 
față de realizările obținute în timp de noii colaboratori. Din nefericire, poate apărea 
acum o constrângere legată pe neputința de a înțelege instrumentele abstracte. 
Retrogradarea lui Chiron pune în dificultate expresivitatea unei ambiții, o face să 
pară mult prea legată de materie și de ceea ce poate produce materia. 

Aceste elemente, în interacțiune cu un suflet rafinat și distins, schimbă 
balanța valorilor și îl avantajează pe cel în cauză transformându-l în scurt timp într-
un exemplu pentru ceilalți. Acești oameni care au la bază o putere sufletească 
dovedită în timp se vor simți înnobilați prin aceste schimbări de vibrație astrală. Nu 
vor considera că dacă merg mai departe într-un demers experimentează, ci pun în 
practică, demonstrează, reușind astfel să demonteze gânduri ascunse ale celor 
intriganți, dar să se și elibereze de teama că o sarcină profesională poate fi o 
pedeapsă, o constrângere. 

Începând cu 12 noiembrie oamenii activi am nevoie de confirmări, de 
mobilitate, dar să se și întrețină din când în când cu cei liberi, care răspund foarte 
frumos provocărilor educative, care nu au practicat niciodată nicio formă de 
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fanatism, nici măcar pe cel disimulat, care nu s-au speriat niciodată de idealuri 
foarte îndrăznețe. Această libertate este condiția pe care un om activ trebuie să o 
îndeplinească periodic pentru ca valorile în care crede să nu devină, cu noua poziția 
planetei Venus, prea rigide, prea obediente față de un ideal social îndrăzneț. 

Prin urmare, 12 noiembrie este o zi de îndrăzneală, de inițiativă și de curaj 
în a modifica o direcție cu care mulți s-au obișnuit, care nu mai dau rezultate și care 
poate merge mai departe doar prin libertate de expresie, doar printr-o eliberare de 
o constrângere ideologică sau de una materială. Pentru că episodul acesta este 
foarte intens, deoarece la interval de câteva ore distanță două planete își schimbă 
zodia, mulți vor avea impresia că pentru orice lucru, oricât de minor ar fi, este 
nevoie de un mare efort. Persoanele care au proiecte publice în derulare vor 
considera că au nevoie acum de un spirit pătrunzător, de o nouă ideologie de viață, 
au nevoie să facă un inventar asupra impulsurilor negative pe care le-au parcurs în 
ultimele săptămâni și cărora nu le-au găsit explicații. În felul acesta, vor trece de o 
barieră și se poate vorbi de ameliorarea stării de sănătate, iar în cazul celor care 
lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un proces de cercetare spirituală, 
chiar de o evoluție rapidă. 

Partea cea mai dificilă care va porni din spațiul acestei zile vine din 
reîntâlnirea cu o blazare. După ce se obține o anumită poziție, după ce se descoperă 
o conspirație motivată de un fanatism disimulat, urmează o stare de platou, adică 
există posibilitatea ca până la finalul acestei luni, după ce se va obține o rezolvare 
pe gândul sau ambiția de azi, alte realizări nu vor mai veni. O persoană lacomă va fi 
zdruncinată de perspectiva ca demersurile inițiate acum să nu se finalizeze. Sunt 
avertizate încă de pe acum că reacțiile negative vor transforma starea de platou în 
decădere, în pantă descendentă, în tristețe. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi astăzi la speranța 
care liniștește, nu la cea care agită. 

 
Duminică, 13 noiembrie 

Duminica 13-11-2016  4:23    Luna (Ari) --> Taurus 

Duminica 13-11-2016  6:13    Luna (Tau) Tri (Cap) Venus 

Duminica 13-11-2016  9:05    Luna (Tau) Squ (Aqu) Mars 

Duminica 13-11-2016 18:13    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Duminica 13-11-2016 18:57    Luna (Tau) Sex [Pis] Neptune 
 

Cunoașterea devine un element greu de suportat. Conflicte penibile. 
Retragere într-o cochilie. Sarcinile suplimentare enervează. Atracție către lucruri 
frumoase care se împlinesc greu. Suntem în căutarea timpului pierdut. Se caută 
confortul. Nu se respecta o promisiune. De dragul binelui personal viitorul devine 
nesigur. Observații ciudate. Activități comune care nu duc la niciun rezultat bun. 
Iluzie. 

 
Trecere a Lunii pe zodia Taur aduce o schimbare foarte importantă conturată 

în așa fel încât ultima zi a acestei săptămâni să facă o notă discordantă cu celelalte 
zile, ca și cum nu face parte din acest interval care ne vorbește despre putere. 
Momentul de față face trimitere la bunătate, la îndeplinirea rapidă a unor sarcini, la 
încheierea unor demersuri, la evitarea unor conflicte penibile, însă nu pe 
problemele care au fost active toată săptămâna, ci pe altele, invocate pentru a ne 
distrage atenția de la ceea ce ne-a supărat, obosit sau enervant de-a lungul acestei 
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săptămâni. În realitate, ceea ce se întâmplă acum face parte din această săptămână, 
însă aduce o revigorare pe care nu am fost în stare să o anticipăm și pentru care, 
așadar, nu suntem pregătiți. Binele de acum ne lasă impresia că ne putem permite 
să uităm de lecții importante, de amenințări, de pierderi. Cel care este echilibrat și 
nu va uita că binele se instalează acolo unde există calm, înțelegere și rezervă, va 
reușit să se integreze într-o zonă socială foarte frumoasă, va rezona cu aceste 
sectoare, va simți că își extrage puterea dintr-un bine social, adică nu va mai fi 
nevoie pentru fiecare pas să se explice, să argumenteze, să justifice. Până și 
activitățile comune vor fi modelate în modul acesta. 

Unul dintre cele mai dificile aspecte ale acestei zile va fi careul pe care Luna îl 
va împlini cu Marte. Este posibil ca această nevoie de liniște să nu fie compatibilă 
cu interesul sau curiozitatea predispuse de trecerea lui Marte prin Vărsător. Cel 
care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare 
spirituală, care a mai și obținut rezultate în practica sa, va înțelege că nu trebuie să 
facă toate lucrurile la fel, ci fiecărui element îi poate acorda importanță pe măsură 
valorii pe care o are în prezent. În felul acesta, nu se fragmentează, ci se conservă. 
Cine nu va respecta acest imbold va înclina balanța către obiceiuri proaste și prima 
greșeală pe care o va face, care îl va urmări toată săptămâna următoare, va fi 
nerespectarea unor promisiuni. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămânii ne ajută să ne desprindem de o 
teamă ciudată, una care ne-a corodat încrederea și, poate, chiar și anumite relații 
de-a lungul celorlalte zile ale acestei săptămâni. Suprimarea fricii de a trăi într-un 
anumit mod, cu un anumit patrimoniu, cu un anumit fond îi poate face pe unii să 
fie mai calmi, mai încrezători în ziua de mâine, mai optimiști. Poate nu este de 
ajuns, poate oamenii nici nu și-au dorit ca viața lor să ia o așa turnură, însă 
beneficiul de acum este plăcut și îi va bucura. Așa se explica relația bună a Lunii cu 
Axa Dragonului, dar și neputința acestui astru de a media tendința Nodurilor, așa 
se explica impactul pe care îndeplinirea unei mici sarcini de lucru poate avea acum 
un efect atât de vizibil asupra confortului. Nu ne putem gândi deocamdată că o 
sarcină mică poate avea o greutate așa mare pe termen lung. Luna nu mediază 
tendința Nodurilor și confortul de acum va avea nevoie de mai mult decât o simplă 
mulțumire pentru a rezolva probleme de viață, de destin. Totuși, ceea ce este 
frumos va rămâne în amintire și, de-a lungul timpului, ne va aminti că am putut să 
fim așa cum ne-am dori să fim tot timpul. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a permite liniștii să se 
strecoare cât mai adânc în suflet pentru ca amintirea trecerii sale să fie cât mai vie. 
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14 - 20 noiembrie 2016 este săptămâna echilibrului descoperit în noroi și a 
raportului de forțe care se schimbă, surprinzător, de la sine. Doar în aparență 
această săptămână este mai liniștită decât celelalte pentru că numărul redus de 
aspecte cuprinse nu înseamnă și diminuarea importanței, a valorii, a rostului 
pentru care trebuie să trecem prin aceste experiențe. Ideea că echilibrul este 
descoperit în noroi ar trebui să ne atragă atenția asupra tipului de evenimente cu 
care lucrăm, asupra calităților lor. Chiar din prima zi a acestei săptămâni, când se 
va împlini și Luna plină, vom înțelege că totul va fi foarte intens și cu fiecare zi a 
acestui interval adăugăm la palmaresul personal noi modalități de a lucra cu sine, 
noi instrumente la care să facem apel până la finalul acestui an pentru a ne restabili 
echilibrul. Noroiul pe care-l conștientizăm în această săptămână este cel pe care l-
am creat în vara acestui an, prin neatenție, prin dorințe absurde, prin impunere 
dincolo de limita de suportabilitate a partenerului de dialog, prin răceală. 
Unghiurile care se împlinesc în această săptămână nu ne vindecă de un obicei prost 
la care am apelat atunci, ci ne ajută să înțelegem ce am pierdut, ce am putea 
recupera și ce putere nu a fost afectată de aceste obiceiuri proaste. 

Întorcându-se către acele episoade unii vor simți nevoia de a-și dovedi 
puterea, poate nu doar prin obiceiuri vechi, ci prin colaborări vechi, prin reiterarea 
momentului de putere de atunci însă acest lucru nu va fi realizat în această 
săptămână la intensitatea de atunci. Există o mare sensibilitate în acest interval 
care nu va permite răului să se prolifereze în modul acesta pentru că rostul 
intervalului pe care-l parcurgem este de a înțelege greșeala pentru a nu o duce mai 
departe. 

A doua parte a săptămânii aduce unghiuri rele pe care Mercur le patronează, 
dar și unghiuri bune coordonate de Venus. Vom conștientiza că există un conflict 
între minte și inimă și, de această dată, inima trebuie să se ridice deasupra, 
sentimentul trebuie să fie prioritar, chiar dacă obiceiurile mai vechi ne spun că de 
fiecare dată când am decis cu inima nu a fost bine. În ultima zi a acestei săptămâni 
Neptun își revine la mersul direct după o retrogradare de aproximativ cinci luni. Se 
oprește astfel un proces de coroziune, de autodistrugere, cel care s-a bazat foarte 
mult pe gândul cel rău, pe neîncrederea în sine, pe ascunderea tristeții. În 
consecință, 14 - 20 noiembrie 2016 poate fi un interval în care ne vindecăm în 
etape. Dacă vom avea răbdarea necesară să apreciem fiecare zi prin provocările pe 
care ni le oferă, să întâmpinăm toată această opoziție care vine din exterior cu 
înțelegerea omului că dincolo de această agresiune cel cu care interacționăm 
ascunde o durere, vom fi mult mai determinați să simplificăm lucrurile prin 
sentimente frumoase. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne propune să fim 
mulțumiți. Cel care va reuși să fie mulțumit în toate cele șapte zile nu numai că se 
protejează de minciună, dar se curăță pe sine de tristețile acumulate prin 
nemulțumire, devine un om puternic prin sinceritate, sănătos prin puritate. 
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Luni, 14 noiembrie 
Luni 14-11-2016  4:45    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Luni 14-11-2016 10:59 Mercury (Sag)Con (Sag) Juno 
Luni 14-11-2016 11:21    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 

Luni 14-11-2016 13:01    Luna (Tau) Sex [Pis] Chiron 

Luni 14-11-2016 15:51 Sun (Sco) Opp (Tau) Luna (Full Luna) 
 

Intuiția funcționează foarte bine. Cunoașterea poate fi un factor de stres. 
Deschidere către colaborări neobișnuite. Încercări stranii. Participarea la 
evenimente sociale care transformă ființa, dar încarcă de responsabilitate și 
durere. Elementele predominante ale vieții ne îndeamnă către dezvoltare și 
progres. Simpatie față de elementele inferioare, deci față de ceea ce trebuie 
transformat. Libertate de expresie. Modificarea direcției sociale către un ideal 
abstract. Împlinirea unor aspirații mai vechi. Puterea de influență este dominată 
de necesitatea adoptării unui confort personal solid. 

 
Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Taur și le aduce 

oamenilor invitația la a-și defini nevoile într-un mod cum nu au mai făcut-o în 
ultima perioadă. În primul rând, sunt atrași către ceea ce va deveni în zilele 
următoare un element predominant, o forță care se evidențiază față de celelalte, un 
personaj care își va dezvălui până la finalul acestei săptămâni o poveste interesantă 
de viață. Apoi, pentru că pe 14 noiembrie se va împlini și Luna plină, momentul 
acesta capătă o notă dramatică pentru că Soarele se află foarte aproape de Luna 
neagră și primește, în mare parte, unghiuri pozitive din partea elementelor astrale 
care se află acum în tranzit prin zodia Pești. Impactul Lunii pline este mare și 
pentru că lucrează acum foarte bine cu mesajul care vine din partea lui Chiron sau 
din partea planetei Neptun, cea care în ultima zi a acestei săptămâni, pe 20 
noiembrie, își va reveni la mersul direct după o lungă retrogradare. Luna plină 
aduce, așadar, momentul de înțelegere, de descoperire, de dezvăluire a unui 
element care se va remarca spre finalul acestei săptămâni ca fiind unul 
reprezentativ, ce poate schimba balanța valorilor. 

Dacă ar fi să ne referim strict la conjuncturile zilei de 14 noiembrie atunci am 
putea defini momentul acesta ca fiind o atracție teribilă față de evenimente sociale. 
Nu ne putem însă bloca la această observație. Nu atracția către anumite 
evenimente sociale este elementul definitoriu pentru ziua de 14 noiembrie, ci 
calitatea evenimentelor spre care ne îndreptăm. Acestea vor impune forțe care se 
trezește acum atât prin conjuncția Mercur-Junon, cât și prin împlinirea fazei de 
Lună plină, a unei mari puteri care poate schimba ordinea socială printr-o 
dezvăluire. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 
cercetare spirituală se vor simți încurajați să se exprime liber. Modificările care 
apar acum sunt provocări în a spune un adevăr, de a adresa întrebarea care trebuie 
sau în a face alegerea cea mai buna atât în privința persoanelor, cât și în privința 
obiectelor. 

Prin urmare, debutul acestei săptămâni se face într-un ton dinamic. Avem 
ocazia să combatem un factor de stres, să găsim soluțiile cele mai bune la o 
problemă socială chiar dacă până acum această problemă nu ne-a frământat. Prin 
asocieri, prin interacțiune, prin sufletul curat pe care vrem să-l arătăm celorlalți, 
prin bunele intenții, reușim să dăm un exemplu de libertate de expresie ori să dăm 
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impulsurilor personale o notă foarte frumoasă și rafinată. În realitate, ceea ce se 
conturează în prima zi a acestei săptămâni ar trebui să ne atragă atenția pentru că 
reprezintă o mare nevoie. Dacă prin această nevoie nouă conștientizăm, încă de pe 
acum, că ne dezvoltăm, că putem privi mai departe, că suntem toleranți cu un 
factor de transformare, că avem răbdare cu ceilalți, înseamnă că elementul care se 
va dezvălui, raportul de forțe care va activa începând cu finalul acestei săptămâni 
nu ne privește în mod direct, ci ne integrează într-un succes social. Avem nevoie 
acum de adevăr, de înțelegere, de toleranță și de sinceritate. În felul acesta, reușim 
să deschidem un capitol frumos în cartea vieții, reușim să obținem simpatia 
celorlalți, nu neapărat prin evenimente șocante, cât prin frumuseți simple, prin 
gesturi modeste, prin liniște. Luna plină din Scorpion, fiind o Lună plină de 
toamnă, îi ajută pe oameni să-și descopere acele resurse pe care și le-au ignorat de-
a lungul verii și prin ceea ce observă că dețin să aibă mai mult curaj în a-și defini 
noi priorități. Nevoile de acum nu sunt întâmplătoare, ele se așază la baza unui 
edificiu foarte frumos, foarte puternic, care poate însemna atingerea unui moment 
de performanță pe care l-am așteptat de la începutul anului. Nu se știe dacă acest 
moment de performanță va fi atins în această săptămână, dar el începe să devină 
vizibil încă de pe acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu gândi rău de cei care își 
recunosc o greșeală. Astăzi ne ajută mult mai mult să vedem omul în ansamblul 
său, nu doar fapta. 

 
Marți, 15 noiembrie 

Marti 15-11-2016  3:22    Luna (Tau) --> Gemini 

Marti 15-11-2016  8:05    Luna (Gem) Opp (Sag) Juno 

Marti 15-11-2016  9:54    Luna (Gem) Opp (Sag) Mercury 

Marti 15-11-2016 10:24    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mars 

Marti 15-11-2016 16:59    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Marti 15-11-2016 17:52    Luna (Gem) Squ [Pis] Neptune 

Marti 15-11-2016 19:22 Mercury (Sag) Sex (Aqu) Mars 
 

Trăsăturile personale ne duc spre o zonă de conflict. Ne împotrivim 
propriului destin. Soluțiile personale nu sunt create de ceilalți. Suntem inspirați să 
facem lucruri care dor. Efectele acțiunilor proprii ne duc spre o înțelegere rapidă. 
Răceală. Indiferență. Cuvintele sunt prea dure. 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. 

 
Conjuncturile astrale ale zilei de 15 noiembrie ne pot pun în fața unui 

moment penibil. Unii vor considera că își pot permite acum să vorbească fără rost, 
să spună despre alții ceea ce nu este adevărat, își pot permite să fie plictisitori, 
enervanți, indiscreți sau reci. Unghiurile negative care se împlinesc acum și care 
activează în primul rând o axă a cunoașterii, Gemeni-Săgetător, aduce și o relație 
de careu între Lună și Axa Dragonului. Ceea ce provocăm celorlalți reprezintă de 
fapt propria nemulțumire, propria dificultate, propriul obstacol. 

Relația bună pe care Mercur o are de împlinit cu Marte arată că avem nevoie 
de consolare, să fim priviți prin calitățile pe care le avem, dar să nu ne spună 
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nimeni nimic despre defecte. Conjuncturile acestea, chiar și cele care vizează 
instrumente mai puțin corecte, mai puțin frumoase, sunt foarte avantajoase pentru 
cei care lucrează cu energia. În consecință, 15 noiembrie poate deveni o zi a 
terapiilor eficiente, a lucrului cu cuvântul, a metodelor vechi care devin foarte 
eficiente prin purificările pe care le declanșează. Este clar că momentul acesta va 
rămâne în memorie ca unul de mare efort, dar și unul de creativitate. Astfel, 
soluțiile care ne ies în întâmpinare par să vină dintr-o zonă necunoscută, par să 
ajungă la noi prin intermediul unor mesageri care nu știu nimic despre conținutul 
lor, despre efectul miraculos pe care-l produc. În egală măsură, 15 noiembrie este și 
ziua complicațiilor sufletești pentru că nu este ușor să curețe într-o zonă unde s-au 
acumulat de-a lungul vieții experiențe, multe dintre ele nefericite. Prin sextilul 
Mercur-Marte oamenii au ocazia acum să se bucure de ceea ce reușesc să facă, chiar 
dacă este puțin, chiar dacă nu este ceea ce au nevoie în momentul de față. În felul 
acesta, se poate explica cum unghiuri atât de dificile pot produce un efect atât de 
mare, cum făcând atât de puțin putem deveni optimiști sau victorioși. Cine va 
neglija cuvintele frumoase acum, arată că iubește foarte mult răceala și indiferența 
și prin această preferință își declară față de comunitate suferința cea mai mare. 

Prin urmare, 15 noiembrie este o zi de soluție. Dacă vom fi atenți vom 
vedea cât de frumoase și minunate sunt soluțiile momentului, cât de puternic este 
ecoul unor dorințe formulate mai demult, poate chiar în vară, și cât de ușor pot fi 
îndeplinite dacă ne desfacem brațele, ne deschide mintea și sufletul și le primim. 
Desigur, de fiecare dată când apare un proces de purificare cel care îl trăiește își 
vede, parțial sau total, arhiva traumelor sale. 15 noiembrie nu este o zi care ne pune 
în fața unor traume, ci ne scoate în evidență procesul care ne poate ajuta să scăpăm 
de o presiune internă, să avem mai multă încredere în noi înșine prin ceea ce 
putem face și demonstrăm. Cel care se va folosi de beneficiul major al acestei zile 
pentru a rămâne în superficialitate nu va fi privat de bucurie, dar nu v-a reuși să 
descopere care este adevărata sa putere, nu va putea duce mai departe ceva din 
forța momentului de Lună plină, din puterea zilei anterioare. Mulți vor fi lași, 
oferindu-le celorlalți ceea ce cer, nu pentru că devin dintr-odată foarte generoși, ci 
pentru că le face plăcere să rămână în această stare de confort. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a urmării care este sâmburele 
de adevăr din declarațiile celorlalți. Nu suntem invitați să facem nimic cu acest 
adevăr pe care-l aflăm acum, ci doar să îl urmărim. La un moment dat, spre 
sfârșitul zilei, am putea chiar să ne amuzăm de cât de multe își divulgă oamenii în 
încercarea lor disperată de a ascunde ceea ce nu doresc să se vadă. 
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Miercuri, 16 noiembrie 
Miercuri 16-11-2016  1:34    Luna (Gem) Tri (Lib) Jupiter 

Miercuri 16-11-2016  4:33    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Miercuri 16-11-2016 12:07    Luna (Gem) Squ [Pis] Chiron 

Miercuri 16-11-2016 12:57    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 
 

Cunoașterea de sine este mult mai apreciată. Anumite proiecte sociale sunt 
întârziate. Refuzăm comunicarea pe motiv că ea nu ne duce către un rezultat 
direct. Inspirația este bună dar nu poate fi valorificată într-un mod optim. Lipsa 
de comunicare este mediată prin situații neobișnuite. Pionierat. Dorință de a fi în 
fruntea unui grup. Spirit de contradicție. Se discută prea mult despre subiecte 
cunoscute. Inteligență practică. Puterea personală ne ridică deasupra 
problemelor celorlalți. Ne întâlnim cu un element benefic. 

 
Luna se află acum pe ultimul sector de tranzit prin zodia Gemeni și le aduce 

oamenilor semne de îndoială. Multe dintre aceste semne de îndoială se referă la 
cunoașterea pe care au acumulat-o în ultimele luni, la necesitatea unor experiențe, 
la rostul pentru care au fost necesare lungi perioade de studiu, de privațiuni sau de 
suferințe. În realitate, pe 16 noiembrie luăm contact cu cauza lipsei de comunicare, 
cu ceea ce ne-a oprit dintr-o ascensiune fulminantă, iar prin această conștientizare 
să reușim să reluăm un proiect pentru a-l duce mai departe. 

Avem nevoie de susținere, să ne bazăm pe cunoștințele pe care le-am 
acumulat în ultima perioadă, pe experiențele pe care le-am avut, nu să le negăm pe 
acestea doar pentru că ni se pare că în momentul acesta suntem în impas ori că ne-
am întâlnit cu o altă întârziere. Ar trebui să ne evaluăm acum gândurile foarte bine 
pentru a vedea dacă nu cumva inspirația a fost folosită greșit ori dacă dorința de a fi 
în fruntea unui grup, de a fi lider de opinie sau, pur și simplu, de a fi cei mai buni, 
nu a fost cumva cam abruptă. Dacă am avut puterea necesară și această dorință nu 
s-a împlinit s-a întâmplat pentru că nu am reușit să facem față unei provocări, nu 
am înțeles care este natura unui element benefic, am dorit să obținem un beneficiu 
doar pentru noi înșine, am fost egoiști, nu ne-am gândit că reușita trebuie 
împărțită. De aici înțelegem că momentul de înțelepciune pe care nu am reușit să-l 
probăm primește acum o nouă șansă, îi este oferit acestuia o noua deschidere 
pentru a se împlini. Cu alte cuvinte, elementul benefic al zilei de 16 noiembrie este 
unul foarte frumos și abia în momentul acesta înțelegem de ce săptămâna în curs 
poartă amprenta echilibrului descoperit în noroi. 

Apoi, mai există o componentă de care trebuie să ținem cont acum. Starea de 
sănătate agravată în această zi arată că instabilitatea a fost tratată cu indiferență, a 
fost folosită ca o armă împotriva celorlalți, iar acum primim răspunsul, suntem 
slăbiți de instabilitățile celorlalți, de efectele acțiunilor lor instabile. 

Prin urmare, 16 noiembrie ne îndeamnă să fim foarte atenți la ceea ce 
simțim, la semnalele pe care le primim din jur, la bunătatea oamenilor, la 
frumusețea pe care încearcă să și-o exprime și nu reușesc, la rafinamentul pe care îl 
au înscris în structurile lor încă de la naștere. Dacă ne lăsăm în voia acestor stări 
vom observa că binele celorlalți ne antrenează și ne ajută să ne descoperim propriul 
bine. La fel ca și în zilele anterioare, această conștientizare are și un gust amar, cel 
al regretului că altădată, când ne-am întâlnit cu aceste situații, nu am fost la 
înălțime, nu am făcut ceea ce trebuie sau că încă nu ne-am desprins de motivul 
vechi la care am apelat de fiecare dată când am refuzat o comunicare. Aceasta este 
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puterea personală de care ne putem folosi pentru a ne ridica deasupra problemelor 
celorlalți, nu pentru a-i privi pe ei de sus, ci pentru a-i privi din lumină. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că există adevăruri 
care nu pot fi explicate prin logica pe care o cunoaștem, ci printr-o altfel de logică la 
care ajungem prin căldura, prin puritatea sentimentelor. Avem ocazia astăzi, de 
asemenea, să vedem că respingându-le pe acestea oamenii de fapt se pedepsesc 
singuri. 

 
Joi, 17 noiembrie 

Joi 17-11-2016  2:56    Luna (Gem) --> Cancer 

Joi 17-11-2016 13:10    Luna (Can) Opp (Cap) Venus 

Joi 17-11-2016 16:57    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Joi 17-11-2016 18:04    Luna (Can) Tri [Pis] Neptune 
 

Sensibilitate. Putere de a ne ridica deasupra problemelor. Intervenție 
curajoasă asupra planurilor de viitor. Anumite probleme se aglomerează. 
Neputință de a privi durerea în față. Conflictul este transformat în altceva. Se 
găsește o soluție miraculoasă la o problemă veche. 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. Se 
dorește atingerea unui moment de înțelepciune. O problemă ne învață mai multe 
despre viață. 

 
Luna va trece în noaptea de miercuri spre joi în domiciliu aducând o 

sensibilitate specială pe problemele care au fost de maximă importanță în primele 
trei zile ale acestei săptămâni. Desigur, toată această sensibilitate nu poate 
compensa senzația de nedreptate, dificultățile de comunicare sau refuzul de a 
accepta puterea celuilalt după cum am văzut că s-a întâmplat în prima jumătate a 
acestei săptămâni. Mijlocul săptămânii aduce un conflict care se transformă acum 
în dispută rece, ce se argumentează prin faptele zilelor anterioare. Astfel, 
dependența de ceea ce s-a consumat anterior pune la grea încercare omul sincer și 
curat, cel care vrea să meargă mai departe pentru că așa și-a propus încă de la 
începutul acestei săptămâni, așa considera că trebuie să procedeze acum când i se 
dă o nouă șansă. Cei care vor rămâne blocați pe ideea de adversar vor activa prin 
opoziția Lunii cu Venus, adică prin neputința de a privi durerea în față fără să 
găsească un vinovat, fără să-l considere pe cel din preajma responsabil de ceva. 

În realitate, provocările zilei de 17 noiembrie vin, prin medierea pe care Luna 
o realizează la Axa Dragonului, să rezolve o problemă legată de un drept. Unii vor 
confunda dreptul cu privilegiul, insistând mult pe această confuzie și lansând 
pretenții celor din jur, situație care va amplifica și mai mult notă conflictuală. Din 
sinteza zilei de 17 noiembrie nu trebuie să ne rămână conflictul, ci soluțiile pe care 
le auzim în jur, ajutorul pe care-l primim de la un personaj misterios, de la un om 
care ne iese pur și simplu în cale sau ajutorul pe care vrem să-l oferim unor oameni 
pe care nu i-am ajuta niciodată sau pe care nu-i cunoaștem. 

Prin urmare, 17 noiembrie ne ajută să vedem foarte departe, în adâncime, 
dar nu pentru a atinge foarte rapid o țintă, ci pentru a stabili care este elementul ce 
ne lipsește pentru ca echilibrul să fie perfect. S-ar putea ca pentru acest element să 
băgăm mâinile în noroi, să ne apropiem de omul cel mai murdar, de personajul 
recalcitrant, de partea întunecată a firii. Nu ar trebui să privim toată această 
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conjunctură cu grijă, cu teamă sau cu false speranțe. Ceea ce se întâmplă pe 17 
noiembrie este o modificare a mijloacelor de lucru pe care le putem face acum mai 
eficiente, mai puternice sau mai ușor de folosit. 

Relația bună pe care Luna o are cu Neptun și implicit cu Axa Dragonului ne 
dă mari speranțe că demersurile de acum se pot împlinit cu succes. Dacă nu vom 
confunda astăzi drepturile cu privilegiile, dacă vom considera că ceea ce primi este 
dreptul pe care-l avem, nu să primim ceea ce dictăm, nu să lansăm pretenții față de 
anumite privilegii, atunci momentul de față va fi unul de mare sensibilitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne ține astăzi departe de 
regret. În ciuda aparențelor, regretul nu aduce o conștientizare a propriei puteri, 
prin observarea a ceea ce am fi putut face corect cândva, ci negarea puterii din 
prezent, cea pe care trebuie să o folosim pentru a privi înainte, nu înapoi. 

 
Vineri, 18 noiembrie 

Vineri 18-11-2016  2:50    Luna (Can) Squ (Lib) Jupiter 

Vineri 18-11-2016  4:39    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Vineri 18-11-2016  7:00 Mercury (Sag) Squ [Vir] North Node 
Vineri 18-11-2016 12:23    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 

Vineri 18-11-2016 13:20    Luna (Can) Tri [Pis] Chiron 

Vineri 18-11-2016 14:09    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Vineri 18-11-2016 18:03 Mercury (Sag) Squ [Pis] Neptune 
 

Conflict deschis cu o misiune sau un rost. Ne împotrivim propriilor emoții. 
Luptă cu recomandările false. Descoperim o minciună. Simțim că lucrurile sunt 
orientate împotriva noastră. Implicare într-un demers îndrăzneț. Transformarea 
personale este luată în serios. Acces la cunoaștere prin durere. Nemulțumirea este 
un profesor bun. Pierderile personale schimbă modul de vibrație. Primim ajutor 
din subtil. Deocamdată nu sunt recunoscute meritele. Superficialitatea este 
criticată. Instabilitatea ne învață multe despre cum să ne ținem prietenii aproape. 
Acces la informații puternice și solide. 

 
Mercur, vedeta acestei zile, va avea de împlinit un careu la Axa Dragonului și, 

implicit, un careu cu Neptun, semn de vulnerabilitate, de îndoială sau expresia 
unor procese mentale care ne îndeamnă să vedem doar partea tristă a vieții, doar 
partea goală a paharului. Apoi, pentru că nu este totul, Luna va trece prin opoziția 
cu Pluton și ne aduce descoperirea unei minciuni. În realitate, minciuna nu este 
importantă, nu efectul pe care ea l-a produs în timp merită atenție, ci credibilitatea 
pe care am fi tentați să i-o acordăm acum. În consecință, unghiurile acestea rele pe 
care Mercur le realizează cu Axa Dragonului și cu Neptun, având ca fundal o cruce 
cardinală împlinită cu Uranus, Luna, Jupiter și Pluton vom conștientiza pe 18 
noiembrie cât de neplăcute sunt pierderile, cât de vulnerabili suntem în fața unor 
analize superficiale, cât de bun este rezultatul pe care-l obținem acum dacă el s-a 
bazat pe o muncă intensă, poate chiar una dusă până la limita superioară a puterii, 
până foarte aproape de punctul în care este afectată integritatea personală. Aceasta 
se pare că este cea mai proastă zi a săptămânii când trebuie să acceptăm ajutorul 
din partea celorlalți, când trebuie să fim mulțumiți cu fiecare gest oricât de mic 
este, dar mai ales când trebuie să avem înțelegere față de sine. Ceea ce nu reușim să 
obținem astăzi este o mare barieră a vieții, a destinului, nu expresia unui viciu, nu 
un ghinion de moment. Practic, acesta este înțelesul pe care îl extragem din noroi, 
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aceasta este victoria pe care o obținem în lupta cu recomandările false, cu 
aprecierile fățarnice, cu discuțiile de conveniență ori cu ușurința cu care aplecăm 
urechea față de greutățile celorlalți. 

Având în vedere că Mercur se află acum în plin tranzit prin zodia Săgetător 
momentul acesta ne încurajează să învățăm de la oameni simpli, de la întâmplări 
banale, din conjuncturi pe care nu ni le-am programat. Luna nu se implică doar în 
crucea mobilă, ci și într-o piramidă de apă, semn de expresivitate, de inspirație, de 
clarviziune, ba chiar mai mult, dacă ar fi să luăm în considerare și planeta Pluton în 
toată această ecuație atunci nesiguranța momentului (opoziția Lună-Pluton) ne 
arată cum anume să separăm valorile la care ajungem foarte ușor de cele care sunt 
foarte greu sau imposibil de obținut. 

Prin urmare, 18 noiembrie ne încurajează să învățăm din confruntare, din 
demonstrație, din prezentări, poate chiar din conflicte sau să vedem conflictul 
deschis ca pe o misiune, nu aceea de a duce mai departe o notă agresivă, ci de a 
înțelege că sunt anumite situații, demersuri sau ambiții care nu pot fi finalizate 
prea ușor. Nu avem de ce să le vedem pe acestea ca fiind expresia unor conjuncturi 
de moment sau rezultatul unui banal ghinion. Ceea ce se întâmplă în 18 noiembrie 
ne ajută să vedem clar care este bagajul cu care putem merge mai departe, care este 
deficitul, care sunt oameni pentru care merită să facem un sacrificiu și care este 
gustul victoriei. Toate aceste elemente ni se vor părea puține în momentul în care le 
plasăm în locul potrivit, atunci când nu le mai vedem prin prisma subiectivismului, 
atunci când nu le mai analizăm prin teama de superficialitate, prin instabilitate sau 
prin grija că o critică venite din partea celorlalți exploatează o neputință. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu lua în serios obstacolul 
acestei zile. Intensitatea sa ne arată doar că a sosit momentul să facem o delimitare 
foarte clară, serioasă și severă între ceea ce trebuie să meargă mai departe și ceea ce 
se oprește. Conflictul este lupa care ne ajută să vedem foarte clar care sunt aceste 
două tabere și, mai ales, care sunt elementele pe care trebuie să le așezăm acolo. 

 
Sâmbătă, 19 noiembrie 

Sambata 19-11-2016  0:02 Sun (Sco) Tri (Can) Luna 
Sambata 19-11-2016  5:14    Luna (Can) --> Leo 

Sambata 19-11-2016  9:47   Venus (Cap) Tri [Vir] North Node 
Sambata 19-11-2016 13:01    Luna (Leo) Tri (Sag) Juno 

Sambata 19-11-2016 18:48    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mars 
 

Curaj în promovarea unei valori. Mediul de lucru nu se modifică. Prea 
multă politețe. Interacțiunile dificile sunt transformate în motive de ambiție și 
reușită. Un element malefic este neutralizat. Se întâmpla fenomene ciudate. Prea 
multe gânduri. Nevoie de prosperitate. Diversitatea trebuie să ne satisfacă nevoia 
de sentimente profunde. Trăsăturile vieții se bazează mult pe o transformare. 
Metamorfoză. Acumulările materiale sunt importante dacă ne îndeamnă să 
simțim altfel. Viața se bazează mult pe plăcere. Începutul unei mari transformări. 
Se pune ordine în viață. Se muncește pentru stabilitate și respect. Desprinderea de 
întreg înseamnă multiplicare sau înmulțire, nu fragmentare. 

 
Ziua de 19 noiembrie  este dominată de trigonul pe care Venus îl 

definitivează la Axa Dragonului și din această postură va reuși să medieze tendința 
Nodurilor prin Coada Dragonului. Relația aceasta frumoasă pe care Luna o are cu 
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Axa Dragonului se va prelungi și în spațiul zilei următoare prin definitivarea 
sextilului cu Venus, zi în care Neptun își va reveni la mersul direct. Momentul de 
față, cel al zilei de 19 noiembrie, aduce curaj și inițiativă care se va transforma în 
ziua următoare, apoi, prin efectul cumulat, și de-a lungul săptămânii ce va veni, 
într-o mare sensibilitate. Acum avem de rezolvat o problemă cu noi înșine, de 
convingere, de credință sau de metamorfoză. Acesta este momentul când vom 
conștientiza a doua parte a devizei generale aplicată acestei săptămâni, cea care ne 
vorbește despre raportul de forțe care se schimbă, în mod surprinzător, de la sine. 
Prin ceea ce se consumă în această zi înțelegem că lucrurile nu vin chiar de la sine, 
ci ele au fost pregătite prin îndeplinirea unor sarcini, prin nerespectarea unor 
promisiuni, prin menținerea unor sentimente frumoase față de cei din preajmă. Cei 
care au fost mincinoși, au avut impresia că ultima perioadă a fost obositoare pentru 
că a trebuit să se ocupe de situații de genul acesta, dar acum văd că recompensa nu 
întârzie să apară chiar și pentru ei. Prin binele acesta, care a fost construit din 
aproape în aproape, un element rău, poate chiar unul malefic, este redus la tăcere, 
neutralizat. 

Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia Leu va încălzi sentimentele însă, 
pentru unii, acestea vor deveni imediat incendiare, dar nu de dimineață, ci spre 
sfârșitul zilei atunci când această relație negativă va atinge momentul de maximum. 
Cu alte cuvinte, 19 noiembrie poate fi o zi de speranță, de atenție și de bucurie. 

Prin urmare, 19 noiembrie accentuează ideea că în viață totul se plătește, 
atât în sens bun cât și în sens rău. Este posibil ca prin medierea pe care Venus o 
face la Axa Dragonului prin Coada sa, să avem parte în această zi de evenimente 
ciudate, de fenomene neobișnuite, de recompense de la care ne luasem deja gândul. 
Cert este că toată această revigorare, toată această luciditate care ne vine din faptă, 
din înțelegerea acțiunilor celorlalți, cere prosperitate ca etapă următoare, ca o 
continuare. Ar fi o greșeală să considerăm astăzi că prosperitatea predispusă de 
această ecuație astrală este diversitatea. Cu toate că lucrurile acestea sunt frumoase 
în marea lor majoritate, nu trebuie să uităm că transformarea trebuie să-și urmeze 
cursul. Asta înseamnă că 19 noiembrie aduce împlinirea unor așteptări, nu finalul 
drumului. Avem nevoie să înțelegem că a merge mai departe cu tot cu aceste 
achiziții frumoase înseamnă să ne permitem și un alt mod de a simții realitatea 
înconjurătoare, de a ne apropia de oameni, de a vorbi, de a interacționa. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera norocul de 
acum tot ceea ce este dat, tot ceea ce putem obține, răsplată pentru efortul pe care 
l-am făcut în această a doua jumătate a anului. Ceea ce se întâmplă astăzi este doar 
o etapă. 
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Duminică, 20 noiembrie 
Duminica 20-11-2016  0:59    Luna (Leo) Tri (Sag) Mercury 

Duminica 20-11-2016  1:03   Venus (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 20-11-2016  6:37 Neptune (Pis) S/D 
Duminica 20-11-2016  7:44    Luna (Leo) Sex (Lib) Jupiter 

Duminica 20-11-2016 10:36    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 20-11-2016 17:47    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Duminica 20-11-2016 19:07    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 
 

Speranță în bine. Bucuriile sunt construite prin introspecție sau 
cunoașterea inimii. Semănăm pace. Gândurile antisociale se opresc. Comunicarea 
devine mai ușoară. Relațiile se bazează pe încredere și onestitate. Se stinge o 
răutate. Se diminuează o teamă. Dăruire. Tărie de caracter. Se renunță la o 
ironie. Lipsă de modestie. Învățăm multe din smerenie. Agresiunea celorlalți este 
explicată altfel. Minciuna este combătută prin dreptate și adevăr. Dureri 
sufletești care se transformă în dureri fizice. Evoluție prin iertare. Avem prea 
puține de comentat. Traseele opuse nu mai sunt și antagonice. Diminuarea 
neliniștii. Eficiență prin amplificarea iertării. 

 
Neptun își revine acum din retrogradare, deplasare pe care și-a menținut-o 

de pe 13 iunie. Această situație ne ajută să înțelegem în ce a constat frica cea mai 
puternică pe care am traversat-o de-a lungul verii, cum anume trebuie să privim 
momentele dominate de aroganță, de duritate, de neînțelegeri. Apoi, pentru că 
Venus va avea de împlinit un sextil cu Neptun, anumite demersuri sociale foarte 
proaste se opresc ori împotriva lor se mobilizează resurse foarte puternice pentru 
ca rezultatul să fie altul decât cel pe care l-am gândit până la începutul acestei 
săptămâni. Prin această dispunere, dar și prin faptul că Neptun își revine la mersul 
direct pe zodia Pești, se poate considera că ultima zi a săptămânii ne aduce un 
semn de evoluție prin iertare. Prin ceea ce ni se întâmplă acum vom observa că știm 
prea puține despre evenimentele în care ne-am implicat, poate de aceea le-am 
privit cu teamă, cu reținere, poate de aceea ni s-au părut prea dificile ori care 
constrâng prea mult. Acum multe din cele pe care le-am parcurs în vară ne vin în 
minte, o parte dintre ele sunt reeditate ca subiect de discuție sau poate chiar ca 
evenimente concrete. Important este să avem față de acestea o atitudine onestă, să 
nu intervenim cu o justiție abuzivă, să lăsăm inima să ne dicteze chiar dacă anterior 
am avut convingerea că acolo unde ea a intervenit rezultatul nu a fost bun. 

O altă problemă care poate apărea în ultima zi a acestei săptămâni este dată 
de conștientizarea consecințelor continuării acestor demersuri negative. Oamenii 
lipsiți de modestie acum arată că în trecut au fost lipsiți de caracter, iar problema 
aceasta de caracter nu poate fi rezolvată într-un timp foarte scurt. Tocmai pentru că 
sunt produse deja evenimente pe zona publică, nu doar am trecut prin ipostaze în 
care am avut o atitudine refractară pentru anumite evenimente sociale, ci ne-am 
implicat în unele dintre ele, momentul de acum ne arată că părerile trecutului 
trebuie lăsate, că o parte a lumii trebuie să își vadă de rănile sale, trebuie să se 
surpe pentru a face loc unei alte etape. Cei care aleg să evolueze vor înțelege pe 20 
noiembrie că această evoluție nu vine decât prin iertare. 

Prin urmare, finalul săptămânii închide cercul circumscris acestor 
probleme legate de conștientizare, de redescoperire a factorului care susține 
echilibru și ne aduce un moment de atenție pe care îl vom experimenta, îl vom 
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aprofunda cu inima, cu mintea. Gândurile vor vorbi astăzi în aceeași limbă în care 
au vorbit în vară, când s-au implicat în demersuri sociale soldate cu rezultate mai 
puțin plăcute, însă inima ne aduce aproape de bucurii, de speranțe, de liniște. Cel 
care va privi realitatea acestei zile prin sentiment, prin emoție, prin iertare va vedea 
că raportul de forțe se schimbă fără să facă mai mult, fără să așeze piesele acestui 
puzzle cu mâna. Va fi minunat să conștientizăm în ultima zi a acestei săptămâni cât 
de simplu se pot așeza toate aceste episoade, cât de ușor ne poate fi dacă facem ceea 
ce trebuie la momentul potrivit. Nu se poate vorbi acum de recuperarea a ceea ce 
am pierdut, ci de redresarea instrumentului de lucru. Prin redresarea 
instrumentului de lucru stăpânul său își revine de la sine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne petrece această zi 
studiind. Nu contează dacă vom studia comportamentul celorlalți, un instrument, o 
limbă străină, științele exacte, dacă vom urmări structura unei nuvele sau modul 
cum este construit un personaj dintr-un roman, important este să nu lăsăm gândul 
atras către obiceiul din vara când nu am făcut așa ceva. 



Săptămâna 21 – 27 noiembrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 17 noiembrie 2016, ora 4:35 

21 - 27 noiembrie 2016 este săptămâna unui succes pe care-l vedem în culori 
aspre și a limpezimii la care nu ajungem încă. Acest interval ne aduce un 
avertisment referitor la calitatea pe care o avem în grupul de apartenență, în 
demersurile care ne caracterizează, dar și la energiile pe care le punem la dispoziția 
celorlalți pentru a-i ajuta sau pentru a-i încurca. Nu putem vorbi despre calități 
remarcabile doar pentru că această săptămână lucrează și cu succesul sau cu 
limpezimea, însă în mod sigur înțelegerea acelor impulsuri care nu sunt prea 
corecte ne ajută să descoperim un traseu foarte frumos, poate chiar unul foarte 
simplu pe care nu am îndrăznit să mergem până acum deoarece ni se părea prea 
firav. 

La capitolul evenimente astrale ne bucurăm în acest interval de trecerea 
Soarelui pe zodia Săgetător, semn de bucurie și de expresivitate, de împlinire a 
unor unghiuri frumoase în care Mercur este personajul principal, dar și, vedeta 
acestei săptămâni, împlinirea careului dintre Jupiter și Pluton. Dacă aceste 
elemente mici cu care vom lucra în fiecare zi ni se vor părea, în sine, prea puțin 
importante, impactul lor, cumulat cu acela care ne vine din săptămânile anterioare, 
asupra rafinamentului spiritual, asupra inspirației, asupra legăturii pe care o avem 
cu acele mesaje subtile care ne șoptesc la ureche sau ne așază pe drumul cel bun, 
este unul fabulos. Dacă în această săptămână nu s-ar fi consumat această secvență 
dificilă, atunci nu s-ar fi pus problema ca elementele acestea mici să fie văzute ca 
făcând parte dintr-un mecanism mai mare, nu s-ar fi pus problema ca succesul pe 
care-l conștientizăm acum să fie văzut împreună cu apa tulbure din care s-a ridicat. 
Ar fi părut o săptămână încercată de probleme personale și cam atât. 

În consecință, avem ocazia acum să vedem cât de complicate sunt alegerile 
personale, cât de ușor ne putem lega de întâmplări care s-au consumat în urmă cu 
aproximativ 12 ani, fără să fi crezut vreodată că episoadele de atunci ar fi putut să 
creeze un arc peste timp atât de interesant și de constructiv. Avem nevoie să luăm 
în considerare această viziune frumoasă a vieții, acest episod care ne eliberează prin 
viziune pentru a ajunge la o altă secvență, la un alte episod care ne va elibera prin 
fapte. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a face diferența între 
gândurile rele pe care ni le argumentăm pentru că vrem să le ducem mai departe și 
cele care sunt gata argumentate. Cineva putea să facă această diferențiere va găsi și 
puterea necesară să le oprească pe cele pe care omul comun le proiectează în viitor, 
pregătindu-se așa cum se cuvine pentru întâlnirea cu succesul. 
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Luni, 21 noiembrie 
Luni 21-11-2016 10:33 Sun (Sco) Squ (Leo) Luna (Half Luna) 
Luni 21-11-2016 11:33    Luna (Leo) --> Virgo 

Luni 21-11-2016 21:30    Luna (Vir) Squ (Sag) Juno 

Luni 21-11-2016 23:22 Sun (Sco) --> Sagittarius 
 

Se discută mult despre un element benefic. Se dorește înlocuirea inspirației 
cu o metodă precisă, ce a dat rezultate în trecut. Neputința este valorificată prin 
alte instrumente. Se discută despre o problemă de fond. Imaginația este 
zdruncinată. Ne implicăm în acțiuni sociale fără un rezultat imediat. Agresarea 
unui factor normal. Comunicarea este atrasă de o problemă critică. Se venerează 
o durere. Persistă sentimentul ca un câștig vindecă. Am pierdut un bun. Victoria 
ne îndeamnă să ne gândim mai mult la eșecuri decât la ceea ce am câștigat. 
Retrospectivă epuizantă. Se construiește o punte între răul trecutului și binele 
viitorului. 

 
Trecerea Soarelui pe zodia Săgetător ar trebui să ne ajute să vedem lucrurile 

mult mai clar, să înțelegem mult mai bine cum anume trebuie să procedăm pentru 
a ne atinge anumite ținte. Dar, până când Soarele să treacă pe zodia Săgetător, cea 
mai mare parte a zilei de 21 noiembrie va fi dominată de trecerea acestui astru pe 
ultimul grad al zodiei Scorpion. Asta înseamnă că, dacă ar fi să ne referim la 
elementele benefice, prin această poziționare a Soarelui, mai mult se va discuta, 
decât se va împlini, mai mult vom spera într-o schimbare, decât să o punem în 
practică. 

Cu toate acestea, elementele benefice nu sunt absente pentru că Luna, după 
ce va împlini careul cu Soarele, activând și în cazul său ultimul grad al zodiei Leu, 
semn de mândrie, de importanță de sine, de aroganță, va trece pe zodia Fecioară și 
va vedea că problemele vieții, cel puțin în această perioadă, sunt cam pentru toată 
lumea la fel (careu cu Junon). Junon se află pe Săgetător, acolo unde va intra 
Soarele cu puțin timp înainte ca ziua să se termine. De aici înțelegem că se va face 
un transfer de atenție, de idei, poate chiar de putere, dar nu pentru demonstrații, ci 
pentru a îmbunătăți comunicarea sau încredere în sine. Dacă trebuie ca lucrul 
acesta să se facă pentru retrospectivă, atunci oamenii nu vor refuza, vor accepta 
sugestiile venite din exterior, poate chiar de la oameni pe care nu-i apreciază, totul 
de dragul unei armonii pe care vor să o construiască din aproape în aproape. Asta 
înseamnă că încă de la începutul acestei săptămâni vom intra în linie dreaptă în 
aplicarea devizei generale a săptămânii, în special acea parte a sa care se referă la 
culorile aspre ale unor situații pe care să le rezolvăm.  

Binele este ascuns și de această dată, însă nu în noroi, ca în săptămâna 
anterioară, ci mai aproape de frumos, de rafinament, adică are o cromatică mult 
mai ușor de înțeles, însă aceasta este aspră, dar evenimentele în care ne implică nu 
sunt prea complicate sau mari consumatoare de resurse, pentru că, înainte de 
toate, trebuie să fie educative. Tonul aspru se va risipi în momentul în care nu vom 
mai considera că tot ceea ce ni se întâmplă este nedrept. Dar pentru asta avem 
nevoie de înțelegere, adică avem nevoie ca Soarele să intre pe zodia Săgetător, iar 
Luna să nu se mai afle într-o relație proastă cu Junon, adică să treacă această zi și 
să se împlinească premisele exterioare și interioare ca lucrul acesta să fie posibil. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne familiarizează cu tonurile aspre pe 
care le vom întâmpina de-a lungul acestei săptămâni din abundență. Unii vor avea 
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impresia că ceea ce a fost bun le este adresat, că nu mai pot vorbi liber, că nu mai 
pot comunica atât de ușor ca și până acum, că se pierd în detalii, iar lucrul acesta 
nu poate fi bun și nici constructiv. De asemenea, cred că imaginația le joacă feste 
dacă speră ca la capătul acestui drum complicat să găsească frumusețe, rafinament, 
liniște. Încă de pe acum reușim să construim o punte între răul trecutului și binele 
viitorului, nu doar să vorbim despre asta. 

Dacă ar fi să privim conjuncturile astrale ale acestei zile doar din perspectiva 
evenimentelor, nu și din cea a înțelegerii sau cunoașterii, ne va rămâne în memorie 
senzația că participăm la o suită de evenimente ce trebuie să se finalizeze foarte 
repede, unele dintre ele neputând să se susțină fără binele unui om care a sacrificat 
din patrimoniul său în săptămâna anterioară, adică a reușit să scoată la lumină de 
acolo de unde nu mai speram sa obținem ceva, frumuseți inimaginabile. Omul acela 
devine un factor de echilibru chiar din prima zi a acestei săptămâni și el va fi ușor 
de recunoscut pentru că devine un liant între două sau mai multe forțe care sunt pe 
punctul de a declanșa o mare confruntare. Prin intermediul acestui liant totul se 
liniștește însă piesele implicate în acest puzzle își păstrează notă agresivă, gândurile 
aspre, culorile înțepătoare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că ceea ce ne 
aducem aminte din săptămânile anterioare este obositor. Ceea ce ne amintim face 
parte dintr-o zonă a acțiunilor, iar acum omul care-și amintește că a făcut ceva, nu 
doar a primit, este cel care caută, care lucrează cu sine, care vrea să progreseze. 

 
Marți, 22 noiembrie 

Marti 22-11-2016  3:23    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Marti 22-11-2016  5:07    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Marti 22-11-2016 10:35    Luna (Vir) Tri (Cap) Venus 

Marti 22-11-2016 16:31    Luna (Vir) Squ (Sag) Mercury 

Marti 22-11-2016 17:37    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Marti 22-11-2016 19:41    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Marti 22-11-2016 20:18 Mercury (Sag) Sex (Lib) Jupiter 
 

Informații corecte. Deschidere către un alt plan al valorilor. Suntem 
nemulțumiți de o colaborare. Din nou se pune problema deschiderii față de 
aspirațiile celorlalți. Încercări care vin prin valorile timpului. O ușoară întârziere 
ne vorbește despre discernământ sau maturitate. Suntem împotriva unui demers 
public. Orgoliul și ambițiile sunt criticate. Mândrie. Aspirații către un alt plan al 
comunicării. Invidie. Complexele de inferioritate sunt raportate la o metoda de 
purificare. Călătorim în trecut. Viața poate fi așezată pe noi baze. Metoda de 
lucru este judecată după rezultate. Avem nevoie să lăsăm în urmă ceea ce ne-a 
consumat energia până acum. Desprindere eficientă. 

 
Într-un acord frumos cu speranțele de viitor, relația bună pe care Mercur o 

definitivează acum cu Jupiter ne încurajează să credem în lucrurile bune, nu doar 
ale noastre, ci și ale celorlalți, să găsim indulgență față de lipsa puterii, cu atât mai 
mult cu cât aceasta, în perioada de față, face în așa fel încât demersurile care nu au 
viitor să fie întârziate. Cel care este deschis și înțelege mesajele pe care le primește, 
va respecta informația care vine din subtil și care încurajează să se ocupe doar de 
ceea ce are viitor. În consecință, ciclul draconitic inițiat azi ca prim aspect al acestei 
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zile, va fi direct răspunzător de evenimentele frumoase care trebuie să ne ducă pe 
drumul cel bun. 

Unghiul minunat pe care Mercur și Jupiter îl împlinesc acum ne ajută să 
înțelegem cum anume trebuie folosită justiția, progresul prin idei, prin maturitate 
sau disciplină, fără a folosi împotriva celorlalți rezultatele pe care le obținem. Vor 
exista și oameni care, mai mult din lene decât din ignoranță, se vor pune de-a 
curmezișul și nu vor vrea să facă nimic bun pentru ei acum. Aceste ființe se situează 
pe careul dintre Lună și Mercur, adică rămân în continuare într-o zonă conflictuală, 
cea dominată de neînțelesurile zilei anterioare. Cu toate că un om echilibrat va 
respinge orgoliul și ambițiile sau măcar se va ține departe de acestea, ființele 
conflictuale le vor îmbrățișa și se vor afișa prin intermediul lor pentru că numai în 
felul acesta cred că au putere. 

Prin impactul pe care planeta Mercur îl are asupra întregul zodiac, având în 
vedere că se află în fereastra conjuncției cu Saturn, apare nevoia de educație, 
cunoaștere și înțelegere sau de aplicare a unor noțiuni teoretice așa cum nu s-a 
întâmplat în ultima vreme. În felul acesta, sextilul lui Mercur cu Jupiter care ar 
trebui să aducă un beneficiu personal și un succes prin metodă, disciplină, să nu 
rămână doar în zona privată, ci să transforme realizarea personală de acum într-o 
stabilitate de care poate beneficia întregul grup. Dar cel care obține rezultate nu ar 
trebui să-și facă griji prea mari față de calitatea acestui impact. O ființă care este 
conștientă că are ce dărui și o mai și face, nu este acum răspunzătoare de ceea ce 
vor face ceilalți cu ceea ce primesc. Presiunea aceasta pe evoluție, pe depășirea 
condiționărilor materialiste pe baza unui imbold din subtil, pe baza unei intuiții, ne 
ajută să selectăm mesajele și să le încadrăm într-o succesiune de reguli care se pot 
transforma în obiceiuri, în conduită. 

Prin urmare, 22 noiembrie ne încurajează să ne deschidem către ceea ce 
am considerat până acum ca fiind imaterial. Ceea ce se deschide acum în fața 
noastră a avut o înfățișare teribilă până mai ieri, ni s-a prezentat în culori foarte 
aspre, dar acum toată această înfățișare înfiorătoare dispare. Asta nu înseamnă că 
ajungem imediat în stadiul următor, nu înseamnă că limpezimea pe care o 
dezvăluie ne este dintr-odată accesibilă. Mai avem de lucrat, de adunat mesaje, 
informații, de căpătat experiență prin colaborări cu oameni care procedează la fel, 
care studiază, caută, învață, pentru ca limpezime aceasta să ne fie accesibilă. Este 
clar că destinația cere îndeplinirea unor condiții, iar aceste condiții nu sunt altele 
decât experiențele de viață. Pentru unii aceste experiențe de viață vor fi asemenea 
maturității pe care oamenii le obțin de la o anumită vârstă încolo. Alții vor 
considera că dacă studiază temeinic, dacă învață o limbă străină, dacă 
interacționează cu oameni situați pe mai multe nivele sociale, atunci cunoașterea 
despre lume și viață se extinde și devine maturitate. Nu contează cum anume se 
ajunge la înmulțirea acestor experiențe de viață, ci contează foarte mult ca acestea 
să îl schimbe pe cel în cauză în bine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a sta departe de regrete. 
Complexul de inferioritate ne arată acum care sunt barierele pe care ni le-am pus 
singuri, ele nu sunt în stare să ne spună prea multe despre limitările reale. 
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Miercuri, 23 noiembrie 
Miercuri 23-11-2016  2:47  Chiron [Pis] Tri (Sco) Lilith 
Miercuri 23-11-2016  3:21    Luna (Vir) Opp [Pis] Chiron 

Miercuri 23-11-2016  3:21    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 

Miercuri 23-11-2016 20:43 Mercury (Sag) Con (Sag) Saturn 
Miercuri 23-11-2016 21:41    Luna (Vir) --> Libra 

 

Intuiția poate fi istovitoare. Combinație între plăcere și cunoaștere. Dorim 
să transformăm un element banal într-un element foarte valoros. Se concentrează 
o forță. Comunicarea lucrează pe baza altor recomandări. Melancolie. 
Simplitatea nu ne ajută să ne alegem viitorii colaboratori. Zâmbetele sunt false. 
Disciplina de lucru ne ajută să fim eficienți. Disponibilitate pentru lucru în echipă. 
Valorile sunt judecate după modul cum sunt îndeplinite atribuțiile funcției. 
Bucurie controlată. Pierdem din vedere că împlinirea unui deziderat nu se 
bazează pe dorință, ci pe muncă și disciplină. Aspirații împlinite fără a distruge 
nimic. 

 
Cele două unghiuri frumoase care se împlinesc acum ne vorbesc despre ispita 

pe care o putem confunda cu beneficiul, despre regretul pe care am putea să-l 
așezăm pe un piedestal, să îl elogiem, să-l prezentăm față de comunitate ca un 
element foarte bun pe care toată lumea ar trebui să-l aprecieze. În realitate, 23 
noiembrie ne vorbește despre frica de a ne schimba, de a permite celorlalți să se 
schimbe, de a cădea la o înțelegere frumoasă cu ceilalți, dar de a nu ne orienta cu 
brațele deschise către ceea ce este greu sau imposibil de realizat. De lucru acesta 
este răspunzătoare în special Luna care trece acum pe ultimul sector al zodiei 
Fecioară. Capul Dragonului, aflat din octombrie 2015 pe această zodie, îi face pe 
oameni să își atribuie roluri mult prea importante, prea mari, nu pentru că vor 
acum să recupereze timpul pierdut, ci pentru că nu știu care le sunt adevăratele 
valori cu care trebuie să lucreze, nu au capacitate de sinteză, nici de selecție. Nici 
conjuncția lui Mercur cu Saturn nu-i ajută să fie selectivi, pentru că, împlinindu-se 
pe zodia Săgetător, aduce doar gânduri înalte, dar la grămadă, și foarte ambițioase, 
dar cu gloata, cu moda. Apoi, nici trigonul pe care Chiron îl va împlini cu Luna 
neagră nu-i ajută pe oameni să vadă problemele mai clar pentru a le ocoli, ci crește 
gradul de îndurare, schimbă sensibilitatea durerii și îi încurajează să se implice în 
activități foarte ample și foarte complicate considerând că nu degeaba sunt acum 
foarte permisivi cu durerea, pentru că trebuie să suporte. În realitate, evoluția zilei 
de 23 noiembrie nu este pe verticală, ci pe orizontală, nu este către o țintă foarte 
înaltă, ci către a menține, a permanentiza, a stabiliza. 

Nu spune nimeni că metoda de lucru folosită astăzi nu este foarte eficientă, ci 
doar că beneficiile nu vin pentru că este aleasă în consonanță cu o țintă, ci pentru 
că lucrează foarte bine pe operații mici, pe procedee scurte. Apoi, nici continuitatea 
ei nu este prea generoasă. Doar în mintea oamenilor eficiența de acum poate fi 
reprodusă la o scară foarte înaltă în așa fel încât să creadă că dacă vor face așa de 
acum încolo, nu va exista niciun obstacol pentru a obține ceea ce-și doresc. Chiar și 
în această zonă a metodei foarte corecte există un beneficiu fals, iar el va fi observat 
doar prin raportare la ansamblu situației. Ceea ce se întâmplă astăzi, privit strict la 
momentul prezent, este foarte bun. Dacă cineva va îndrăzni să raporteze 
evenimentul de acum la ansamblul săptămânii, la ansamblul lunii sau chiar al 
anului, va vedea că lucrurile stau altfel. 
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Prin urmare, 23 noiembrie se va dovedi a fi o zi înșelătoare. Pentru unii va 
fi istovitoare, însă doar pentru că nu doresc să renunțe la ambiții mai vechi pentru 
a se bucura un pic, pentru a se destinde, pentru a se declara încântați de lucrurile 
mărunte pe care le pot face foarte ușor. Presiunea va veni doar în cazul acestor 
oameni care sunt prea rigizi în căutările lor. Ceilalți însă vor reuși să combine 
elementele bune și frumoase, cu cele care impun o presiune teribilă, care cer 
îndurare, efort suplimentar efort de atenție. Vom avea o disponibilitate față de 
lucru însă ea se va risipi destul de repede imediat ce Luna va intra pe zodia Balanța, 
adică spre seară. Având în vedere că episodul acesta se consumă seara, pentru 
mulți este de la sine înțeles că programul activ s-a cam încheiat, deci nu ar fi o 
pierdere prea mare. Cei care obișnuiesc să lucreze în timpul nopții vor vedea că le 
scade randamentul sau el nu va fi așa cum s-au așteptat în timpul zilei sau așa cum 
este de regulă. 

Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem astăzi este să ne atribuim 
roluri foarte grele doar pentru că sunt grele, fără să ne gândim dacă este util sau nu. 
Ne vom gândi doar că putem să le facem și considerăm că în sensul acesta există un 
rost subtil, o menire, o predestinare. Cei care lucrează cu energia sau care sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală sunt obișnuiți cu ipostaze de genul 
acesta și vor putea să gestioneze așa cum trebuie momentul. Ceilalți vor fi când 
mulțumiți, când exasperați, când încântați, când foarte obosiți. Dacă nu uită că 
rostul acestei zile este de a menține echilibrul, armonia pe orizontală, nu de a 
acumula pe verticală, atunci tot ce ține de trăsături extreme se va orienta de la sine 
către centru, oboseala va trece în câteva minute, stările de nervozitate de asemenea, 
iar bucuriile ce depind de ceilalți vor fi văzute așa cum sunt, adică false. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi cât de bine ne-ar 
prinde să fim acum mulțumiți cu puținul pe care îl avem. 

 
Joi, 24 noiembrie 

Joi 24-11-2016  1:55 Sun (Sag) Sex (Lib) Luna 
Joi 24-11-2016  9:54    Luna (Lib) Sex (Sag) Juno 

Joi 24-11-2016 20:39    Luna (Lib) Tri (Aqu) Mars 
 

Idei noi. Trăsăturile constructive ale vieții ne țin captivi în vechi observații 
de bine. Sentimentele sunt cuprinzătoare. Independență. Avem nevoie de metode 
noi de lucru. Diplomația este privită ca o formă de deschidere către o realizare 
nouă. Visăm prea mult. Bucuria este judecată după părerile celorlalți. Inteligență 
practică. Noblețe. Demnitate. 

 
Luna se află acum în prima sa zi de tranzit prin zodia Balanță și va avea de 

împlinit trei unghiuri frumoase, dar foarte simple ori mult prea simple pentru a 
putea ține sub control furtuna acestei săptămâni. Dacă în primele trei zile ale 
acestui interval nu am înțeles cât de importante sunt alegerile, nu vom reuși nici 
acum, adică dacă am pierdut trei zile visând la achiziții la care nu vom ajunge 
niciodată, o vom pierde și pe aceasta. 

Dar 24 noiembrie nu ne aduce foarte aproape de eșec, ci foarte aproape de 
acea informație care ne-a fost transmisă în mod personalizat, pe care o primim 
pentru a duce mai departe un model de justiție, de echilibru sau de frumos, nu de 
regret, de descurajare. Achizițiile momentului fac referire la motivul pe care-l are 
un om pentru a deveni liber. Unii, pentru a deveni liberi, au nevoie de luptă, de 
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decizii categorice, să demonstreze că au dreptate, dar nu față de oamenii care i-ar 
putea crede ușor, ci față de adversarii care nu vor absolut deloc să le recunoască 
acest drept. Relația bună pe care Luna o are acum cu Junon, element astral aflat în 
fereastra conjuncției cu Soarele, ne vorbește despre aspirații bune pe care le 
menținem cu mare efort. 

Este clar că orice formă de combinație pentru adjudecarea unui drept, pentru 
stabilizarea pe o regulă se face cu un mare consum de energie, fără a avea 
promisiunea că rezultatele sunt cele pe care le așteptăm. În felul acesta, înțelegem 
că avem prea mari așteptări de la un moment banal care, în plus, ne cere și un preț 
foarte mare pentru a ne menține în noutate, pentru a ne bucura. Și astăzi vom 
vedea că dacă vom dori să modificăm ceva pe zona publică sau opinia cuiva, să 
lansăm un model, să ne prezentăm punctul de vedere, nu vor fi suficiente noblețea, 
demnitatea și inteligența practică, ci avem nevoie să știm care ne sunt drepturile 
pentru a vedea unde lovește adversarul. Conjunctura de acum nu susține lupta, ci 
doar ne atrage atenția asupra a ceea ce ar trebui să nu pierdem niciodată din 
vedere. Poate, mai târziu, în anul următor, când Capul Dragonului va trece pe zodia 
Leu, anumite elemente de putere vor veni de la sine, fie pentru că demersurile de 
acum își pierd din consistență sau își ating obștescul sfârșit, fie pentru că vom avea 
suficient de multă experiență și răul acesta social nu se mai poate prolifera atât de 
ușor. Cert este că nu este prima dată când ne vom întâlni cu o problemă de genul 
acesta, dar cu cât vom fi mai atenți la ceea ce ni se recomandă, cu atât mai mici vor 
fi costurile. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne pune în fața unei decizii categorice. 
Unora decizia de acum li se va părea ca fiind periculoasă pentru că îi duce spre 
muncă, spre efort, spre răbdare sau nu le permite să învețe o tehnică nouă fără să 
depună un mare efort. Deși Luna este în Balanță și multora li se va părea că aceste 
situații ar trebui să fie simple ori nu atât de complicate de interacțiune, chiar de 
interacțiune vor fi puse în dificultate, iar dezamăgirea va veni de acolo de unde 
avem așteptările cele mai mari. 

În mare parte 24 noiembrie este o zi bună, constructivă care ne ajută să fim 
foarte practici, dar nu ne susține niciun demers legat de noblețe, demnitate sau 
inteligență. Multe din cele pe care le facem astăzi și ne bucură vin din instinct, din 
plăceri, din rămășițe ale unor bucurii care au ajuns la noi conjunctural. În contextul 
acestei săptămâni, neputința de a reuși să punem în practică puținul pe care îl știm 
reprezintă un feedback neplăcut pe care comunitatea îl lansează individului. Unii 
vor fi descurajați în fața acestui obstacol, deși nu ar trebui. Noi, pentru că studiem 
astrologia, știm că ar trebui să ne menținem calmul, să nu ne luăm după aparențe, 
să fim puternici și răbdători în momentul acesta pentru că de acolo ne vin 
demnitatea și noblețea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne pierde timpul luptând 
împotriva morilor de vânt, împotriva celor care ne-au demonstrat până acum că nu 
doresc să se schimbe în ansamblu ori să-și schimbe opiniile. Cine dorește să 
interacționeze pentru schimbare va știi cum să formuleze pentru ca aceste intenții 
să fie ușor de citit. 
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Vineri, 25 noiembrie 
Vineri 25-11-2016  1:00 Jupiter (Lib) Squ (Cap) Pluto 
Vineri 25-11-2016  4:22    Luna (Lib) Squ (Cap) Venus 

Vineri 25-11-2016  5:17    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Vineri 25-11-2016  5:20    Luna (Lib) Con (Lib) Jupiter 

Vineri 25-11-2016  7:52    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Vineri 25-11-2016 12:27    Luna (Lib) Sex (Sag) Mercury 

Vineri 25-11-2016 13:49   Venus (Cap) Con (Cap) Pluto 

Vineri 25-11-2016 15:44   Venus (Cap) Squ (Lib) Jupiter 
Vineri 25-11-2016 15:52    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 

 

Ridicarea unei interdicții. Valorile practice sunt analizate după rezultate. 
Succes în prospectarea noului. Nu ne este permisă orice colaborare. Confuzie. 
Evenimentele sociale ne judecă prea aspru. O colaborare este pusă la încercare 
ori întreruptă. Norocul ne părăsește. Nesiguranță. Se inventează o problemă de 
lucru. Secretele sunt compromițătoare. Minciuni periculoase. Ideea de dreptate 
tulbură conștiința. Avem nevoie să ne desprindem de o falsă cunoaștere. Ne 
amintim de puteri mai vechi. Avem abilitatea necesară să depășim un obstacol 
social. Nu ne bazăm pe noroc. Suntem conduși pe un drum încurcat. Viața are 
nevoie de noi repere. 

 
În noaptea de joi spre vineri se va definitiva careul dintre Jupiter și Pluton, 

primul din seria celor trei programate pe faza descendentă a ciclului inspirației. 
Următoarele două se vor consuma pe 30 martie 2017 și, respectiv, pe 4 august 
2017. Acest ciclu a debutat pe 11 decembrie 2007, prin conjuncția celor două 
planete pe zodia Săgetător, și se va încheia pe 5 aprilie 2020 cu conjuncția celor 
două pe zodia Capricorn. Cele trei sextile programate pentru faza descendentă se 
vor consuma toate în anul 2018. 

Referindu-ne strict la 25 noiembrie, ecuația astrală a momentului aduce 
capacitate de analiză, teama ca nu cumva evenimentele sociale să ne fi modificat 
deja traseul și pentru îndeplinirea unor demersuri să fie nevoie de mari 
compromisuri. Compromisurile momentului ni se par greutăți foarte mari, șanse la 
care nu ajungem, efort făcut fără plată. Ceea ce trăim acum seamănă cumva cu ceea 
ce s-a consumat în preajma zilei de 6 august 2004, când, pe ciclul anterior, s-a 
împlinit careul programat pe faza descendentă. La momentul respectiv a fost 
nevoie doar de un singur careu, pentru că retrogradarea celor două planete nu a 
afectat derularea episodului (nu s-au răscolit, ci evenimentele s-au împlinit ca și 
acum, acesta le era cursul firesc, acesta a fost contextul social), de unde înțelegem 
că există un mesaj subtil care se continuă acum pe o linie a relațiilor complicate de 
o pasivitate mai veche, de o manipulare mai veche, de efortul evaluat greșit, de 
confuziile promovate ca valori sociale construite intenționat împotriva confortului 
personal sau de structuri administrative care au agasat fățiș tradiția, familia, 
patrimoniul. Acolo găsim multe din explicațiile a ceea ce trăim acum și nu putem 
schimba. Acum Jupiter nu se află în Fecioară, ca în urmă cu 12 ani, ci pe zodia 
Balanță, iar Luna neagră, cu toate că ocupă tot o zodie de apă, nu are atât de multă 
putere de dezintegrare ca în trecut, pentru că Saturn a trecut deja pe zodie de foc și 
distrugerea de acum nu are nici disciplina și nici metoda de atunci, ci doar 
intensitate. Există și un revers al medaliei. Ceea ce anterior era luptă pentru a 
păstra o valoare, un patrimoniu, o tradiție sau un bun, ce făcea parte din zona 
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intimă a unui grup, a unui popor, a unui individ, devine acum un conflict deschis 
pentru un progres care are nevoie de încă trei momente de criză pentru a așeza 
noile valori pe traseele adecvate și, în consecință, să se poată vorbi despre o 
evoluție constructivă, despre un progres. Tot ceea ce a fost bun din ciclul 
progresului, adică din relația pe care Jupiter și Uranus o formează în această etapă, 
începând din iunie 2010 până în aprilie 2024, va atinge, din decembrie 2016 și 
până în septembrie 2017, o intensitate foarte mare, practic vârful cel mai puternic 
al acestui ciclu. După aceea, dar în aceeași notă, cu același progres alert, făcut în 
mod abuziv sau poate prea repede pentru cum sunt pregătiți oamenii, intrăm în 
faza descendentă care va cuprinde doar trei momente, câte unul pentru fiecare: 
trigon 2019, careu în 2021 și sextil în 2022. 

Momentul 25 noiembrie impune raportarea unui element minor la o scară 
foarte mare și problema în sine să vină nu din instrumentul folosit, ci dintr-o 
atitudine, din lăcomia oamenilor care cred că pot apela la minciuni periculoase 
pentru că vremurile tulburi pe care le trăim ascund o falsă cunoaștere. Rezultatul 
este unul bun pentru individ, pentru că învață, dar rău pentru comunitate pentru că 
susține pierderile de valori, de bunuri sau tendința de a ridica din nou pe o zonă 
socială nemeritată un factor care în trecut a deținut aceeași poziție. Careul pe care 
Venus și Jupiter îl împlinesc tulbură conștiința și ne lasă impresia că suferința de 
acum are un rost, de vreme ce seamănă cu ceea ce am trăit în urmă cu 12 ani, de 
vreme ce vedem o legătură între aceste două momente prin oameni, situații, 
evenimente.  

Cu toate acestea, valorile personale în această zi de 25 noiembrie nu se pot 
distruge complet prin confuzie, ci doar ne învață să ne mulțumim cu puținul pe 
care-l avem, să privim evenimentele sociale și să le analizăm comparativ cu ceea ce 
s-a consumat, atât în sectorul individual, cât și în cel social, în preajma anului 
2004. Avem puterea să vedem ce sunt dispuși oamenii să facă pentru a obține din 
nou un titlu de glorie. 

Prin urmare, 25 noiembrie este un episod important al anului 2016 pentru 
că aduce începutul unor evenimente sociale care se vor finaliza spre sfârșitul anului 
2017. Ciclul inspirației îi avertizează pe oameni că informațiile acestea vin pentru a 
înțelege că în această etapă există un motiv pentru care progresul trebuie înfăptuit 
în mare viteză, dar nu există nicio justificare ca această viteză să strice. Cel care 
folosește observația, înțelegerea, poate chiar cunoașterea, pentru a grăbi progresul 
celorlalți într-un mod abuziv, pentru a ne expune la forme de conviețuire, de 
organizare, nu arată decât că forțele care erau active în preajma anului 2004, 
visează din nou la glorie. Omul modest va face acum un pas înapoi și nu se va 
speria dacă se va simți dintr-odată cuprins de o tristețe adâncă pentru că realitatea 
de acum, chiar dacă seamănă cu 2004, nu mai are același efect coroziv. Cei care vor 
glorie, care sunt dispuși să facă orice, trăiesc acum partea întunecată a două cicluri, 
ciclul inspirației (Jupiter-Pluton) și ciclul progresului (Jupiter-Uranus). Poate de 
aceea mulți văd această perioadă ca pe una care îi încurajează să-și protejeze 
obiceiurile intime, liniștea familiei, un ritm de lucru, de vindecare. Oamenii 
profunzi vor considera că în momentul de față singurul compromis pe care îl pot 
face este acela de a se desprinde de ceea ce vine din zona publică, chiar de a ignora 
mesaje populiste. Cei superficiali vor face totul pentru a obține din nou titlurile 
nobiliare pe care le-au pierdut pe opoziția Jupiter-Uranus din ciclul anterior, adică 
pornind din vara anului 2003 și până spre sfârșitul anului 2005. 
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Schema astrală a zilei de 25 noiembrie ne încurajează să simplificăm 
lucrurile pentru a fi mulțumiți cu noi înșine, pentru a ne întoarce la un confort care 
să ne alimenteze speranța că suntem pe traseul cel bun. Cel care prin evenimentele 
zilei de 25 noiembrie va crede ca a ajuns deja la destinație, nu face decât să își 
alimenteze etapa aceasta cu minciuni. Suntem în săptămâna în care limpezimile pe 
care le cerem de la viață sunt văzute de departe, deci încercările de acum ne 
încurajează să credem că experiența nu înseamnă doar a cunoaște două mari 
momente, cel al începutului și cel al împlinirii, ci ea depinde și de traseul pe care îl 
parcurgem între cele două puncte. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a descoperi în evenimentele 
mici bucurii mari, de a trata cu indiferență minciunile pe care oamenii superficiali 
sau cei care trăiesc în această perioadă a vieții lor un mare gol le spun cu mare 
convingere. Lupta cu minciunile lor amplifică nesiguranța și coboară nivelul de 
vibrație. Echilibrul vine astăzi doar prin lucrul cu sine. 

 
Sâmbătă, 26 noiembrie 

Sambata 26-11-2016 10:01    Luna (Lib) --> Scorpio 

Sambata 26-11-2016 10:22 Mercury (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Sambata 26-11-2016 15:37 Mercury (Sag) Tri [Ari] Uranus 
 

Confuzii. Se pronunță o sentință. 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. Evenimente împlinite prea repede. Surprizele se țin lanț. Vindecarea 
se face prin durere. Acces la informații spectaculoase. Inspirație specială. 
Desprinderea de o colaborare face loc alteia. 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. Combaterea unui rău 
cu un bine personal. 

 
Relațiile, proastă cu Chiron și bună cu Uranus retrograd, pe care Mercur le 

are de împlinit acum ne aduc mari confuzii. Nu știm dacă afectarea stării de 
sănătate reprezintă ultima etapă a vindecării sau o formă de pedeapsă, nu știm 
dacă oamenii din preajmă au de îndeplinit un rol negativ sau doar ne încearcă 
pentru ca după ce depășim acest test să fim mai buni sau mai puternici. Nu știm 
nimic din toate lucrurile acestea însă vrem să fim văzuți ca fiind persoane 
puternice, lucide, capabile să înțeleagă și să depășească un obstacol. Cei care 
lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală 
vor dori să fie văzuți la un nivel pe care nu l-au atins sau pe care nu-l merită încă. 
Vor fi văzuți în aceste haine nepotrivite prin pretențiile pe care le lansează, prin 
risipa de cuvinte pe care o fac, prin abuzul de autoritate. 

Există o parte bună în toată această situație, iar ea va veni să sublinieze un 
înțeles aparte pe care îl aplicăm evenimentelor ample. Dacă în celelalte zile ale 
săptămânii nu am putut să vedem foarte departe de ceea ce era clar în momentul 
respectiv, acum ne bazăm pe un mare progres, chiar și pe acela al viziunii. Prin 
acest progres reușim să cunoaștem, să descoperim sensuri noi ale relațiilor, să 
atribuim calități aparte oamenilor cu care am colaborat de la începutul săptămânii 
până acum, în ideea că aceștia ne vor deveni aliați de nădejde până la finalul anului. 
În felul acesta, reușim să reproducem un model pozitiv, dar nu pentru a ne impune, 
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nu pentru a ne atribui roluri care nu ne sunt specifice, ci pentru a combate un rău 
printr-un exemplu personal foarte bun. Mesajul progresului este unul foarte 
frumos și prin intermediul său putem ocoli temeri care ne-au alimentat de-a lungul 
acestui an multe suspiciuni. Unele dintre acestea sunt legate de mersul lucrurilor în 
general, despre soarta națiunii, despre compromisurile pe care generațiile viitoare 
trebuie să le facă dacă vor dori să nu contribuie la degradarea rasei umane, ci la 
progresul ei. Deocamdată avem viziune, adică vedem limpezimile de la capătul 
drumului, dar nu putem ajunge la ele. 

Prin urmare, 26 noiembrie este o zi care ne va pune pe gânduri. Multe din 
meditațiile momentului se referă la motivele de care avem nevoie pentru a ne 
desprinde dintr-o colaborare păguboasă, pentru a hotărî să mergem pe un drum 
existențial puțin cam îngust, doar pentru că acesta este cel mai scurt și doar pentru 
că este singurul care ne poate duce la o rezolvare rapidă. 

În consecință, 26 noiembrie devine o zi a virtuților pe care le descoperim în 
ograda proprie, a puterilor care ne sunt transferate pentru că le merităm, nu pentru 
că le-am cerut, a cunoașterii la care avem acces pentru că suntem ridicați la 
înălțime de calitatea experiențelor pe care le-am avut până acum. Toată această 
gamă de experiențe, de percepție și de trăiri, nu reprezintă ceea ce căutăm în 
momentul de față, ci ceea ce nu este programat, un cadou din partea destinului. 
Acum ne dorim mai mult, iar cei curați la suflet își vor îndrepta privirea către un 
mai mult al spiritului, al moralității, al armoniei. Deși în momentul acesta se vor 
amesteca printre ceilalți, cu timpul, poate chiar până la finalul acestui an, aceștia 
vor fi luminile care ne vor arăta pe unde trece drumul, aceștia vor fi ființele care ne 
ajută să ne hrănim cu ceea ce este curat și limpede. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că experiență 
în sine este mai importantă decât percepția. Un om care este calm în percepție va fi 
calm și în experiență. 

 
Duminică, 27 noiembrie 

Duminica 27-11-2016  2:23    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Duminica 27-11-2016  4:46    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Duminica 27-11-2016 13:24    Luna (Sco) Squ (Aqu) Mars 

Duminica 27-11-2016 18:09    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Duminica 27-11-2016 23:47    Luna (Sco) Sex (Cap) Venus 
 

Simplitatea este preferată. Acces la informații care dor. Percepție a 
realității deformată de neîncredere. Independența este evaluată corect. Valorile 
materiale ridică un semn de întrebare față de scopul vieții. Cineva ne îndeamnă 
să ne împotrivim unui demers bun. Ne protejăm în fața unui rău. Anumite 
elemente negative sunt lăsate în urmă. Visăm la o viață mai bună. Se modifică 
baza unei colaborări. Există o durere însă evenimentele sociale ne îndeamnă să o 
ascundem. 

 
Mesajul personal are acum o importanță foarte mare. El va reuși să 

îndeplinească un rol dublu, acela de a scoate în evidență ceea ce este important pe 
moment, dar și de a face o sinteză a ceea ce am avut de experimentat de-a lungul 
acestei săptămâni. În mare parte, schema zilei de 27 noiembrie este încărcată de o 
simplitate care nu ne este familiară. Luna, cu toate că în noaptea de sâmbătă spre 
duminică va avea de împlinit un sextil cu Capul Dragonului, nu va putea acum să 
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medieze tendința Nodurilor, tocmai de aceea percepțiile de acum sunt foarte 
importante pentru consolidare, pentru stabilizare, pentru întărirea convingerilor, 
dar nu pentru proiecte de viitor, nu pentru elan, adică nu permit ca din ele să apară 
alte motivații care să schimbe calitatea vieții sau să aducă la lumină puteri din 
folosirea cărora calitatea traiului obișnuit să se schimbe. 

Apoi, mai există un element foarte important care se va consuma în ultima zi 
a acestei săptămâni și el vine din descoperirea unui nou motiv de supraviețuire. 
Problemele care nu au avut soluție de-a lungul acestei săptămâni nu ni se mai par 
acum atât de periculoase, atât de complicate, adică avem curaj, avem puterea să 
credem că foarte curând, poate chiar în săptămâna următoare, să intrăm în posesia 
unor soluții miraculoase sau poate chiar să le rezolvăm pe acestea printr-o 
mobilizare în forță. Având în vedere că în această săptămână doar vedem soluțiile, 
dar nu ajungem la ele, ceea ce ne propunem în momentul acesta rămâne în stadiul 
de proiect. Nu poate fi însă trecut cu vederea impulsul de a dori ca viața pe care o 
trăim să fie mai bună, ambiția de a reține toate experiențele care au fost trăite cu 
implicare de-a lungul acestei săptămâni. Unii vor considera ca prin intermediul 
acestora devin mai puternici însă și în acest sector visează, proiectează într-un 
viitor ipotetic poate chiar iluzoriu, acest lucru. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii ne ajută să ne sedimentăm 
experiențele parcurse de-a lungul acestei săptămâni, dar să ne și proiectăm în viitor 
idealul care ni se pare acum foarte important. Avem, în egală măsură, capacitatea 
de a investiga o durere și ajungem la ea printr-un conflict care se consumă chiar în 
mijlocul zilei. De lucrul acesta este răspunzător careul Lună-Marte care este pe 
punctul de a ne opri un demers. În momentul respectiv vom considera că ni s-a 
făcut un mare rău, că o persoană a urmărit în mod intenționat să ne provoace 
această neplăcere. În realitate, pentru că multe din schemele acestei săptămâni, dar 
și, implicit, ale acestei zile, sunt coordonate de forța magică a destinului, răul care 
ni se întâmplă acum este de fapt un mare bine. În afara acestui moment de conflict, 
toate celelalte ipostaze personale sau sociale sunt foarte bune, constructive, chiar și 
atunci când nu au perspectiva pe care ne dorim. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu folosi experiențele 
personale împotriva celorlalți. Dacă medităm astăzi la dreptul pe care fiecare ființă 
îl are pe această planetă de a exista, de a se comporta, dar și de a evolua în modul 
propriu, vom vedea cât de dulce este această toleranță atunci când alții o practică la 
adresa noastră. 
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28 noiembrie - 4 decembrie 2016 este săptămâna binelui construit cu pași 
mici și a demersurilor care pot schimba fața lumii. Ne aflăm într-un moment foarte 
important al acestui sfârșit de an când demersuri ambițioase vor produce efecte 
interesante menite să definească nivelul pe care-l avem, să argumenteze de ce 
ocupăm o anumită poziție sau de ce avem anumite relații. Conjuncturile acestei 
săptămâni vorbesc în mare parte despre stadiul acestora, despre ritmul de lucru și 
despre necesitatea de a redescoperi virtuțile inspirației. 

Evenimentele astrale ale acestui interval fac, așadar, referire la un stadiu de 
muncă, de apreciere, dar și de interacțiune, iar unora colaborările momentului le 
vor da bătăi de cap în această săptămână, tocmai pentru că ritmul de lucru schimbă 
modul de raportare pentru ca adevărul să fie accesibil și acestora. Dacă nu vor mai 
privi totul cu severitate, dacă nu vor mai fi îngrijorați în mod inutil față de starea de 
sănătate, exagerând anumite simptome, amestecând binele și răul, adevărul 
obiectiv cu cel subiectiv, vor vedea că sunt anumite situații cărora le este scris să se 
împlinească altfel, adică nu mai au nevoie să fie împinse de la spate, să fie gândite 
într-un anumit mod, reanalizate, încadrate sau supravegheate. Observația aceasta 
se aplică și în cazul celor bune, dar și în cazul celor rele. Asta înseamnă că 
săptămâna în curs cere răbdare, metodă, reținere, dar și respect față de efortul 
susținut. În felul acesta, pașii mici ne pot ajuta să producem schimbări reale în 
viața proprie și prin ceea ce obținem pentru noi înșine să se producă un val de 
transformare care să afecteze și comunitatea. Cei care lucrează cu energia sau care 
sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor aprecia acest interval prin 
desprindere de viciu, de patimă, însă altfel decât s-a întâmplat în alte momente ale 
acestui an încercat. De această dată este arătat viciul sau păcatul nu pentru a 
inventa o soluție, ci din necesitatea desprinderii de aceste defecte ale vieții prin 
realizările la care am muncit în ultima perioadă. Cine nu va alege să se bucure de 
ceea ce a câștigat, va fi trist de ceea ce nu a făcut încă sau este greșit. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu ne speria de 
zâmbetele false, de vocile disperate ale nefericiților care rămân acum fără putere. 
Binele acestei săptămâni devine cu atât mai mare cu cât acceptăm mai mult că 
realizările personale pe care le conștientizăm acum nu sunt nestemate care cresc 
prin copaci, ci forme minunate pe care le-au modelat cu propriile mâini. 

 
 
Luni, 28 noiembrie 

Luni 28-11-2016  3:55    Luna (Sco) Tri [Pis] Chiron 

Luni 28-11-2016  5:07    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Luni 28-11-2016 22:45    Luna (Sco) --> Sagittarius 
 

Încredere într-o metodă nouă de lucru. Se dorește cumpărarea unui bine. 
Minciuna este ascunsă cu mare atenție. Valorile materiale devin foarte 
importante. Se face apel la noțiuni mai vechi. Cel păcălit are impresia că le știe pe 
toate. Este nevoie de atenție. Libertatea poate fi prost înțeleasă. Se modifică 
regimul de lucru al unei colaborări. Ușoară revigorare. 

 
Luna se află acum pe ultimul sector al zodiei Scorpion pe care îl va valorifica 

la un nivel foarte înalt, după cum ne sugerează și deviza generală aplicată acestei 
săptămâni. Cea mai mare parte a zilei va fi în Perioada fără direcție, asta înseamnă 
că demersurile de acum sunt cele care trebuie să ajungă la destinație pe baza unui 
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impuls dat în săptămânile din urmă. Toate episoadele pe care le trăim acum sunt 
legate, având, în plus, și o notă interesantă, cea care face trimitere la libertate, la 
revigorare, la putere și expresivitate. Pentru că ultimele aspecte pe care Luna le 
împlinește de pe Scorpion sunt un trigon cu Chiron și o conjuncție cu Luna neagră, 
se poate stabili că atitudinea categorică, cea care face acum un contrast interesant 
cu aspirațiile către progres, succes, putere, ne poate păcăli că nu avem de ce să 
participăm la o transformare socială. Cei care vor imagine publică, o carieră, nu au 
decât să se ocupe de lucrul acesta. Mulți își vor folosi această putere de alegere, 
această libertate pentru a refuza, pentru a se opune considerând că în felul acesta îi 
pedepsesc pe ceilalți. Cu toate acestea, se produce o revigorare pentru că nu 
participăm la evenimentul pentru care am primit un plus de putere. Dacă vom avea 
curajul necesar să facem trimitere la metodele cele mai vechi, vom vedea că 
încercările momentului anticipează ceea ce urmează să se consume în ziua 
următoare, când Luna va trece prin careul la Axa Dragonului și când vom înțelege 
că întotdeauna suntem ajutați să ne pregătim pentru un episod trist, nu doar 
informați și atât. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne arată în ce mod ar trebui să fim 
puternici, cum anume se împlinește această pregătire în fața unui eveniment 
important. Pentru unii, pașii mici pe care trebuie să-i facă acum, pentru a se 
cunoaște mai bine sau pentru a se armoniza cu cei din jur, nu reprezintă ceea ce și-
au dorit, nu este ceea ce au cerut de la viață. De aceea au tendința de a se retrage 
dintr-un demers, de a refuza un ajutor, de a considera că tot ceea ce este nou este 
atractiv, iar ceea ce este vechi, pentru că cere acum o abordare particularizată, nu 
este ceea ce ne trebuie. Prin refuz mulți se vor revigora. 

În realitate, 28 noiembrie ne pregătește pentru ceea ce urmează să se 
întâmple în ziua următoare, când Luna va trece prin careul la Axa Dragonului și 
când se intensifică o problemă, atât la nivel personal cât și la nivel colectiv și care 
cere o soluție foarte mobilă, foarte amplă pentru aplicarea căreia este nevoie să ne 
pregătim încă de pe acum. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu prețui odihna mai mult 
decât activitatea care înnobilează. Odihna abordată prin refuzul unei activități 
foarte utilă pentru spirit, pentru destin, pentru interacțiuni frumoase, nu este 
altceva decât o cale plăcută către lene. 
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Marți, 29 noiembrie 
Marti 29-11-2016 14:18 Sun (Sag) Con (Sag) Luna (New Luna) 
Marti 29-11-2016 14:43    Luna (Sag) Con (Sag) Juno 

Marti 29-11-2016 14:46    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Marti 29-11-2016 16:13    Juno (Sag) Squ [Vir] North Node 

Marti 29-11-2016 17:14   Venus (Cap) Sex [Pis] Chiron 
Marti 29-11-2016 17:25  Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Marti 29-11-2016 19:32 Sun (Sag) Squ [Vir] North Node 

Marti 29-11-2016 21:31 Sun (Sag) Con (Sag) Juno 

Marti 29-11-2016 22:20   Venus (Cap) Squ [Ari] Uranus 
 

Se evidențiază cel care este purtătorul unui mesaj aparte. Se risipește un 
bun personal. Mare concentrare de forțe. Un ideal este prea îndrăzneț. 
Colaborările ne pun în dificultate. Independența nu mai este apreciată ca pe 
vremuri. Trăim cu falsa impresie că suntem liberi. Starea de sănătate dictează 
ritmul colaborărilor. Se fac planuri de viitor. O emoție critică modifică o 
colaborare. Ritmul de lucru se schimbă. Nu tot ce vine din exterior este bun. Focul 
lăuntric este încercat. Amestecăm binele cu răul pentru că există prea multă 
voință. Preocupările față de mister pun în dificultate metodele sigure de lucru. Ne 
mințim că știm adevărul. Pot exista asocieri pe baza unor minciuni. 

 
Pe 29 noiembrie asistăm la un adevărat regal de forțe astrale, care implică 

atât planete cu deplasare lentă, cât și pe celelalte. Nu este deloc puțin lucru să 
trecem printr-o Lună nouă care se află într-un careu la Axa Dragonului. Nu este 
deloc puțin lucru să conștientizăm aceste dificultăți de comunicare, de înțelegere 
sau de transformare care vin ca un rezultat al unui examen foarte dificil. Pe 29 
noiembrie unii vor conștientiza ca au picat acest examen și va trebui să-l dea din 
nou, că se întorc la probleme mai vechi, că aspirațiile noi nu pot fi împlinite decât 
prin muncă suplimentară. 

Din capul locului, momentul acesta este unul dintre cele mai dificile ale 
acestei săptămâni pentru că dictează un nou mod de colaborare. Vom conștientiza 
că, pentru soluțiile pe care trebuie să le punem acum în aplicare, a fost nevoie de o 
pregătire intensă, de o preocupare multidimensională, nu doar una legată de 
probleme cotidiene, ci una legată de aspectele profunde ale vieții, de mister. Pentru 
că acum se definitivează careul pe care Junon și Axa Dragonului îl formează de ceva 
vreme, acum avem foarte clar senzația că independența nu mai este acceptată ca pe 
vremuri, colaborările sunt puse în dificultate de minciunile celorlalți, de ușurința 
cu care își creează o iluzie perfect credibilă pentru a obține anumite avantaje. Ceea 
ce se întâmplă pe începutul zodiei Săgetător, reprezintă de fapt impulsul către o 
performanță pentru care nu suntem încă pregătiți. Va fi învingător în această zi 
doar omul foarte sincer, care nu vânează iluzii, care își poate recunoaște o vină, 
dacă este reală, își poate recunoaște greșelile trecutului dacă prin această dezvăluire 
i se scade din pedeapsă, i se ușurează din povară. Este clar că în momentul de față 
colaborările sunt foarte dificile, cu atât mai mult pentru un personaj care se crede 
purtătorul unui mesaj aparte. 

Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, careul pe care Venus 
îl definitivează cu Uranus, un element al Nicovalei la care participă și Saturn, și 
Chiron, arată că soluțiile au nevoie de un foc lăuntric, de o experiență vie, adică 
individul să acționeze fără temei, fără grija că nesiguranța de acum înseamnă ceva 
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rău. Deși, de regulă, relația aceasta proastă pe care Venus și Uranus o împlinesc 
subliniază o nesiguranță ca un semn de maturitate, incertitudinea de acum 
reprezintă o negație a negației, adică ceva bun care ne protejează. 

Prin urmare, 29 noiembrie ne vorbește despre transformare și ne arată 
dacă suntem în stare să o obținem, care ne este nivelul, care este calitatea 
interacțiunilor de care ne folosim pentru ca această transformare să fie un 
eveniment împlinit, nu o iluzie. Cei care nu reușesc sa ajungă la putere se vor minți 
unii pe alții sau pe sine, urmărind să pară că sunt liberi, că au o putere adevărată, 
că sunt oameni înzestrați, capabili să ducă mai departe un mesaj special. 

În realitate, 29 noiembrie este marcată de mari tensiuni care nu sunt iluzorii, 
nu sunt aplicate doar acestui moment, ci sunt existențiale. Cu alte cuvinte, aceste 
conflicte fac referire în general la marile probleme pe care individul nu și le poate 
depăși, decât cu mare efort ori prin implicarea celorlalți. Deocamdată 
conștientizăm problema, pentru că Junon, adică ceilalți, se află într-o relație 
proastă cu Axa Dragonului, dar nu oricum, ci pe Lună nouă, adică o problemă de 
acum pe care o conștientizăm va fi mult prea clară și mult prea intensă pentru a ne 
gândi la ea cel puțin patru săptămâni de acum încolo. 

Cei care doresc să-și schimbe în bine propriul destin, să treacă dincolo de o 
problemă personală pentru a deveni cu adevărat mai puternici și mai buni, pot să 
pună în toată această furtună o curiozitate bună, un mister frumos, un rafinament 
care să le vorbească tot timpul despre tinerețe, indiferent de ce vârstă au, să le 
amintească foarte des despre finețea caracterului, chiar dacă inima lor plânge. În 
felul acesta conștientizăm că în momentul de față nu suntem altceva decât 
rezultatul gândurilor preponderente, nu suntem decât ceea ce ne-am dorit să 
devenim. Dar, așa cum știm, această echilibristică este văzută într-un fel de pe 
margine și altfel abordată pe sârmă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne încrede în semne. 29 
noiembrie este, în contextul acestei săptămâni, o zi a semnelor. 

 
Miercuri, 30 noiembrie 

Miercuri 30-11-2016  5:59    Luna (Sag) Sex (Aqu) Mars 

Miercuri 30-11-2016  8:20    Luna (Sag) Sex (Lib) Jupiter 

Miercuri 30-11-2016 10:15    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Miercuri 30-11-2016 10:38   Venus (Cap) Sex (Sco) Lilith 
Miercuri 30-11-2016 16:16    Luna (Sag) Squ [Pis] Chiron 

Miercuri 30-11-2016 16:44    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 
 

Se diminuează puterea de influență. Deschiderile sunt pusă la încercare. Se 
menține o colaborare proastă. Ne retragem în propria cochilie. Visăm la o viață 
mai bună însă nu știm ce trebuie făcut. Neliniște. Se zdruncină o înțelegere. 
Informațiile referitoare la starea de sănătate sunt confuze. Pierdem din vedere o 
problemă. Pot fi activate programe de supraviețuire. Răceala din jur este ascunsă 
prin zâmbete false. Surprizele se țin lanț. Deviere plăcută de la cale. 

 
Relația bună pe care Venus și Luna neagră o împlinesc de ceva vreme și care 

se definitivează acum se referă la un moment de seducție, la o minciună spusă 
frumos pentru a ascunde un sentiment de nesiguranță, de neîmplinire ori de 
dezamăgire. Motivul pentru care facem lucrul acesta este de a proteja o 
performanță ori de a o duce pe nivelul următor. Pentru că în toată această ecuație 
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intervine Luna neagră, momentul de față aduce și surprize neplăcute, afectarea 
stării de sănătate, nu pentru a apela la un tratament ori pentru a-l schimba, ci 
pentru a produce o întârziere. Pe zodia Săgetător avem în momentul de față două 
conjuncții, Soare-Junon, despre care am amintit în ziua anterioară, și Luna-Saturn 
la care ne referim acum. De aici înțelegem că problema zilei de 30 noiembrie este 
una dezvoltată în raport cu celălalt, pentru a-i ascunde un adevăr, pentru a depăși o 
responsabilitate un moment delicat de rezultatul căruia ne cam temem. 

Unii vor considera că trebuie neapărat să repare acest neajuns, să privească 
cu mai multă îndrăzneală în profunzimea unei probleme pentru a nu pierde, pentru 
a nu fi deposedați de un bun sau pentru a nu fi dați la o parte. Pornind de la aceste 
două observații aferente celor două conjuncții, ajungem să identificăm două tipuri 
de direcții prin configurațiile la care participă. Conjuncția Soare-Junon, despre care 
am vorbit ieri, este în continuare parte al careului în T pe semne mobile căruia îi 
este și focar, iar conjuncția Lună-Saturn reprezintă un vârf al configurației numită 
nicovala, împlinită cu Venus, Chiron și Uranus. Desigur, pentru a înțelege mult mai 
bine care sunt caracteristicile acestor două configurații, acestor două tipuri de 
demersuri, avem nevoie să nu pierdem din vedere impactul pe care Luna neagră îl 
are asupra întregului context, atrăgând atenția asupra secretelor, conspirațiilor, 
răutăților gratuite, element care se referă la probleme mai mari, dar și relația 
proastă pe care Venus și Uranus o împlinesc, pe care am amintit o și pe aceasta în 
observațiile zile anterioare, și care se referă la o problemă de conjunctură, de 
moment. Astfel, prin această schemă putem vorbi despre activarea unor programe 
de supraviețuire, pentru că acestea conțin atât observații ale unor comportamente 
de care trebuie să ne protejăm sau pe care să le înlăturăm, dar și un moment de 
maxima slăbiciune care zdruncină o înțelegere pentru că trebuie să pună în loc o 
abilitate. 

Prin urmare, ultima zi a lunii noiembrie ne aduce în fața unei structuri 
complexe ce ar putea să ne corodeze puterea de influență, încredere în sine, să pună 
la îndoială o colaborare și, văzându-ne singuri în fața acestor conjuncturi, să 
considerăm că cea mai bună soluție este să ne retragem, fie să ne izolăm de cei cu 
care ne-am înconjurat până acum, fie să oprim anumite demersuri, să le 
abandonăm ori să le amânăm pentru o perioadă nedefinită. 

Foarte interesant va fi comportamentul celor care lucrează cu energia sau 
care se află implicați într-un proces de cercetare spirituală pentru că va fi dominat 
de inversiune, de confuzie, de observații bune asupra unor comportamente rele. Se 
vor lăsa păcăliți doar pentru că relația bună dintre Venus și Luna neagră atenuează 
puțin durerea, cea care a fost până acum singurul indicator referitor la o problemă. 
Faptul că durerea este diminuată îi va spune acestui individ că problema s-a 
rezolvat. Pentru a vedea dacă problema este rezolvată sau nu va avea nevoie să facă 
apel la alte instrumente, la tehnica pașilor mici, cea care dă întotdeauna rezultate 
bune. Dacă nu va reuși să rămână în zona aceasta, nici nu va observa că se 
depărtează de la cale pentru că această deviere va fi plăcută. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne retrage astăzi din fața 
unei probleme doar pentru că ne temem de ea. Dacă retragerea este argumentată 
altfel, ea nu va fi periculoasă. 
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Joi, 1 decembrie 
Joi  1-12-2016  3:16 Sun (Sag) Squ (Pis) Neptune  
Joi  1-12-2016  6:07    Luna (Sag) Con (Sag) Mercury 

Joi  1-12-2016 10:52    Luna (Sag) --> Capricorn 

Joi  1-12-2016 11:52  Chiron (Pis) S/D 
 

Conflict de  idei. Puterea personală este încercată prin accesul la o formă de 
distracție ce se va răzbuna pe viitor. Se descoperă o abilitate nouă însă nu poate fi 
pusă în aplicare. Supraestimare. Uitare. Rătăcire. Neîncredere în sine. Avem 
nevoie de confirmări la tot pasul. Dramatism. Subiectivismul nu ne ajută în 
trezirea la realitate. Viața spirituală este abordată dintr-o nouă perspectivă. 
Impulsuri puternice. Atracție către lucruri situate în umbră. Fluxul ideilor se 
îndreaptă spre o concluzie interesantă. Restricții afective. Atitudine 
motivațională. 

 
Relația proastă pe care Soarele și Neptun o împlinesc, ipostază astrală care se 

susține și pe trecerea Lunii pe ultimul sector al zodiei Săgetător, ne va pune la 
încercare puterea de acceptare. Așa cum lesne se deduce, ceea ce este pus la 
îndoială, ceea ce nu acceptăm de la început, fie nu cunoaștem, fie este produsul 
unui conflict de idei care a corodat încrederea personală și a dus la cercetări false, 
la impresii false, la observații eronate pe care le-am folosit pentru a-i judeca pe 
alții. Acum nu facem decât să vedem că ne-am declarat prizonieri ai unor 
prejudecății mai vechi, că singuri ne-am provocat rătăcirea. Teamă că lucrurile sunt 
mult mai grave decât par la prima vedere ne determină să privim mai mult partea 
goală a paharului, să fim atenți mai mult pe elementele negative. Ceea ce este 
negativ acum are deja mesajul scris și nu mai are nevoie de confirmări, ci de 
echilibru. Astfel, revenirea la mersul direct al lui Chiron poate să ne ofere gândul 
cel bun, impulsul de care avem acum nevoie pentru a opri suspiciunea și a acorda 
importanța cuvenită celor bune. 

Careul pe care Soarele și Neptun îl împlinesc acum și care a fost activ în zilele 
anterioare, susține ideea că pașii mici sunt cei mai buni dacă sunt priviți cu maximă 
răspundere, dacă nu reprezintă dovezi de rătăcire ori expresia unui subiectivism. 
Trezirea la realitate în prima zi a lunii decembrie este un semn că acceptăm să 
lucrăm și în echipă, atunci când suntem acceptați fără prea mare efort, dar și în 
singularitate, atunci când izolarea nu este abordată împotriva celorlalți. Simțul 
realității pare să ne arate acum care este calitatea oamenilor și împreună cu aceștia, 
împreună cu calitățile pe care le descoperim, să pornim în această ultimă aventură 
a anului 2016, un an foarte încărcat și ciudat. 

O altă componentă specifică primei zile a lunii decembrie este dramatismul. 
Prin această notă, viața spirituală capătă accente apăsătoare, comunicarea nu se 
realizează la un nivel adecvat și, pentru că nu primim ceea ce cerem sau ceea ce 
solicităm, vom căuta să ne izolăm. Izolarea de acum are o dublă semnificație. Pe de 
o parte este expresia unei înfrângeri, iar de partea cealaltă este o dovadă de 
revenire la normalitate. Pentru că revenirea la mersul direct al lui Chiron coincide 
cu împlinirea careului dintre Soare și Neptun, este absolut firesc să îmbinăm doua 
componente care se bazează pe conflictul de idei, una este cea a normalității, iar 
cealaltă a refuzului de a privi realitatea așa cum este ea. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii și, implicit, prima zi a lunii decembrie ne 
atrage atenția asupra puterii gândurilor, ne arată cât de atractive sunt impulsurile, 
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cât de interesantă poate fi o atitudine motivațională dacă ea nu primește acum o 
critică, o opoziție, dacă nu este combătută în niciun fel. Pentru că Luna trece pe 
zodia Capricorn destul de devreme, cea mai mare parte a acestei zile vom lucra cu o 
motivație. Indiferent de hotărâre sau de observație, vom știi foarte clar care este 
poziția, de ce am procedat în felul acesta. Desigur, nu înseamnă că dacă suntem 
foarte siguri pe poziție neapărat avem dreptate. Dreptatea nu v-a reuși să răzbată 
acum, nu va reuși să se impună decât dacă în grupul de apartenență există o 
toleranță în sensul acesta. Revenirea lui Chiron la mersul direct pe zodia Pești, 
acolo unde se află Neptun, planetă care împlinește în noaptea de miercuri spre joi 
un careu cu Soarele, ne vorbește despre o gestionare deficitară a unor informații, 
despre accesul la putere fără dramatism, cu maximă luciditate. În momentul de față 
luciditatea este rece, prea rece, severă, ceea ce ar putea să devină un mare 
inconvenient. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi ce am fi dispuși să 
facem pentru a schimba lumea în bine. Dacă în acest joc al imaginației observăm că 
am fi dispuși să facem doar ceea ce este comun, doar ceea ce ni se întâmplă în 
fiecare zi, înseamnă că nu suntem pregătiți pentru aspirații atât de înalte. 

 
Vineri 2 decembrie 

Vineri  2-12-2016  2:20    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Vineri  2-12-2016  5:14    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Vineri  2-12-2016  5:46    Mars (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 
Vineri  2-12-2016 18:27    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Vineri  2-12-2016 20:39    Luna (Cap) Squ (Lib) Jupiter 

Vineri  2-12-2016 23:17 Mercury (Sag) --> Capricorn 
 

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. Curajul încălzește prea tare. 
Soluțiile la problemele trecutului ne pun în dificultate prin inflexibilitatea lor. 
Spirit critic neinteresant. Proiecte îndrăznețe. Ne-am ales cu un dușman foarte 
puternic. Criză de idei generată de o criză financiară. 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. 

 
Pentru că Luna mediază acum tendința Nodurilor, cea de-a doua zi a lunii 

decembrie are toate șansele să devină una de biruință. Apoi, se mai împlinește și 
trigonul dintre Marte și Jupiter care ne scoate în evidență acele puteri care cresc, 
acea lumină care se intensifică, acea vocație care devine din ce în ce mai clară, atât 
pentru noi, prin beneficiile pe care le obținem, cât și pentru ceilalți, prin ajutorul 
primit. Dar nu e totul. În toată această ecuație frumoasă Mercur are un rol negativ. 
Aproape toată ziua va trece pe ultimul grad din zodia Săgetător și se încearcă 
înțelegerea sentimentelor confuze care au fost foarte pregnante de-a lungul acestei 
săptămâni. Prin abordarea aceasta, oamenii urmăresc să finalizeze în mare viteză 
demersuri susținute de aceste crize arătând curaj și deschidere față de noi proiecte. 
Pe lângă lucrurile acestea mai există un aspect pe care ar trebui să-l avem în vedere 
în cea de-a doua zi a lunii decembrie. Spre seară, Luna se va afla într-o relație 
negativă cu Jupiter pentru că va trece prin conjuncția cu Pluton. În felul acesta, un 
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element personal ne ajută să descoperim un nou sens al crizelor sociale pe care le 
parcurgem. S-ar putea ca rezultatul acesta să nu ne folosească ori ca schimbarea 
scării valorilor și transformările pe care credem că le facem prin decizii categorice 
să nu ne aducă o poziție socială importantă sau să nu devenim mai liniștiți, mai 
sănătoși, mai bucuroși doar pentru că am identificat rolul pe care-l avem într-o 
problemă socială. Cu toate că lucrurile acestea nu sunt orientate după voință 
proprie, rezultatele spectaculoase ale zilei de 2 decembrie ne ajută să devenim 
victorioși într-o situație care până acum a fost delicată. Aceasta este marea realizare 
a momentului, ceea ce descoperim și spre finalul acestei zile ni se va părea deosebit 
de interesant. Această descoperire va rămâne interesantă, în timp ce victoria va 
începe să producă din aproape în aproape efecte atât în viața privată cât și pe zona 
socială. 

Prin urmare, 2 decembrie ne îndeamnă să fim practici prin viziune de 
ansamblu, nu prin mici achiziții. Teama că proiectele acestea care se extind foarte 
mult ar putea să ajung în colaps îi poate face pe unii să privească spre viitor cu 
grijă, să fie descurajați și să urmărească asocieri la întâmplare în ideea că dacă nu 
sunt singuri vor trece mai ușor peste probleme. Victoria aceasta este dominată de 
spirit de aventură, de posibilitatea de a înțelege rolul pe care-l avem într-o 
problemă socială cu scopul de a evita o capcană, pentru a avea un randament mai 
bun, a trăi cu bucurie, încântare pentru a rezolva multe într-un timp foarte scurt, 
pentru optimism. Trecerea lui Mercur pe zodia Capricorn este un semn bun. Nevoia 
de succes se transformă în interes pentru a face, în preocupări față de acțiuni 
concrete, adică se trece de la teorie la practică. În mare parte, 2 decembrie este o zi 
de conduită când tot ceea ce merge bine ne bucura, ne încântă și ne dă un elan în a 
crede că lucrurile pe viitor vor fi și mai bune. Asta înseamnă că grija cea mai 
importantă a momentului ar trebui să fie preocuparea față de calitate. Dacă în 
demersurile pe care le facem nu intervenim prin calitate, ci prin cantitate, vom da 
putere și aspectelor rele, adică aceasta va crește și cu bune, dar și cu rele. Dar 
pentru că trecerea lui Mercur pe ultimul grad al zodiei Săgetător nu este un lucru 
simplu, cel care va prefera cantitatea va trebui să dispună de mecanisme proprii de 
autoapărare, de relaxare, de deconectare pentru că vor fi amplificate multe din 
gândurile îngrijorătoare pe care le-am parcurs în ultimele trei săptămâni. Dacă 
pentru omul care apreciază calitatea scara valorilor se va schimba în raport cu 
victoriile obținute acum, individul care va trăi ziua de 2 decembrie prin lăcomie, 
considerând cantitatea mult mai importante decât calitatea, este avertizat că-și va 
amplifica singur problemele care ar trebui să rămână definitiv în trecut. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi atenți asupra flexibilității. 
Omul lacom va fi inflexibil și își va ascunde acest defect prin agitația cu care își 
trăiește toată această nevoie de mai mult. Omul profund va avea acum randament 
foarte bun. 

 



Săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 noiembrie 2016, ora 4:00 

Sâmbătă, 3 decembrie 
Sambata  3-12-2016  3:36    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Sambata  3-12-2016  3:56    Luna (Cap) Squ [Ari] Uranus 

Sambata  3-12-2016  5:52    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 

Sambata  3-12-2016 12:15    Luna (Cap) Con (Cap) Venus 

Sambata  3-12-2016 13:55 Neptune (Pis) Squ (Sag) Juno 

Sambata  3-12-2016 14:15    Mars (Aqu) Sex (Sag) Saturn 
Sambata  3-12-2016 21:43    Luna (Cap) --> Aquarius 

 

Contracte interesante. O rezervă administrează corect un schimb de factură 
administrativă. Se discută mult despre sentimentele restrictive. Despărțirea este 
transformată într-o dramă. Există un subterfugiu. Energiile superioare ne 
îndeamnă să depășim o limită. Frustrare cauzată de sentimente neîmpărtășite. 
Anumite relații sunt complicate. Înfruntarea unei realități. O durere se 
accentuează. Sentimentele sunt complicate însă pot fi suportate. Se dorește mai 
mult de la viață. Faptele arată că inspirația este un semn de grație. Se modifică o 
trăsătură. Vitalitate. Agresivitatea poate fi sublimată într-o altfel de energie. 

 
Abia spre finalul săptămânii înțelegem că binele construit cu pași mici este 

un element absolut esențial pe care fiecare om profund l-a reintegrat destinului 
său. Relația bună pe care Marte și Saturn o împlinesc acum ne vorbește despre 
înfruntarea realității pe baza achizițiilor din ultima perioadă, pe baza a ceea ce am 
văzut și înțeles, dar, în plus, și pe baza a ceea ce am schimbat prin voință proprie și 
a fost bun. Apoi, pentru că nu e totul, momentul zilei de 3 decembrie aduce și 
observația unui abis, observarea unei probleme care devine foarte complicată prin 
îndurarea pe care o conștientizăm ca fiind la cote din ce în ce mai reduse. Avem 
puterea de a duce mai departe un demers, de a fi deschiși față de nou, de a îndrăzni 
mai mult, însă ceea ce nu s-a rezolvat prin aceasta abordare creează o neliniște 
ciudată care se va răsfrânge asupra sistemului de valori. Ceea ce nu putem suporta 
la noi înșine, nu mai putem accepta nici la ceilalți, ceea ce nu am atins prin 
aplicarea unor tehnici neobișnuite nu va mai putea fi atins decât, poate, pe alte 
conjuncturi, în anul următor. Cu toate acestea, energiile superioare ne îndeamnă să 
rămânem în continuare cu această viziune optimistă care ne spune că prin efort 
propriu putem schimba, cu pași mici, din aproape în aproape, ceea ce până acum 
părea de neclintit. Numai prin acest efort susținut, numai prin aceste acțiuni făcute 
cu mare implicare reușim să desprindem răul, să-l împărțim în fragmente foarte 
mici și abia după aceea să sperăm că, prin transformarea pe care am declanșat-o, 
putem schimba fața lumii. 

Cu alte cuvinte, ceea ce se va întâmpla pe 3 decembrie ține mai curând de 
miracolul vieții. Avem ocazia acum să vedem din nou care este punctul nevralgic al 
societății în care suntem integrați, care sunt puterile pe care vrem să le folosim 
pentru a repara o problemă și, la modul concret, care este schimbarea pe care 
suntem în stare să o producem. Astfel, vom vedea care este impactul real pe care-l 
avem asupra destinului propriu, asupra destinelor celorlalți, reușind să lăsăm o 
urmă frumoasă și eficientă a trecerii. Numai în modul acesta se poate spune că 
faptele pe care le facem ne arată că inspirația este un semn de grație, nu o risipă a 
universului. Numai în modul acesta putem înțelege de ce întotdeauna energiile 
superioare ne îndeamnă să ne depășim condiția. 
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Prin urmare, 3 decembrie devine o zi a schimbărilor spectaculoase care se 
produc pe baza pașilor mici pe care i-am făcut până acum, dar și pentru că am fost 
încrezători că multe din cele care păreau de neclintit, imposibil de rezolvat au acum 
o altă înfățișare. Ceea ce am reușit să schimbăm până acum trebuie să rămână în 
această zonă, inclusiv erorile. Relația proastă pe care Neptun și Junon o împlinesc 
ne ajută să vedem foarte multe la noi înșine și la ceilalți, dar nu trebuie să privim 
realitatea de acum cu aroganța că dacă am schimbat ceva putem schimba orice. 
Momentul de față aduce o împlinire, certitudinea faptului că rezultatul vine doar pe 
măsura efortului. Ea nu este condiția de a schimba totul după bunul plac. Tendința 
de a aborda totul ca pe un instrument care trebuie să slujească interesului egoist 
este marele pericol. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne folosim energia și determinarea 
pentru a ne plasa pe o linie ascendentă, nu pentru a răscoli probleme în ideea că 
această vitalitate este obligată să soluționeze imposibilul . Firele destinului sunt în 
continuare încurcate și ar trebui să nu uităm că modestia este o virtute, iar virtuțile 
definesc statutul omului înțelept. Lăcomia, așadar, nu ar avea ce căuta aici. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu-i judeca pe oameni după 
ceea ce descoperim acum, după observațiile pe care le facem, după ceea ce 
înțelegem că se întâmplă. 

 
 
Duminică, 4 decembrie 

Duminica  4-12-2016 16:18    Luna (Aqu) Sex (Sag) Juno 

Duminica  4-12-2016 22:56 Sun (Sag) Sex (Aqu) Luna 
 

Sentimentele par răvășite. Avem nevoie de schimburi eficiente. Visăm la 
lucruri care nu se pot obține ușor. Limitările sunt depășite prin activități de grup. 
Echilibru. Se depășesc condițiile unor colaborări normale. Se mizează mult pe 
rezultate. Înțelegem mult mai ușor informațiile celorlalți. Avem acces la 
înțelepciune. Orice întrebare primește răspuns. Ne temem de instabilitate. 

 
Experiențele profunde pe care le-am parcurs de-a lungul acestei săptămâni 

ne aduc în fața unei mari confuzii. În primul rând, se va pune problema unei 
instabilități, considerând că acele demersuri care nu au mers mai departe nu merită 
atenția cuvenită. Trecerea Lunii prin zodia Vărsător aduce o risipă prin conversație, 
prin idei abstracte care nu vor putea fi prea ușor transformate în idei practice. Cu 
toate că Mercur se află acum pe zodia Capricorn și dispune de un interes mult mai 
mare pentru organizare, administrare, metodă, ceea ce se referă la evenimente de 
amploare, ceea ce face referire la destinul propriu poartă amprenta instabilității, a 
refuzului. În consecință, ceea ce se întâmplă acum devine un obstacol pe care-l 
vedem disproporționat și față de care ne comportăm după cum îl percepem. 4 
decembrie poate deveni o zi de severitate când avem acces la înțelegere doar dacă 
ne respectăm strict programul propus, doar dacă ne menținem echilibrul. Din 
nefericire, impactul lui Junon asupra acestui context este în continuare dominat de 
relația proastă pe care o are cu Neptun. Oricât de mult am încerca să ne menținem 
în această zonă a bucuriilor pe baza a ceea ce am obținut prin efort propriu, există o 
presiune socială care ne ține în tensiune. Unii vor considera că sunt îngrijorați 
deoarece parcurg o ultimă etapă a unui demers personal și social, iar alții că 
rezultatele obținute în ultima perioadă, despre care nu știu prea multe și pe care nu 



Săptămâna 28 noiembrie – 4 decembrie 2016        Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 24 noiembrie 2016, ora 4:00 

le pot încadra corect nevoile pe care le au acum îi vor compromite iremediabil. Ceea 
ce este intens și frumos rămâne așa, dar poate produce efecte. 

Prin urmare, în ultima zi a săptămânii se menține această notă a 
intervalului referitor la răspunsuri pe care le primim față de rolul pe care îl avem în 
grupul de apartenența, față de schimbarea pe care o putem produce. Dacă 
realizările sunt prea mari ne va cuprinde grija că acesta este vârful lor, că nu le 
putem duce mai departe, ci poate, cel mult, le vom putea stabiliza. 

Dacă omul obișnuit va fi cuprins de această instabilitate, cu toate că 
unghiurile care se împlinesc acum sunt bune, omul profund va înțelege că toată 
această agitație este întreținută de observațiile pe care le face asupra contextului 
social destul de încordat. Apoi, pentru că studiem astrologia, știm că acest context 
încordat ține de o nouă ideologie care a cuprins acum lumea, dar care nu va fi în 
stare să producă, prin ceea ce declară acum, efecte constructive. Asta înseamnă că 
acum mai mult se va vorbi despre lucruri care agită decât să se facă în mod concret 
ceva. În consecință, grija față de acest periculos este complet inutilă. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita că rafinamentul se 
aprofundează prin liniște. De asemenea, liniștea interioară nu trebuie să fie 
identică celei exterioare. Dacă lucrurile afară sunt agitate ne putem retrage către 
pacea sufletului și să lăsăm furtuna să-și facă de cap. 
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5 - 11 decembrie 2016 este săptămâna cunoașterii periculoase și a biletului 
"dus" pe care îl plătesc alții. Speranța este un element la care vom face trimitere în 
multe dintre situațiile pe care le vom parcurge de-a lungul acestei săptămâni. Fie că 
ea va încerca să susțină nevoia de putere, fie că va argumenta informațiile pe care le 
folosim, i se pune acesteia o prea mare greutate pe umeri, adică avem prea mari 
așteptări din partea situațiilor pe care le susținem doar cu ajutorul ei. În 
consecință, această săptămână este un interval practic sau ar trebui să devină 
pentru foarte mulți dintre noi o combinație de teorie și practică, de idei și fapte 
care, din aproape în aproape, să înlocuiască speranța cu rezultatul concret, pentru 
a-i permite acesteia să meargă puțin mai departe. De aici înțelegem că mulți 
oameni își vor dori din nou ceea ce și-au mai dorit și altădată și nu au reușit să 
obțină. 

La capitolul evenimente astrale, această săptămână aduce împlinirea unui 
sextil între Marte și Uranus, trecerea lui Venus pe zodia Vărsător, relația bună a lui 
Mercur cu Axa Dragonului, prin care reușește să medieze tendința Nodurilor, dar și 
alte unghiuri care susțin nevoia de independență, de revoltă pentru a obține un 
rezultat bun, de compromis pentru a trece o punte, o mare încercare, pentru a 
folosi corect și cu rezultate foarte bune un fond, un patrimoniu, o energie. 

Cel care va pierde în această săptămână ar trebui să înțeleagă că puterea sa 
nu este la nivelul la care a crezut, că are nevoie de un schimb de experiență, că 
parteneriatele sale nu sunt sincere, de aceea poate ar trebui să acuze mai puțin un 
factor coroziv, adversarul, dușmanul, hoțul. 

Această săptămână este o ultimă etapă dintr-un demers care definește 
direcția spre care se îndreaptă așteptările pe care le avem de la noi înșine sau de la 
ceilalți, prin care conștientizăm natura puterii personale. Putem vedea dacă această 
putere ne va putea duce pe viitor la un nivel superior, dacă va putea fi înmulțită, 
crescută ori dacă ar putea produce efecte și care sunt acestea. Cunoaștere aceasta 
devine periculoasă prin tendința omului de a se amăgi, de a-și oferi lui însuși 
explicații ireale, lipsite de simț practic. Dacă în urma acestui interval individul nu 
este dispus să accepte realitatea informației, în special cea care se va contura pe 
finalul acestei săptămâni, informațiile pe care le va vehicula vor fi expresia unei 
cunoașteri periculoase pentru el și pentru comunitate. În consonanță cu aceasta, 
parte a doua a devizei aplicată acestei săptămâni arată că de această dată 
schimbarea de moment nu mai este posibilă, că zarurile au fost deja aruncate, 
cărțile au fost deja făcute, deci ceea ce denumim generic prin termenul "alții" 
subliniază o combinație de forțe sociale care au avut tot timpul o componentă 
complexă, una care s-a susținut pe destinul personal, pe speranțele individului, pe 
aspirațiile sale, dar și pe modul de răspuns al comunității. Combinațiile acestea 
arată că lucrurile sunt deja stabilite prin aceste structuri, adică biletul pentru 
această călătorie este achitat deja. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a respecta 
complexitatea momentului, adică de a nu interveni cu ajustări pe demersurile care 
sunt deja conturate. Ele, prin natura lor, dar și prin direcțiile pe care le creionează, 
sunt deja complexe. A le face și mai complexe înseamnă lăcomie. 
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Luni, 5 decembrie 
Luni  5-12-2016  7:12    Luna (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 

Luni  5-12-2016  8:34    Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 

Luni  5-12-2016 10:48    Luna (Aqu) Con (Aqu) Mars 

Luni  5-12-2016 13:22    Luna (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Luni  5-12-2016 15:50    Luna (Aqu) Squ (Sco) Lilith 
 

O nouă putere de expresie. Evenimentele care nu se rezolvă rapid generează 
o tensiune. Pericol prin informație. Energii necontrolate. Puterea este testată în 
confruntare. Exemplu personal este mult mai bun. Rătăcirile de acum arată că s-
a cultivat în trecut o atitudine revoluționară. Predispoziții ciudate. Scindare. 
Metoda de lucru dă rezultate bune. Totul se bazează pe schimbare. 

 
Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Vărsător și ne încurajează să 

privim cu mai multă îndrăzneală către ziua de mâine. Din nefericire, chiar din 
prima zi a acestei săptămâni vom intra în posesia unui bilet către o destinație 
necunoscută în momentul de față, pentru care ni se garantează doar jumătate din 
acest traseu ambițios. Ne este plătită, în avans de noi sau ca un cadou din partea 
celorlalți, doar deplasarea înainte. Revenirea la forma inițială va trebui să fie 
realizată, după ce ajungem la destinație, doar cu ceea ce reușim să obținem acolo. 
În mare parte, schema zilei de 5 decembrie pare să fie favorabilă, însă ea conține 
câteva elemente dureroase care ne aduc aminte de lucrurile pe care nu le-am putut 
rezolva pentru că nu suntem în stare, pentru că am crezut în minciuni, pentru că 
falsele impresii au fost privite ca idei progresiste. 

Prima zi a săptămânii ne aduce și o revelație, cea legată de schimbare sau de 
puterea pe care o avem în mâini în a produce o modificare vizibilă. Dacă omul 
superficial se va implica în toate aceste demersuri pentru a face risipă, omul 
puternic va arăta că forța sa stă în experiența de viață. Acești oameni puternici și 
buni, puțini la număr, vor fi cei blamați, marginalizați și acuzați în această 
săptămână și, implicit, și în această zi. Dar, pentru că studiem astrologia și nu 
privim realitatea cotidiană în mod superficial, știm că rădăcinile a ceea ce ni se 
întâmplă acum au la bază o atitudine revoluționară, o dorință de schimbare. Avem 
ocazia acum să facem o primă analiză să vedem dacă această schimbare este 
constructivă, dacă ea ne creionează într-un mod frumos și educativ prioritățile, 
dacă nu cumva reprezintă o altă încercare. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine un fel de cal troian. Exemplul 
personal este foarte important în tot ceea ce ni se întâmplă acum și vom vedea că, 
oricât de multe idei am preluat de la alții, oricât de multe mesaje am dorit să 
promovăm pe mai departe, până la urmă va rămâne în urma noastră ceea ce 
suntem cu adevărat în stare să facem. Pentru cei care până acum au fost prefăcuți, 
trăind prin energiile altora, prin mesajele altora, 5 decembrie devine o zi tristă, 
pentru care schimbarea are conotații dramatice și orice formă de schimbare îi va 
duce pe acești indivizi către boală. Vor invoca dureri de cap, dureri de spate, vor 
acuza schimbările climatice de afectarea stării de sănătate și vor avea nevoie ca 
persoanele cu care interacționează să-i creadă. Cine are o metoda de lucru foarte 
bună va putea ridica standardul de viață, va putea să se exprime prin puterea cea 
nouă pe care a intuit-o în săptămânile din urmă, chiar dacă aceste au fost foarte 
grele. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne gândi cum se simte 
beneficiarul unei fapte bune dacă nu știe cine l-a ajutat. În stadiul acesta de 
evoluție, conștiința umană consideră că datoria trebuie menținută doar de frica 
unei pedepse. Există o atitudine sufletească, cea care creează în timp adeptului un 
set de reguli, care este numită datorie, dar care nu are nimic de-a face cu teama de 
pedeapsă, ci este desprinsă din iubirea de a fi aproape de ceea ce admiră. 

 
Marți, 6 decembrie 

Marti  6-12-2016  6:30    Luna (Aqu) --> Pisces 

Marti  6-12-2016 15:27    Luna (Pis) Sex (Cap) Mercury 

Marti  6-12-2016 20:22    Luna (Pis) Opp [Vir] North Node 

Marti  6-12-2016 23:34    Luna (Pis) Con (Pis) Neptune 
 

Voință puternică. Informațiile sunt încadrate corect. Avem puterea să 
alimentăm un sentiment profund. Viziune de ansamblu. Competiția este înlocuită 
cu o reglare de conturi. Avem nevoie de o protecție. Susținerile nu țin de cald. Se 
depășește un obstacol întreținut de umilință. Din teamă , se respectă dreptul 
cuiva. Condiționare ce pot fi încadrate într-o albie nouă. Prea multă inițiativă 
complică relațiile. 

 
În dimineața zilei de 6 decembrie Luna va intra pe zodia Pești și ne va 

schimba optica, viziunea asupra sentimentelor. Aproape toată ziua se va afla în 
fereastra conjuncției cu Coada Dragonului și la puțin timp înainte ca ziua să se 
încheie va trece și prin conjuncția cu Neptun. Schema aceasta contează foarte mult 
pentru persoanele care au fost marcate în săptămânile anterioare de performanța 
pe care nu au reușit să o obțină. Având în vedere că prima zi a acestei săptămâni 
care se referă la cunoașterea periculoasă și a biletului de dus pe care îl plătesc alții, 
multe din cele care ne sunt revelate acum se referă la o sănătate afectată, la puterea 
pe care o folosim pentru a ne prezenta în fața celorlalți, pentru a ne susține 
proiectele. Unii vor descoperi acum că obțin rezultate foarte bune în criză de nervi, 
însă acestea sunt scurte și nu-și pot explica de ce. Aceasta este răsplata pe care o 
are pregătită destinul pentru ei deoarece rezultatele obținute prin aceste crize de 
nervi sunt întotdeauna scurte. Partea negativă a acestor situații vine din faptul că 
aceste persoane nu sunt în stare să-și vadă rezultatele muncii lor decât după o criză, 
decât după ce se revoltă, decât după ce ridică tonul sau strică ceva. Din perspectiva 
lor, viziunea asupra vieții este una absolut simplistă. Se consideră oameni foarte 
calmi care întotdeauna reacționează așa când sunt provocați, dar niciodată nu se 
gândesc de ce sunt provocați. Destinul, prin conjuncția Lunii cu Coada Dragonului, 
are în aceste momente conotații destul de dure. Pentru oamenii aceștia care cred că 
pot obține rezultate numai în criză de nervi ziua de 6 decembrie este nefastă. Vor 
conștientiza că se urcă singuri pe un piedestal de unde nu-i mai poate da nimeni 
jos. Ca de multe ori, supraaprecierea nu are rezultate bune. În felul acesta, orice 
formă de inițiativă care apare pe conjuncția Lunii cu Coada Dragonului se bazează 
foarte mult pe obiceiuri, pe rutina pe care o preferă din comoditate. 

Prin urmare, 6 decembrie devine o zi puternică prin calitatea voinței, prin 
obiceiuri, prin viziunea pe care ne-am alimentat-o cel puțin în săptămânile 
anterioare, dacă nu cumva chiar de-a lungul vieții. Este un moment de mare 
fermitate pe care îl susținem cu implicare și nerv. Mulți au impresia că pe 6 
decembrie se întâlnesc cu cele mai mari obstacole, că sunt într-o luptă teribilă cu 
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cei pe care nu au reușit să-i învingă de-a lungul vieții, dar nu-și pun deloc problema 
de ce sunt parte din aceste conflicte. 

Un terapeut priceput și profund va înțelege că momentul acesta evidențiază 
probleme, nu persoane. Individul care dorește să se identifice cu problema ar putea 
să obțină din jur impresii false de la oameni care, la rândul lor, se identifică în mod 
greșit cu alte probleme. 6 decembrie devine, în consecință, o luptă între probleme 
nu o luptă între oameni. Cel care se simte constrâns să reacționeze într-un anumit 
fel, care crede că nu are soluție, ar trebui să-și amintească că unele probleme chiar 
nu au soluții acum. Este simplu să vezi că uneori nu putem desena cu vântul sau 
cânta cu pietrele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi simpli în a interacționa cu 
ceilalți. Dacă faptele sunt simple, rezultatele vor fi, de asemenea, simple, iar ecoul 
lor pozitiv ne va ușura demersurile viitoare, nu ni le va împovăra. 

 
Miercuri, 7 decembrie 

Miercuri  7-12-2016  1:42    Luna (Pis) Squ (Sag) Juno 

Miercuri  7-12-2016  5:29    Mars (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Miercuri  7-12-2016 11:02 Sun (Sag) Squ (Pis) Luna (Half Luna) 
Miercuri  7-12-2016 11:50    Luna (Pis) Sex (Cap) Pluto 

Miercuri  7-12-2016 16:05    Luna (Pis) Squ (Sag) Saturn 

Miercuri  7-12-2016 16:51   Venus (Cap) --> Aquarius 
Miercuri  7-12-2016 19:56    Luna (Pis) Con (Pis) Chiron 

Miercuri  7-12-2016 22:54    Luna (Pis) Tri (Sco) Lilith 
 

Posibilitatea de a lucra pe un nivel superior. Valorile materiale se răzbună. 
Nu putem fi slugă la doi stăpâni. Reacție proastă în fața unui orgoliu. Ambițiile se 
dovedesc inutile. Un element sensibil al vieții ne îndeamnă să preluăm controlul. 
Ne întâlnim cu ciudățenii. Infidelitate. Zâmbetele sunt largi însă creează 
neîncredere. Rezolvările sunt complicate. Se accentuează o parte negativă a 
simțului datoriei. Viața are o aroma aparte. Întârziere în comunicarea unui 
mesaj. Se administrează corect bunurile celorlalți. 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. 

 
Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Pești și face trimitere 

la un obicei, cel care va fi evidențiat mult mai bine și care este încadrat în termenul 
generic de “lucru”. Momentul acesta ne aduce o veste proastă, cea care face referire 
la un proiect care nu se va termina conform termenului stabilit, la anumite 
ciudățenii care sunt pe punctul de a se ridica deasupra normalității, la viața care nu 
poate să se schimbe deocamdată așa cum ne dorim, ci se va schimba așa cum îi este 
scris. Asta înseamnă că această a doua zi de tranzit al Lunii prin zodia Pești aduce 
împlinirea unei alte etape referitoare la cunoașterea periculoasă specifică acestei 
săptămâni și pornește de la o relație bună dintre Marte și Uranus, adică de la o 
independență aplicată prea original sau deficitar, dar care până la urmă va ajunge 
la un rezultat bun, pentru că Marte mediază opoziția lui Uranus cu Jupiter, și 
ajunge, spre seară, la o altă formă de iluzie, la un compromis care îi spune omului 
comun că este bine așa cum se întâmplă. 

Momentul de 7 decembrie aduce o tristețe de care se poate folosi omul 
profund pentru a se ridica asupra celorlalți, pentru a dovedi că mesajele pe care le 
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lansează vin dintr-un domeniu încercat, cel al experimentării directe, al psihologiei 
sau vin dintr-un domeniu științific. 

Având în vedere că o parte a acestei zile este dominată de mesajul pe care 
Marte, în relația sa cu Uranus, îl lansează vine din Vărsător, iar partea a doua a 
acestui mesaj vine, prin intermediul altor personaje astrale, tot din zodia Vărsător, 
pentru că Venus va intra spre seară pe această zodie, înțelegem că riscul cel mare al 
momentului este de a se accentua o latură negativă pe care omul comun să nu o 
poată vedea așa, ci să o privească drept o mare salvare. 

Dacă celelalte unghiuri și-au pregătit încă din săptămânile anterioare acest 
mesaj, trecerea lui Venus pe zodia Vărsător este un moment de noutate majoră. 
Primul element care transpare din această ipostază astrală este dat de sporirea 
încrederii în sine. Pe baza încrederii în sine de acum omul cere o răsplată, să fie 
ascultat, să fie iubit, să fie îndrăgit, fără să se gândească dacă merită așa ceva, care 
sunt sacrificiile partenerului de dialog, dacă este ceea ce are nevoie în momentul de 
față. 

Prin urmare, 7 decembrie trebuie să devină o zi încărcată de răspundere. 
Relația bună pe care Marte și Uranus o alimentează de ceva vreme și care își atinge 
momentul de maximum acum poate aduce reacții proaste pe orgoliu, tulburarea 
apelor, enervarea unui personaj care s-a ascuns foarte bine, dar rezultatul acestui 
eveniment este eminamente pozitiv. De aceea este important să avem încredere că 
furtuna de acum ne clarifică, ne duce mai aproape de adevărul crud, ne ajută să 
înțelegem ceva foarte important. Apoi, în a doua parte a zilei, cu trecerea lui Venus 
pe zodia Vărsător obținem și sentimentul adecvat, emoția constructivă, adică ne și 
simțim bine având încredere în sine. În ansamblu, 7 decembrie devine un obstacol 
în fața minciunii, o redută dincolo de care omul fățarnic nu va putea trece. Desigur, 
există și un preț pe care cel curajos și sincer trebuie să-l plătească. Pentru că alege 
să fie apa de izvor, nu va ști niciodată cum este să cazi din nori, asemenea ploii. 
Regretul nu-și are locul. Fiecare element are rolul său bine stabilit în natură și în 
viață. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de adevăr. 
Adevărul acestei zile nu lovește, ci doar descoperă. 

 
Joi, 8 decembrie 

Joi  8-12-2016 12:15    Luna (Pis) --> Aries 

Joi  8-12-2016 14:01    Luna (Ari) Sex (Aqu) Venus 

Joi  8-12-2016 18:13 Mercury (Cap) Tri [Vir] North Node 
 

Bună capacitate de expresie. Voința administrează corect bunuri ce nu au 
fost folosite tot anul. Rigiditatea este abandonată. Se îmbunătățește o problemă 
legată de relații parteneriale. Energia fizică se redresează. Răspundem unei 
provocări. Iubirea ne îndeamnă la o transformare prin idee, noțiune, mișcare. 
Accidente cauzate de lăcomie. Lipsa de măsură. Gelozia provoacă ilaritate. 
Încrederea în sine este abordată cu măsură. 

 
În mijlocul zilei de 8 decembrie Luna va intra pe zodia Berbec și ne va 

îndemna către o exprimare la scenă deschisă, în forță, în putere sau pe baza unor 
resentimente. Este posibil ca mijlocul acestei săptămâni să ne pună în posturi 
delicate, să scoată în evidență că ne lipsește munca, rezultatele unui efort, că nu 
avem cunoștințele necesare ori că nu suntem apreciați așa cum credem. În 
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continuare, Marte pe zodia Vărsător mediază opoziția lui Jupiter cu Uranus ceea ce 
înseamnă că primim, înaintea tuturor situațiilor conflictuale, un avertisment. 
Mesajul zilei de 8 decembrie este foarte bun pentru coeziunea în familie, între 
prieteni, pentru a realiza legături foarte frumoase cu oameni pe care îi apreciem și 
cărora nu am avut până acum ocazia să le spunem ceea ce simțim. Prin exprimare, 
8 decembrie ne ajută să trecem dincolo de gelozie, de invidie, de materialism. 

Prin faptul că Mercur, cel care împlinește acum un trigon cu Capul 
Dragonului reușește să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, 
schemele acestea periculoase care i-a speriat pe mulți în primele zile ale săptămânii 
ne spun acum, în mijlocul intervalului, că nu trebuie să facem prea multe lucruri, ci 
doar să ne mișcăm într-o direcție pozitivă, doar să facem fapte bune, doar să 
muncim pentru idealul pe care îl avem sau pentru a-i ajuta pe alții. 

Elementele spectaculoase ale acestei zile țin mai curând de o anume 
rigiditate pe care oamenii o vor prefera, considerând că numai în modul acesta pot 
să își rezolve probleme cotidiene. În primul rând, relația bună pe care Luna de pe 
zodia Berbec o va împlini cu Venus de pe zodia Vărsător îi încurajează pe oameni să 
privească în urmă, să creadă că numai în modul acesta pot înțelege care sunt 
cauzele lăcomiei, cum anume pot să răspundă unor provocări sau cum devin mai 
puternici. Oricât de mult ar înțelege din toată această schemă, relația bună pe care 
Mercur o are cu Axa Dragonului este edificatoare pentru momentul de față. Prin 
această relație o idee timidă se transformă într-un mare ideal și numai acolo unde 
există o ambiție puternică, numai acolo unde a mai fost încercat lucrul acesta și 
altădată. Nu se poate vorbi despre un succes care să pornească din 8 decembrie 
dacă idealul trecut a fost preschimbat, dacă are o altă înfățișare, un alt nume, dacă 
vrea să se realizeze printr-un alt anturaj. Realizarea zilei de 8 decembrie apare 
numai acolo unde nu s-a produs o schimbare de genul acesta. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce în fața unui moment de curaj 
pe care nu l-am anticipat nici de la începutul săptămânii până acum și nici în 
săptămânile anterioare. Pentru că jumătate din zi Luna se va afla în Perioada fără 
direcție, dar în tranzit prin zodia Pești, momentul de față aduce o bună capacitate 
de expresie, o voință puternică folosită în favoare celui slab, o ambiție foarte mare 
doar pentru că vedem că faptele trecute nu sunt complet ignorate, că ele contează, 
că primesc răspuns, că oamenii cărora le sunt destinate sunt importanți. În felul 
acesta, cunoașterea periculoasă, prima parte a devizei aplicată acestei săptămâni, se 
transformă în putere de a împlini un ideal. Desigur, lucrul acesta va putea fi 
împlinit doar acolo unde acest ideal nu a fost preschimbat, acolo unde simplitatea 
nu a fost ucisă, acolo unde administrarea valorilor celorlalți nu a fost făcută cu 
scopul modificării abuzive. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a crede în idealul propriu. 
Omul care poate în această zi să creadă în idealul propriu înseamnă că este în afara 
conspirațiilor care se ocupă de distrugerea idealurilor celorlalți. 
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Vineri, 9 decembrie 
Vineri  9-12-2016  1:43    Luna (Ari) Squ (Cap) Mercury 

Vineri  9-12-2016  7:34    Luna (Ari) Tri (Sag) Juno 

Vineri  9-12-2016 14:16    Mars (Aqu) Squ (Sco) Lilith 
Vineri  9-12-2016 15:52    Luna (Ari) Squ (Cap) Pluto 

Vineri  9-12-2016 18:58 Sun (Sag) Tri (Ari) Luna 
Vineri  9-12-2016 19:15    Luna (Ari) Opp (Lib) Jupiter 

Vineri  9-12-2016 20:09    Luna (Ari) Tri (Sag) Saturn 

Vineri  9-12-2016 23:24    Luna (Ari) Con [Ari] Uranus 

Vineri  9-12-2016 23:39 Sun (Sag) Sex (Lib) Jupiter 
 

Atitudine agresivă. Fapte care lasă de dorit. Vorba este folosită greșit. 
Ideea înțeapă. Prosperitatea sau îmbunătățirea patrimoniului personal înseamnă 
acum a lua de la altul. Comportamente bizare. Îndeplinim o nouă etapă de 
ascensiune. Luptăm cu ceea ce considerăm că este inferior. Patimile strigă foarte 
tare. Cunoștințele sunt complicate. Adevărul este vândut la colț de stradă. Se 
renunță la un tratament. Confortul de moment devine mult mai important. 
Lucrăm cu structuri negative. Obiceiurile vechi sunt pătrunse de mister. 
Cultivarea unui sentiment nou. 

 
Ecuația astrală aferentă zilei de 9 decembrie devine explozivă prin pretențiile 

pe care le lansăm celorlalți, prin faptul că ne trezim dintr-odată că facem parte din 
conspirații, din demersuri agresive și, din instinct sau prin argumentul 
autoapărării, dezvoltăm comportamente bizare. Aceasta este modalitatea cea mai 
bună prin care credem că putem să ne rezolvăm o problemă sau să rămânem 
flexibil în fața unor demersuri sociale pe care nu le vedem acum cu ochii buni. De 
asemenea, pentru că în această zi nu se împlinește doar careul lui Marte cu Luna 
neagră, semn de tentație, de abuz, ci și sextilul Soarelui cu Jupiter, aspect care ne 
aduce gândul cel bun și ne extinde viziunea asupra puterilor personale. 

Pentru oamenii care nu au reușit de-a lungul acestei săptămâni să obțină un 
rezultat foarte bun, 9 decembrie devine o zi de luptă, când vor considera că această 
agresivitate trebuie îndreptată împotriva celui slab. De aici se poate deduce că tot 
ceea ce poartă amprenta agresivității îi lasă impresia individului că este un element 
puternic și, deopotrivă, îi arată că cel împotriva căruia luptă este un element 
inferior. Nu este cazul să ne comportăm în felul acesta pentru că dacă vom face așa, 
având în vedere că în momentul de față beneficiem de sextilul Soare-Jupiter, vom 
reuși, cu toate că nu ne vom dori lucrul acesta, să creăm anumite obiceiuri despre 
care să nu ne facă plăcere să vorbim pe mai târziu. Cine va proceda în felul acesta 
va reușit să transforme relația bună pe care Soarele o are cu Jupiter într-un 
element auxiliar relației proaste dintre Marte și Luna neagră. Toate ideile pe care le 
vor avea vor fi agresive, dure ori vor susține un dezechilibru social care nu va mai 
avea nevoie de nicio confirmare. Cu alte cuvinte, dacă tot considerăm că elementul 
este inferior nu are rost să declanșăm o luptă împotriva sa, nu are rost să ne 
consumăm atât de multă putere pentru a submina autoritatea, pentru a demonstra 
că este cu adevărat inferior. 

Prin urmare, 9 decembrie devine o zi de confuzie. Mulți nu vor ști în care 
direcție să pornească, pe care traseul să meargă, dar se vor simți bine dacă vor fi 
energici, dacă se vor mișca, dacă se vor deplasa, dacă se vor lupta. 9 decembrie 
devine, în felul acesta, și o zi de conduită, o zi în care oamenii sunt convinși că 
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această energie debordantă pe care o simt îi încurajează să renunțe la un tratament, 
să se prezinte față de comunitate prin puterile pe care și le-au dorit dintotdeauna, 
prin ceea ce cred acum că s-a revigorat. 

În egală măsură, 9 decembrie poate fi și o zi de descreștere. Această putere 
folosită împotriva celui slab, din voință proprie, din proprie inițiativă, devine 
măsura pe care individul o va folosi în procesul său de decădere, forța pe care o va 
utiliza împotriva sa. În mare parte, aspectele acestei zile nu sunt rele, ci ar putea să 
devină așa dacă ni se pare că ascensiunea este ceva care vine de la sine, care ni se 
cuvine. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a spera în bine și de a face 
ceva în sensul acesta pentru ca binele să fie proliferat, nu de a crede că acesta se 
împlinește de la sine. Binele valoros nu se împlinește de la sine. 

 
Sâmbăta, 10 decembrie 

Sambata 10-12-2016  3:06    Luna (Ari) Sex (Aqu) Mars 

Sambata 10-12-2016 10:25 Mercury (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Sambata 10-12-2016 13:51 Sun (Sag) Con (Sag) Saturn 
Sambata 10-12-2016 14:40    Luna (Ari) --> Taurus 

Sambata 10-12-2016 20:37    Luna (Tau) Squ (Aqu) Venus 
 

Revenire la normalitate. Respect. Disciplină. Însușirea unor cunoștințe 
importante pe viitor. Cei buni devin gazde primitoare. Brațele se deschid și 
sufletul dăruiește iubire. Descoperim adevărata înfățișare a colaboratorilor. Se 
discută despre drepturi. Adversarii sunt înfruntați mult mai ușor. Conflict între 
generații. Din orice confruntare descoperim un izvor. Încrederea în sine este 
mărită. Valorile personale se impun valorilor de grup. Respectul nu poate fi 
simulat. Dragostea de oameni este ascunsă însă trăită cu intensitate. 

 
Relația bună pe care Mercur o are cu Neptun ne încurajează să avem 

încredere în oameni, să muncim mai mult, să fim atenți la calitatea emoțiilor, la 
ceea ce ne-a definit normalitatea până acum în ideea că de acolo ne vine și 
respectul pe care îl căutăm. Apoi, la puțin timp de la acest eveniment astral, soarele 
va trece prin conjuncția cu Saturn și ne vom gândi foarte serios la valorile 
personale, cele care vor căuta să se impună, cele care pot fi redate în cuvinte puține, 
la acele trăsături personale care nu se interpun în conflictele de generații. În 
consecință, schema zilei de 10 decembrie ne scoate în evidență ambiția de a fi 
oameni buni, puternici, rafinați, de a vedea cum anume putem fi foarte puternici 
fără a fi agresivi, cum anume putem obține un anumit avantaj fără a ne impune. 
Prin schema zilei de 10 decembrie revenirea la realitate se va face prin respect și 
disciplină, iar persoanele care vor fi și stimulate de aceste calități vor reuși să 
obțină o performanță teribilă. Practic, acesta este momentul când vom separa o 
perioadă de muncă de o perioadă de relaxare, o perioadă de efort ascendent de o 
altă perioadă în care colectăm rezultatele. 

Prin schema astrală aferentă zilei de 10 decembrie oamenii înțeleg că au 
limite, că așa s-a întâmplat tot anul 2016, dar că acum pot să împlinească mai mult. 
Relația bună pe care Marte o are asupra opoziției dintre Jupiter și Uranus, cea care 
se activează pe un registru superior în noaptea de vineri spre sâmbătă, prin 
conjuncția Lunii cu Uranus, aduce o picătură de neobișnuit în toată această schemă 
complicată. Ideea de independență, de îngrădire, are un efect tonic asupra 
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relațiilor, cu toate că ea contravine, în multe puncte, cu disciplina și respectul față 
de metoda de lucru. În cuvinte mai simple, vedem acum primele rezultate, facem o 
diferență clară între ceea ce a fost și ceea ce va fi, dar nu înseamnă că perioada 
efortului s-a încheiat. 

Prin urmare, 10 decembrie este o zi de răsplată. Recompensele pe care le 
primim acum sunt foarte importante pentru că ele ne vorbesc despre ceea ce am 
făcut bun pentru noi înșine, pentru familia pe care o avem, pentru familia pe care 
vrem să o construim, pentru grupul de apartenență sau pentru structura mult mai 
mare. Ceea ce înseamnă disciplină în zi este, de fapt, un cerc vicios care pornește de 
la calități pe care le-am cultivat cu ani în urmă și care trebuie să treacă prin 
rezultatele pe care le-am obținut anul acesta pentru a confirma metoda în sine. 
Ceea ce nu se confirmă acum mai are încă nevoie de studiu, de evoluție, de 
confirmarea celorlalți. 

Mulți vor fi supărați astăzi pe reușitele celorlalți, împovărați pe faptul că nu 
reușesc să atingă și ei performanța pe care și-o doresc. Persoanele care cad prada 
acestor sentimente și care cred că nu este niciun pericol dacă se prezintă în felul 
acesta, arată că în prima jumătate a anului au făcut parte din conspirații 
periculoase pentru stabilitatea grupului în care acum nu se pot integra. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta că întregul este 
alcătuit din elemente mici, simple, dar puternice. 

 
Duminică, 11 decembrie 

Duminica 11-12-2016  2:34    Luna (Tau) Tri [Vir] North Node 

Duminica 11-12-2016  5:51    Luna (Tau) Sex (Pis) Neptune 

Duminica 11-12-2016  7:18    Luna (Tau) Tri (Cap) Mercury 

Duminica 11-12-2016 16:54    Luna (Tau) Tri (Cap) Pluto 

Duminica 11-12-2016 23:59    Luna (Tau) Sex (Pis) Chiron 
 

Se plănuiește o modificare importantă în segmentul colaborărilor sociale. 
Transformare pe linie profesională. Apar încadrări ciudate. Problemele cu banii 
sunt ignorate. Valorile serioase țin acum mai mult de carieră, de reputație, de 
puterea persoanelor cunoscute sau de cei care își oferă necondiționat ajutorul. 
Relații diplomatice evidențiate printr-un factor izolat. Lucrurile bune și cele rele 
se sincronizează. Revoltă împotriva unui element pe care nu-l putem controla. 
Căderile de putere urmează un traseu cunoscut. 

 
Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Taur și ne oferă 

prilejul de a ne redefini nevoile după ceea ce este de actualitate, după ceea ce 
trebuie împlinit cu maximă urgență. Având în vedere că unghiurile care se 
împlinesc acum sunt în mare parte pozitive, oamenii vor avea acum un sentiment 
plăcut, de liniște, de victorie, de împlinire ori de speranță. Luna nu va reuși să 
medieze tendința Nodurilor, ceea ce înseamnă că toată această atitudine pozitivă, 
toată această stare pe care o explicăm astăzi în cuvinte pompoase nu are viitor, ea 
se adresează doar momentului prezent. 

Ca o continuare a ceea ce nu am împlinit în zilele anterioare, se poate 
constata acum o revoltă, dar ea capătă mai curând înfățișarea unor dispute 
diplomatice, ca și cum oamenii dintr-odată se luptă cu principiile, cu perspectiva 
lucrurilor, cea care, după cum am văzut mai sus, nu este așa cum credem. De 
dragul acestui bine de confort multe vor fi ignorate în această zi pentru a alimenta 
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un consum în ideea că starea de confort din prezent se va putea întinde pe mai 
multe zile. 

Ceea ce este evident în spațiul zilei de 11 decembrie vine din împlinirea unor 
așteptări. Momentul de față aduce căderea unei puteri care a fost până acum falsă, 
nu s-a susținut prin desfășurarea reală de forțe, ci doar pe un mesaj gol, lipsit de 
conținut, menit să păcălească. Cu toate acestea, există o forță pozitivă de care se vor 
folosi oamenii pentru a opune rezistență acestei căderi. Ea nu va putea fi oprită, ci 
doar întârziată. De aici înțelegem că revolta susținută prin expresii bombastice, 
prin termenii pretențioși, nepotriviți contextului simplu de acum, este alimentată 
cu scopul de a opri această cădere. Cu cât căderea este mai sigură cu atât vocea 
celui revoltat se va auzi mai tare. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne anunță o ultimă etapă de 
mulțumire, de liniște sau de confort într-un proces de transformare. Ulterior 
acestui moment ne vom ocupa de recuperarea puterii, asta înseamnă că vom fi 
plasați în afara a ceea ce am făcut în această săptămână și în ultimele două. Se 
așteaptă ca 11 decembrie să aducă în special confirmarea unei abilități, stabilizarea 
pe o linie a puterii, dar în liniștea caracteristica zodiei Taur, cea care găzduiește 
acum tranzitul Lunii și care dă o notă particulară zilei, ea va aduce căderea puterii 
care s-a desfășurat în afara consistenței. Rezultatul acestei zile devine, astfel, și o 
confirmare. Ceea ce este real va fi văzut foarte clar și numai un om lipsit de 
judecată ar putea să nu țină cont de lucrul acesta. Aspirațiile către o viață mai bună, 
deschiderea sufletului către o mare transformare nu se poate realiza prin revolta 
promovată de această zi, pentru că ea nu este sinceră, ci programată încă de pe 
vremea când conjuncturile astrale susțineau separarea marilor centre de putere în 
centre mai mici de putere, adică începând cu luna august și până de curând. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne defini speranța în termeni 
cât mai simpli. Dacă, prin simplitate, ea nu va putea fi împlinită, orice element 
adăugat, ce ar putea să o facă mai intensă sau mai complexă, este un instrument 
fals de putere care nu are viitor. 
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12 - 18 decembrie 2016 este săptămâna surprizelor neplăcute pe care le 
respingem cu duritate și a nevoilor de readaptare și reconfigurare. Deși săracă în 
evenimente astrale, această săptămână este destul de încărcată în semnificații 
pentru că ne îndeamnă să facem ceea ce nu am făcut în ultima perioadă, adică să ne 
întâlnim cu surprizele neplăcute și, în paralel, să găsim o nouă modalitate de 
expresie, să ne adaptăm la alte condiții, să reconfigurăm un traseu care nu a ajuns 
unde trebuie. Indiferent că săptămâna din urmă ne-au oferit sau nu avantajul unei 
victorii, ceea ce începem cu această săptămână pare să fie o dovadă că realizările 
săptămânilor anterioare nu pot fi considerate deocamdată mari. 

Asta înseamnă că vom traversa de-a lungul acestei săptămâni sentimente 
confuze legate de teama de schimbare, de singurătate, de boală. Apoi, se va pune 
problema înțelegerii valorilor spirituale dintr-o altă perspectivă. Cei care au mai 
lucrat cu noțiuni de genul acesta nu vor avea nicio problemă în a se deschide către 
un plan superior și aceștia vor fi cei care își vor regăsi cărarea cel mai ușor. Ceilalți 
vor avea o săptămână zbuciumată, încărcată de răspunderi, de sarcini care nu ar 
trebui îndeplinite pentru că nu ne aparțin, de pretenții pe care cei obtuzi, limitați 
sau incapabili să simtă profund le lansează. 

Pentru a depăși acest impas cei care lucrează cu energia oricare sunt 
implicați într-un proces de cercetare spirituală vor face apel la simboluri. Luna 
plină din 14 decembrie devine o punte de lansare către aceste înțelegeri deși vârful 
acestor episoade pe care le traversează individul nu este plasat pe 14 decembrie. 
Responsabilitatea este un element care ne va proteja de multe probleme de-a 
lungul acestei săptămâni. Omul care este responsabil își va vedea de treburile sale, 
va răspunde solicitărilor care vin din exterior, dar nu va considera că este oportun 
să-și exprime nemulțumirea dacă cineva va depăși anumite limite. Vor striga în 
gura mare doar cei mici și chinuiți, doar ființele penibile care s-au așteptat să 
obțină o victorie de la sine, fără să facă prea mult. Pentru aceste ființe intervalul 12 
- 18 decembrie 2016 este un veritabil coșmar. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a ne aminti că a 
reveni cu picioarele pe pământ nu înseamnă a fi materialiști asemenea celor 
chinuiți, bolnavi, negri de supărare. În această săptămână avem ocazia să vedem că 
fiecare este cu picioarele pe pământul pe care și l-a dorit. 
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Luni, 12 decembrie 
Luni 12-12-2016  3:20    Luna (Tau) Opp (Sco) Lilith 

Luni 12-12-2016  6:04    Luna (Tau) Squ (Aqu) Mars 

Luni 12-12-2016  8:56 Sun (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Luni 12-12-2016  9:58 Sun (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Luni 12-12-2016 14:41    Luna (Tau) --> Gemini 

 

Problemele personale sunt ajustate în raport cu necesitățile sociale. Sunt 
acuzați liderii sau închizi pentru că doresc să-i învețe pe alți ceea ce ei nu doresc. 
Se împărtășește o emoție ciudată. Abilitățile creative depind foarte mult de 
impulsuri de moment. Se discută despre oameni fără casă, fără locuință sau care 
nu au o bază pentru planurile pe care le formulează. Se pierde o oportunitate 
pentru că nu există autocontrol. Comportament imprevizibil. Inteligența este 
blocată de un deficit de înțelegere. Gândim prea mult pentru binele personal. 
Invidie față de valorile celorlalți. Activitățile bune sunt reformulate. Prietenii ne 
părăsesc. Navigăm pe o insulă și credem că aceasta este toată lumea. Mintea are 
nevoie de logică. Filozofia de viață se adaptează nevoilor de moment. 

 
Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Taur și îi pregătește pe 

oameni pentru o mare schimbare. Deocamdată această schimbare este doar 
anunțată, indicată, arătată cu degetul, creionată undeva departe. Prin unghiurile 
proaste pe care Luna trebuie să le împlinească înainte de răsăritul Soarelui cu Luna 
neagră și cu marte, probleme personale cer să fie ajustate în raport cu necesitățile 
sociale, adică ceea ce aflăm astăzi s-ar putea să ne creeze o mare repulsie, să ne 
nemulțumească. Nemulțumirile acestei zile fac parte dintr-un tablou simptomatic, 
adică sunt acele impulsuri pe care le-am folosit împotriva calităților creative, 
împotriva sensibilității sau la care am apelat de fiecare dată când am dorit să 
părăsim pe cineva, să renunțăm la o relație, la o asociere, să rupem o înțelegere. 

Pe 12 decembrie se va vorbi despre oameni care reușesc cu ajutorul altora, în 
virtutea inerției sau prin multe inginerii, prin aplicarea unor mecanisme care 
manipulează sau păcălesc. Relația proastă pe care Soarele o împlinește cu Chiron în 
această zi arată că traversăm probleme care ne sperie, care ne preocupă prin 
semnalele transmise, din care înțelegem, nu neapărat că problema în sine este 
dificilă, cât faptul că ea vine spre noi într-un moment în care nu suntem în stare să 
găsim soluții pentru ea. De aceea mulți în prima zi acestei săptămâni vor avea un 
comportament imprevizibil ca și cum mintea nu mai funcționează, judecata este 
prea mult legată de traume, poate chiar de cele pe care le avem de mult timp, din 
copilărie. 

Cu toate că schema aceasta este dominată de multitudinea semnalelor 
negative, relația bună pe care Soarele și Uranus o împlinesc face trimitere la un 
progres. Este adevărat, progresul acesta este obținut doar prin îndeplinirea unor 
condiții, adică să nu activăm prin traume, prin regrete, prin resentimente. Cel care 
se va afla în afara acestei presiuni sociale se va dovedi în prima zi a acestei 
săptămâni foarte creativ. Acesta este semnul care îi va diferenția pe cei puternici de 
cei slabi. 

Prin urmare, debutul săptămânii se face într-un ton dinamic. Suntem 
încurajați acum să apelăm la acele mecanisme care ne ajută să ne recuperăm 
energia, să ne înțelegem traumele, să fim pregătiți în fața unor surprize neplăcute, 
iar dacă respingem ceva, atunci va fi nevoie să avem o explicație solidă în sensul 



Săptămâna 12 – 18 decembrie 2016          Fii în profunzime! 

 © Gheorghiță Coşer, 8 decembrie  2016, ora 2:46 

acesta. Pentru că libertatea care vine din relația bună Soare-Uranus este și semn de 
dezinhibare, mulți vor considera că nu pot ieși din această presiune astrală, din 
această presiune a traumelor, decât făcând ceva plăcut pentru ei înșiși. Plăcerea 
devine, în consecință, instrumentul care ne scoate din durere, dar care ne apropie 
de alta. Din această cauză momentul zilei de 12 decembrie devine unul foarte 
delicat când, pe baza traumelor, nemulțumirilor a ceea ce nu ne convine din ceea ce 
aflăm să ne modificăm filozofia de viață. Imediat ce Luna va intra pe zodia Gemeni, 
adică în a doua parte a zilei, confortul obținut pe baza explicațiilor, a informațiilor, 
satisfacției ce vine din joc, distracție, veselie, pierderea timpului într-un mod 
plăcut, acoperă în mare parte durerile acestea mai vechi. Din această cauză, unii 
vor avea impresia că deconectarea din a doua parte a zilei arată că și-au rezolvat 
problemele vechi. Vor vedea în ziua următoare cât de mult se înșală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne menține gândul cel bun 
față de prieteni, față de oamenii pe care îi apreciem și aceasta să fie în mare parte 
starea în care ne vom petrece această zi. Dacă din acest confort ne considerăm 
îndreptățiți să ne declarăm împotriva celor pe care îi considerăm slabi sau 
adversari atunci să nu ne mirăm dacă toată săptămâna ne-o vom petrece 
frământând aceste gânduri. 

 
Marți, 13 decembrie 

Marti 13-12-2016  0:22    Luna (Gem) Tri (Aqu) Venus 

Marti 13-12-2016  2:05    Luna (Gem) Squ [Vir] North Node 

Marti 13-12-2016  5:30    Luna (Gem) Squ (Pis) Neptune 

Marti 13-12-2016 10:43    Luna (Gem) Opp (Sag) Juno 

Marti 13-12-2016 20:24    Luna (Gem) Tri (Lib) Jupiter 

Marti 13-12-2016 21:03    Luna (Gem) Opp (Sag) Saturn 

Marti 13-12-2016 23:17    Luna (Gem) Sex [Ari] Uranus 

Marti 13-12-2016 23:25    Luna (Gem) Squ (Pis) Chiron 
 

Dragostea este pătimașă. Înțelegem mult și facem puțin. Comunicare 
împotriva interesului de grup. O problemă socială pune în dificultate un proiect 
personal. Micile întârzieri se transformă în amânări de durată. Romantismul nu 
se poate adapta nevoilor prezente. Nu mai suntem mulțumiți de colaboratori. Se 
simulează rațiunea, calculul, atitudinea rece și îndrăzneață. Se dorește un câștig 
ușor. Spiritualitatea și valorile morale depind de analiză exterioară. Din nou, nu 
avem încredere în colaboratori. Ni se cere să lucrăm prea mult cu ideile, cu 
mâinile, cu brațele, cu umerii sau cu plămânii. În spatele evenimentelor evidente 
ne temem de realitatea în care suntem integrați. Mare viteză de reacție. Suntem 
energici, dar nu obținem ceea ce vrem. 

 
Nemulțumirile momentului se accentuează pe 13 decembrie pentru că apare 

o problemă de relație pe care nu putem să o rezolvăm acum așa cum ne dorim. 
Luna se află acum într-o dispunere foarte proastă față de Axa Dragonului și ceea ce 
este amplu, important sau de o mare valoare existențială trece printr-o criză. Multe 
sunt bune în această zi, însă pentru că valorile existențiale nu sunt așa cum ne 
dorim, pe cele bune nu le vom putea vedea. În consecință, romantismul de acum ne 
creează probleme de atitudine, de adaptare și scoate la lumină o frustrare care ne 
transformă în persoane incomode. Procedând în felul acesta multe din demersurile 
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programate pentru această zi vor fi amânate, întârziate, adică și ele vor trece printr-
o criză a lor. 

Pentru a ieși din această stare încordată vom considera că este mult mai bine 
dacă vom lucra cu ideile, dacă vom lăsa impulsurile afective deoparte, dacă 
realizările pe care le iubim foarte mult le amânăm puțin. Astfel, 13 decembrie 
devine o zi de boală, de critică, adică un moment în care alegerile se dovedesc a fi 
destul de delicate dacă nu chiar proaste. Pentru că momentul acesta aduce o 
suprasolicitare a părții superioare a corpului, mulți vor considera că trebuie să 
lucreze mai mult cu mâinile, cu umerii, să-și folosească respirația pentru a se 
impune, pentru a-și suplimenta efortul. Ca o consecință a dorinței de a face lucrul 
acesta, cea care nu poate fi împlinită, convingerile zilei de 13 decembrie 
accentuează tristețea și slăbesc puterea plămânilor. Apare, așadar, o senzație de 
uscăciune, dureri care ar putea să fie localizate în special pe partea stângă sau, ca 
atitudine psihică, incapacitatea de a relaționa și o dorință intensă de a trăi toată 
această realitate în singurătate. Cei care se pricep la terapiile complementare vor 
înțelege că lucrurile acestea vin din accentuarea părții stângi, în special zonele 
superioare, cele ale capului sau ale trunchiului, dar și din mobilizarea unor toxine 
în direcția eliminării lor. Soluția momentului este acceptarea presiunii interne, 
identificarea momentelor de nemulțumire care au creat convingerile la care apelăm 
în momentul de față pentru a ne izola. Oricât de justificată este, izolarea pe care ne-
o dorim în această zi este semn de dezechilibru. 

Prin urmare, 13 decembrie ne arată că suntem nemulțumiți sau ne arată 
cum anume ne putem izola sau îmbolnăvi din cauza nemulțumirii. Există o forță 
care ne oprește, iar pe alocuri aceasta va avea propriul ei argument, însă pentru a 
compensa oamenii își impun să facă apel la un fond de rezervă, să caute în adâncul 
ființei acele puteri pe care să le folosească pentru a ieși din criză. De aici și marea 
viteză de reacție, o grabă teribilă de a ajunge acasă, de a ne urca în mijlocul de 
transport, de a finaliza brusc sarcinile profesionale, de a termina o conversație în 
mod abrupt. 

Deși unora aceste amânări ni se vor părea soluții miraculoase, ele nu sunt 
altceva decât expresii ale incapacității de a pune în practică o soluție îndrăzneață. 
Terapiile complementare recomandă în situații de genul acesta acceptarea 
semnalelor care vin din corp, din minte sau din suflet, în sensul de a li se respecta 
mesajul. Durerea, oboseala, chiar această dorință de izolare, sunt semne clare că 
ființa dorește să părăsească zona care o îmbolnăvește. Dacă se intervine abuziv, 
dacă se oprește artificial acest proces, se oprește, practic, vindecarea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi puternici și în raport cu 
noi înșine, nu doar cu ceilalți. 
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Miercuri, 14 decembrie 
Miercuri 14-12-2016  2:05 Sun (Sag) Opp (Gem) Luna (Full Luna) 
Miercuri 14-12-2016  7:57    Luna (Gem) Tri (Aqu) Mars 

Miercuri 14-12-2016 14:08    Luna (Gem) --> Cancer 
 

Prea multe discuții pentru realizări atât de mici. Se dorește obținerea unui 
avantaj profesional. Autoconservare. Preocupare față de știință, evoluție sau 
design. 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. Căutăm să controlăm ceea ce ne sperie. 
Preocupare pentru carieră sau imagine publică. Nu ținem cont de limitele 
celorlalți. Se discută despre echilibru dar acestea trebuie să-i oferi individului 
avantaje, câștig și satisfacție. Minciuna ne vorbește despre idei, aspirații și 
idealuri îndrăznețe, dar dorește să ne distragă atenția de la interesul pentru 
faimă și bani. 

 
În noaptea de marți spre miercuri se împlinește Luna plină, fază a Lunii care 

ne va pune acum în dificultate pe o problemă nespecifică. Având vedere că partea a 
doua a devizei generală aplicată acestei săptămâni se referă la nevoile de readaptare 
și reconfigurare, evenimentele reprogramate a se consuma pe 14 decembrie se 
referă la limitele personale și la limitele celorlalți, la ceea ce am considerat până 
acum ca fiind imposibil de rezolvat, absurd. Astfel, momentul acesta ne atrage 
atenția asupra unei separări, asupra unor probleme de realitate socială pe care 
până acum le-am privit cu superficialitate. Ceea ce are nevoie de readaptarea sau de 
reconfigurare se referă la responsabilitatea pe care nu am dorit să ne-o asumăm, la 
aspirațiile pe care le-am oprit prin atitudini abuzive sau artificiale. 

Apoi, momentul zilei de 14 decembrie se referă și la o minciună pe care un 
individ o va spune pentru a se apăra. Nu se apără nimeni mințind acum, ci doar are 
această impresie. În mod normal, Luna plină din Săgetător ar trebui să ne aducă o 
performanță sau măcar să ne trezească interesul față de realizări spectaculoase. Cei 
care sunt profunzi, care au demonstrat și în săptămânile anterioare că înțeleg 
procesele complexe ale vieții, vor fi oamenii care se vor ridica deasupra acestor 
probleme pentru a nu transforma un conflict de moment într-un eveniment de 
proporții. 

Relația bună pe care Luna o are cu Marte mai are o componentă care de 
această dată este foarte bună. Aduce un interes pentru o idee îndrăzneață, poate 
chiar una revoluționară, ușurința în a transfera o noțiune fără a ține cont de 
structură sau de inhibiții. În general, când un personaj profund și superior 
transmite o idee trebuie să țină cont de stadiul în care se află partenerul de dialog. 
De această dată, partenerul de dialog se află într-o adâncă frustrare și este bine că 
nu se ține cont de inhibiția sa. 

Prin urmare, 14 decembrie devine o zi de explorare a limitelor. Pentru 
unii, aceste limite sunt legate de faimă, de bani, de echilibru. Dragostea și ura sunt 
elementele care vor defini evenimentele acestei zile. Dacă dragostea este elementul 
care ne duce aproape de cei pe care îi apreciem sau cu care vom realiza un schimb 
de informații, de energie, cu care ne vom petrece timpul, ura îi va face pe oameni 
încrâncenați și se vor crede superiori prin acuzațiile pe care le aduc celor pe care-i 
disprețuiesc. Intensitatea acestei Luni pline se referă în mare parte la acest tandem 
dragoste-ură. Cel mai câștigat va fi în această zi individul care va fi foarte 
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responsabil cu ceea ce spune, cu ceea ce trăiește, indiferent de calitatea emoțiilor, 
indiferent de direcțiile pe care le abordează. Unii se vor păcăli în această zi că 
mișcarea înseamnă evoluție, însă vor vedea foarte curând, poate chiar până la 
finalul acestei săptămâni, cât de mult se înșală. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne petrece ziua prin 
revendicări sau pretenții absurde. Omul simplu ajută, nu pretinde. 

 
Joi, 15 decembrie 

Joi 15-12-2016  1:34    Luna (Can) Sex [Vir] North Node 

Joi 15-12-2016  5:16    Luna (Can) Tri (Pis) Neptune 

Joi 15-12-2016 12:24    Luna (Can) Opp (Cap) Mercury 

Joi 15-12-2016 16:38    Luna (Can) Opp (Cap) Pluto 

Joi 15-12-2016 21:07    Luna (Can) Squ (Lib) Jupiter 

Joi 15-12-2016 23:36    Luna (Can) Squ [Ari] Uranus 

Joi 15-12-2016 23:49    Luna (Can) Tri (Pis) Chiron 
 

Trecem printr-o opoziție puternică construită de un adversar. Patrimoniul 
cere câștiguri imediate. Apelăm la logică înțelegere și judecată. Supraviețuirea 
este prea importantă pentru momentul prezent. Compromisurile par 
fermecătoare. Se calculează prea mult în favoarea unui om care nu respectă 
efortul celorlalți. Relațiile bune depind foarte mult de cercetare, înțelegere sau de 
un talent. Valorile se deplasează într-o zonă a afectivității. Calificare, precizie sau 
plasarea energiei personale într-o zonă favorabilă pentru sănătate. Interiorul 
reflectă exteriorul. Prea multă ambiție pentru un spațiu atât de mic. Vindecarea 
vine prin aplicarea unei scheme mai veche de tratament. 

 
Relația bună pe care Luna o are acum cu Axa Dragonului și prin care reușește 

să medieze tendința Nodurilor prin Capul Dragonului ne aduce o undă de speranță 
și ne face mult mai sensibili la exemplele celorlalți. Ziua de 15 decembrie face o 
notă discordantă cu tot ceea ce există în acest interval, cu toate compromisurile pe 
care suntem constrânși să le facem pentru că am promis și trebuie să ne ținem de 
cuvânt, pentru că nu avem puterea necesară să opunem rezistență unui factor 
negativ. 

Dar nu este totul. Luna va trebui să treacă în mijlocul acestei zile prin 
opoziția cu Pluton și calculele pe care ni le facem acum au o notă dramatică destul 
de greu de compensat. Pentru a trece dincolo de această greutate oamenii vor face 
trimitere la o calificare, la o competență, la o putere sau la un talent. Se poate 
constata în mijlocul acestei săptămâni că există o prea multă înclinație către 
negativitate, către a judeca sau către a împărții în bun și rău, deși am văzut, și de-a 
lungul săptămânilor anterioare, dar și în anii din urmă, în cele mai multe din 
situații există și nuanțe. Ceea ce ne obosește acum vine în special din ambiție și 
toată această ambiție, pentru că se conturează în jurul crucii cardinale formată de 
Luna, Jupiter, planetele pe Capricorn și Uranus, aduce o prea mare instabilitate și 
nu-i dă timp omului să se gândească de mai multe ori înainte de a acționa. Cu alte 
cuvinte, medierea pe care Luna o face la Axa Dragonului este mai curând o 
realizare intimă, personală, una care nu privește anturajul și nici nu va fi apreciată 
de acesta. Elementul cel mai negativ al acestei zile vine din faptul că oamenii lipsiți 
de logică, de putere sau foarte bolnavi cer cu insistență să fie băgați în seamă, vor 
să se ridice deasupra celorlalți, dar nu prin ceea ce le este specific, ci prin achizițiile 
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celorlalți. Asta înseamnă că în mijlocul săptămânii avem ocazia să vedem care sunt 
cei care nu vor putea, nici măcar condiționat, să se readapteze sau să se 
reconfigureze conform cerințelor de acum. 

Prin urmare, 15 decembrie este o zi de speranță. Relațiile pe care le avem 
acum au o vizibilă notă încordată, însă, cu puțin efort, se poate trece dincolo de 
aceasta și, în consecință, se poate ajunge într-un sector atractiv, unul în care ne 
putem desfășura după puterea pe care o avem sau după un talent pe care nu am 
avut ocazia să-l afișăm până acum. Cine va dori să fragmenteze evenimentul de 
acum, se va preocupa de conflicte exterioare sau de cele interioare, de întâmplări 
care nu au logică și pe care nu le pot soluționa, nu doar pentru că nu primesc 
susținere din partea celorlalți, dar nici nu au puterea necesară pentru a împlini o 
lucrare atât de ambițioasă. 

Elementul cel mai bun al acestei zile vine din relația frumoasă pe care Luna o 
are de îndeplinit cu Chiron. Există o zonă a afectivității care lucrează foarte bine cu 
necesitățile de acum. Asta înseamnă că sentimentele curate, cele care rămân în 
intimitate și care vor fi considerate adevărate achiziții, sunt și elementele care vor 
contribui la sporirea patrimoniului, la sporirea imaginii, la suplimentarea puterii 
personale. De aici se înțelege fiindcă omul profund și sensibil nici nu va simți că 
este invitat să se redacteze ori să se reconfigureze, va considera că traseul său trece 
în mod obligatoriu pe acolo. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de sensibilitate. 
Sensibilitatea nu este ceva de care ar trebui să ne rușinăm, nu este un defect, nu 
este o boală, ci o mare calitate. 

 
Vineri, 16 decembrie 

Vineri 16-12-2016  4:00    Luna (Can) Tri (Sco) Lilith 

Vineri 16-12-2016 15:14    Luna (Can) --> Leo 
 

O tentație ne atrage atenția. Memoria este foarte importantă. Vindecare 
prin căi neconvenționale. Adversarii se înmulțesc. Depășim un obstacol prin 
căldura sentimentului. Persoanele din jur se preocupă de propriul confort. Facem 
efort de înțelegere. Se dezvoltă o tensiune pe o confruntare care nu s-a finalizat 
încă. 

 
Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Rac, urmând ca în după-

amiaza acestei zile să treacă pe zodia Leu și să încălzească sentimentele, să-i facă pe 
oameni mai încrezători în forțele proprii și mai puternici. Până atunci, prin relația 
bună pe care o are cu Luna neagră ne aduce un interes față de secretele celorlalți, 
însă ne va și compromite, fără a ne face probleme, ci doar constatând că adversarii 
se înmulțesc, pentru că și ei primesc putere suplimentară din partea acestui unghi, 
ființele răutăcioase, de asemenea, dar până la un eveniment concret care să 
distrugă confortul de acum mai este. 

Ceea ce vom constata pe finalul tranzitului Lunii prin zodia Rac este legat de 
nevoile celorlalți. Interesul pe care-l manifestă pentru intimitățile altora se referă 
doar la această zonă, și doar din această perspectivă ar trebui să privim atracția 
aceasta către ceea ce nu ne privește. Având în vedere că această săptămână lucrează 
cu surprizele neplăcute, este însă puțin probabil ca atracție către secretele altora să 
nu constituie prioritatea principală a momentului. Ar trebui însă să nu uităm că 
readaptarea și reconfigurarea sunt trăsături esențiale ale acestei săptămâni prin 
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care reușim să înțelegem care sunt direcțiile, să ne cristalizăm un traseu, dar și să 
ne definim noile noțiuni cu care vom lucra începând cu săptămânile următoare. 

Trecând pe zodia Leu, Luna îi face pe oameni interesanți, atractivi, puternici. 
Este posibil ca momentul acesta să ne aducă, tocmai pentru că o parte din 
trăsăturile care au definit prima jumătate a zilei nu se pot disipa atât de ușor, o 
tensiune pe o confruntare despre care nu știm prea multe în momentul de față. 
Omul superficial va considera că acesta este momentul potrivit în care trebuie să 
acționeze, să lovească, să strige, să se facă remarcat. În realitate, dacă procedează în 
felul acesta înseamnă că nu înțelege faptul că tensiunea nu se poate finaliza în 
modul acesta. 

Prin urmare, 16 decembrie ne pune în dificultate. Va trebui să dăm dovadă 
de multă tărie de caracter, de mult bun simț pentru a nu invada intimitatea 
celuilalt, pentru a nu discuta prea mult de nevoile celorlalți, pentru a avea timp de 
noi înșine, pentru a ne preocupa de ceea ce înseamnă readaptare și reconfigurare. 
În caz contrar ne vom consuma întreaga energie pentru a respinge surprize 
neplăcute de care oricum ne putem proteja ignorându-le. În consecință, prin tăria 
de caracter pe care o dovedim acum 16 decembrie se poate transforma într-o zi de 
putere. Tensiunea cea mai mare apare în confruntări însă nu trebuie să uităm că 
reacțiile de acum nu finalizează această confruntare ci îi împlinește o altă etapă. De 
aceea avem nevoie să ne schimbăm metoda de lucru, să ne însușim noi cunoștințe, 
să fim altfel decât am fost până acum. De aceea avem nevoie de readaptare și 
reconfigurare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a mulțumi pentru tot ceea ce 
avem. A trăi ziua de 16 decembrie prin mulțumire înseamnă a hrăni o putere bună. 

 
Sâmbăta, 17 decembrie 

Sambata 17-12-2016 10:22    Luna (Leo) Opp (Aqu) Venus 

Sambata 17-12-2016 15:33    Luna (Leo) Tri (Sag) Juno 
 

Prea multă critica adusă unui colaborator. Dezamăgirile sunt la îndemâna 
oricui. Se încearcă reprezentarea unui factor despre care nu știm nimic. Apare o 
instanță nouă. Judecată prea rapidă pentru a favoriza dezvoltarea personală sau 
comunicarea într-un mediu nou. Dragostea nu este împărțită egal. Se împlinește 
un ideal. Întotdeauna voința puternică se lipește de oameni ambițioși. Se constată 
o nedreptate. 

 
Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Leu și va împlini o 

opoziție cu Venus și un trigon cu Junon. Asta înseamnă că Junon obține calitatea 
de planetă mediatoare opoziției pe care Luna o împlinește cu Venus. Problemele 
acestea de opinie sau de dragoste, de sentiment sau de rațiune, gândul acesta 
confuz care complică relațiile dintre oameni care ar trebui să fie foarte simple și 
foarte sincere capătă o coloratură aparte. Prin evenimentele de acum oamenii 
consideră că este mult mai potrivit să fugă de probleme, să fie lași, să teoretizeze 
foarte mult, să înlocuiască tot ceea ce au făcut până acum din punct de vedere 
practic, cu noțiuni abstracte în ideea că nu se va vedea că fug de răspundere. În 
realitate, schema astrală a zilei de 17 decembrie aduce o teamă de evenimente 
sociale care să se producă în mod categoric, asupra cărora să nu mai putem 
interveni niciodată. Tensiunile zilelor anterioare vor deveni pe 17 decembrie greu 
de suportat. 
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În consecință, multe din evenimentele programate a se întâmpla pe 17 
decembrie sunt dominate de o judecată aspră, pe alocuri mult prea rapidă, care nu 
îi permite omului să se adapteze, să se integreze într-un mediu, nu-i dă timp de 
gândire. Pentru că nu se poate adapta, orice intervenție din exterior este privită ca o 
nedreptate. Și de această dată, așa cum am văzut și în alte zile ale acestei săptămâni 
sentimentele devin confuze și ideea în sine de asociere, de interacțiune, de 
comunicare se bazează foarte mult pe raportul dragoste-ură. 

Oamenii puternici și profunzi nu vor merge foarte departe în această 
dizarmonie, ci vor traversa opoziția Lună-Venus doar ca o zăpăceală, ca 
neîncredere în declarațiile pe care le primesc, pe care le aud, ca o stare proastă 
pentru care nu au încă o explicație clară. Ceilalți vor deveni dușmanii tuturor. 

Prin urmare, 17 decembrie are toate șansele să devină o zi de confuzie. 
Efortul acestei zile ar trebui să vină din zona emoțiilor, din sentimente, din puterea 
de îndurare a omului, care trece cu vederea, iartă, înțelege. Cei mai mulți însă, 
pentru că această săptămână este foarte încercată pe surprize neplăcute, vor fi 
suspicioși la adresa declarațiilor ambivalente venite din partea celorlalți sau vor 
privi cu reticență afirmațiile incomplete. 

Toate sunt echilibrate și rezolvate prin sentimente frumoase, profunde, cele 
care nu sunt la voia întâmplării sau nu sunt expresii de moment. Ceea ce este cald 
și armonios are rădăcini foarte puternice. Omul slab își va folosi puterea acum 
împotriva sentimentelor. Își va nega emoțiile și se va transforma într-un factor de 
stres pentru ceilalți. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a avea încredere în 
sentimentele curate. Și această zi este profundă pentru cei care au experiența iubirii 
curate. Ceilalți se vor chinui cu sentimente pe care nu le recunosc. 

 
Duminică, 18 decembrie 

Duminica 18-12-2016  0:50    Luna (Leo) Sex (Lib) Jupiter 

Duminica 18-12-2016  1:23    Luna (Leo) Tri (Sag) Saturn 

Duminica 18-12-2016  2:56    Luna (Leo) Tri [Ari] Uranus 

Duminica 18-12-2016  8:09    Luna (Leo) Squ (Sco) Lilith 

Duminica 18-12-2016 14:26 Sun (Sag) Tri (Leo) Luna 
Duminica 18-12-2016 18:55    Luna (Leo) Opp (Aqu) Mars 

Duminica 18-12-2016 19:51    Luna (Leo) --> Virgo 
 

Se discută prea ușor despre intimitate. Accident prin intermediul aerului. 
Cineva își asumă un risc. Manifestările antisociale sunt explicate prin elemente 
universale. Explozie. Preocupări față de îmbogățirea patrimoniului. Ne întâlnim 
cu probleme care sunt imposibil de rezolvat. Simțul umanitar își găsește noi 
adepți. Noi achiziții. Visăm prea ușor la o viață mai bună. Conflict cu oameni pe 
care nu îi apreciem. Apare o umbră. Informații despre înțelegere, cunoaștere. 
Preocupare față de urmași. Viața este importantă prin urmele pe care le lasă. 
Greutățile par concentrate. Suntem îndemnați să ne folosim un talent. Se rezolvă 
de la sine o problemă, însă altcineva își revendică meritele. 

 
Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Leu și multe din cele care ne-

au dat de furcă în ultimele zile își vor găsi acum obștescul sfârșit. Pe finalul 
săptămânii apar probleme de patrimoniu care devin foarte delicate prin explozii 
temperamentale, prin ceea ce oamenii nu mai vor să țină pentru ei, nu mai vor să 
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ascundă, să tăinuiască, să protejeze. În consecință, ultima zi a acestei săptămâni ne 
aduce preocupări față de propriul patrimoniu într-un mod neplăcut, așa cum nu-i 
face cinste unui om care toată săptămâna s-a străduit să dea un sens pozitiv 
acțiunilor sale. Faptul că ultimul aspect al acestei zile, opoziția Lunii cu Marte, 
aduce incapacitatea de a ne controla, de a înțelege sedimentele celorlalți ori de a le 
respecta, arată că încheiem săptămâna într-un ton mai puțin plăcut. Poate nu ar 
trebui să acordăm atât de multă atenție acestor impulsuri pentru că aspectele pe 
care le determină Luna nu au o durată mare de acțiune. Asta înseamnă că imediat 
ce Luna va intra pe zodia Fecioară se va pregăti de conjuncția cu Capul Dragonului, 
aspect care se va consuma deja în săptămâna următoare. Cu alte cuvinte, ceea ce se 
consuma acum ține de încheierea unui ciclu evolutiv, unul spiritual, unul moral. 
Exploziile temperamentale de acum nu au nicidecum legătură cu explicațiile de 
natură fizică la care facem apel cu atât de multă generozitate. Se întâmplă lucrul 
acesta pentru că imaginația scapă de sub control în această ultimă zi a săptămânii, 
adică visăm la o viață mai bună deși pentru lucrul acesta nu am lucrat intens sau 
poate deloc. De-a lungul acestei săptămâni am dorit să reparăm anumite probleme 
de interacțiune, de conviețuire, dar în problema pe care o ridicăm acum nu am 
lucrat serios. De aici și faptul că în momentul de față greutățile par mult mai mari, 
iar conflictele mult mai dificile. 

Prin urmare, ultima zi a săptămânii devine complicată prin nerăbdare. 
Dacă avem puțină liniște vrem ca în intervalul acesta să facem de toate, dar 
pierdem din vedere că nu ne-am pregătit pentru așa ceva, nu am făcut nimic pentru 
a onora acest moment așa cum vrem sa se întâmple. Toată săptămâna am lucrat 
asupra altor elemente, nu asupra acelora pe care le considerăm acum de maximă 
importanță. 

O altă trăsătură importantă care ar trebui să facă parte din preocupările 
acestei zile este cea legată de sinceritate. Fie că ne implicăm în activități cu caracter 
religios, moral, materialist sau ezoteric, toate acestea trebuie să poarte o amprentă 
personală. Dacă până acum nu ne-am preocupat de lucrul acesta amprenta 
personală va lipsi, la fel și rezultatele. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi deschiși față de acea 
inspirație pe care am refuzat-o de multe ori de-a lungul acestui an încercat. Ceea ce 
are nevoie omul pentru sufletul său s-ar putea să nu fie scris în nicio carte, iar dacă 
este scris s-ar putea ca acel individ să nu găsească. Are nevoie ca ființa sa să fie 
deschisă pentru a această informație, acest ajutor de acolo de unde ne vin toate 
ajutoarele. 
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19 - 25 decembrie 2016 este săptămâna birului pe care trebuie să-l plătim și a 
speranței care nu are nimic de-a face cu victoriile recente. Așa după cum se poate 
constata, atât din deviza generală aplicată acestei săptămâni, dar și din unghiurile 
programate a se consuma în cele șapte zile, momentul de față ne ajută să 
conștientizăm că avem o datorie, una pe care nu am făcut-o singuri, ci care ne este 
impusă. Ideea în sine de iubire, de plată făcută în mod abuziv, în mod normal 
reduce speranța, diminuează capacitatea individului de a se adapta la un context 
social și singurele bucurii pe care individul și le poate oferi sunt cele care vin din 
achitarea acestei datorii. Nimic din ceea ce s-a împlinit în săptămânile anterioare 
nu dădea vreun semn că am putea să ajungem în ipostaza aceasta, că reușitele 
obținute cu atât de mult efort ne vor duce în postura în care să fie necesară o plată 
suplimentară. Birul nu este o noutate, el se găsește sub multiple înfățișări chiar și în 
epoca modernă. Apoi, partea a doua a acestei energii speciale care va veni spre noi 
în săptămâna 19 - 25 decembrie se referă la o speranță care are nevoie de haine noi. 
Cumva, presiunea teribilă pe care ideea aceasta a birului, a datoriilor gratuite, o 
pune pe conștiința individului pare să fie direct răspunzătoare de realizarea pe care 
individul o obține în această săptămână. Prin nemulțumire, prin dezamăgire 
oamenii reușesc să vadă acum puțin mai departe față de victoria care a fost 
creionată în săptămânile din urmă. 

La capitolul evenimente astrale, trecerea lui Marte pe zodia Pești, inițierea 
deplasării retrograde a planetei Mercur, unghiurile interesante pe care le realizează 
Venus de-a lungul acestei săptămâni, trecerea Soarelui pe zodia Capricorn, dar și 
împlinirea trigonului dintre Saturn și Uranus sunt cele mai importante elemente pe 
care trebuie să le parcurgem acum. În mare parte, toată această schemă se referă la 
o atitudine nouă pe care trebuie să o avem față de viață, față de oameni, față de 
realizările personale. Această responsabilitate ne spune că multe lucruri de-a 
lungul acestei săptămâni le vom face pentru că așa trebuie, așa se cade, așa am fost 
obișnuiți. Și aceasta este tot o formă de bir, tot o formă de datorie gratuită, deși 
veștile acestei săptămâni se referă la mai mult. 

Cel mai important lucru pe care ar trebui să-l urmărim în această săptămână 
este propria armonie, rafinamentul sufletesc, bucuriile pe care avem șansa acum să 
le respectăm fără a ajunge la achitarea unei plăți. Bucuria este o libertate a 
universului, nu un drept pe care îl cumpărăm de la magazin. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a gândi profund. 
Omul care gândește profund schimbă lumea. 
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Luni, 19 decembrie 
Luni 19-12-2016  8:33    Luna (Vir) Con [Vir] North Node 

Luni 19-12-2016 11:22    Mars (Aqu) --> Pisces 

Luni 19-12-2016 12:55 Mercury [Cap] S/R 
Luni 19-12-2016 13:23    Luna (Vir) Opp (Pis) Neptune 

Luni 19-12-2016 23:41    Luna (Vir) Squ (Sag) Juno 

Luni 19-12-2016 23:58    Luna (Vir) Tri [Cap] Mercury 
 

Se stabilește diferența între energie și pasivitate. Ne întoarcem la o 
problemă mai veche. Cântărim mai ușor greșelile celorlalți decât propriile erori. 
Ne întâlnim cu oameni care pot să facă efort. Impulsurile creatoare sunt 
complicate. Ne vin probleme dintr-o zonă pe care nu am investigat-o 
corespunzător. Nevoie de îndrumare. Profesorii vin atunci când ne așteptăm mai 
puțin. Preocupare față de latura culturală sau poetică a vieții. Inteligența 
practică se exprimă frumos. Ajungem la concluzii pripite. Revoluție într-o zonă 
care plictisește. Viclenie. Dorința de a abandona un demers sau o relație. 
Singurătatea este explicată prin concepte religioase sau spirituale. 

 
Mercur își va iniția acum mersul retrograd și nu-și va mai reveni la 

deplasarea directă până în anul următor. Se pare că aceasta va fi nota astrală sub 
razele căreia ne vom petrece finalul acestui an. Apoi, în prima zi acestei săptămâni 
se va mai împlini un eveniment astral, este vorba de trecerea lui Marte pe zodia 
Pești. Dacă pe zodia Vărsător ne-a încurajat să ne exprimăm liber opinia, să alegem 
în cunoștință de cauză ceea ce ne face plăcere să facem, să preferăm anumite 
persoane, să gândim în afara unor interdicții la care s-a lucrat tot anul, începând cu 
19 decembrie vom fi mult mai sensibili la greșelile celorlalți ca și cum, ne așteptăm 
ca la un moment dat, în anul următor, să fim tratați cu aceeași înțelegere. Având în 
vedere că Marte nu se va obișnui cu vibrațiile zodiei Pești chiar din prima zi acestei 
săptămâni, acomodare aduce un neastâmpăr, ne incomodează, ne face să credem 
că avem nevoie de îndrumare. Abia în momentul acesta o persoană sensibilă și, în 
același timp, obiectivă va vedea care este prețul pe care trebuie să îl plătească 
pentru această receptivitate. 

Având în vedere că această săptămână ne vorbește despre un bir pe care ar 
trebui să-l plătim, dar nu ne spune cât timp va exista această presiune, conjuncția 
Lunii cu Capul Dragonului, adică inițierea ciclului draconitic, schimbă această 
nevoie de îndrumare pe obediență, ducând impresiile acestei lumi într-un plan 
superior. Cei care cunosc puțină astrologie vor considera că această cădere în 
dramatism vine din trecerea lui Marte pe zodia Pești, dar, în contextul acestei 
săptămâni, debutul care apare pe 19 decembrie prin înclinația către obediență, 
aspect predispus de conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, va purta întreaga vină. 
Este adevărat, Marte pe zodia Pești îi face pe oameni sensibili, îi încurajează să 
acorde o mare importanță viziunii de ansamblu, durerilor sufletești, în ideea că 
numai în modul acesta ar putea să vadă vicleniile periculoase ce ar putea veni din 
zona publică, create acum de cineva sau care au plutit din octombrie în jurul 
nostru. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii ne ajută să vedem foarte clar luminița 
de la capătul tunelului, dar ne vorbește și despre gânduri puternice care pot deveni 
și mai puternice prin concentrare, prin emoții frumoase. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că pe 19 decembrie nu ajungem la emoții frumoase în mod întâmplător și 
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nici în virtutea inerției. Opoziția Lunii cu Neptun aspect care se împlinește în 
mijlocul acestei zile, când deja Marte a trecut pe zodia Pești, Mercur și-a început 
deplasare retrogradă, aduce concluzii pripite, teama de singurătate, poate chiar o 
anume indecizie care îl face pe individ sensibili la o influență exterioară. Omul bun 
devine vedeta zilei de 19 decembrie pentru că nu atinge acest stadiu în mod 
întâmplător, ci, prin acțiunile pe care le-a săvârșit din toamnă și până acum, și-a 
câștigat în mod binemeritat rolul de ambasador al binelui. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne gândi la victorie 
înainte de a ști foarte clar dacă am intrat pe drumul cel bun. Toate demersurile, fie 
ele mari sau mici, au pe 19 decembrie această componentă. 

 
Marți, 20 decembrie 

Marti 20-12-2016  2:41    Luna (Vir) Tri (Cap) Pluto 

Marti 20-12-2016  9:19    Luna (Vir) Squ (Sag) Saturn 

Marti 20-12-2016 10:54    Luna (Vir) Opp (Pis) Chiron 

Marti 20-12-2016 16:35    Luna (Vir) Sex (Sco) Lilith 
 

Se descoperă o mare putere. Avem curaj să ne opunem unui adversar 
puternic. Ne deschidem sufletul către o soluție pe care ne-am temut până acum să 
o punem în aplicare. Tentațiile sunt periculoase. Conexiunile sunt înșelătoare. 
Mișcările din jur sunt prea rapide. Consumăm din bunurile proprii. Apelăm la 
resursele celorlalți. Suntem îndemnați spre idei progresiste. Există probabilitatea 
ca binele personal să nu atragă atenția. Succes prin prospectarea noului. Teamă 
de compromis. Credem că prin comunicare rezolvăm orice. 

 
Luna se află acum în tranzit pe ultimul sector al zodiei Fecioară și va avea de 

împlinit patru unghiuri, din care două bune și două mai puțin bune. Unghiurile 
bune ne ajută să descoperim o mare putere, să înțelegem cât de important este 
curajul, iar unghiurile mai puțin bune ne aduc provocările care să înnobileze 
realizările predispuse de unghiurile bune. Astfel, totul poate deveni pe 20 
decembrie înșelător, alcătuit din culori prea dure, prea ciudate, pe care oamenii nu 
le înțeleg și tocmai pentru că nu le înțeleg, le atribuie acestora puteri nebănuite, 
crezând ca numai așa devin mai puternici. Unii vor considera că progresul trece 
prin această zonă obscură, a necunoașterii sau a lipsei de luciditate. Dacă se referă 
la condiționările pe care careul Lună-Saturn le predispune, atunci confuzia aceasta 
are și un sentiment greu, de întârziere, de necunoaștere, de întoarcere la greșeli mai 
vechi. Dacă se referă la opoziția Lună-Chiron, eșecul de altădată este citit acum prin 
evenimentele triste care nu mai pot fi schimbate, poate chiar cele legate de boală. 

Dar trăsăturile esențiale ale acestei zile nu vin din puterea pe care unghiurile 
negative le au asupra oamenilor, ci din mișcările rapide pe care un om le poate 
realiza pentru a ieși din întuneric, pentru a vedea că în momentul de față își poate 
permite să spere într-o victorie complet diferită față de cum se contura ea în 
săptămânile anterioare. Pentru unii victoria aceasta va fi mai mare decât ceea ce 
știau anterior, însă nu va fi pentru toți la fel. 

Un alt element important pe care-l regăsim în ecuația astrală a acestei zile 
vine din conexiunile înșelătoare pe care le vom face dacă vom judeca întâmplările 
de acum doar prin prisma lecțiilor de viață, doar prin prisma durității sau doar prin 
intermediul puterii celuilalt, nu și prin intermediul propriei puteri. 
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Prin urmare, 20 decembrie va fi o zi obositoare prin ușurința cu care ne 
putem desprinde de schemele vechi. Ceea ce nu știm despre această zi și vom trăi la 
momentul respectiv ține de faptul că ne-am construit în minte o altă idee asupra 
victoriei decât este în realitate. 

Partea bună a lucrurilor vine din faptul că ne vom deschide acum sufletul 
către soluțiile de care ne-am temut foarte mult și vom încerca să le punem în 
aplicare. Luna pe zodia Fecioară aduce această prudență pe care o iubim foarte 
mult și am putea, prin această nouă eliberare de condiționări vechi, să atingem 
condiționări mult mai plăcute, cele care ne vor ajuta în prospectarea noului. 
Deocamdată, nu ne putem gândi atât de departe, adică nu vom obține rezultate din 
prospectarea noului, dar drumul în direcția aceasta se orientează. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne petrece această zi cu 
teamă. Teama ne blochează comunicarea, ne limitează încrederea în sine și ne 
reduce substanțial puterea de a rezolva ceea ce trebuie împlinit acum. 

 
Miercuri, 21 decembrie 

Miercuri 21-12-2016  2:37   Venus (Aqu) Sex (Sag) Juno 

Miercuri 21-12-2016  3:55 Sun (Sag) Squ (Vir) Luna (Half Luna) 
Miercuri 21-12-2016  4:39    Luna (Vir) --> Libra 

Miercuri 21-12-2016 12:44 Sun (Sag) --> Capricorn (Winter Solstice) 
 

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. Programul de lucru se schimbă. 
Putem clarifica totul. Ne mișcăm prea încet. Voința puternică este ajutată de o 
energie intensă. 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. 

 
În mijlocul acestei zile Soarele va trece pe zodia Capricorn și se va împlini 

solstițiul de iarnă, moment important din punct de vedere astrologic prin faptul că 
devine granița care delimitează prima jumătate a sectorului care favorizează 
creșterea spirituală de cea de-a doua jumătate, adică începând cu 21 decembrie 
încep să apară rezultatele a ceea ce am lucrat, am cerut în ultimele trei luni. Pentru 
că în această zi Venus va trece printr-o relație bună cu Junon oamenii au 
sentimentul că este suficient doar să se asocieze, doar să vorbească despre un 
eveniment frumos, doar să-și arate puterea personală, doar să lucreze în echipă. Nu 
este suficient să facă lucrul acesta, mai ales că momentul de față pune un puternic 
accent pe latura mentală, cea care nu se va limita, prin trecerea Soarelui pe zodia 
Capricorn, la conveniențe. Va fi nevoie, în special în a doua parte a zilei, să dovedim 
că voința nu este un fapt întâmplător, dar, mai ales, va trebui să probăm că avem 
suficient de multă maturitate încât să nu confundăm voința cu ambițiile de 
moment. 

În contextul acestei săptămâni, relația bună pe care Venus o are de împlinit 
cu Junon îi ajută pe oameni să înțeleagă că totuși superficialitatea nu este acum 
atât de periculoasă. Acolo unde situațiile se rezolvă prin superficialitate în mod 
sigur avem de-a face cu oameni care au obținut, în aceleași tipuri de demersuri, 
mari performanțe. Ciudățeniile vor veni din faptul că oamenii, care nu au obținut 
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pe această linie a demersurilor vizibile acum niciun rezultat, vor performanță. Asta 
înseamnă că 21 decembrie aduce un elan periculos pentru omul superficial sau care 
nu este încă pregătit să evolueze deoarece evenimentele pot fi importante pentru 
viitor, confirmate pentru demersurile săptămânilor viitoare numai prin gândire 
profundă, numai prin maturitatea care le lipsește. De aceea 21 decembrie nu poate 
fi o zi bună pentru toată lumea sau nu poate fi bună doar pentru că promovează o 
idee profundă. Este nevoie de puțină maturitate pentru a trece de la o sclipire la o 
faptă remarcabilă, de la o idee îndrăzneață, la acțiuni publice durabile. 

Prin urmare, solstițiul de iarnă ne atrage atenția că avem nevoie de 
educație superioară. Având în vedere că în această perioadă oamenii se pregătesc 
pentru sărbătorile de iarnă, a invoca motivul educației ar putea să li se pară unora 
hilar. Dar dacă mesajul astrelor așa este, noi nu avem dreptul să-l distorsionăm. 
Așadar, începând cu 21 decembrie astrele recomandă să fim mult mai atenți la cum 
vorbim, cu cine vorbim, la domeniul care ne atrage foarte mult, adică să punem 
mâna pe carte și să respectăm nevoia de informație, nevoia de hrană a sufletului, 
nu să ne documentăm doar de pe internet sau de la televizor. Pentru că îndemnul 
acesta nu a avut o formă atât de clar conturată așa cum se întâmplă acum, ni se va 
părea că mesajul cel mai interesant nu poate veni decât prin intermediul unor 
oameni respingători, decât dintr-o zonă pe care am desconsiderat-o. Nu degeaba ne 
este recomandat acum să ne însușim ceea ce nu ne-am însușit altădată. Au existat 
diverse motive pentru care am evitat această formă de documentare. Apoi, dacă 
documentarea este făcută corect, relațiile se simplifică, starea de spirit devine mult 
mai bună, iar confortul va fi și el restabilit. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne speria de efort. Dacă la 
început efortul de a învăța, de a acumula ni se pare neplăcut, cu timpul maturitatea 
pe care obținem ne va ajuta să trăim pe un nivel superior și, de ce nu, chiar mai 
bine. 

 
Joi, 22 decembrie 

Joi 22-12-2016  9:04    Luna (Lib) Squ [Cap] Mercury 

Joi 22-12-2016 11:59    Luna (Lib) Sex (Sag) Juno 

Joi 22-12-2016 13:35    Luna (Lib) Squ (Cap) Pluto 

Joi 22-12-2016 14:23    Luna (Lib) Tri (Aqu) Venus 

Joi 22-12-2016 20:30    Luna (Lib) Con (Lib) Jupiter 

Joi 22-12-2016 20:58    Luna (Lib) Sex (Sag) Saturn 

Joi 22-12-2016 21:31    Luna (Lib) Opp [Ari] Uranus 
 

Oamenii se preocupă de cinste. Apelează la o forță superioară pentru a 
învăța ce este discernământul și toleranța. Respectul vine prin întâlnirea cu 
pedeapsa. Creativitate. Bolile vin din nervozitate sau irascibilitate. Probleme 
complicate legate de o vindecare. Din umbră apar ființe puternice. Iertăm prea 
greu și acceptăm greșelile celorlalți prea ușor. Suntem predispuși la crize. Grijile 
și anxietatea pot fi scăpate de sub control. Se muncește prea mult și se judecă prea 
puțin. Trebuințele personale sunt ajustate. Se clarifică o problemă legată de 
viitor. Rezervele cele mari sunt pe sfârșite. Atracție către substanța care 
stimulează. 

 
Luna va trece astăzi, în a doua sa zi de tranzit prin zodia Balanță, prin 

conjuncția cu Jupiter. Asta înseamnă că se încadrează în careul în T pe care această 
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planetă îl realizează cu Uranus și Pluton. În plus, la toată această construcție 
astrală se adaugă și mesajul planetei Mercur, despre care știm că se află în mers 
retrograd. Mesajul de acum aduce o atenuare a convingerilor rigide, dure, 
referitoare la demersurile care nu pot fi soluționate. Prin această retrogradare a lui 
Mercur, adică o desensibilizare legată de un mesaj dur, dar și prin impactul Lunii 
din zodia Balanță, adică refuzul unei responsabilități care împovărează conștiința 
sau sufletul, se produce o vindecare, o eliberare de probleme, ce ni se va înfățișa în 
mijlocul acestei săptămâni sub forma unei noi speranțe de viață. La polul celălalt, 
adică în cazul oamenilor nefericiți, pentru care o conjunctură ca aceasta nu ar fi 
suficientă, se poate anticipa că grijile și anxietatea vor putea fi scăpate de sub 
control, adică tot ceea ce îi ajută pe alții, pe ei îi sperie și mai mult. 

Dacă ar fi să luăm fiecare dintre aceste impulsuri pe rând, am constata că ne 
aflăm în fața unor probleme care, însumate, ar trebui să dea o problemă și mai 
mare. În realitate, schema de acum ne ajută să ne eliberăm, să anulăm o problemă 
cu o altă problemă, să le punem pe acestea față în față și să realizăm că poate ar 
trebui să privim lucrurile cu mai multă simplitate, cu mai multă sensibilitate, fără 
spaima față de ziua de mâine, fără grija că aceste probleme de acum pe viitor se vor 
înmulți. Așadar, ne trebuie puțin curaj pentru a privi dincolo de mesajul unilateral 
al fiecărei probleme în parte. Dacă vom reuși să facem lucrul acesta și relațiile se 
vor îmbunătății, nu ne vom mai teme de intențiile pe care persoanele cu care 
interacționăm le ascund, nu ne vom mai speria de umbre. 

Prin urmare, mijlocul săptămânii ne aduce, la modul foarte concret, 
impulsul către a înțelege de ce este nevoie la un moment dat să privim ansamblul 
situației. Puse una lângă alta problemele de acum se pot dizolva în mare parte sau 
măcar le putem vedea pe acestea la dimensiunea reală. În felul acesta, și nevoile 
personale vor putea fi reconfigurate, în așa fel încât să nu ni se pară imposibil să 
vedem puțin mai departe decât ne arată degetul. În lumina acestor observații este 
ușor de înțeles de ce vindecarea de acum va face casă bună cu o speranță nouă, 
diferită de cea care s-a cuibărit în minte în săptămânile anterioare. Totuși, nu ar 
trebui să fim lacomi, nu ar trebui să credem că dacă am făcut un pas în direcția 
aceasta am parcurs tot drumul. Dacă vorbim de vindecare atunci putem vorbi și 
despre un echilibru, de un respect pe care l-am cerut în săptămânile anterioare, 
unii poate chiar l-au primit, dar din implementarea căruia nu ne-am ales cu nimic. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi îndrăzneți cu emoțiile. 
Sentimentele care vin spre noi în mijlocul acestei săptămâni, privite separat de 
context, ni se vor părea confuze sau enervante. Dacă le privim pe acestea în 
contextul general vom descoperi un nou motiv de a ne bucura, de a ne liniști și, în 
consecință, de a deveni mai puternici și mai sănătoși. 
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Vineri, 23 decembrie 
Vineri 23-12-2016 16:32    Luna (Lib) --> Scorpio 

Vineri 23-12-2016 21:24 Sun (Cap) Sex (Sco) Luna 
Vineri 23-12-2016 23:25    Luna (Sco) Tri (Pis) Mars 

 

Preocupări pentru putere sau dominare. Toleranța și respectul sunt așezate 
în aceeași barcă cu imperfecțiunile și greșelile umane. Prea mult interes și prea 
puțină faptă. Este nevoie de compasiune și sensibilitate față de muncă. 
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. Circumstanțele grave devin atenuante. Preocupare față 
de un statut social. Singurătatea sperie. 

 
În mijlocul acestei zile Luna va trece pe zodia Scorpion și ne va aduce alte 

preocupări, unele definite de o gândire negativistă, de un tragic pe care ni-l putem 
permite acum pentru că ni se pare că suntem mai puternici. În realitate, chiar 
suntem mai puternici prin experiențele pe care le-am depășit cu brio de la 
începutul săptămânii și până acum. În consecință, 23 decembrie devine o zi de 
excelență prin ceea ce demonstrăm că putem face, prin ambițiile pe care le ducem 
mai departe. 

Cu alte cuvinte, ceea ce se prefigurează a se consumam în această zi prin 
trecerea Lunii pe zodia Scorpion face trimitere la legătura care există între 
momentul de față și ultima zi a acestei săptămâni, adică între intrarea Lunii pe 
zodia Scorpion și conjuncția sa cu Luna neagră. Ambiția de acum pare să fie o 
problemă, dacă ar fi să privim prin natura demersurilor în care ne implicăm, prin 
ceea ce reprezintă ea în sine, dar este o mare realizare pentru că ne ajută să 
conștientizăm care sunt greutățile care ne țin în urma celorlalți. 

Dacă ceea ce suntem pe punctul să facem astăzi va însemna începutul unor 
fapte rele pe care le vom recunoaște la sfârșitul acestei săptămâni, dar care nu vor 
avea o greutate foarte mare, nu vor distruge prea mult, prin faptul că Luna 
participă împreună cu Marte și cu Soarele la desenarea unui triunghi minor, căruia 
Soarele îi este focar, înțelegem că drumul tolerantei doar pe-aici va trece. Deși 
unora li se va părea ciudat, se pare că nu reușesc să ajungă la iertare decât printr-o 
greșeală. Cu alte cuvinte, pentru a fi iertați trebuie să facem o greșeală acum pentru 
că anturajul preocupat cu multele sale probleme, nu se mai poate orienta acum, 
punctual, către o problemă a individului pe care să o ierte și, în consecință, să 
declanșeze un întreg val al transformării pozitive. În felul acesta, se poate explica 
eroarea penibilă pe care o vom face în această zi. 

Prin urmare, 23 decembrie este o zi de mare profunzime, când vom putea 
foarte ușor să fim dezamăgiți de faptul că oamenii sunt prea sensibili, că au emoții 
prea profunde sau că sunt indiferenți. Indiferent cum am privi toată această 
situație, desfășurătorul zilei va fi complet diferit față de așteptările pe care le-am 
avut. Pentru a ne apropia de zona de echilibru trebuie să ne exprimăm 
nemulțumirea, să facem o gafă, o greșeală, o prostie. 

Poate din această cauză multe din cele care ni se întâmplă acum și care pe 
altă conjunctură ar fi fost foarte grave ni se vor părea acum simple, banale, lipsite 
de pericol. Combinația aceasta intre dreptul pe care ni-l oferim de a fi revoltați și 
răul atenuat face din 23 decembrie o zi plăcută. 
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Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu uita să punem în toate 
evenimentele pe care le parcurgem astăzi puțină compasiune. Chiar dacă la sfârșit 
cu toții vom fi încântați de ceea ce facem acum, mult mai mulțumit va fi cel care va 
vedea că este în stare să înțeleagă, nu doar complicațiile explicate foarte clar, ci și 
ciudățeniile pe care nu le poate explica nimeni. 

 
Sâmbătă, 24 decembrie 

Sambata 24-12-2016  5:59    Luna (Sco) Sex [Vir] North Node 

Sambata 24-12-2016 11:56    Luna (Sco) Tri (Pis) Neptune 

Sambata 24-12-2016 17:57    Luna (Sco) Sex [Cap] Mercury 
 

Se pune mult accent pe puterea de înțelegere sau de discriminare. 
Accidentele sunt anunțate. Inspirație. Acces la emoții colective. Tensiunile vieții 
sunt rezolvate prin dialog. Atașament față de o fire care trebuie transformată. Se 
vorbește prea mult despre dreptate și nu se face nimic. Schimbări bruște de 
situație. Oportunitatea de acum este insuficientă. Probleme de conștiință. Trăim 
cu senzația că inspirația ne salvează din orice problemă. 

 
Ziua de 24 decembrie ni se va părea una dintre cele mai confuze zile ale 

acestei săptămâni. În primul rând, se va pune accentul pe o înțelegere care nu ne 
ajută prea mult, ba, dimpotrivă, ne poate duce către accidente, către schimbări în 
programul stabilit, către un eșec. În felul acesta, mulți vor conștientiza că ziua de 
24 decembrie poate deveni confuză prin certitudinile pe care ni le-am însușit de-a 
lungul acestui interval pe care îl analizăm. Vor spune că toate aceste schimbări de 
opinii au avut un efect dezastruos asupra certitudinilor pe care l-am avut din 
toamnă și până acum. În realitate, nu schimbările bruște de situație sunt cele care 
ne complică poziția pe care o avem în momentul de față, ci modul cum le-am văzut 
pe acestea, schema la care am apelat pentru a le interpreta. 

Din teamă ca lucrul acestea să nu intre într-un derapaj accentuat, oamenii 
vor bate în retragere, vor spune ca așa le dictează intuiția, așa simt, așa este bine să 
facă, așa le spune educația. Marea problemă a acestei zile vine din atașament, că nu 
degeaba Luna trece acum prin zodia Scorpion, semn renumit pentru predispoziții 
de genul acesta. Dacă ar fi puțin mai deschiși, mai puțin reticenți, mai curajoși 
atunci toată această problemă legată de atașament nu s-ar concretiza prin 
evenimente atât de triste. Unghiurile acestei zile nu sunt rele, ci aduc o sensibilitate 
aparte, o capacitate de a gândi, de a înțelege și de a schimba ceea ce nu este corect. 
Dacă schimbarea aceasta nu este văzută în viața personală se întâmplă pentru că de 
a lungul acestei săptămâni nu ne-am ocupat de acumulare de putere, de înțelegere, 
de cunoaștere, ori nu am lăsat speranța să se îmbrace în haine de sărbătoare. Așa 
cum este firesc, nu ne putem aștepta la o schimbare dacă nu am pregătit-o. 

Prin urmare, 24 decembrie ne vorbește despre durerea pe care o simte un 
suflet în momentul în care nu se poate desprinde de atașamentul care-i face cel mai 
mare rău. În momentul de față Luna se află în plin tranzit prin zodia Scorpion și ne 
lipsește dialogul, interesul față de comunicare, față de înțelesul profund al unor 
situații, față de compasiune. Deși toate aceste unghiuri frumoase ne lasă impresia 
că intuiția ne salvează din orice situație delicată, ea nu este luată în considerare 
pentru că avem acum prea multe griji, prea multă certitudine. Dacă am reușit să 
depășim acest obstacol vom vedea cât de ușoară va fi comunicarea, cu toate că 
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rezultatele ei vor fi foarte bune doar pe moment, adică nu vor alimenta demersurile 
pe termen lung, nu vor avea durabilitate în timp. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a fi foarte atenți la opiniile 
celorlalți. Dacă reușim să găsim frumusețea și rafinamentul în opiniile lor 
înseamnă că deja ne-am depărtat de ceea ce ne ținea blocați pe încrâncenare, idei 
obsesive, rigiditate. 

 
Duminica, 25 decembrie 

Duminica 25-12-2016  2:20  Saturn (Sag) Tri [Ari] Uranus 
Duminica 25-12-2016  2:24    Luna (Sco) Sex (Cap) Pluto 

Duminica 25-12-2016  9:21    Luna (Sco) Squ (Aqu) Venus 

Duminica 25-12-2016 10:59    Luna (Sco) Tri (Pis) Chiron 

Duminica 25-12-2016 15:22   Venus (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 
Duminica 25-12-2016 17:54    Luna (Sco) Con (Sco) Lilith 

Duminica 25-12-2016 18:35   Venus (Aqu) Sex [Ari] Uranus 

Duminica 25-12-2016 20:32   Venus (Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

Se demonstrează o faptă greșită. Progres prin înțelegere și efort. 
Deschidere către colaborări eficiente. Sensibilitatea ne ajută să înțelegem 
comportamentul bizar al celorlalți. Informația ajuta pe toată lumea. Se modifică 
un stil de viață. Voința este puternică. Apelăm la informații suplimentare. Se 
dorește simplificarea metodei de lucru. Se fac în zadar calcule pentru viitor. 
Consultațiile nu sunt apreciate. Presiune internă. Dramele afective devin mijloace 
care promovează ambiția și reușita. Acolo unde ne așezăm este nevoie de regulă. 
Suntem invitați să luăm în serios un proces de transformare. 

 
Din capul locului 25 decembrie cea mai importantă zi a acestei săptămâni, 

dar nu pentru că ea reprezintă o sărbătoare importantă pentru cei mai mulți dintre 
noi, ci pentru că în momentul de față se împlinesc câteva unghiuri foarte 
importante pentru această perioadă, pentru această săptămână, pentru finalul de 
an 2016. Este vorba, în primul rând, despre trigonul dintre Saturn și Uranus, unghi 
care face trimitere la mesajul unui lider, la conținutul unui proiect, la aspirațiile pe 
care le au oamenii grupați pe tronsoane, bresle, zone de interes. Relația aceasta pe 
care Saturn și Uranus o împlinesc acum este primul trigon de pe faza descendentă 
aferentă ciclului transformărilor. Următoarele două trigoane se vor consuma în 
anul următor, pe 19 mai și pe 11 noiembrie. Aceasta este, în mare parte, o direcție 
socială care a fost pregătită de câteva luni în urmă și care va mai fi activă și în anul 
următor, cu atât mai mult cu cât următoarele două etape se vor împlini pe 
parcursul unui an de zile. Din aceste dispuneri oamenii înțeleg că nu pot ajunge 
într-o nouă stare de conștiință, într-o nouă stare socială, nu pot accede la un 
progres important decât dacă vor face o schimbare personală. Referindu-se strict la 
ecuația astrală a zilei de 25 decembrie oamenii au nevoie să conștientizeze acum că 
numai prin implicarea metodei reușesc să meargă mai departe, să înțeleagă de ce 
este nevoie de un ciclu al transformărilor. 

Dacă pentru foarte mulți dintre noi această condiție socială va fi mai puțin 
importantă, pentru că ea se amestecă printre multe evenimente care s-au consumat 
de-a lungul acestei luni încercate, faptul că Venus va avea de împlinit trei unghiuri 
pozitive în această zi o transformă pe aceasta în vedeta momentului. De aici și rolul 
important pe care-l au emoțiile, de aici și convingerea că numai prin intermediul 
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sentimentelor reușim să dăm vieții un sens aparte. Cu toate acestea, suntem 
încurajați să fim foarte atenți și foarte serioși cu deciziile pe care le adoptăm. Dacă 
de-a lungul acestei săptămâni ni s-a părut că procesul de transformare nu trebuie 
abordat cu maximă responsabilitate, 25 decembrie va fi o zi grea. Dramele 
prezentului nu vor fi înțelese, vom da prea ușor vina pe ceilalți, presiunea 
interioară în sine ne va îndemna să căutăm vinovați. Se întâmplă lucrul acesta 
pentru că Luna va trece acum pe ultimul sector al zodiei Scorpion și voința este 
foarte puternică. 

Prin urmare, ultima zi a acestei săptămâni ne pune în fața unui episod care 
depășește prin importanță și amploare cadrul acestei săptămâni. În primul rând, ne 
referim la relația bună pe care Saturn o are cu Uranus și care face referire la ciclul 
transformărilor ce începe, cu această etapă, să sedimenteze ceea ce a început să 
formeze din februarie 1988, când cele două planete s-au întâlnit într-o conjuncție 
pe zodia Săgetător. Unora s-ar putea ca momentul acesta al lunii decembrie să pară 
lipsit de importanță, să nu fie privit prin valoarea pe care o are. Un pasionat de 
astrologie care nu renunță la viziunea de ansamblu, va știi că realizarea de acum se 
va continua și de-a lungul anului următor, urmând ca după aceste realizări să 
intrăm în câțiva ani mai buni, nu cum am avut din 2010 până acum, etapă care se 
va încheia cu sfârșitul anului 2020. Fără a anticipa ceea ce urmează să se întâmple 
în următorii ani, dar pentru a duce ideea până la capăt, se poate indica faptul că 
anul 2021, în privința acestor transformări va avea un cuvânt important de spus, 
prin frământările pe care le anunță încă de pe acum, prin nemulțumirile care vor fi 
punctate din punct de vedere astral prin cele trei careuri care se vor împlini în 
februarie, iunie și, respectiv, decembrie 2021. 

Momentul de față se referă însă și la o bucurie personală, cea pe care dorim 
să o trăim cu mare intensitate, dar, după cum vom vedea, ea este intim legată de o 
împlinire socială. Faptul că Venus împlinește pe 25 decembrie unghiuri foarte 
frumoase nu arată că ziua este de la sine specială, aparte, ci poate deveni așa dacă și 
cadrul social în care individul s-a integrat este în armonie cu acest interes personal. 
Având în vedere că ultima perioadă a fost destul de intensă, pe alocuri chiar 
furtunoasă, nu putem generaliza, nu putem considera că toate mediile sociale au 
ceva bun, nu putem să ne așteptăm ca momentul acesta să fie foarte bun pentru 
toată lumea. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a ne strădui să avem viziune 
de ansamblu, să ne gândim la faptele pe care cei cu care interacționăm acum le-au 
demonstrat de-a lungul anilor, din 1988 încoace. Dacă nu putem merge atât de 
departe în timp cu acest exercițiu, atunci să mergem cât de departe putem. Cu cât 
cadrul social din care ne extragem informațiile este mai generos cu atât înțelesul 
realizărilor de acum va fi mai durabil în timp. 
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26 decembrie 2016 - 1 ianuarie 2017 este săptămâna diminuării răului 
personal pentru vindecarea sufletului de păcat și a riscului de a-l înlocui cu unul și 
mai mare. Finalul anului 2016 este foarte încărcat în evenimente astrale ce aduce o 
concentrare de forțe personale care își extrag puterea din evenimentele sociale ale 
acestui an. Vom vedea cu fiecare zi a acestei săptămâni în ce mod vom reuși să 
diminuăm greșelile pe care le-am făcut pentru a nu le repeta. Fără a anticipa nimic 
din ceea ce urmează să parcurgem de-a lungul anului 2017, pentru că toate vor fi 
spuse la momentul potrivit, rostul pentru care avem nevoie de această eliberare de 
păcat sau de această desprindere de sursa răului personal este unul covârșitor 
pentru anul 2017. Prin această eliberare de greșeală, de credința în boală, în 
suferință reușim să ajungem la o liniște a sufletului care se numește “vindecare”. 

Dar până să ajungem acolo avem de parcurs unghiuri pe care planetele 
individuale le realizează cu Axa Dragonului sau cu planete colective, scheme astrale 
ce facilitează trecerea rezultatelor publice către zona personală. Așadar, săptămâna 
aceasta va topi ceața deasă a anului 2016, cea care le-a dat tuturor bătăi de cap. 
Privind în urmă, unii se vor bucura pentru că au avut tăria de caracter necesară 
momentului, au avut puterea să treacă peste mari încercări, dar se vor bucura că au 
și experiența greșelilor pe care nu vor să le mai repete și în anul următor. Se 
întâmplă lucrul acesta pentru că o parte din elementele individuale au relații 
interesante cu Axa Dragonului (conjuncție, sextil, trigon) prin care se și mediază 
toată această devenire, schemă care se bazează cu precădere pe relația cu trecutul, 
pentru că medierea se face prin Coada Dragonului, iar aglomerarea de planete este 
pe zodia Pești, pe Coada Dragonului. Fiecare după nevoile pe care le are acum își va 
adânci percepția într-un trecut apropiat sau îndepărtat, în episoade care s-au 
consumat în ultimele luni sau mai demult, dovedind o viziune de ansamblu asupra 
ultimelor evenimente sociale sau a întregii vieți. De această dată este important să 
reținem perioada spre care ne îndreptăm atenția în această săptămână pentru că 
rezultatele la care ajungem, concluziile care ne rămân în urma acestei investigații 
vor fi foarte importante cel puțin în primele trei luni ale anului 2017. 

Recomandarea pentru această săptămână este aceea de a nu fi bulversați cu 
ceea ce aflăm, de a nu ne face rău cu concluziile la care ajungem. Cel care va fi 
curajos și deopotrivă pozitiv va avea acces mai repede la acea liniște sufletească 
numită vindecare. 
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Luni, 26 decembrie 
Luni 26-12-2016  5:18    Luna (Sco) --> Sagittarius 

Luni 26-12-2016 16:16    Luna (Sag) Squ (Pis) Mars 

Luni 26-12-2016 18:25    Luna (Sag) Squ [Vir] North Node 

Luni 26-12-2016 20:35 Jupiter (Lib) Opp [Ari] Uranus 
 

Este nevoie de o exprimare la un nou nivel. Tot ceea ce există în jur doare 
sau este orientat împotriva propriului interes. Căutăm un reper nou. Destinul se 
schimbă. Avem nevoie să fim responsabili. Se schimbă proprietarul unei 
probleme. Dragostea mai presus de orice. Libertatea este iubită în defavoarea 
interesului personal. Un succes este răsturnat. Prezentul arată altfel decât se 
arăta viitorul la începutul anului. Suntem dezamăgiți de colaboratori. Apare o 
nouă problemă. Plictiseala este combătută prin fapte lipsite de judecată. Se 
acționează împotriva binelui personal. Reacții temperamentale ce strică totul. 

 
Opoziția lui Jupiter cu Uranus este un semn de mare tensiune care aduce 

divergențe de opinie pe niște probleme pe care le cunoaștem (acest unghi este activ 
de mult timp) și la care vom găsi soluția doar prin viziune de ansamblu, doar prin 
extinderea către alte domenii, către alte persoane. Cu toate că soluțiile sunt mult 
mai accesibile decât au fost în ultima perioadă, momentul acesta este unul foarte 
dificil care grăbește împlinirea unor lucruri chiar dacă acestea nu sunt încă 
pregătite să ajungă la finalitate. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia 
Săgetător și în ziua următoare va trebui să treacă prin conjuncția cu Saturn. Asta 
înseamnă că momentul acesta îl pregătește pe omul puternic să își asume un rol. 
Conjuncturile astrale ne spun că nu este încă pregătit, dar dacă este puternic va 
putea să recupereze din mers. 

Momentul acesta pare să fie foarte delicat pentru că Luna se află într-un 
careu la Axa Dragonului și pune în dificultate un mesaj de perspectivă. De aici 
tragem concluzia că structura personală, patrimoniul personal al individului nu 
este încă adaptat condițiilor cerute de frământări sociale. Apoi, Luna se va afla într-
un careu cu Marte, pentru că această planetă trece acum peste Coada Dragonului. 
Există și un impuls personal în a refuza un mesaj îndrăzneț pentru că oamenii, în 
număr destul de mare, au convingerea că nu și-au rezolvat încă multe din cele 
specifice anului care tocmai se încheie. Nu ar trebui să uite că anul 2016 a fost 
foarte ciudat la acest capitol, i-a îndemnat să fie responsabili prin obiectivitate, nu 
prin puterea dovedită în una dintre cele două extreme. Cu alte cuvinte, 
responsabilitatea nu trebuie ignorată pentru că numai prin responsabilitate 
ajungem la libertate. Vom vedea, anul 2017 are un mesaj complet diferit față de 
anul 2016, ceea ce ar putea să reprezinte un mare ajutor pentru firile îndrăznețe, 
pentru oamenii curajoși, pentru persoanele care dispun de un temperament 
energic. 

Prin urmare, prima zi a săptămânii devine un interval conflictual, unul 
când oamenii se arată dezamăgiți de ceea ce nu înțeleg, refractari la schimbare deși 
tocmai de schimbare este nevoie acum. Se întâmplă lucrul acesta pentru că fiecare 
individ în parte este mult mai interesat de ceea ce nu funcționează bine în propria 
viață, de ceea ce îi lipsește, de propriile dezamăgiri ca să mai aibă timp și 
disponibilitate pentru ceea ce se întâmplă pe zona publică. Pentru că dezamăgirile 
personale sunt mult mai interesante decât dezamăgirile sociale, 26 decembrie, deși 
este o zi de sărbătoare, accentuează nota conflictuală ca și cum acesta ar trebui să 
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fie reperul de la care să nu ne abatem până la finalul acestei săptămâni, deci până la 
finalul acestui an. Nu este indicat să acceptăm această răsucire a ideilor pentru că 
scopul pentru care parcurgem aceste conjuncturi stranii de-a lungul săptămânii 
este pentru diminuarea răului personal, cu scopul de a ne vindeca sufletul, nu de a-l 
împovăra cu un rău și mai mare. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu crede în conflict, chiar 
dacă el se argumentează acum foarte bine. Ar trebui să ne amintim acum că tot 
anul 2016 a fost dominat de situații neclare, că, de fapt, zona martor, elementul 
situat între cele două extreme a fost mult mai aproape de adevărul obiectiv. Cel slab 
va refuza gândul acesta. Cel puternic se va bucura și își va vedea această idee ca pe 
o mare achiziție. 

 
Marți, 27 decembrie 

Marti 27-12-2016  0:40    Luna (Sag) Squ (Pis) Neptune 

Marti 27-12-2016  6:18 Mercury [Cap] Sex (Pis) Neptune 

Marti 27-12-2016 10:07 Sun (Cap) Sex (Pis) Mars 
Marti 27-12-2016 16:37    Luna (Sag) Con (Sag) Juno 

Marti 27-12-2016 20:39 Sun (Cap) Tri [Vir] North Node 
Marti 27-12-2016 22:30    Luna (Sag) Tri [Ari] Uranus 

Marti 27-12-2016 22:45    Luna (Sag) Sex (Lib) Jupiter 

Marti 27-12-2016 23:10    Luna (Sag) Con (Sag) Saturn 

Marti 27-12-2016 23:22    Luna (Sag) Squ (Pis) Chiron 
 

Accidentele ne învață să apreciem viața. Momentul deziluziilor. 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. O etapă ajunge la final. 
Bilanțul nu este favorabil. Se obțin indicii despre carieră. Cel sărac devine prea 
generos sau obedient. Modelele prezente rezolvă conflictele trecutului. Mersul 
înapoi ne păcălește că ne încărcăm din punct de vedere afectiv. 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. Satisfacția pe nevoie și dorință nu mai reprezintă o prioritate. 
Recepționarea unor mesaje bizare. Putem să o luăm de la capăt. Viața este un 
roman. 

 
Relația bună pe care Mercur și Neptun o definitivează acum reprezintă un 

mare ajutor pentru omul îndrăzneț, curajos, deschis față de elementele bune ale 
vieții chiar dacă prima dată când le-a întâlnit i-au provocat o mare suferință. În 
consecință, reînvierea acestor elemente esențiale înseamnă și rememorarea 
momentului când acestea au fost întâlnite pentru prima dată. De aceea 27 
decembrie poate fi o zi a deziluziilor, a accidentelor care ne învață să devenim 
maturi și liniștiți în efort. 

Oamenii curajoși vor fi vedetele acestei zile pentru că reușesc să-și tulbure 
propriile vieți, dar și viețile celorlalți pentru a vedea ceea ce trebuie lăsat în urmă 
(tulbură pentru a se elibera de impurități). Rezultatul este însă eminamente bun 
pentru că Soarele mediază acum tendința Nodurilor și aduce o soluție pe o durere 
veche, una care în prezent s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare și ne păcălește că are 
alt chip. Numai prin acest curaj se poate visa la o viață mai bună și numai în felul 
acesta relațiile proaste care s-au acutizat de-a lungul acestui an încercat pot să 
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atingă acum o etapă finală. În caz contrar, vor fi duse în anul următor așa cum sunt 
pentru a le înmulți, deoarece săptămâna aceasta permite, în cazul celor superficiali 
sau leneși, înlocuirea răului personal cu unul și mai mare. Asta înseamnă că ziua de 
marți, 27 decembrie, îi îndeamnă pe oameni să se pregătească pentru un mare 
eveniment, dar dacă nu au judecata necesară distrug toate aceste pregătiri și devin 
mai slabi, mai bolnavi, mai răi. Momentul astral al zilei de 27 decembrie este plin 
de unghiuri pozitive, adică acest context este foarte generos pentru a ne ridica 
deasupra propriei condiții, pentru a diminua sau chiar înlătura un rău personal cu 
scopul de a produce o vindecare a sufletului. Terapiile moderne susțin, fără nicio 
excepție, faptul că durerile sau problemele sociale sunt create într-un plan subtil, 
iar aici, în fizic, doar se manifestă. A produce o vindecare în plan subtil înseamnă a 
da o comandă de vindecare atât către corp, cât și către zona socială în care s-a 
integrat corpul. Efectele vindecării sufletești sunt impresionante și ele afectează nu 
doar raportul individului cu el însuși, ci și relațiile dintre oameni sau relația pe care 
individul o are cu structurile profunde, superioare ale universului. Dar la acest 
progres se ajunge prin efort, prin muncă, prin sârguință, nu prin însușirea 
modelelor străine fără judecată sau fără pic de originalitate. 

Prin urmare, 27 decembrie este o zi aparte a acestei săptămâni care ne 
arată într-un mod clar, imbatabil, cât de sus putem ajunge și cât de puternici 
suntem încât să producem în dimensiunea proprie a vieții o vindecare menită să 
dureze mult timp. Se va face o distincție clară între cel care reușește și cel care nu 
reușește prin atitudinea pe care o va dezvolta individul în această zi. Cel învingător 
va fi curajos, simplu în exprimare, liniștit și optimist, în timp ce persoana învinsă se 
va arăta prea obedientă. Medierea tendinței Nodurilor de către Soare nu aduce 
obediența drept soluție la toate aceste probleme care trebuie rezolvate acum, ci 
curajul de a înfrunta o problemă, de a o privi în față, dar nu de a o sfida, ci de a 
trece dincolo de ea cu demnitate. Obediența pe 27 decembrie nu înseamnă 
demnitate, ci înseamnă mers înapoi, retrogradare, iluzie sau înlocuirea unui rău cu 
unul și mai mare. La polul celălalt, absența obedienței nu trebuie să însemne 
sfidare și aroganță, nu o încredere în sine prea aspră și înțepătoare, ci obiectivitate. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a respecta opiniile celorlalți 
pentru a primi același tratament. Prin vibrațiile zilei de 27 decembrie se ajunge la 
armonie doar folosind respectul. 
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Miercuri, 28 decembrie 
Miercuri 28-12-2016  0:05    Mars (Pis) Opp [Vir] North Node 
Miercuri 28-12-2016  3:44    Luna (Sag) Sex (Aqu) Venus 

Miercuri 28-12-2016 17:11    Luna (Sag) --> Capricorn 

Miercuri 28-12-2016 20:47 Sun (Cap) Con [Cap] Mercury 
 

Agresivitate. Dorință puternică pe care o stăpânim cu greu. Dramele 
sentimentale îi împing pe unii spre gesturi necugetate. Preocupare față de ceea ce 
a reprezentat până acum dependență și slăbiciune. Sunt abandonate problemele 
personale pentru a da o mai mare importanță problemelor sociale. Creativitatea 
este judecată după cei care folosesc ceea ce este creată. Se dă jos o mască. Noua 
direcție dezvăluie primul monstru. Disciplina este abandonată pentru că emoțiile 
sunt prea intense. Ne amintim de umilințele începutului de an. 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. 

 
În noaptea de marți spre miercuri Marte va trece prin Coada Dragonului, 

semn de agresivitate, de dorință puternică, de dominare sau de transformare a unei 
impresii personale foarte triste în convingere socială. Prin această poziție, într-un 
crescendo care a început încă din săptămâna anterioară și care va dura până în anul 
următor, dramele personale îi împing pe oameni către gesturi necugetate, pe motiv 
că nu-și mai controlează dorințele sau cred că merită mai mult și nu mai au răbdare 
să aștepte. Scopul pentru care se întâmplă toate acestea pe conjuncția lui Marte cu 
Coada Dragonului este acela de a vedea cât de importantă este disciplina, de a-l 
pune pe individ în fața propriilor convingeri pentru a vedea care le este rezultatul. 
De altfel, este bine că se întâmplă în felul acesta acum pentru că ziua este dominată 
și de conjuncția lui Mercur cu Soarele, semn de concentrare. Din nefericire, 
retrogradarea lui Mercur transforma această concentrare într-o mare greutate. Cu 
toate acestea, rezultatul este și de această dată unul bun sau, cel puțin din 
perspectiva devizei generale aplicată acestei săptămâni, așa ar trebui să fie așa. 

În consecință, se personalizează o problemă de direcție, dar și una de 
creativitate care au dat bătăi de cap de-a lungul anului 2016 producând efecte 
triste. Acum individul foarte ambițios își aduce aminte de ceea ce nu a reușit să 
rezolve nici în primele trei luni ale anului, dar nici în lunile de vară. Asta înseamnă 
că dacă nici de această dată nu se vor mobiliza suficient de mult încât să finalizeze, 
va trebui să se hotărască ca aceste demersuri, ca aceste proiecte personale să fie 
lăsate în urmă. Cel care va duce în anul următor problemele de acum va arăta că 
iubește suferința, dorește să-și facă singur rău, chiar dacă nu este conștient de 
lucrul acesta, chiar dacă această nevoie de a se hrăni singur nu este compatibilă cu 
plăcerea de a suferi. De asemenea, terapiile moderne prezintă această înclinație ca 
fiind una din principalele cauze pentru care oamenii se vindecă foarte greu sau nu 
se vindecă. 

Prin urmare, 28 decembrie este o zi de înțelegere. Din nefericire pentru 
mulți, înțelegerea aceasta pornește din emoții tulbure, din dorința de sacrificiu, din 
neputințele pe care și le vor conștientiza acum foarte bine. Pe principiul "cui pe cui 
se scoate" momentul acesta aduce reeditarea unor dorințe puternice care au fost 
explorate fără un rezultat bun cu scopul de a înțelege de ce acestea nu trebuie 
reeditate. Dacă, anterior, problemă ce devine dificilă pe 28 decembrie nu a putut fi 
rezolvată din cauze obiective, mobilizarea de acum va fi foarte vizibilă și individul 
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va putea în sfârșit să își vadă planul împlinit. În caz contrar, va trebui ca proiectele 
acestea să fie abandonate. Cine nu le va abandona și va alege să le care după el în 
anul 2017 își va pregăti încă de pe acum un an foarte greu. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu considera că un secret ne 
protejează. Dacă acest secret are un caracter caustic nu ne va proteja, ci ne va 
distruge. Secretele care devin foarte vizibile pentru cel în cauză pe 28 decembrie au 
obținut acest statut în focul eșecului. 

 
Joi, 29 decembrie 

Joi 29-12-2016  1:05 Mercury [Cap] Sex (Pis) Mars 

Joi 29-12-2016  1:06  Saturn (Sag) Squ (Pis) Chiron 
Joi 29-12-2016  5:43    Luna (Cap) Tri [Vir] North Node 

Joi 29-12-2016  6:45    Luna (Cap) Con [Cap] Mercury 

Joi 29-12-2016  7:48    Luna (Cap) Sex (Pis) Mars 

Joi 29-12-2016  8:53 Sun (Cap) Con (Cap) Luna (New Luna) 

Joi 29-12-2016 11:28  Uranus (Ari) S/D 
Joi 29-12-2016 12:11    Luna (Cap) Sex (Pis) Neptune 

Joi 29-12-2016 14:32   Venus (Aqu) Squ (Sco) Lilith 

Joi 29-12-2016 16:29 Mercury [Cap] Tri [Vir] North Node 
 

Mare eveniment personal. Încredere într-o mare putere a universului. Se 
caută corespondență sociale în dramele personale. Se divulgă un secret care 
distruge o structură. O nouă descoperire este scăpată de sub control. 
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 proiectată asupra celorlalți ca un factor de neliniște. Apar noi contradicții. 
Planurile de viitor sunt grăbite. Nu avem răspunsuri la întrebări simple. Ochii 
caută o soluție bizară. Recepționarea unui mesaj important pentru ceea ce avem 
de făcut în anul următor. 

 
Saturn se află acum într-un careu cu Chiron, asteroid care trece de ceva 

vreme pe zodia Pești. 29 decembrie nu va fi cu mult diferită față de ziua anterioară 
la acest capitol al emoțiilor sau al motivațiilor pe care le folosește un individ atunci 
când vrea să scape de o problemă dificilă ce ne-a dat bătăi de cap tot anul 2016. Dar 
29 decembrie nu este celebră doar prin acest unghi pe care Saturn și Chiron îl 
împlinesc, ci și prin faptul că Uranus își revine la mersul direct. Se va pune o mare 
greutate pe decizii, pe planurile de viitor care sunt grăbite tocmai pentru că 
schimbările sociale pe care le parcurgem nu mai sunt compatibile cu acestea. Și de 
această dată, așa cum am văzut și în celelalte zile ale săptămânii, trebui să ne 
hotărâm să lăsăm în urmă probleme care nu pot fi soluționate pentru că dacă nu le 
rezolvăm acum, nu vom putea să le rezolvăm mai târziu, în anul următor. Asta 
înseamnă că soluțiile momentului nu ni se mai par atât de atractive. Având în 
vedere că în dimineața acestei zile se va împlini și conjuncția Soarelui cu Luna, deci 
se inițiază un nou ciclu lunar, postură din care se mediază tendința Nodurilor, 
soluțiile de acum par să fie absolut impresionante și foarte durabile. La polul opus, 
că nu degeaba ne aflăm pe finalul anului dihotomiilor periculoase, există marele 
eșec, marea deziluzie, marea eroare a anului care va rămâne și ea, precum 
rezultatele foarte bune, mult timp în atenția noastră. Diversitatea unghiurilor 
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integrate în ecuația astrală a zilei de 29 decembrie arată, înainte de toate, că 
momentul de față este un fel de mănunchi, adică aici ajung fire diferite ale unor 
demersuri, ale unor situații sociale despre care tot anul 2016 am crezut că nu au 
nicio legătură unele cu altele: conștientizăm probleme pentru care nu suntem încă 
pregătiți să le rezolvăm, întâlnim oameni foarte buni sau foarte răi, trecem prin 
situații împotriva cărora nu ne putem declara, ci, dacă ar fi să ne folosim voința, am 
face-o doar pentru a ne ascunde sau a ne sustrage. Dacă în această zi Venus și Luna 
neagră nu ar fi fost într-o relație negativă, diversitatea acestor unghiuri, câmpul 
larg pe care aleg să se desfășoare nu ar fi devenit o mare problemă a momentului, ci 
am fi fost ajutați de numărul mare de propuneri sau de energia intensă care ne 
cuprinde. Pentru că acest unghi se împlinește și el se integrează perfect în ecuația 
momentului, apar contradicții care sunt în defavoarea proiectelor personale sau în 
defavoarea puterii personale. De aici și marea problemă a zilei de 29 decembrie 
dată de răul pe care individul și-l face lui însuși. 

Prin urmare, 29 decembrie este o zi complicată. Caracterul complicat al 
acestor evenimente vine în primul rând din diversitatea lor. Nu suntem acum 
pregătiți să facem față unei asemenea diversității, nu suntem pregătiți să lucrăm pe 
mai multe fronturi, nu avem puterea necesară să soluționăm tot ceea ce ne este 
adus la cunoștință, tot ceea ce ni s-ar putea propune acum. Asta înseamnă că 29 
decembrie devine o zi când gustăm, pentru ultima dată anul acesta, din lăcomie. 
Numai un om atent și înțelept ar putea să vadă cum se personalizează această 
lăcomie în cazul celor cu care interacționează. Marea diversitate a evenimentelor, 
preocupările variate nu sunt decât o scuză foarte credibilă în spatele căreia omul 
foarte agitat se ascunde. Oamenii care au încredere în forțele proprii nu se vor 
scuza acum în felul acesta, ci vor deveni meticuloși, receptivi la opiniile celorlalți, 
vor demonstra că sunt capabil de autoevaluare, nu se vor adâncimi în dramele 
personale mai mult decât au făcut-o de-a lungul acestui an. Aceste persoane 
profunde nu-și vor amplifica suferința, ci vor folosi îndemnul acestei săptămâni de 
a diminua un rău personal, unul pe care l-au creat sau în care s-au integrat, pentru 
a produce o vindecare. Ceilalți, vor fi nemulțumiți de faptul că planurile nu merg 
așa cum le-au gândit și deja nu se mai bucură că se află pe final de an pentru că 
acesta este cu mult mai trist, mai obositor sau mai enervant decât altele din anii din 
urma. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu transforma momentul de 
față într-unul de seducție. Ceea ce este frumos va crește prin liniște, ceea ce este rău 
va atrage și mai mult rău prin seducție. 
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Vineri, 30 decembrie 
Vineri 30-12-2016  2:11    Luna (Cap) Con (Cap) Pluto 

Vineri 30-12-2016  9:19    Luna (Cap) Squ (Ari) Uranus 

Vineri 30-12-2016 10:06    Luna (Cap) Squ (Lib) Jupiter 

Vineri 30-12-2016 10:17    Luna (Cap) Sex (Pis) Chiron 

Vineri 30-12-2016 17:43    Luna (Cap) Sex (Sco) Lilith 
 

Ne întoarcem la o problemă mai veche. Independența nu mai susține un 
proiect de viitor. Se lovește cu capul într-un factor slab. Dragostea este dovedită 
prin fapte. Faptele vorbesc despre longevitatea unei puteri. Primim aprobarea 
celorlalți. Găsim o cale către inima. Acceptăm exemplul celor puternici. Primim în 
cămin un sfat cald. 

 
Luna se află acum în ultima sa zi de tranzit prin zodia Capricorn urmând să 

treacă și prin conjuncția cu Pluton. Apoi, în dimineața acestei zile va trece și prin 
careurile cu Uranus și, respectiv, Jupiter, ceea ce înseamnă că se va activa din 
postura aceasta personală, careul în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton 
drept focar. 

Astfel, o problemă personală pe care am tratat-o cu indiferență de la 
începutul săptămânii și până acum strigă foarte tare, își cere atenția cuvenită, dar 
nu în mod simplu, ci cu joc de rol, cu teatru. 

Și această zi ne încurajează să ne întoarcem la o problemă mai veche, însă în 
cazul de față aceasta este mult mai ușor de identificat, de localizat. Ceea ce este 
foarte bine va fi astăzi fulminant, iar ceea ce este foarte rău va provoca o decădere 
majoră. Unii se vor gândi la faptul că problemele de acum nu resping 
expresivitatea, ba chiar ar putea să-i facă să se simtă foarte importanți prin 
preocupările pe care le au sau prin rezultatele pe care le obțin. În realitate, 
momentul acesta le vorbește oamenilor și despre un mare gol pentru că eșecul 
social este transferat în dimensiunea personală, pentru că ceea ce nu au reușit prin 
interacțiuni, nu vor reuși nici în relația cu sine. Asta înseamnă că reușita cea mai 
mare a zilei vine acolo unde facem acest transfer, unde lăsăm grijile sociale în 
sectorul lor, iar de cele personale să ne ocupăm așa cum am făcut și până acum. Ne 
va veni greu să facem lucrul acesta pentru că, de regulă, careul în T pe semne 
cardinale ne aduce acest neastâmpăr, această dorință de a acționa, de a agita, de-a 
răscoli acolo unde nu trebuie. 

Prin urmare, 30 decembrie ne îndeamnă să trecem dincolo de ceea ce este 
foarte evident pentru a găsi o cale către inima, pentru a înțelege de ce avem poziția 
socială de acum, de ce statutul vieții personale a fost construit în modul acesta d-a 
lungul anului 2016. Prin unghiurile care se împlinesc acum oamenii vor fi agitați, 
nerăbdători să descopere, să primească, să transfere, dar vor pierdem din vedere că 
momentul acesta nu devine bun prin mobilitate, ci prin stabilitate. Ceea ce se 
creează astăzi, pe ultima sută de metri, nu va avea durabilitate, deci se va prezenta 
față de ceilalți doar într-un zgomot puternic, doar a atrage atenția, doar va crea 
impresii diverse. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a accepta exemplul celor 
puternici. Se întâmplă lucrul acesta pentru că descoperirea unui mare exemplu nu 
are aceeași valoare cu crearea exemplu în sine. Calitatea unui exemplu puternic 
trece cu mult dincolo de starea de moment a celui care îl descoperă, fie ea și de 
maxima necesitate în împlinirea unui demers bun. 
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Sâmbăta, 31 decembrie 

Sambata 31-12-2016  1:24 Sun (Cap) Sex (Pis) Neptune 
Sambata 31-12-2016  3:28    Luna (Cap) --> Aquarius 

 

Visăm la metode foarte simple care să combată o rigiditate sau un 
abandon. Dispreț față de cel slab. Puterea și prestigiul se așază alături de 
generozitate. Discuții frumoase, dar care nu înlocuiesc eforturile personale. 
Sensibilitatea și inspirația ne învață multe despre viață. Nu ne mai preocupă să 
identificăm vinovați. 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 zi a anului 2016 este un moment de mare emoție, însă nu are legătură 

cu vreun eveniment social, ci această stare se adresează unui episod personal, face 
trimitere la ceea ce individul a reușit să-și obțină pentru sine, invoca o reușită care 
este importantă doar pentru cel în cauză, doar pentru el are o greutate foarte mare. 
În egală măsură, ultima zi a anului 2016 este și una de conștientizare. Dacă vom 
avea puterea să respectăm momentele personale ale celorlalți, la fel vom fi tratați, 
dacă vom ignora rafinamentul lor, dacă ne vom izola sau vom prefera să trăim 
bucuria împotriva lor, sfidând ori criticându-i, nu facem altceva decât să arătăm că 
achizițiile la care ținem foarte mult sunt de fapt niște defecte de caracter pe care 
acum le vom crește hrănindu-le. Astfel, în consonanță cu deviza generală aplicată 
acestei săptămâni, momentul de față care ar fi trebuit, la fel ca și celelalte zile ale 
săptămânii, să aducă o eliberare de greșeală pentru a fi mai ușori, mai buni și mai 
puternici, în cazul acestor oameni erorile personale se transformă în 
comportamente greșite, singurele care le pot oferi o anume satisfacție. 

Relația bună pe care soarele și Neptun o împlinesc în ultima zi a anului arată 
că o bucurie personală se poate transforma oricând, prin rezonanță, prin întâlnirea 
cu bucuriile celorlalți, într-un episod frumos. Apoi, relația bună pe care Soarele și 
Neptun o împlinesc acum ne ajută să privim în urmă către ceea ce am parcurs de-a 
anul acestui an foarte încercat și să înțelegem unde ne situăm acum. În cazul 
tuturor, momentul acesta este complet diferit față de cum l-au văzut la începutul 
anului. Doar astrologia ne-a ajutat să anticipăm anumite episoade sociale sau 
personale foarte complicate pentru că după cum se prezentau lucrurile la începutul 
anului împlinirea lor nu părea posibilă. Acum trecem în revistă câteva dintre cele 
mai importante episoade, ne bucurăm că suntem așa cum suntem, în familiile pe 
care le avem, cu oamenii pe care am reușit cu mare greutate să ni-i ținem în 
preajmă, dar ne aducem aminte și de victoriile pe care le-am obținut cu atât de 
mare greutate. Ceea ce s-a pierdut în anul 2016 este văzut acum ca rezultatul unui 
război, adică acela care va duce la împărțirea sau reîmpărțirea universului personal. 

Prin urmare, ultima zi a anului 2016 ne face conștienți de trăsătura 
definitorie pe care am folosit-o de-a lungul celor 12 luni. Pentru unii poate deveni, 
în consecință, o zi extrem de dură dacă tot anul s-au gândit să cumpere, să vândă, 
să domine sau să dezbine pentru a putea controla mult mai bine. Forța de coerciție, 
gândul cel curat care n-a putut fi investigat nici prin calități nici prin defecte, care a 
făcut tot anul casă bună cu martorul, cu calea de mijloc, se dovedește a fi pe finalul 
acestui an forța cea mai mare, gândul cel mai puternic, realizarea cea mai prețioasă. 
Privind în urmă unii vor avea impresia că tot anul au trăit în fum, înconjurați de o 
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ceață foarte deasă sau legați la ochi. Elementul acesta misterios pe care-l 
conștientizează în ultima zi îi ajută să înțeleagă că întotdeauna profunzimea 
sufletească este un far călăuzitor. Deși trecerea dintre ani este mai curând o barieră 
psihologică, ea neavând un rol astrologic, faptul că intrăm în anul 2017 care va avea 
o caracteristică ce se bazează pe un interval mai mare decât cel dat de cele 12 luni 
ale lui 2016, deci nu este o continuitate, poate deveni și pentru astrologi un 
moment de graniță. Așadar, suntem îndemnați să privim spre viitor cu speranța că 
experiențele pe care le-am avut și în acest an ce se încheie, dar și în cei anterior, vor 
putea fi invocate într-un anumit mod în anul ce va veni. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu face ca aceste convingeri 
să fie mai dure doar pentru că acum lipsește acea componentă obscură care ne-a 
creat probleme de-a lungul întregului an. 

 
Duminică, 1 ianuarie 

Duminică  1- 1-2017  8:52Mars (Pis) Con (Pis) Neptune 

Duminică  1- 1-2017 15:59 Luna (Aqu) Sex (Sag) Juno 

Duminică  1- 1-2017 18:21Luna (Aqu) Sex (Ari) Uranus 

Duminică  1- 1-2017 19:36  Luna (Aqu) Tri (Lib) Jupiter 

Duminică  1- 1-2017 20:02 Luna (Aqu) Sex (Sag) Saturn 
 

Inteligență practică. Accident prin neîmpărtășirea unui secret. Deschidere 
față de valori puternice. Înțelegere superioară. Atenție pe detalii. Viața merge 
mai departe. Gândirea este consolidată de voință. Speranță într-o viață mai 
bună. Sinteză. Ridicarea nivelului de percepție prin relaționare. Vitejie. 

 
Primul eveniment al lui 2017 este conjuncția lui Marte cu Neptun ceea ce 

înseamnă că debutul anului se va face cu o emoția parte, una care este legată de 
retrospectiva a aceea ce a fost 2016 și care ar trebui să-și găsească un loc de cinste 
în ceea ce va veni spre noi până la începutul lui 2018, trecând, desigur, prin mai 
multe etape, pe care le vom detalia în analizele săptămânale. Conjuncția lui Marte 
cu Neptun îi face pe oameni foarte sensibili, foarte interesați de experiențele 
celorlalți ca și cum dintr-odată o anume parte a memoriei lor se deblochează și își 
dau seama că altele sunt prioritățile acum. Acest unghi va fi activ și în săptămâna 
următoare, ceea ce înseamnă că vom avea timp să explorăm această nouă senzație 
și să-i găsim înțelesul adecvat. 

Astfel, trăsătura definitorie a zilei de 1 ianuarie este dată de solidaritate. 
Factorul complementar acestui impuls a accentuat egoismul, cel care se justifică 
prin experiențele triste ale anului anterior. În felul acesta aleg oamenii să își 
justifice voința, în felul acesta preferă să relaționeze acum. În zilele următoare 
impulsul acesta egoist se va rarefia pentru că sunt altele mult mai importante ce ar 
trebui să ne preocupe. 

La polul celălalt, pentru că această conjuncție se împlinește pe zodia Pești, 
apar dușmănii vechi, nu doar aduse în prezent din anul 2016, ci chiar mai vechi. În 
felul acesta, se conturează posibilitatea ca un eveniment neprevăzut să se finalizeze 
foarte prost, printr-un accident sau printr-o mare distrugere. Pentru mulți prima zi 
a anului, tocmai pentru că în anii din urmă au dorit răul celorlalți, s-au preocupat 
să îi vadă suferind, reprezintă momentul în care se vor confrunta cu propriul rău. 
Cu cât această condiție se va rarefia sau va fi mai slabă, cu atât mai protejați vor fi și 
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nu își vor mai face rău singuri, nu vor mai abuza de egoism, de oameni, de 
alimente, de băuturi, de timpul celorlalți. 

Prin urmare, prima zi a anului 2017 și ultima zi a acestei săptămâni ne 
arată ce am construit până acum, care este realitatea la care vom face apel în noul 
an. Unii vor intra în acest sector cu privirea coborâtă, rușinați de ceea ce au făcut în 
anul anterior sau îngroziți de consecințele faptelor rele făcute în mod intenționat pe 
care nu se așteptau să le pedepsească nimeni. Cei mai mulți își vor aduce din trecut 
gânduri frumoase, experiențe rafinate, o sensibilitate aparte care poate fi definită 
generic prin "înțelegere superioară". Se vor bucura că au lăsat în urmă anumite 
experiențe, că, fie și numai psihologic, au intrat într-o nouă etapă. Desigur, asta nu 
înseamnă că sunt mai puternici, ci înseamnă că au mai mult respect față de valori. 
A avea acest respect față de valoare poate deveni o piatră de hotar în multe din 
situațiile programate a se consuma în anul următor. 

Recomandarea pentru această zi este aceea de a nu ne teme de amintirile 
dureroase ale anului anterior. Cel care își va trăi prima zi a anului fără teamă va 
putea să-și creeze de-a lungul acestui an, în momente speciale, propriul noroc. În 
felul acesta, dovedește acum că experiențele le sunt utile și doar așa va putea să le 
transforme în valori și mai mari și mai durabile. 


