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INTRODUCERE 
 

Pentru că lăsăm în urmă un 2016 atât de încercat, 2017 va fi pentru cei mai mulți dintre noi o 

mare bucurie. Având în vedere că multe din cele care s-au consumat anterior se vor regăsi în schemele 

acestui an, intervalul acesta poate primi orice denumire însă doar una singură le poate integra, le poate 

include: sintezele. Astfel, unii vor spune că este un an al răzbunărilor, al jocurilor de culise, un an al 

credinței sau al progresului. Cei mai optimiști anunță un an al succesului, al echilibrului și al binelui 

pe care individul poate să și-l facă lui însuși sau pe care dorește să îl obțină pentru stabilitatea grupului 

de apartenență. Privite separat, acestea nu pot îngloba trăsăturile definitorii ale acestui interval. Doar 

termenul de sinteză ne poate ajuta să înțelegem de ce de-a lungul celor 12 luni vom realiza o 

combinație neobișnuită între elemente pozitive și negative, dar nu ca în anul anterior, adică fără să 

înțelegem nimic, ci cu un scop, unul clar definit de individ, unul care este în consonanță cu destinul 

său, nu cu o necesitate de fapt, nu cu o directivă impusă de prezent. Cu alte cuvinte, vom duce mai 

departe trăsăturile anului anterior, ne vom comporta ca și cum suntem pe o pantă ascendentă, dar nu 

ne răzbunăm, nu doar progresăm, nu doar avem mai multă credință, nu participăm la jocuri de culise 

în mod gratuit, nu suntem parte ale acestor elemente în virtutea inerției, ci pentru că așa dictează 

destinul personal. În consecință ideea de ansamblu va semăna în 2017 cu globalizarea, dar nu are 

nimic de-a face cu aceasta. În felul acesta, vom vedea din nou profeți falși care vor vorbi cu foarte 

multă convingere despre situații minore, dar de această dată vor avea și ei dreptate, adică se va 

confirma ceea ce au spus, ceea ce au anticipat pentru că intervalul acesta este extrem de permisiv, 

foarte bogat în evenimente, foarte intens. Partea bună vine din comparația pe care o vom face cu anul 

2016. Aproape toate faptele pe care le vom realiza, toate deciziile pe care le vom lua vor evidenția 

această comparație cu anul anterior în ideea de a ne demonstra nouă înșine că vremurile acestea 

întunecate au trecut și că am făcut un pas înainte. 

Dar dintre toate aceste elemente auxiliare care, însumate, fac din 2017 un an al sintezelor, se 

evidențiază un element pe care îl vom folosi drept catalizator. Credința este catalizatorul tuturor 

problemelor și mecanismul care ne ajută să ajungem la succes și să ieșim din orice situație imposibilă. 

Din nefericire cei care se mândresc ori care se laudă că sunt pătrunși de credință, în 2017 vor vedea 

că metodele vechi, schemele ruginite implementate în conștiința de grup care spun despre credință că 

este o forță pasivă sau un instrument folosit pentru a cere, nu pentru a face, nu vor mai da rezultate 

bune. Credința este o formă activă și cei care o vor face pasivă o vor transforma într-o senzație care, 

cu timpul, va alimenta mecanisme de dizarmonie, de boală, adică forțe care duc la delir mistic. 2017 

ne ajută să descoperim credința reală și avem posibilitatea să vedem și primele rezultate, adică să 

înțelegem că facem parte dintr-o mare Lucrare, una care se referă în primul rând la evoluția 

individuală, la progresul personal și apoi, prin rezonanță cu cei care simt și gândesc la fel, să 

participăm la un proces de grup. 2017 nu este, prin definiție, un an mistic, însă fiecare va descoperi 

în alegerile pe care le va face acea putere încărcată de mister despre care nu poate spune aproape 

nimic, dar pe care o simte integrată în sistemul său de percepție, de gândire, de evoluție. În încercarea 

de a explica inexplicabilul un individ sincer va ajunge la fapta animată de credința de a participa la o 

mare lucrare. Doar prin acest proces anul 2016 are înțeles, doar prin necesitatea aprofundării 

experiențelor personale în acest mod lupta cu sine, cu morile de vânt, doar așa haosul anului anterior 

are un rost. În 2016 am exersat, iar acum participăm la competiție. 

Nu doresc să anticipezi ceea ce este deja prezentat de-a lungul acestui material pentru că aș 

scoate un element sau o idee dintr-un context. Cu toate acestea, doresc să subliniez faptul că avem 

motive serioase pentru a întâmpina anul 2017 cu bucurie. Nu înseamnă că este un an ușor, nici nu 

poate fi după un 2016 atât de tulburător, așa cum am anticipat și cum am prezentat în analizele 

săptămânale pe tot parcursul său, dar este un an plin de semnificații. Dintre toate elementele credința 

are rolul cel mai important, pentru că ea conține piatra filozofală, puterea cea mai mare, forța activă, 

nu pasivă, care poate produce schimbări fascinante, impresionante, de neînchipuit pentru stadiul pe 

care îl avem acum. 
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Astfel, fiecare lună va lucra cu sintezele într-un mod aparte, va invoca anumite instrumente, 

va remedia anumite neajunsuri și, prin comunicarea activă care există între perioade, va produce 

anumite rezultate. Unele ni se vor părea grele, altele deosebit de grele, dar sunt și perioade foarte 

bune, unele care devin așa prin influențe generale, altele care devin bune prin particularizarea impusă 

de semnul natal. Fiecare perioadă va lucra cu două tipuri de sinteze: sintezele pentru acțiune și 

sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere. Acestea reprezintă două direcții, una care activează 

prin acțiuni concrete, iar cealaltă care activează ca un resort subtil, cel dat de emoții, de gânduri, de 

aspirații. Deși prezentate din punct de vedere tehnic par foarte complexe, ele nu sunt decât expresii 

ale unor procese la care intuitiv fiecare apelează într-un moment ca acesta, când trebuie să sintetizeze. 

Abia, apoi, ne putem gândi că aceste sinteze își vor întinde tentaculele și către anii din urmă, nu doar 

către anul anterior, abia după aceea putem îndrăzni să lucrăm cu instrumente care au activat pe 

conjuncturi ce sunt din ce în ce mai diferite față de ceea ce trăim în momentul de față. În consecință, 

posibilitatea de expansiune prin aceste sinteze este una fabuloasă și fiecare individ, în funcție de 

puterea și de disponibilitatea de care dispune, va alege cât de mare să fie intervalul pe care-l 

sintetizează. Cert este că la finalul anului vom știi clar cum ne situăm, ce fel suntem, vom ști mai 

multe despre oameni, despre grupuri poate chiar despre rasa umană în ansamblu. 2017 devine, în felul 

acesta, un an de prag, de demarcație, dar și un an de concentrare. Ființele care participă la o lucrare 

mondială, cea care vizează îmbinarea dintre vechi și nou știu bine lucrul acesta. 

În toată această schemă a sintezelor, ciclurile planetare au un rol esențial. Pentru a nu ne 

depărta de specificul acestui material, sunt prezentate aici doar ciclurile planetei Marte și doar din 

perspectiva anului 2017. Celelalte cicluri, atât cele ce țin de raportul planetelor individuale între ele, 

dar și relațiile cu planete colective, celelalte cicluri care apar între planetele cu deplasare lentă vor 

face obiectul unui alt material. Referitor la anul 2017, informații despre impactul lor au fost inserate 

de-a lungul acestui material. Ciclurile planetei Marte pentru că sunt considerate cicluri tampon între 

cele individuale și cele colective trebuie cunoscute foarte bine pentru a folosi cât mai bine sintezele 

anului 2017. 

Așadar, un element foarte important care face parte din analiza anului 2017 este cel legat de 

tranzite, dar nu privite individual, ci prin calitatea pe care o îndeplinesc într-un anumit cuplu. Dintre 

acestea, cuprinse între Marte și Pluton care sunt 15 la număr, de o însemnătate mai mică sunt ciclurile 

care se construiesc între planeta Marte și următoarele. Aceste cinci cicluri care durează în medie doi 

ani, sunt importante pentru că toate împlinesc la un moment dat în anul 2017 una din faze. Celelalte 

elemente care țin de ciclurile personale, adică tranzitul Soarelui prin zodiac, a celorlalte planete 

individuale, ciclul lunar, ciclu draconitic, sunt inserate în analiza pe luni și apoi personalizate în 

analiza pe zodii. Este nevoie de informații suplimentare referitoare la aceste dispuneri dintre planete 

de la Marte până la Pluton pentru că 2017 este anul sintezelor și aceste sinteze cu care vom lucra au 

nevoie de repere. Așadar, prin creionarea acestor cicluri se dorește doar inventarierea unor repere și 

nicidecum epuizarea informațiilor referitoare la ele. 

În prezent, în cazul ciclurilor determinate de Jupiter și de Saturn cu celelalte planete, în afară 

de Marte, cu o singură excepție (ciclul Jupiter-Uranus), toate sunt în 2017 în descreștere. Ciclurile 

mari care se referă la evoluția umanității, nu doar la momentul acesta al istoriei în care existăm, sunt 

în creștere. De aici înțelegem că multe din pericolele pe care falșii profeți le lansează sunt doar o 

instigare la violență, doar mesaje confuze, doar erori născute dintr-o gândire imatură. Oricât de 

complicat este, oricât de dificil s-ar putea prezenta situația în momentul de față concluzia la care 

ajungem sau sinteza pe care trebuie să o facem și care, de regulă, ține de apanajul etapei de descreștere 

a unui ciclu, omenirea merge mai departe. Acum suntem în plin progres, împlinim așteptări de grup 

care se vor regăsi, în secolele viitoare, în karma planetei. Excepția data de ciclul Jupiter-Uranus, cel 

care este în creștere, față de celelalte indicate, în situația în care acesta este denumit ciclul progresului, 

nu reprezintă decât o consonanță misterioasă menită să sublinieze chiar această idee de evoluție. 

Ciclul progresului ne încurajează să ne deschidem către nou, în timp ce toate celelalte, fiind în 

descreștere, ne oferă toate instrumentele pentru a-l face cu prudență.  

Așadar, ciclurile pe care le determină Marte cu planetele de la Jupiter și până la Pluton fac 

trecerea între mesajul individual și mesajul colectiv, reprezentând zona tampon dintre ceea ce gândim 
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doar cu noi înșine și ceea ce suntem dispuși să împărtășim celorlalți. Aici, în această zonă, avem de 

parcurs cinci direcții importante: ciclul expansiunii (Marte-Jupiter), ciclul reglator (Marte-Saturn), 

ciclul entuziasmului și inițiativei (Marte-Uranus), ciclul sensibilității (Marte-Neptun) și ciclul 

curajului (Marte-Pluton). Toate aceste cinci direcții ne ajută să valorificăm aspectele subiective ale 

vieții cu scopul de a le împlini. Împlinirea lor se va realiza în două etape:  

- prima face referire la ciclurile determinate de Jupiter și Saturn separat, care se referă la epoca 

în care trăim; 

- cea de-a doua face trimitere la celelalte două cicluri determinate de Uranus și Neptun care 

fac referire la rasa umană în ansamblu, la civilizația de pe această planetă, nu doar la această epocă.  

Astfel, vom înțelege din prezentarea acestor cicluri care sunt acum impulsurile pe care vrem 

să le valorificăm, care este permisivitatea și gradul de receptivitate al epocii în care trăim și unde 

anume sunt încadrate acestea în schema de evoluție a rasei umane. Doar prin aceste trei direcții reușim 

să punem în valoare mult mai bine atracțiile misterioase care există în permanență între planete. Doar 

prin această repartizare înțelegem de ce unele sunt favorizate, iar altele nu, de ce uneori trecem prin 

perioade de restricții, de ce binele nu învinge atunci când credem noi și de ce pentru evoluție se cere 

uneori un preț atât de mare. Toate sunt etape, faze, lucrează cu ritmurile și atracția și respingerea, 

deplasarea către centru, adică adâncirea lor sau contractarea, sunt expresii ale unor mișcări cosmice 

de o mare profunzime și de un mare rafinament. 

Apoi, vom observa din această analiză a ciclurilor că există în continuare oameni care nu pot 

lucra cu vibrații înalte, oameni care nu se regăsesc în planul de transformare impus, spre exemplu, de 

cele trei cicluri care fac trimitere la evoluția rasei umane în ansamblu: ciclul evoluției (Uranus-

Neptun), ciclul războiului (Uranus-Pluton) și ciclul credinței (Neptun-Pluton). Vom vedea, că unii nu 

se regăsesc nici măcar în schema activă a ciclurilor planetare care fac trimitere la epoca în care trăim, 

dar au dorințe mari, sunt foarte activi pe ciclurile individuale, au impulsuri personale pe care le pun, 

cu insistență, la dispoziția celorlalți în zona tampon, adică vor lucra foarte bine cu ciclurile lui Marte. 

Cine nu are un rol activ nu înseamnă că este involuat, nu înseamnă că este o persoană importantă, ci 

înseamnă că are nevoie să își găsească rolul și misiunea pe această planetă, pentru că toți au așa ceva, 

toți dezvoltă un destin personal în consonanță cu destinele celorlalți. Oamenii aceștia care nu se 

regăsesc drept individualității într-o schemă de evoluție la nivel de epocă sau la nivel de rasă, fac 

parte dintr-o lucrare comună, adică nu au nume propriu, ci au doar o identitate de grup, adică vor fi, 

spre exemplu, greci, dar nu Aristotel, Hippocrate sau Arhimede. 

Pentru a înțelege cum anume anul 2017 face sinteze, cum ne deschide mintea către informații 

noi, cum ne învață să privim înapoi cu dragoste și acceptare, cu înțelegere și rafinament, avem nevoie 

să credem. 

 

Pentru a nu ne depărta de la scopul acestui material, vom aborda doar ciclurile planetei Marte, 

celelalte urmând să facă obiectul unei alte prezentări, chiar dacă fiecare dintre ele punctează anul 

2017 cu elemente specifice. Desigur, ele nu sunt pierdute, ci sunt integrate în analizele lunilor, 

decadelor, zilelor acestui an, ce se regăsesc, prin mesajele lor specifice, de-a lungul acestui material. 

Ciclurile lui Marte, tocmai pentru că au o durată mai mică, pot fi cuprinse și prin forțele sintetice, nu 

doar prin unghiurile pe care le realizează destul de des cu celelalte planete. Așadar, mesajul personal, 

impulsul care motivează sinteza are nevoie de un înțeles cuprinzător, adică să știm de ce se întâmplă 

așa și nu altfel, care este mecanismul general care poartă mesajul particularizat pe un unghi sau o 

poziție. În 2017, ciclurile lui Marte nu sunt mai importante decât altele, însă pe celelalte deja le privim 

ca pe niște structuri multianuale și este suficient să se facă trimitere în momentul potrivit la mesajul 

lor pentru ca înțelesul lor să integreze și mecanismul și particularitatea unghiului sau poziției. 
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CICLURILE PLANETEI MARTE                                   
DIN PESPECTIVA ANULUI 2017 

Generalități 

Ciclurile lui Marte sunt denumite și cicluri tampon, adică fac legătura între aceste constrângeri 

la nivel individual, prin celelalte cicluri date de tranzitele planetelor prin zodie, ciclurile lunare, cicluri 

draconitice, cele care urmează să se consume pe spațiul public și care să aibă o amprentă asupra 

comunității, asupra epocii sau asupra rasei umane în ansamblu. 

Ciclurile lui Marte sunt, în această analiză, în număr de cinci și fac referire la cinci directive 

importante cu care Marte lucrează atât în zona individuală, cât și pe spațiul public, atât în dimensiunea 

privată cât și în cea socială. Astfel, ciclul Marte-Jupiter este ciclu de expansiune, ciclul Marte-Saturn 

- ciclul reglator, ciclul Marte-Uranus - ciclul entuziasmului și inițiativei, ciclul Marte-Neptun este 

denumit ciclul senzitivității, iar, în final, ciclul Marte-Pluton este denumit ciclul curajului. Aceste 

direcții nu se regăsesc doar la nivel individual, ele nu se exprimă doar prin dorință, doar printr-un 

impuls personal, ci sunt regăsite și pe spațiul public în diverse combinații. În tipul acesta de analiză 

dorim să stabilim care este rolul fiecărui ciclu în această zonă tampon pentru anul 2017. 

Prin aceste cinci direcții reușim să ne valorificăm potențialul propriu prin interacțiuni 

accesibile cu ceea ce se află pe zona publică, din dorința de a impresiona, de a realiza sau de a puncta 

momentul cu o împlinire. De aceea, pentru ca lucrurile acestea să iasă dintr-o zonă personală, pasivă, 

pentru a ajunge pe o zonă publică, activă, este nevoie de expansiune, de un factor reglator, de 

entuziasm, inițiativă, de senzitivitate și de curaj. 

 

Ciclul Marte-Jupiter 

Pentru că mai este denumit și ciclul expansiunii, valorile pe care le promovează această 

combinație astrală urmărește prezentarea energiilor personale la un nou nivel. Nu toate lucrurile care 

sunt extinse, nu tot ceea ce primește amprenta expansiunii este și bun. Vom vedea în acest ciclu care 

sunt elementele bune și care sunt cele rele, cu precădere cele care sunt puse la dispoziția celorlalți. 

Prin această relație oamenii își dau seama când sunt chibzuiți, când sunt plini de resurse și activi, când 

sunt întreprinzători și când abuzează de forța fizică. Pe lângă acestea, în funcție de unghiurile care se 

construiesc între aceste două planete oamenii reușesc să exploreze diferite aspecte ale cinstei, ale 

dreptății sau ale inspirației. 

Actualul ciclu Marte-Jupiter a început pe 18 octombrie 2015, când cele două planete s-au 

întâlnit într-o conjuncție pe zodia Fecioară. De atunci și până în anul acesta s-au împlinit un sextil pe 

14 februarie 2016, un careu pe 6 octombrie 2016 și un trigon pe 2 decembrie 2016. Aceste unghiuri 

au fost inserate în analiza aplicată anului 2016, anul dihotomiilor periculoase, dar au fost abordate și 

în observațiile săptămânale. Acum privim relația dintre Marte și Jupiter la modul obiectiv, pe de o 

parte, dar și prin trăsătura definitorie care a apărut pe 18 octombrie 2015, de partea cealaltă. La 

momentul acela ascendentul momentului plasat în zodia Leu a adus o notă agresivă dorinței de 

expansiune prin faptul că Soarele, în calitate de guvernator al acelui moment, se afla atunci în opoziție 

cu Uranus. De aici înțelegem că în acest interval există o legătură foarte strânsă cu ciclul 

entuziasmului și inițiativei, cel construit de relația dintre Marte și Uranus. Astfel, plasarea Soarelui 

pe casa comunicării în această dimensiune, în acest ciclu, arată că în privința expansiunii avem de 

învățat, ne vom afla în fața unor provocări care ne vor cere să acceptăm lecțiile celorlalți, să ne 

îmbogățim patrimoniul informațional, să acceptăm că nu știm suficient de multe și că este cazul să 

mai învățăm și de la alții. Dacă facem o ușoară extensie și comparăm ciclul Marte-Jupiter cu ciclul 

Marte-Uranus față de care se subordonează, vom vedea că și acesta din urmă pare a avea o legătură 
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foarte interesantă cu ciclul Marte-Saturn, ciclul reglator. Din această cauză nu putem stabili că această 

relație de subordonare între ciclul Marte-Jupiter și ciclul Marte-Uranus merge pe schema clasică, 

adică primul ocupă prezidiul, iar celălalt îi transferă din planuri, pentru că în cazul de față, în 2017, 

ciclu Marte-Uranus se adaptează nevoilor personale după un factor reglator, adică după ciclul Marte-

Saturn, cel care are o relație de echilibru cu ciclul Marte-Jupiter. Deci toate acestea fac parte dintr-un 

complex, dintr-un mecanism amplu. De oriunde pornim, traseul se încheie la fel și prin această 

împlinire înțelegem că, strict în această ecuație, strict în 2017, fiecare dintre cele trei cicluri are o 

importanță la fel de mare pe zona publică precum celelalte. 

Subordonarea pe care Marte-Jupiter o are față de Marte-Uranus capătă, așadar, rolul de 

nevoie. Nevoia pe care o vom simți pornind din ziua de 18 octombrie 2015 se axează cu precădere pe 

creație, construcție, devenire. Cele două planete în conjuncție se plasează pe casa hrănirii și din 

această cauză expansiunea cu care se ocupă acest ciclu se susține prin asimilare. Pe alte cicluri Marte-

Jupiter, lucrurile acestea vor fi încadrate diferit, acum însă expansiunea are nevoie să asimileze cât 

mai mult pentru a-și menține forța sa de acțiune. 

Astfel, expansiunea, privită ca zonă tampon între o dimensiune personală, dornică de afirmare, 

și un mediu social prielnic pentru așa ceva, se face în intervalul 18 octombrie 2015 - 7 ianuarie 2018. 

Pentru că în momentul inițierii acestui ciclu cele mai multe dintre elementele astrale sunt plasate în 

primul cadran, avem nevoie să ne cunoaștem bine intențiile, dorințele sau ambițiile. Cel care își 

recunoaște bine impulsurile, cel care pornește la drum cunoscând precis aceste elemente, care nu le 

ignoră considerând că nu sunt importante sau că trebuie să fie importante pentru că se vor adapta pe 

parcurs, va considera că trebuie să-și supună idealul propriu idealului celorlalți, adică răstălmăcește, 

înțelege altfel această relație de subordonare dintre ciclurile Marte-Jupiter și Marte-Uranus. Când 

cercul se închide, adică atunci când intră în schemă vibrațiile ciclului Marte-Saturn, cel care plasează 

conjuncția celor două planete pe prima casă, cea care accentuează valorile temperamentului și ale 

personalității, oamenii își dau seama că, de fapt, nu a fost vorba de nicio subordonare, ci doar de un 

schimb echilibrat, de respect pentru împliniri, pentru completare, pentru mobilitatea valorilor. Acest 

lucru îl consultăm și din plasarea următoarei conjuncții dintre Marte și Jupiter, adică inițierea 

următorului ciclu în 7 ianuarie 2018 de pe casa I. Acceptarea valorilor celorlalți prin toleranță nu se 

face de la sine tocmai pentru că Soarele, în calitate de guvernator al inițierii acestui ciclu, primește 

raze dure din partea lui Uranus. Nesiguranța va fi elementul de ordine și pe baza acestei ei oamenii 

vor accepta valorile celorlalți fără discernământ, fără filtru, fără a opune rezistență. Cu alte cuvinte, 

acest ciclu Marte-Jupiter, care mai este denumit și ciclul expansiunii, poartă în această perioadă 2015 

- 2018 amprenta nevoii de a consolida discernământul. Cei care nu au discernământ sau care, dacă-l 

au, nu-l respectă, vor explora mult mai intens relațiile negative dintre cele două planete, atât pe faza 

crescătoare, cât și pe faza descrescătoare. Astfel, acești oameni vor avea mari probleme în a se face 

înțeleși, în a fi acceptați într-un grup la începutul lunii octombrie 2016, spre finalul lunii februarie 

2017 și pe finalul lunii iunie 2017. 

Ceilalți, își pot aduce aminte că finalul lunii octombrie 2015 a reprezentat o perioadă bună, în 

care au fost respectați, au fost promovați, li s-a spus că lucrează bine, li s-a transmis, atât verbal cât 

și nonverbal, încredere. Apoi, își vor aminti că au mai cunoscut câteva momente de progres în 

mijlocul lunii februarie 2016, în prima decadă a lunii decembrie 2016 și vor mai avea și în anul acesta, 

în 2017, în mijlocul lunii mai și spre finalul lunii august, parte de aceleași aprecieri și realizări. Pe 

acești oameni ciclul expansiunii îi ajută să le transmită celorlalți din discernământul pe care-l au deși 

ei nu vor percepe lucrul acesta. Pentru că acest ciclu al expansiunii se bazează foarte mult pe 

asimilare, exemplu pe care-l oferă ei este cel de flexibilitate. Se arată mult mai valoroși în 

discernământul pe care-l au cu cât acceptă mai ușor părerile celorlalți, sunt mai toleranți, împart din 

ceea ce au. Ceilalți, la momentul la care cele două planete ating gradul maxim al unor unghiuri 

negative, se lovesc de complicații, de probleme care le vor accentua sentimentul de nesiguranță și 

care, în egală măsură, vor deveni argumente în favoarea respingerii părerii celuilalt sau pentru 

zgârcenie. Astfel, la începutul anului 2018, când va debuta următorul ciclu Marte-Jupiter, de această 

dată cu Marte în domiciliu nocturn, pe zodia Scorpion, cei care au dovedit discernământ, care au 

asimilat ușor și care respectă valorile care le-au fost transmise se vor uita în urmă cu bucurie și vor 
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avea o atitudine pozitivă față de ceea ce au construit. Ceilalți vor considera că nu au construit ceea ce 

și-au dorit, că și-au pierdut vremea degeaba, că au fost obligați de diferite persoane sau conjuncturi 

să facă ceea ce nu le place. Și nu va fi o simplă observație. Vor avea o teamă de acum încolo față de 

situațiile similare, considerând că, de fiecare dată când se pune problema expansiunii, ei trebuie să 

facă ceea ce le place. Ciclul următor, care începe pe 7 ianuarie 2018, va semăna oarecum cu acesta 

pentru că va aduce guvernatorul momentului pe casa comunicării, iar Soarele va fi în conjuncție cu 

Pluton și din această cauză va persista acest sentiment că problemele se continuă în aceeași formă și 

în următorii doi ani. Această similitudine va fi percepută ca o predestinare a binelui sau a răului, dar 

nu ca o continuitate. În realitate, nu este vorba de nimic impus sau de faptul că unii sunt mai norocoși 

decât alții, ci doar de disponibilitatea cu care alegem să ne folosim discernământul. Continuitatea pe 

acest ciclul ne spune că expansiune este un fundal, un cadru ce arată gradul de utilizare a 

discernământului. 

 

Ciclul Marte-Saturn 

Ciclul Marte-Saturn mai este denumit și ciclul reglator, tocmai pentru că intervine în mod 

direct prin încredere, disponibilitate față de muncă și autocontrol. Acest ciclu a debutat pe 24 august 

2016 și se va încheia la începutul lunii aprilie 2018. De-a lungul anului 2017 vom traversa două 

careuri, unul pe faza crescătoare și unul pe faza descrescătoare, două trigoane, câte unul pentru fiecare 

fază, o opoziție, cea care se va consuma pe finalul lunii mai 2017, dar și un sextil de pe faza 

descrescătoare care se va consuma în prima decadă a lunii decembrie 2017. Asta înseamnă că factorul 

reglator vine în anul 2017 cu mesaje care țin de dihotomiile periculoase, de ceea ce cere observații 

pertinente, de disciplină, de muncă, nu de primul impuls. 

Pentru că Jupiter este planeta care guvernează momentul de conjuncție dintre Marte și Saturn, 

adică începutul acestui ciclu, există o legătură foarte strânsă între ciclul Marte-Jupiter, cel pe care l-

am prezentat anterior, și cel de față. Cu alte cuvinte cerul expansiunii, adică ciclul Marte-Jupiter care 

are cu ciclul Marte-Uranus o relație de subordonare, de schimb de informații, impune asupra ciclului 

Marte-Saturn, cel pe care-l analizăm aici, etaloane, măsuri, îi dă de lucru, dar îi cere și rezultate 

imediate. 

Cu alte cuvinte, modul în care abordăm disciplina și respectul, schemele de lucru care ar trebui 

să ducă la permanentizare, să stabilizeze un tipar sau să îndeplinească anumite obiective cer o 

experiență care nu este specifică acestui ciclu, adică vor invoca experiențele expansiunii. Pentru că, 

am văzut în ciclul anterior, expansiunea în această etapă, în această perioadă istorică se face prin 

asimilare de informații, munca trebuie să înnobileze, respectul trebuie să ne dea satisfacție, 

stabilizarea prin echilibru și disciplină trebuie să producă o reformă ușor de înțeles pentru om și, mai 

ales, una flexibilă. Din această cauză, de câte ori trecem prin unghiuri negative, revolta împotriva 

regulii este, de fapt, revolta împotriva informațiilor noi care nu își găsesc repede locul în schemele 

cunoscute. Astfel, momentul de revoltă împotriva acestor scheme sau reguli pe care nu le înțelegem 

foarte bine, pe care le privim ca pe niște poveri suplimentare, vor deveni mult mai vizibile spre finalul 

lunii ianuarie 2017 când se împlinește un careu pe faza ascendentă, la finalul lunii mai 2017, când se 

atinge opoziția perfectă dintre aceste două planete sau în mijlocul lunii octombrie 2017 când se va 

împlini careul de pe faza descendentă. Și în privința acestui ciclu, la fel cum se aplică și în cazul 

celorlalte, există diferențe între careul care se realizează pe faza ascendentă și cel care se realizează 

pe faza descendentă. Astfel, spre sfârșitul lunii ianuarie 2017 regulile acestea vor fi respinse pentru 

că nu sunt înțelese, iar în mijlocul lunii octombrie 2017 vor fi respinse tocmai pentru că există o 

experiență a respingerii, adică, din acest punct de vedere, ne vom comporta la finalul anului așa cum 

am făcut-o la începutul anului. Din această cauză, relația dintre Marte și Saturn, privită prin 

particularitatea anului sintezelor (2017) nu ne ajută să integrăm în structura de bază elemente noi, ci 

doar să le așezăm pe acestea pe care le deținem deja într-o ordine precisă. De aici înțelegem că mult 

mai utile pentru evoluție în acest an 2017, din ciclul reglator, sunt unghiurile pozitive. Astfel, la 

începutul lunii martie 2017 când se împlinește trigonului dintre Marte și Saturn pe faza ascendentă, 
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oamenii vor arăta disponibilitate pentru a suplimenta schema pe care o folosesc deja. Dacă lucrează 

la un proiect sunt dispuși să suplimenteze orele de lucru pentru a face rezultatele finale mult mai bune. 

Nu vor putea să se extindă, nu vor putea să aplice expansiunea prin asimilarea în acest proiect a unor 

elemente care nu au fost prevăzute la început, adică pe finalul lunii august 2016, când a început acest 

ciclu. Reglarea se va face prin consolidarea seriozității, a disciplinei de lucru și prin conștientizarea 

respectului. Același respect îl vom conștientiza și pe finalul lunii august 2017, când se va împlini 

trigonul pe faza descendentă și când aceste elemente pe care le-am experimentat la începutul lui 

martie se confirma, adică nu doar ne întâlnim din nou cu ele, ci le vedem și primele frunzulițe. La fel 

se va întâmpla și la începutul lunii decembrie, însă într-un alt mod, mai mult ca o analiză, ca o sinteză, 

ca o concluzie. 

Rolul acestui ciclu în acest sector tampon care face legătura între elementele personale și cele 

sociale este acela de a ne oferi motivații pentru stabilitate și progres. Nu totul se realizează în această 

viață prin plăcere, bucuria nu are nevoie să fie raportată doar la ceea ce încântă sau exaltă. Bucuria 

care se naște din respect sau din muncă, cea care îl ajută pe individ să acorde credibilitate bunurilor 

celorlalți, patrimoniului celorlalți atunci când acestea sunt mai bune, mai valoroase sau mai puternice 

conferă rezultate durabile pentru că ele se susțin pe schimbul de experiență. Omul, fiind o ființă 

socială, are nevoie nu doar de elemente personale pentru a găsi un loc potrivit în societate, ci și de 

aprecierile celorlalți. Aceste aprecieri nu pot fi elemente durabile decât dacă găsesc în forul interior 

un echivalent. Cel care muncește va aprecia munca celorlalți, cel care are timp să se bucure de ceea 

ce creează își va găsi timp să se bucure și de creațiile celorlalți. Ciclul Marte-Saturn lucrează cu aceste 

instrumente ale gândirii superioare care dau dimensiunii personale un elan suficient de puternic și de 

durabil încât realizările viitorului să depindă și de aportul personal constant, nu doar de impulsuri de 

moment, de curiozitate, de entuziasm expansiune sau alte motivații. 

Pentru că trăim într-o societate care se susține foarte mult pe schimbul acesta de valori dintre 

oameni, dar care încurajează izolarea, autodevorarea prin vicii, sentimentele confuze sau lipsa de 

respect față de liniște, acest ciclu Marte-Saturn reglează în conștiința individului motivul pentru 

reușită, deci avem nevoie să vedem clar că reușita ne ajută să nu ne risipim pe parcurs, iar pentru a 

obține această putere apelăm de fiecare dată la ciclul Marte-Saturn. 

Acest ciclu se va finaliza pe 2 aprilie 2018 când Marte și Saturn se vor întâlni pe zodia 

Capricorn. Atunci ascendentul momentului va fi plasat pe zodia Balanță, iar Venus din Taur va realiza 

o conjuncție, în limita toleranței admise, cu Uranus din Berbec. Am văzut și în ciclul anterior, ciclul 

expansiunii (Marte-Jupiter) că Uranus a avut un rol esențial. Descoperim acum că această planetă va 

avea un cuvânt important de spus și în următorul ciclu Marte Saturn care va începe pe 2 aprilie 2018. 

În cazul de față, avem nevoie să nu uităm de-a lungul lui 2017, de fiecare dată când ne alegem un 

motiv pentru reușită sau un argument pentru a merge mai departe, că iubirea, sentimente frumoase, 

rafinamentul, bucuria de a lucra cu faptele bune pentru a le înmulți, nu  doar pentru a le consuma, 

reprezintă martorul, elementul care se ascunde în spatele reușitei garantate. Venus, în calitate de 

guvernator al momentului de conjuncție dintre Marte și Saturn pentru ciclul următor, arată că acum, 

în 2017, ne pregătim să înțelegem că a fi consecvent nu înseamnă a fi fericit (împlinire), ci înseamnă 

a iubi ceva frumos sau a iubi ceva care este frumos pentru sine (creștere prin sentiment constructiv). 

Acel frumos participă la procesul de reconstrucție personală și devine un element important în această 

schemă denumită generic “ciclu reglator”, în această construcție care ne conferă echilibrul și 

stabilitatea. 

 

Ciclul Marte-Uranus 

Ciclul Marte-Uranus mai este denumit și “ciclul entuziasmului și inițiativei” pentru că aduce 

într-o fuziune perfectă două energii active, puternice care au nevoie întotdeauna de un factor de 

reglare pentru a nu se distruge una pe cealaltă. Pentru că se poate ajunge foarte departe cu această 

energie a ciclului entuziasmului și inițiativei se face trimitere la o planetă care reduce intensitatea, 

așa cum este Saturn, sau care îndreaptă atenția către interior, așa cum sunt acum planetele Neptun și 
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Pluton. De aici înțelegem că pentru această zonă tampon între valorile personale și dimensiunea 

socială ciclul Marte-Uranus are un rol absolut esențial, nu doar pentru faptul că vine să ne ofere 

posibilități de exprimare, ci aduce o dinamizare puternică. Dacă nu ar face apel la acest factor de 

reglare, care nu ține doar de Saturn și de relația sa cu Marte, adică nu ține doar de ciclul reglator, ci 

și de alte planete care au alt ritm de lucru, care nu explodează și nu distrug, atunci schema aceasta pe 

care o promovează planetele Marte și Uranus într-un ciclu ar fi fost dominată de distrugere. Asta 

înseamnă că vibrația acestui sector este foarte permisivă față de reperele care sunt construite cu alte 

cicluri. Din această cauză, de fiecare dată când se împlinește un unghi major dintre aceste planete se 

pune problema autocontrolului, chiar atunci când una dintre planete trece printr-o zodie care 

diminuează expresia dinamică. Pentru a se menține echilibrul, întotdeauna un unghi dinamic dintre 

Marte și Uranus cere ajutorul unei planete care favorizează interiorizare. 

Ciclul Marte-Uranus debutează pe 27 februarie 2017 și se încheie pe 13 februarie 2019. Asta 

înseamnă că primele două luni ale anului 2017 aparțin ciclului anterior, cel care a pornit din 11 martie 

2015. Dacă această conjuncție a lui Marte cu Uranus în ciclul anterior s-a produs peste Coada 

Dragonului, semn că distrugerile și frământările sociale au schimbat sensul entuziasmului și 

inițiativei, orientând direcția acestuia către distrugere, conjuncția celor două planete din 27 februarie 

2017, care se realizează pe o casă de finalitate, pe casa a IV-a, arată că personajele care au folosit 

entuziasmul și inițiativa pentru a crea haos, pentru a lansa mesaje confuze sau a promova instabilitate 

sunt înlăturate sau intră într-un proces de decădere ce se va finaliza odată cu ciclul, adică în mijlocul 

lunii februarie 2019. 

Cu toate că cerul anterior a fost foarte important la capitolul distrugeri, faptul că mai avem 

două luni de parcurs din acest interval nu este lipsit de importanță. Conjuncția anterioară s-a produs 

tot pe o casă de finalitate, însă faptul că în preajma acestui punct se află Coada Dragonului, legăturile 

cu trecutul au fost atât de puternice, fire ale destinului care au cerut să se concretizeze în acest interval 

de aproximativ doi ani au fost atât de insistent orientate către uzurpare sau frământare socială încât 

practic rolul de finalizare, acela care vine din casa pe care această conjuncție o ocupau, a trecut în 

planul secund. Acum, în 2017, când conjuncția celor două planete se consumă tot pe o casă de 

finalitate, alta decât cea din 2015, Jupiter, de pe casa imaginii sociale, trimite o opoziție către acest 

punct și atrage această conjuncție dintre Marte și Uranus într-o altă dispută socială, într-un careu în 

T pe semne cardinale ce are planeta Pluton ca focar. Asta înseamnă că elementul de reglare al ciclului 

Marte-Uranus care se deschide în fața noastră începând cu 27 februarie 2017 va face apel la planeta 

Pluton pentru a se adapta noilor condiții sociale, pentru a nu fi explorat prin trăsăturile sale distructive. 

Entuziasmul și inițiativa au nevoie doar de o picătură de curaj în plus, dar nu la modul general, nu 

pentru a deschide noi trasee, ci pentru a ne împăca cu valorile trecutului, pentru a armoniza acest 

careu în T pe semne cardinale, pentru a pune dragostea acolo unde curajul a fost folosit în mod abuziv. 

S-ar putea ca această picătură de iubire să vină din ciclul Marte-Saturn, cel care se încheie pe 2 aprilie 

2018. Adică abia din aprilie 2018, când acest ciclu Marte Uranus se află la jumătatea sa, să se poată 

identifica acest factor afectiv care să transforme curajul care strică în curaj care clădește. Până atunci 

trecem prin momente complicate, intense, în care orice element nou arată că nu se poate instala decât 

dacă distruge ceva. 

Dintre toate ciclurile tampon, cele care sunt determinate de unghiurile pe care Marte le 

împlinește cu planetele situate de la el încolo, acest ciclu Marte-Uranus se află în 2017 doar în 

creștere. Celelalte oferă anului 2017 posibilitatea de a explora atât elemente ce țin de faza crescătoare 

cât și elemente ce țin de faza descrescătoare. Ciclul Marte-Uranus, care debutează pe 27 februarie 

2017, atinge primul sextil la finalul lunii mai, apoi, spre finalul lunii iulie, se împlinește careul de pe 

faza crescătoare, la începutul lunii septembrie trigonul de pe faza crescătoare și la început de 

decembrie cele două planete se vor afla într-o opoziție perfectă, după care ciclul intră în faza de 

descreștere. Din acest punct de vedere, anumite trăsături reiau probleme care s-au desfășurat de-a 

lungul anului 2015. Anterior, cele două planete s-au întâlnit într-o conjuncție cam în aceeași perioadă 

a anului, cu o mică diferență, adică în prima parte a lunii martie și tot anul 2015 ne-am aflat în faza 

crescătoare a acestui ciclu. Elementele de inițiativă și entuziasm, trăsăturile noi care au venit spre noi 

în anul 2015 au lăsat această amprentă a faptului că orice element inovator trebuie să distrugă ceva. 
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În cazul ciclului de față, momentele de careu sunt cele mai puternice. Dacă pe faza crescătoare 

lucrurile acestea vor fi relativ ușor de observat și de controlat, pe faza descrescătoare vom avea două 

careuri, unul care se va împlini pe 16 mai, iar celălalt pe 19 septembrie. Situația aceasta va accentua 

o notă agresivă, una care impune reguli chiar dacă acestea nu sunt bune, chiar dacă nu au fost 

verificate. Faza crescătoare va fi, așadar, dominată de senzația că ne aflăm într-un crescendo al 

schimbărilor, însă marile probleme ale acestui ciclu se vor consuma în intervalul 16 mai - 19 

septembrie 2018, deci nu în anul 2017, cel care ne interesează cel mai mult în acest tip de analiza. 

Se ridică, astfel, un semn de întrebare destul de serios față de consecințele entuziasmului și 

inițiativei. Unii vor spune că aceste energii pe care le numesc entuziasm și inițiativă ne duc spre 

progres, însă progresul nu a fost constatat nici în ciclul anterior și nu va fi constatat nici în faza 

ascendentă a ciclului curent, adică în anul 2017. În felul acesta se poate explica de ce în 2017 plutește 

peste tot motivele de expansiune, dar lipsește entuziasmul, încrederea. Entuziasmul și inițiativa nu ne 

duc spre progres chiar dacă Uranus, cel care se află acum în atenția noastră prin ciclul pe care îl 

formează cu Marte, definește ciclul progresului împreună cu Jupiter și care este, după cum vom vedea 

mai încolo, singurul în creștere dintre ciclurile sociale, adică ciclurile lui Jupiter și ciclurile lui Saturn. 

Această coincidență interesantă care arată că ciclul Marte-Uranus este singurul în 2017 în creștere la 

fel cum este și ciclul Jupiter-Uranus, ciclul progresului, ne lasă impresia că mesajele care vin pe 

această filieră a entuziasmului și inițiativei duc obligatoriu spre progres, chiar dacă participanții sunt 

blazați. Noi, pentru că studiem astrologia, nu ne putem lua după aparențe. Știm că aceasta va fi 

percepția generală, acestea vor fi mesajele transmise de-a lungul anului 2017, însă adevărul va fi aflat 

în intervalul 16 mai - 19 septembrie 2018, adică între cele două careuri de pe faza descrescătoare. 

Similitudinile, pe care anumite personaje le-au folosit în ciclul anterior Marte-Uranus ce a debutat în 

martie 2015 și care ne-a adus atât de multe frământări sociale dominate de clara percepție a faptului 

că noul trebuie să distrugă, s-au bazat foarte mult pe reminiscențele trecutului. De aici deducem că, 

de fapt, ciclul anterior Marte-Uranus a adus entuziasmul și inițiativa care au pus în practică un plan 

mult mai vechi. Acesta este sectorul în care cele două cicluri Marte-Uranus, cel care a început în 2015 

și cel care a început în 2017, se întâlnesc. În continuare se va implementa același plan vechi de 

construire a unor imagini sociale greșite care au statut de etapă finală într-un proiect foarte amplu 

care depășește trăsăturile zonei tampon, adică se face apel la alte cicluri, nu la cele ale lui Marte. 

Pentru că cea mai accesibilă legătură este cu ciclul progresului (Jupiter-Uranus), din cauza lui Uranus, 

dar și pentru că este singurul ciclu social în creștere, oamenii vor avea impresia că toate aceste 

frământări au un final bun. Dacă există un final bun atunci îl vom constata între cele două careuri de 

pe faza descrescătoare, în 2018, însă după cum au evoluat lucrurile în ultimii doi ani referitor la acest 

ciclu, după cum evoluează în anul 2017, sunt puține șanse ca mesajele pe care le vom primi în 

intervalul 16 mai - 19 septembrie 2018 să fie foarte bune. 

Astfel, începând cu 27 februarie, când cele două planete se vor afla în conjuncție și se va iniția 

un nou ciclu ce va dura doi ani de zile, momentele de sextil sunt cele care ne oferă posibilitatea să 

găsim foarte aproape de noi sau ascuns prin cufărul cu amintiri factorul care ne reglează. În 

momentele de careu ne vom revolta împotriva a ceea ce am observat, vom face o selecție negativă, 

vom considera că toate lucrurile care nu s-au împlinit sau care dor nu sunt altceva decât obstacole în 

calea fericirii. Când cele două planete vor fi în trigon, atât pe faza ascendentă cât și pe faza 

descendentă, apar momentele de inspirație. Relațiile sociale se dezvoltă și practic acesta este 

momentul în care se poate vorbi de o legătură reală între entuziasm, inițiativă și progres, între ceea 

ce vrem să scoatem din zona intimă și să transformăm în statut social sau în realizare publică. 

Întotdeauna opozițiile dintre Marte și Uranus sunt distructive. Astfel, începutul lunii decembrie, din 

punctul de vedere al acestui ciclu, devine distructiv prin mesaje ciudate, prin inflexibilitate, prin faptul 

că transformă în eveniment social mofturile sau pretențiile personale ale unor lideri care din diverse 

motive, mai mult personale, nu se mai pot controla. 

Cei care, de felul lor, sunt oameni liniștiți, vor privi evenimentele acestui ciclu, adică tot ceea 

ce vine ca entuziasm sau inițiativă, prin ceea ce au traversat în intervalul 2015-2017 și vor aborda 

aceste elemente novatoare cu o anume rezerva. Acești oameni, la momentul acela, vor deveni vedete, 

adică vor fi declarați “curajoșii anului 2017” pentru că nu se vor păcăli, nu vor vedea în aceste 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

17 

elemente noi nicio dovadă de progres, ci de rezistență. Rezerva lor, reținerea și maturitatea lor sunt 

dovezi de curaj și asta pentru că planeta Pluton le susține de-a lungul acestui an observațiile, dar nu 

oricum, ci pe baza unor experiențe care s-au consumat în ultimele două luni ale anului 2016, adică în 

primele luni ale fazei ascendente aferente ciclului curajului, ciclul Marte-Pluton. Așadar, curajul lor 

nu este întâmplător, ci doar expresia unei maturități la care nu vor să renunțe. Ei vor ști că progresul 

nu se impune cu forța, ci el trebuie să dovedească faptul că ocupă o poziție superioară elementului pe 

care ar vrea să-l înlocuiască și se impun prin superioritatea în sine. Având în vedere faptul că ciclul 

Jupiter-Uranus este în creștere, dar, de-a lungul lui 2017, el este în faza de opoziție, acest progres, 

care este exagerat în termenii săi pozitivi, se impune cu forța. Oamenii curajoși știu că exemplul 

personal le vorbește de la sine și că respectul nu poate fi impus, ci câștigat. În această dimensiune 

tampon, în această zonă în care entuziasmul și inițiativa fac parte din preocupările individului care își 

caută un loc în societate, curajul are nevoie să se susțină prin această observație simplă: respectul nu 

se impune, ci se câștigă. 

 

Ciclul Marte-Neptun 

Ciclul Marte-Neptun mai este denumit și ciclul senzitivității pentru că accentuează acea natură 

emoțională pe care omul nu este obișnuit sau poate nu este suficient de bine educat să o folosească. 

În mod obișnuit, relația aceasta dintre Marte și Neptun face trimitere la ceea ce ne obsedează cel mai 

mult, la elementele care penetrează sfera personală și ne lansează mesaje prea tentante, ne face să fim 

prea entuziasmați sau fanatici, prea determinați pentru a obține un anumit avantaj sau prea indiferenți 

pentru a-l ignora. 

În schema aceasta pe care o analizam aici ciclul Marte Neptun este o mare ciudățenie. În 

primul rând el debutează cu o conjuncție între aceste două planete chiar în prima zi a anului 2017, 

dimineața devreme. Apoi, la nici mai puțin de trei luni, împlinește primul aspect, un sextil, pentru a 

arăta că tot ceea ce este senzual, rafinat sau pregnant în viața unui individ trebuie să fie reformulat. 

În felul acesta, prin această senzitivitate, individul ia contact cu o formă de abstinență, de reținere ca 

și cum toate emoțiile trebuie să fie racordate la această cerință. 

Din acest punct de vedere, ciclul Marte Neptun nu este cu nimic mai special față de celelalte, 

adică nu vine cu elemente noi, nu ne bulversează conștiința sau nu ne constrânge să abuzăm de forță, 

ci ne îndeamnă să vedem tot ceea ce se află în jurul nostru doar printr-o experiență pozitivă. Din 

nefericire, schema aceasta pozitivă este mult prea dependentă de ciclul expansiunii, adică de 

evenimentele care ne ajută să acumulăm multe informații. Se întâmplă lucru acesta pentru că 

ascendentul momentului de conjuncție dintre Marte și Neptun se află în zodia Capricorn, iar Saturn, 

guvernatorul acestei zodii, se află în momentul acesta în Săgetător în conjuncție cu Junon, asteroidul 

asocierilor. În felul acesta, planeta Jupiter, atât individual, cât și prin ciclul pe care îl determină 

împreună cu Marte, are o putere majoră de influență asupra a ceea ce simțim și recepționăm din 

mediul ambiant. 

Ceea ce este interesant la acest ciclu Marte-Neptun vine din faptul că Coada Dragonului se 

află foarte aproape de această conjuncție ceea ce înseamnă că experiențele trecute, ceea ce a fost legat 

de sentimentul de umanitate, ceea ce ni s-a părut foarte important la un moment dat, dar nu am obținut 

pentru că nu ni s-a permis, primește acum o libertate teribilă. Se pare că oamenii vor avea clar senzația 

că libertatea aceasta este comandată de un for interior. 

Trebuie să recunoaștem însă că emoțiile care vin în acest ciclu al sensibilității, cel care 

debutează în prima zi a anului 2017 și va ține până pe 7 decembrie 2018, se află sub tutela emoțiilor 

superioare. Conjuncția aceasta, chiar dacă se realizează pe casa I, chiar dacă această casa împreună 

cu complementara sa ține sub prizonierat axa Leu-Vărsător (axa interceptată), revelația specială care 

se realizează cu planeta Saturn de pe casa iubirii primite arată că sentimentul de libertate, sistemul de 

valori care a susținut instrumentele ce combat slăbiciunile și dependența de un viciu sunt acum trecute 

în prim plan pentru că fiind vorba de emoție, indiferențele personale, cuprinse de intervalul dat de 

prima zi a anului 2017 până pe 7 decembrie 2018, îi vor face pe oameni mult prea egoiști, preocupați 
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doar de interesul personal, doar de ceea ce îi propulsează. În cele mai multe din cazuri lucrurile 

acestea vor fi pozitive, dar trebuie să luăm în calcul faptul că aceste cicluri sunt de trecere, adică sunt 

pasagere. Nu ne putem construi idealuri foarte înalte pe baza acestor emoții conjuncturale. S-ar putea 

ca mulți dintre cei care au urmărit să obțină anumite avantaje sociale să le obțină chiar în acest interval 

adică pornind din prima zi a anului 2017 până spre finalul anului 2018, dar după aceea să nu se mai 

bucure de atenție. Asta înseamnă că și-au folosit emoția pentru glorie, dar și-au transformat gloria 

într-o efemeridă. Problema aceasta a alegerii, a discernământului sau a preferințelor superficiale ori 

profunde face parte din gama preocupărilor omului în anul 2017. Ciclul acesta Marte-Neptun, care le 

vorbește oamenilor despre cum să-și coordoneze sentimentele pentru a fi eficienți, pentru a fi profunzi 

sau pentru a nu se risipi, oferă anului 2017 atât faza ascendentă, cât și o parte din fraza descendentă. 

Asta înseamnă că trigonul de pe faza descendentă se va consuma pe finalul anului 2017 ceea ce 

înseamnă că este obligatoriu de împlinit un moment de analiză, idealurile trebuie să își atingă puncte 

finale, chiar dacă demersurile în care suntem implicați nu se vor finaliza, chiar dacă emoțiile pe care 

le avem față de aceste demersuri mai au nevoie de schimbări importante. 

Astfel, ciclul Marte-Neptun devine un interval al combinațiilor ciudate. Oamenii ar trebui să-

și ofere în această perioadă libertatea de a simți și de a percepe, să-și permită să fie interesați de ceea 

ce le oferă viziune de ansamblu pentru că dorințele, pentru mulți ani de-acum încolo, nu doar pentru 

doi ani cât ține acest ciclu, susțin toate direcțiile acestea. 

Există însă și lucruri rele care se pot consuma de-a lungul acestui ciclu Marte-Neptun. Atunci 

când se va împlini un careu, oamenii se vor simți trădați, otrăviți de sentimentele celorlalți, îngrijorați 

față de promisiunile care nu pot fi realizate ca și cum acestea nu sunt împlinite cu reavoință. Apoi, la 

scurt timp, când se va împlini trigonul dintre Marte și Neptun, apar în preajmă oamenii care ne ajută 

să simțim profund, să înțelegem suferința, să nu furăm, să nu atentăm la bunurile celorlalți, să 

acceptăm transformarea socială ca pe un element absolut esențial pe care trebuie să îl facem în această 

viață. Referitor la această experiență de viață, anul 2017 se va arăta foarte generos, însă nu același 

lucru se poate spune despre anul 2018. 17 februarie 2018 se va împlini careul dintre Marte și Neptun, 

foarte aproape de perioada în care se vor împlini cele două careuri dintre Marte și Uranus, despre care 

am aflat mai sus, că sunt cauzatoare de probleme, ne va oferi indicii profunde despre realitate, despre 

progres. 

Astfel, dacă în mijlocul lunii mai 2017 regretul ni se va părea foarte greu, va trebui să avem 

răbdare până în a doua parte a lunii februarie pentru a vedea cât de greu poate fi regretul în acest 

ciclu. Referitor la ciclul dintre Marte și Neptun trebuie precizat că nu este deloc puțin lucru să îl avem 

pe Saturn guvernator, pentru că restricția impusă ca element reglator face trimitere la sentimentul de 

justiție, de echilibru, de dreptate, care nu prea își găsește locul în ciclul Marte-Neptun. Asta înseamnă 

că în acest ciclu emoțiile vor avea o componentă instabilă, că ele vor putea fi explorate pentru a 

distruge sentimentul de libertate ori pentru a zăpăci mai mult mintea celui care se află într-o perioadă 

de formare. Nu este, de altfel, o perioadă istorică prea bună pentru a face un salt din punct de vedere 

afectiv. Cine va dori să progreseze la acest capitol, va avea nevoie să exploreze la maximum 

unghiurile pozitive dintre planetele Marte și Neptun. Astfel, finalul lunii martie, când se va împlini 

sextilul dintre cele două, reprezintă începutul, indiciul cel mai clar, momentul de maximă profunzime 

când la capitolul evoluție spirituală, la capitolul receptivitate sau progres emoțional, oamenii vor reuși 

să își stabilească obiective foarte ambițioase. În funcție de aceste obiective, pe finalul lunii iunie vor 

avea de parcurs primele rezultate. Nu trebuie însă să ne grăbim să le considerăm pe cele care se vor 

consuma pe finalul lunii iunie rezultate definitive până când nu le vom compara pe acestea cu cele 

care se vor consuma pe finalul anului 2017 pentru a vedea dacă ele sunt durabile în timp sau nu. Cele 

care sunt acum durabile în timp, adică ceea ce am reușit să obținem prin efort personal are o rădăcină 

foarte puternică și vine dintr-o zonă în care astrologia nu poate ajunge și care ține de credință. Asta 

înseamnă că realizările ciclului Marte Neptun, din acest sector, fac trimitere la ciclul Neptun-Pluton, 

cel mai lung și mai profund care se implică direct în evoluția rasei umane. Acest ciclu al credinței, 

ciclul Neptun-Pluton, se află acum în creștere între primul sextil și primul careu, adică oamenii se 

află acum între prima conștientizare a puterilor lor colective și, de asemenea, în prima încercare 

referitoare la orientarea lor ca rasă. Cei care au acum puterea să iasă în acel ciclu spectaculos din zona 
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tampon, demonstrează că sunt ființe remarcabile care au în această viață un rol foarte important, acela 

de a deveni în scurt timp ghizi, profesori pentru cei care au nevoie de îndrumare. 

Nu se poate stabili însă din această prezentare cu caracter general aplicată ciclului sensibilității 

dacă cei care reușesc să guste din vibrațiile credinței ating performanțe remarcabile. Se poate știi însă 

că energia credinței este misterioasă și va rămâne misterioasă pentru toți cei care încearcă să o explice. 

Credința este, în primul rând, un element care cere să fie experimentat și despre care se poate spune, 

la fel cum se poate spune despre Dumnezeu, că nu se poate spune nimic. Saltul acesta spectaculos 

este un mare paradox și îl vom vedea în momentele de sextil sau de trigon la oamenii care se vor simți 

minunat, care obțin performanțe remarcabile în a lucra cu energia, în a fi apreciați prin calități morale. 

Dacă ar fi să facem o corelație, dar să nu ne zăpăcim cu prea multe conexiuni, ci să rămânem în 

această sferă a spiritului practic, am putea indica un interval pe care nu ar trebui să-l pierdem din 

vedere. Intervalul 17 februarie - 16 mai 2018 va fi dominată de teama de singurătate, grija că 

entuziasmul și inițiativa nu ne duc la nimic bun și că există în jur prea multă agitație, prea multă 

nervozitate, prea multe lucruri care strigă foarte tare și care nu lasă nimic în urmă. Adevărata otrăvire 

a sentimentului se va realiza în această perioadă, adică de când se va împlini careul dintre Marte și 

Neptun de pe faza descendentă a acestui ciclu până când va debuta primul careu dintre Marte și 

Uranus de pe faza descendentă a acestui ciclu. Cei care vor reuși să își oprească frustrarea în acest 

interval vor dovedi faptul că sunt oameni puternici, că reușesc să treacă dincolo de aparențe și că se 

pregătesc pentru anul 2018 care înseamnă saltul către un domeniu necunoscut, deschidere către o 

zonă pe care fiecare și-a pregătit-o începând din 2009 încoace. Astfel, depresia celor din această 

perioadă nu este un produs al întâmplării, ci rezultatul a aceea ce au construit sau au cerut din 2009 

până în prezent. Dacă din 2009 până în acest moment mulți s-au ascuns, au insistat pe această latură 

negativă, dar s-au folosit de mijloace mai vechi, prin care și-au ascuns adevăratele intenții, faptul că 

se duc la vale, că brusc nu se mai pot controla arată o mare și revelatoare deconspirare. Acest ciclu 

Marte-Neptun indică, mult mai clar decât altele, chiar mai clar decât cele care se întind pe o durată 

de timp mult mai mare, care sunt vibrațiile care vor veni spre noi începând cu anul 2018. Desigur, 

unghiul acesta care se va consuma în a doua parte a lunii februarie nu spune prea multe lucruri despre 

trăsătura generală a anului 2018, dar ne vorbește despre ceea ce va veni spre noi începând cu acest an 

pentru mult timp de acum încolo. Energiile progresului depind astfel de comanda pe care am dat-o în 

2009, în anul selecției, comandă pe care am tot invocat-o de-a lungul timpului. 

Următorul ciclu va fi absolut impresionant, pentru că ne va arăta începând cu 2018, cu finalul 

lunii aprilie a anului 2018, că această măsură a credinței își găsește echivalentul în marile curente al 

evoluției conștiinței. Conjuncția lui Marte cu Neptun va beneficia de un ascendent în zodia Gemeni. 

Știm că în această perioadă ne aflăm sub frecvența ciclului credinței prin conjuncția planetelor Neptun 

și Pluton pe zodia Gemeni inițiat din 1891. Plasarea ascendentului momentului conjuncției Marte-

Neptun pe zodia Gemeni în situația în care ciclul credinței, cel care a început la 1891 se află în zodia 

Gemeni, arată că tot ceea ce vom împlini de la începutul lunii ianuarie 2017 până pe 7 decembrie 

2018 va avea un ecou teribil asupra întregii existențe. Nu este un lucru simplu, nu este deloc puțin 

lucru și nu este nici de trecut cu vederea o experiență de genul acesta. Ciclul acesta al credinței care 

depinde foarte mult de zodia Gemeni, nu de nativi născuți în acest semn, ci de puterea informației, și, 

după cum vom vedea la capitolul ce îi este dedicat în acest material, și-a început periplul în 1398 și, 

în faza aceasta de acum pe care o experimentăm, nu în ansamblul său, se va încheia în 2385. 

Însemnătatea acestor doi ani (1891 și 2385) devine de o importanță covârșitoare pentru conștiința 

folosită în împlinirea idealurilor personale. Totuși, valorile acestea la care facem trimitere acum sunt 

elemente tampon, adică scot din zona personală elemente de maximă importanță și le promovează pe 

zona publică. Dacă până acum nu am făcut nimic important, în special din 2009 până în prezent, acest 

ciclu al sensibilității nu ne va duce către ciclul credinței, ci ne va duce către experiențe senzoriale 

aparte, iar credința va rămâne în continuare un mister explorat prin alte instrumente mult mai puternici 

inserate în dimensiunea socială a vieții, mult mai bine explicat prin marile biografii, prin procesele 

ample de devenire ale popoare. La momentul acesta ni va părea că nu există nicio legătură între 

mobilitatea popoarelor și credință. Cine are viziune de ansamblu va putea descoperi că o Lucrare nu 

este niciodată separată de credință, iar credința, când este folosită doar pentru a confirma existenta 
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unei forțe exterioare, devine o fosilă vie expusă într-un muzeu, o pasăre minunată care nu știe să 

zboare. Conform pildei credinței oferită de Iisus, care ne spune că aceasta nu trebuie să aibă 

dimensiuni astronomice pentru a împlini rostul unui om, înțelegem că fără componenta sa activă 

credința nu împlinește. Ea poate deveni în timp senzație, ce-i drept una mistică. Rezultatul acestor 

convingeri deformate pe care cu multă îndrăzneală le numim credință nu duce la împlinirea Lucrării, 

ci la deviație, la deliruri mistice. Credința cere mișcare, mobilitate, muncă, dinamică, efort. “Dacă 

veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, 

și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință.” (Matei 17:20) Adică, Iisus ne spune că muntele 

se va mișca spunându-i, comandându-i, nu așteptându-ne să se întâmple, nu rugându-ne la alții să-l 

mute. Cei care au reușit să obțină rezultate remarcabile din 2009 până în prezent, care nu s-au lamentat 

și care nu au privit suferința pe care au parcurs-o din 2009 până în prezent ca pe o pedeapsă gratuită, 

vor vedea că orizonturile credinței nu au putut fi închipuite, nu au putut fi anticipate și nici creionate 

în perioada de suferință. Credința vine acolo unde suferința este înnobilată de muncă. De aceea se 

recomandă să nu uităm de credință pentru că numai țintind către un ideal atât de înalt și de puternic 

reușim să ieșim cu fruntea sus din suferință, oricum ar fi ea. 

 

Ciclul Marte-Pluton 

Ciclul Marte-Pluton nu mai este denumit și ciclul curajului pentru că accentuează impulsurile 

temperamentale, aduce o impulsionare a energiei personale dar și crearea unor conjuncturi sociale 

suficient de prielnice încât aceste impulsuri personale să se evidențieze prin conținutul lor, nu prin 

finalitate, nu prin împlinirea finală a dezideratelor. Din această cauză impulsul cu pricina în relația 

celor două planete este mult mai important. Practic, prin această relație curajul devine un subiect 

interesant, maniera prin care individul poate face diverse acrobații, poate trece de la nemulțumire la 

realizare socială și nu trebuie ca în această desfășurare să-și piardă trăsăturile specifice. Prin această 

dispunere individul poate fi imprevizibil într-un mod pozitiv, poate fi combativ, se poate arăta total 

acolo unde anumite situații nu-i sunt pe plac, se poate lăsa în voia unor pasiuni teribile dacă de-acolo 

extrage puterea. Atât Marte, cât și Pluton, aduc în sfera personală multă energie, multă determinare, 

multă forță și pentru a împlini anumite deziderate se face trimitere la alte dispuneri astrale, de regulă 

extrase din tema personală. Tot din tema personală consultăm calitatea pe care o va avea acest ciclu 

mari de Pluton asupra individului și asupra comunității. De acolo citim dacă aceste impulsuri sunt 

pozitive, dacă sunt negative ori dacă sunt dependente de alte forțe. Astfel, acest ciclu Marte-Pluton 

este cu totul special în această zonă tampon, dar are mare nevoie de trăsături venite din exterior, 

trăsături pe care individul și le-a păstrat, la rezervat, pentru amorsa această pompă a expresiei 

personale, adică reprezintă pasul pe care-l face individul pentru a se alinia la standarde care există 

deja. Fără acest pas pe care-l face el, fără acest impuls care arată că știe pe ce drum trebuie să meargă 

și ce calități vrea să-și însușească, trăsăturile curajului ei vor rămâne mult timp străine. Acesta este 

punctul de pornire, aceasta este zona de început și în funcție de unghiurile care se construiesc între 

Marte și Pluton trăsăturile acestea se pot exprima pozitiv sau negativ, îl vor duce pe individ către 

încercări sau către realizări. Indiferent dacă acestea sunt bune sau rele se va face în mod ostentativ 

trimitere la calitatea desprinsă din momentul nașterii, din tema de referință, fie că este tema natală, o 

revoluție solară sau o temă orară. Se întâmplă lucrul acesta pentru că această relație dintre Marte și 

Pluton are nevoie de repere, are nevoie de confruntare, de oponent, are nevoie să facă un schimb 

pentru a-și defini statutul, are nevoie de greutatea unui drum pentru a înțelege de ce trebuie să meargă 

pe-acolo. Acesta este reperul personal cu care se intervine în dispunerea aceasta obiectivă. 

Ciclul Marte-Pluton care se află acum în derulare a început prin conjuncția celor două planete 

pe zodia Capricorn pe 19 octombrie 2016 și se va încheia pe 26 aprilie 2018 când cele două planete 

se vor întâlni tot pe zodia Capricorn. Ciclul acesta are ascendentul momentului pe zodia Capricorn 

ceea ce va aduce o legătură interesantă cu ciclul Marte-Saturn, cel care a debutat tot în 2016 însă pe 

săgetător. De aici înțelegem că această expresie a curajului, nevoia aceasta de competiție trebuie 

diminuată, trebuie dusă într-un alt plan, unul al înțelegerii și al autocontrolului. Ceea ce până în 2018 
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este curaj trebuie să însemne pentru ceilalți factor de echilibru și dereglare. Acolo unde lucrurile 

acestea scapă de sub control, pentru că întâlnirea lui Marte cu Saturn pe zodia săgetător nu aduce de 

la sine autocontrol, oamenii pierd bani, prietenii, imagine socială. Din perspectiva acestui ciclu, 

pierderile sunt dominate de unghiurile negative pe care planetele Marte și Pluton le vor realiza pe 

final de februarie 2017, la începutul lunii iulie 2017 și spre finalul lunii noiembrie 2017. Deși anul 

2017 integrează atât elemente ce țin de faza crescătoare cât și elemente ce țin de faza descrescătoare 

ale acestui ciclu, se pare că cele mai multe elemente care țin de relația Marte-Pluton sunt integrate în 

acest an. Asta va face ca 2017 să fie reprezentativ la capitolul curaj. De aceea avem nevoie de 

autocontrol pentru că numai așa curajul poate deveni eficient. 

Reperele pozitive care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum anume curajul trebuie folosit 

prin autocontrol sunt cele date de unghiurile pozitive care se construiesc între aceste două planete, 

indiferent de faza în care se află. Astfel, mijlocul lunii ianuarie și începutul lunii aprilie sunt două 

repere care țin de faza crescătoare, iar începutul lunii octombrie 2017 și începutul lunii ianuarie 2018 

sunt alte două repere pozitive de pe faza descrescătoare. Problema aceasta ajutorului în a înțelege că 

în această perioadă curajul are nevoie de autocontrol, ține mai curând de dialogul interior. Conjuncția 

celor două planete Marte și Pluton se realizează în actualul ciclu pe casa lucrurilor ascunse și în 

fereastra careului cu Jupiter. Asta înseamnă că va exista un conflict interior, o revoltă împotriva a tot 

ceea ce ne oprește din acțiunile brutale (ne îndeamnă să ne mai gândim) îndreptate spre tot ceea ce 

ne trimite la reeducare, la reevaluare sau la revizuire. Se va pune problema economiei, nu doar de 

valori materiale sau de bani, cât mai ales de energie. Cine este curios să vadă dacă vibrațiile astrale 

sunt chiar așa cum sunt interpretate aici, să renunțe într-un moment de genul acesta la autocontrol, să 

se lase în voia evenimentelor și va vedea cât de ușor își va consuma toate rezervele, cât de mulți 

consumatori au în jur, cât de ușor va ajunge la o atitudine negativă, egoistă, care îl încurajează să 

repete această situație deși toate semnele îi spun altceva. Se întâmplă lucrul acesta pentru că un 

element foarte important al temei de debut al acestui ciclu o plasează pe Luna neagră pe antena 

conectată la energiile superioare, adică luna neagră se află pe mijlocul cerului și răstălmăcește toate 

aceste mesaje pozitive, aduce individului suficient de multă confuzie încât să creadă că este bine dar 

ceea ce simte în momentul acela, întorcându-i în timp viziunea de ansamblu și puterea de a avea către 

un moment de reușită, de glorie. Îi rămâne însă puterea de a constata care sunt efectele imediate ale 

acestor descinderi. Va vedea că numărul prietenilor rămâne același sau poate mai mic, puterea este 

scăzută, nu au mai multă satisfacție și nici nu reușesc să rezolve problemele așa cum au gândit. Deci, 

practic, lucrurile nu se schimbă, nu se grăbește îndeplinirea unor deziderate, dar o mare parte din 

energie se consumă. Neavând capacitatea de a vedea în viitor, nu va știi dacă ceea ce i-a mai rămas 

ajunge, dar va vedea că acel impuls de revoltă împotriva autocontrolului se va stinge. 

Aceste caracteristici se aplică doar în actualul ciclu Marte-Pluton pentru că din 26 aprilie 

2018, când ascendentul momentului de conjuncție dintre cele două planete este plasată pe zodia Leu, 

iar Soarele, în calitate de guvernator, se află în Taur, dar în conjuncție cu Uranus de pe final de Berbec, 

arată că schema aceasta a curajului primește mai mult credit pe zona publică, adică ni se plătește un 

preț foarte bun pentru autocontrolul dovedit. 

La capitolul evenimente forma aceasta de recompensă poate fi transformată în decizii 

colective adoptate pentru consolidarea opiniei individuale sau chiar a confortului personal. Totuși, nu 

putem considera că se produc schimbări majore în planul conștiinței colective, pentru că aceste cicluri 

ale lui Marte vorbesc despre zona tampon, deci mai curând despre jocul acesta al ambițiilor personale 

și al utilizării celor mai bune metode pentru ca aceste ambiții personale să poată fi îndeplinite. Nu 

vorbim despre mari conjuncturi sociale care să extragă valorile individuale și să le transforme în 

valori perene. Aceste direcții sunt plasate pe alte cicluri, nu pe cele ale lui Marte. Începând cu finalul 

lunii aprilie 2018 gândirea va fi apreciată la un nivel, prin gândire putem construi direcții personale 

care să dureze mai mult decât ar dura oricare dintre ciclurile lui Marte. Cu alte cuvinte, ceea ce 

înțelegem din actualul ciclu Marte-Pluton vine să ne atragă atenția asupra faptului că trăim vremuri 

apăsătoare, dar nu distructive. Suntem în fața unor încercări majore care nu vin spre noi cu rolul de a 

ne anula voința sau de a ne umili gratuit, ci pentru a ne șlefui firea, pentru a ne întării puterea personală 

arătându-ne că se poate lucra și altfel cu această energie a curajului, nu doar prin caracterul impulsiv. 
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Oamenii pot fi curajoși și prin non acțiune, nu doar prin acțiune. Va fi destul de greu de constatat 

lucrul acesta în timpul ciclului, adică nu vom avea atât de multe elemente care să se transforme într-

un argument foarte puternic, ci doar slabe avertismente, câteva repere, multe dintre ele născute dintr-

o observație exterioară sau venite sub forma unor recomandări de la oameni care văd și înțeleg mai 

mult. 

Autocontrolul care este dovedit în această perioadă, în acest an 2017, și care vine din corelația 

interesantă între acest ciclu și ciclul Marte Saturn, devine un element de înțelepciune pentru următorul 

ciclu Marte-Pluton, care începe pe 26 aprilie 2018 și care poate impune un factor de rezistență, de 

autocontrol, sau de înțelepciune pentru anumite direcții specifice ciclului Marte-Uranus, cel care 

aduce un plus de inițiativă, de duritate sau impulsuri anarhice. Faptul că aceste două planete se 

întâlnesc din nou pe zodia Berbec impune, în cazul persoanelor care vor să trăiască foarte intensă o 

plăcere de o zi ca apoi să sufere toată viața, un dram de înțelepciune, adică repere la care să facă apel 

pentru a nu distruge, dar să trăiască momentul foarte intens. De aceea, nevoia autocontrolului în curaj, 

elementul definitoriu al acestui ciclu Marte-Pluton, devine un reper important atât pentru următorul 

ciclu Marte-Pluton, cât și pentru altele. 

În momentul în care cele două planete se vor afla într-o dispunere negativă să nu ne pierdem 

cu firea în deznădejde sau să nu considerăm că ipostazele conflictuale pe care le parcurgem la 

momentul acela sunt decisive nici pentru tipul de relație care trece atunci prin încercare dar nici pentru 

altele care seamănă cu acestea și care vor veni în viitor. Apoi, când cele două planete vor fi într-o 

dispunere pozitivă, să nu ne pierdem în avantaje, să nu uităm că expansiunea curajului cere 

autoanaliză, autocontrol, adică să nu ne lăsăm în voia impulsului doar pentru că în momentul acela ni 

se pare că doar de atât avem nevoie pentru a reuși. Luna neagră se află într-un punct foarte important 

al inițierii acestui ciclu și ne poate răstălmăci aceste impulsuri. Ne poate face să credem că duritatea 

lor este mai mare decât este în realitate, pe unghiurile negative, iar pe unghiurile pozitive ne lasă 

impresia că deținem puterea absolută și trebuie să o folosim. Calea de mijloc seamănă cumva cu 

această încurajare spre a folosi curajul prin autocontrol. 

 

Să sperăm că fiecare își va găsi puterea lăuntrică, norocul, lumina de care are nevoie pentru 

ca aceste sinteze să nu fie episoade pasagere, să nu fie simple întâmplări despre care să-și amintească 

peste ani, ci să aibă cu adevărat statutul de piatră de hotar. Pentru cei victorioși 2017 este o veritabilă 

piatră de hotar în destinul lor. Pentru ceilalți va fi un an generos care va permite să împrumute pentru 

o anumită perioadă de timp pietrele de hotar ale celorlalți. 

 

 

Gheorghiță Coșer, 

30 decembrie 2016 
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CELE 12 LUNI 

ALE ANULUI 
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IANUARIE 
 

 
SINTEZE PRIN CUNOȘTINȚE 

ȘTIINȚIFICE 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1845 – Texasul se unește cu SUA, preludiu al războiului 

cu Mexicul. 

 1666 – Mare incendiu la Londra. 

 1889 – Turnul Eiffel, la Paris construit de G. Eiffel pentru 

expoziția universală; simbol al triumfului arhitecturii din 

fier. 

 1914 – Canalul Panama se deschide pentru navigație. 

 

 

 

O CARTE 
PLÂNGI, ȚARĂ DRAGĂ de Alan Paton 

„Plângi, țară dragă, unul dintre marile romane sud-africane, a apărut întâi în Statele Unite, atrăgând 
atenția opiniei publice internaționale asupra destinului tragic al Africii de Sud. Este povestea unui tată ce pleacă 
din satul său pentru a-și căuta fiul la Johannesburg. Cititorul va fi cu siguranță impresionat de erou, Stephen 
Kumalo, un pastor zulu, și de ceea ce descoperă în Johannesburg. 

El își găsește în final fiul, Absalom, în închisoare, așteptând să fie judecat pentru uciderea unui alb - un 
om care, ironic, era foarte îngrijorat de soarta populației indigene din Africa de Sud și își exprimase public dorința 
de schimbare, înainte de moartea sa prematură. îl întâlnim și pe celălalt tată, al victimei; drumul său către 
înțelegerea fiului, viața și durerea sa ajung să se împletească straniu cu ale lui Kumalo. 

Romanul evocă emoțiile duse la extrem, iar încrederea lui Paton în demnitatea umană, chiar și în cele 
mai grele condiții, este puternică și înălțătoare. Dezvăluind atrocitățile apartheidului și prezentând fără șovăire 
întunericul și disperarea din Africa de Sud, cartea dă totuși o șansă 

unui viitor mai bun. Este un strigăt de ajutor pentru Africa de Sud, o țară dragă în pofida a toate, un 
strigăt pentru poporul și pământul său, în speranța eliberării de ură, sărăcie și frică.” (EG-G) [16] 

 

UN FILM 
THE PRESTIGE (2006) - Regia Christopher Nolan 

Robert Angier şi Alfred Borden sunt doi tineri care îşi învaţă trucurile meseriei de magician/iluzionist. 
Borden este cel îndrăzneţ, Angier este cel care nu îşi asumă riscuri, merge pe ceea ce ştie. În urma unui accident 
pe scenă, provocat de Borden, Julia, soţia lui Angier, decedează. Între cei doi se naşte o animozitate şi o 
concurenţă care îi împinge pe cei doi până la extrem, fiecare dorind să descopere secretele celuilalt şi să-l 
ruineze. Angier nu poate suportă faptul că Borden reuşeşte să-şi facă o familie alături de care trăieşte fericit 
(sau cel puţin aşa pare). Iar "competiţia" aceasta îi aduce pe cei doi în punctul în care niciunul nu mai poate da 
înapoi. (http://www.cinemarx.ro)  
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Despre anul care tocmai s-a încheiat vor rămâne multe lucruri nespuse, pentru că nu este foarte 

ușor să treci printr-o perioadă în care extremele să fie foarte active, dar să nu fie necesar să alegi 

niciuna dintre ele, ci se descoperi care este a treia variantă. Ne-am frământat tot anul 2016 cu aceste 

directive, am căutat răspunsuri la probleme foarte complicate și, poate nu ar trebui să fim surprinși, 

nici măcar nu am fost mulțumiți cu ceea ce a ajuns la noi, cu ceea ce avem în momentul acesta. Ținta 

a ceea ce am traversat în anul anterior nu a fost nemulțumirea pe care o simțim în momentul acesta, 

ci vibrațiile complicate, apăsătoare, caustice ale secretelor. 

 

 

Decada I  (1 – 10 ianuarie 2017) 
Trasee complicate. Cerul se răscolește. Viața devine mai bună. 

Apare un semn. 

 

DECADA NR. 1  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   18 21-30  iunie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 2 11-20 ianuarie 

 

Inteligența 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. Patimile se măsoară prin putere. Există o criză a valorilor pe care nu o gestionăm 

corect. Se visează prea departe. Gândul devine complicat. Se speră la lucruri care nu pot fi obținute 

ușor. Dramă. Criză de identitate. Disconfort. Atitudine refractară față de bine. Prea multă ambiție. 

Iertarea este abordată cu înțelepciune. Miracol. Aspirațiile sunt judecate după amintiri dureroase. 

Mândrie. Vanitate. Inteligența este folosită împotriva celorlalți. Conduită complicată. Nevoie de a 

demonstra un bine. Speranță într-un lucru mai bun. Suntem acceptați într-un mediu nou. Se deviază 

de la cale. Sinteză. Patimile sunt transformate în flori. Oamenii nu se mai judecă atât de aspru. 

Comunicare mai ușoară. Comerț. Puterile au ceva de împărțit cu sentimentele. Simpatie pentru viciu. 

Transformarea trebuie să susțină o lucrare. Binele se exprimă prin exemplul personal. Biruință. 

Încercările sunt importante. Agresivitate gratuită. Se pun prea multe condiții. Incertitudine. 

Devierea este interesantă prin spaima pe care o inspiră. Se pierde un bun. Promisiune. Tentație. 

Adâncime în gânduri care nu au rost. Atenție pierduta. Ideile nu mai sunt explicate atât de simplu. 

Sintezele nu mai sunt apreciate. Verificări stranii. Se cer dovezi de eficiență. Valurile schimbării nu 

ne mai sunt pe plac. Putem mai mult. Cerem mai puțin. Rezolvare. Distanțele sunt măsurate altfel. 

Averea este împărțită celor săraci. Conflictele de idei creează un nou cult. Veleități absurde. Suntem 

mai aproape de cer. Profunzime. Nevoie de transformare. Cercetare în detaliu. Se refuză ajutorul 

cuiva. Nevoile sunt reformulate. Carismă. Invitație la rezistență. Încordare. Teama de pierdere. 

Vorbele sunt răstălmăcite. Inversiunile sunt explicate în termeni savanți. Suntem foarte aproape de 

o mare rezolvare. Probatoriu. Simplificare dureroasă. Nevoie de confirmare. Se spun lucruri grave. 

Revenire. Penitență. Pedeapsa este acceptată mult mai ușor. Sentimentele adânci nu sunt atât de 

ușor înțelese. Se evită recunoașterea unui adevăr. Agresivitate împotriva celui slab. Aversiune față 

de slăbiciune. Incertitudinea este interpretată altfel. Binele celuilalt inspiră admirație. Căutările nu 

mai sunt atât de eficiente. Exces de putere. Controlul este abordat într-un mod mult mai strict. 

Tendința de a căuta succesul. Jumătățile de măsură nu mai sunt plăcute. Intransigenți. Continuitate. 

Este favorizat binele cuiva. Sinceritate. Responsabilitate. Atitudine față de risipă. Convingerile 

celorlalți sunt respectate mai mult. Tristețe. Relațiile devin restrictive. Patimile sunt abordate cu 

nonconformism. Se dovedește talent organizatoric. Oamenii își acordă circumstanțe atenuante. 
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Optimismul este limitat. Convingerile eronate alimentează complexul de inferioritate. Viciu. Se 

descrie un tablou simptomatic. Psihologia comportamentală este importantă. Se renunțe la tinerețe. 

Compromis.  

 

Abia în momentul acesta de început al lui 2017 ne dăm seama ce legătură strânsă a existat 

între anul 2015, anul secretelor dezvăluite, și anul 2016, anul dihotomiilor periculoase. Astfel, luna 

ianuarie ne va ajuta să ne desprindem foarte ușor de această combinație interesantă între ultimii doi 

ani, orientându-ne către elemente concrete, către ceea ce poate fi abordat, către ceea ce poate fi 

soluționat într-un timp scurt, chiar dacă, pe alocuri, nu este deloc interesant și nici atractiv. Luna 

ianuarie ne va situa pe deviza "sinteze prin cunoștințe științifice", ceea ce ne dă posibilitatea de a ne 

întoarce la practic, la ceea ce este concret, la ceea ce este ușor de obținut, de explicat și de menținut. 

 

Mulți încearcă să facă o prezentare a anului care începe pe baza cerului astral din prima zi a 

lunii ianuarie și trebuie să precizam din nou că este o greșeală. Trecerea dintre ani reprezintă doar o 

barieră psihologică, nu și una astrologică. Deci combinațiile pe care le analizează diferite persoane 

interesate de astrologie care sunt puse pe seama acestui an pot fi aplicate cel mult pentru o perioadă 

limitată, atât timp cât este activ unghiul consultat la momentul acela, adică prima decadă a lunii 

ianuarie sau, dacă dispun de cunoștințe medii de psihologie comportamentală ori dacă mai urmăresc 

și fenomenul social, ar putea să traseze câteva direcții care să se adreseze întregii luni ianuarie 

analizând impactul acestor unghiuri asupra conștiinței de grup. Nu poate fi vorba despre o analiză a 

anului 2017 doar după această barieră psihologică. 

Stabilind lucrurile acestea, pornim în călătoria noastră, în analiza anului calendaristic 2017, 

constatând că încă din dimineața primei zile a lunii ianuarie se întâmplă ceva interesant. Conjuncția 

lui Marte cu Neptun ne îndreaptă către speranțele pe care am fost tentați să le ignorăm în anul anterior. 

Este posibil ca în cazul unor persoane acel "ceva" să fie concretizat sub forma unui eveniment dur, 

sub forma unui accident sau prin descoperirea unui secret. Secretul va tulbura, va răscoli o zonă 

pozitivă a ființei, dar, pentru că acea zonă nu prea a fost folosită în ultima perioadă, reacția individului 

va fi una negativă pentru că se va simți cuprins de o curiozitate ciudată. Dacă deține o inteligență 

superioară, o gândire profundă, dacă nu se grăbește să critice persoanele, să analizeze relațiile în mod 

superficial, dacă nu se va păcăli pe sine că dacă dovedește vitejie atunci va primi și laude, va reuși 

să-și tempereze aceste reacții negative și lucrurile bune care sunt răscolite acum vor fi regăsite mult 

timp de acum încolo în preocupările comune. Iată că de această dată astrologii superficiali care 

analizează anul după configurația acestei zile s-ar putea să nimerească vreo câteva dintre previziuni, 

nu pentru că regula se schimbă, ci printr-un noroc, tocmai pentru că vibrația conjuncției Marte-Neptun 

durează ai mult și face trimitere la anumite elemente de comportament care vor fi regăsite mult timp 

de acum încolo. În rest, prima zi a anului ne ajută să înțelegem altfel detaliile, adică să nu mai cerem 

aprobare de la un for superior, de la o autoritate ierarhică, de la cineva din preajmă pentru toate 

lucrurile mărunte pe care vrem acum să le facem. Unii se vor închide în sine, vor dori să își exercite 

dreptul la mișcare în acea zonă și rezultatul va fi în mare parte pozitiv. Cu alte cuvinte, avem ocazia 

pe baza a ceea ce descoperim că am ignorat în anul anterior să creștem, să ne dezvoltăm, să ne 

îndreptăm atenția către lucruri frumoase, concrete, ce sunt, de altfel, ușor de înțeles și aplicat. 

Conjunctura acestei zile nu ne spune însă nimic despre seriozitate, deși, acolo unde ea va fi constatată, 

va contribui la diferențierea oamenilor după preocupări, profunzime sufletească sau cunoștințe, adică 

va produce efecte pe termen lung. 

 
„Pe pereţii unei mici galerii, de numai două încăperi, de pe o stradă liniştiră din Stuttgart, în 

Germania, există picturi de Rembrandt, van Gogh, Degas, Picasso, Dali şi alţi maeştri. Sau cel 
puţin aşa par. Preţurile cerute pentru ele, variind între 50 şi maximum 1 000 de dolari, dau la 
iveală adevărul. Toate sunt operele lui Konrad Kujau, condamnat la închisoare pentru falsificarea 
„Jurnalelor lui Hitler“ — cumpărate de Stern în 1983 cu 3,7 milioane de dolari. 

Bolnav de cancer la laringe, Kujau a fost eliberat din închisoare la mijlocul lui 1987, după ce 
executase doi din cei patru ani şi jumătate. Înrrucât banii primiţi de la Stern se duseseră pe plata 
taxelor şi obligaţiilor legale, Kujau era sărac. Cel mai la îndemână mod de a-şi câştiga existenţa 
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era să facă ce ştia mai bine: falsuri. Numai că acum acţiona pe faţă. Magazinul lui se numeşte 
Galeria Falsurilor şi pe spatele fiecărui „Rembrandt“, „Dali“ sau alt maestru este ştampilat „Fals 
certificat de Konrad Kujau“. Ştampila are menirea de a evita problemele legate de lege, explică 
Kujau „dar am aflat de la clienţi ca unii le preferă, pentru că sunt la fel de cunoscut ca şi maeştrii 
originali“. 

Vreme de aproape zece ani înainte de escrocheria cu Stern, Kujau a vândut suveniruri false 
din timpul celui de-al III-lea Reich amatorilor de amintiri naziste. Printre obiectele oferite de el se 
numărau acuarele atribuite Fuhrerului (există picturi originale ale lui HitlEr, anterioare intrării 
lui în politică) şi purtând semnătura acestuia, despre care Kujau susţine că o poate imita perfect. 
A început să picteze operele pe care le vinde acum încă în timp ce era la închisoare şi continuă şi 
acum, lucrând la un şevalet în atelierul situar la etajul casei lui din Stuttgart ). 

Kujau subliniază imediat că picturile lui nu sunt copii ale unor tablouri deja existente, ci 
creaţii originale. Înainte de a începe o lucrare, el studiază cu grija culorile, tehnica şi materialele 
utilizate de fiecare artist pentru a putea face creaţia sa cât mai asemănătoare criminalului”[14] 

 

Când Luna se va afla într-o relație negativă cu Luna neagră și într-o conjuncție cu Venus, 

adică în 2 ianuarie, oamenii vor vorbi despre dreptate ca despre un lucru pe care l-au pierdut. Relația 

bună a Lunii cu Jupiter s-a consumat în seara primei zile a lunii ianuarie, ceea ce ne face să credem 

că atunci ar fi trebuit să vorbim despre dreptate, însă la timpul acela ne-am preocupat de altceva, erau 

alte priorități care ne țineau atenția vie. Acum, când dăm de probleme minore, când ne întâlnim cu 

primele complicații reale ale anului 2017, întoarcem privirea spre trecut și acuzăm oamenii care au 

fost mai prudenți și, prin această prudență, au mers mai încet, s-au oprit, s-au gândit de mai multe ori 

înainte de a face un pas și acum par că se îndreaptă către un alt traseu. Traseele devin complicate 

începând cu 2 ianuarie, iar acest lucru ar putea să ne vorbească despre o criză a valorilor, o criză a 

dorințelor și o criză a atenției.  

Ceea ce este complicat în această a doua zi a lunii ianuarie ne vorbește despre rădăcini, despre 

desprinderea de trecut, despre ceea ce este complicat, deci despre o criză a valorilor. Este posibil ca 

multe persoane să 

se exprime acum 

prin extreme, fiind 

prea mânioase, prea 

grăbite sau acuzând 

că au fost umilite și, 

în consecință, 

aceste umilințe mai 

vechi să devină 

cauze ale deciziilor 

prezente. A 

simplifica lucrurile 

gândind că trebuie 

să mergem pe două 

direcții, cea dată de 

tranzitul Lunii prin 

zodia Vărsător, pe 

de o parte, și cea 

dată de unghiurile 

pe care Luna le împlinește pe final de tranzit prin Vărsător, careu cu Luna neagră și conjuncție cu 

Venus, de partea cealaltă, arată că această meditație asupra vieții devine foarte complicată și, în loc 

să ne clarifice, pare că ne încurcă și mai tare. În realitate, schema aceasta cu care lucrăm în a doua zi 

a lunii ianuarie ne trimite cu gândul la experiențe mai vechi. Aceasta este cheia reușitei și numai prin 

repere pe care le extragem din trecut și pe care le vom transforma în amintiri inofensive reușim să 

înțelegem de ce a doua zi a lunii ianuarie ne îndeamnă să mergem pe traseul unde bucuriile și tristețile 

ocupă același loc. 
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Teama de a pierde, teama că întoarcerea la trecut înseamnă întoarcerea la un mod mai vechi 

de comportare sau la dușmăniile vechi arată că suntem într-o perioadă de mare consum. În mijlocul 

zilei Luna va intra în zodia Pești și ne vom simți protejați de imaginație. Cât timp Luna a trecut prin 

zodia Vărsător am considerat că gândul, în special cel care ne duce către evenimente concrete, care 

ne ajută să facem o selecție reală a evenimentelor, o triere a lor după rezultatul practic, ne-a protejat 

mai mult. Acum, în a doua zi a lunii ianuarie, când sentimentele se intensifică și când, în plus, avem 

de trecut și prin vibrații complicate date de tranzitul planetei Venus pe ultimul grad al zodiei Vărsător, 

ipostază astrală destul de complicată, considerăm că numai evadarea în imaginație ne poate proteja. 

În plus, Luna va trece prin Coada Dragonului și, prin imaginație, vrem să dăm evenimentelor 

trecutului o altă interpretare, vrem să le vedem pe acestea altfel decât au fost în realitate, să le facem 

mai dulci sau mai ușor de suportat. Cine reușește să stea departe de teamă, să transforme toată această 

durere într-o melancolie va suporta altfel retrogradarea lui Mercur pe zodia Capricorn, nu va mai privi 

cu tristețe către trecut, ci va reuși sa aducă de acolo și privilegiile pe care le-au obținut în diferite 

încercări, să facă o selecție bună, avantajoasă a ideilor celorlalți ce le-au fost oferite ca sfaturi. 

Procesul acesta mental va fi folositor și va duce la consolidarea încrederii în sine și a farmecului 

personal. Abia spre seara celei de-a doua zile a lunii ianuarie am putea să observăm că suntem într-o 

perioadă în care, dacă avem suficient de multă determinare, suficient de multă atenție, vedem semnul 

bun care se arată. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului de acum ne aduce și ea un semn bun. Cu alte 

cuvinte, criza de identitate și drama reușesc să răscolească acele gânduri care mențineau o durere 

producând o eliberare de păcat, de cauza durerii sau de tristețea care se menținea doar pentru că nu 

aveam altceva mai bun de pus în locul ei. Chiar dacă unii visează prea departe în viitor sau prea 

departe în trecut, a proceda în felul acesta acum, adică a face apel la imaginație ca la un instrument 

de lucru este de bun augur. 

 
„Pacienta era o femeie tânără care avusese foarte multe probleme în relaţiile ei cu bărbaţii. 

Aceste relaţii fuseseră caracterizate de mult sadomasochism. La bază, pacienta era o structură de 
personalitate paranoid-masochistă, o „victimă profesionistă", care anticipa că bărbaţii doreau să-
i facă felul şi se expunea astfel încât acest scenariu să devină o profeţie care avea să se 
îndeplinească de la sine. Făcea acest lucru luându-se de cele mai mărunte greşeli ale bărbaţilor şi 
interpretându-le drept dovezi ale intenţiilor lor necurate. După o perioadă de timp, aceste acuzaţii, 
împreună cu alte comportamente provocatoare, îl făceau în cele din urmă pe bărbatul în cauză să 
devină atât de înfuriat, încât să o respingă. În mod firesc, după un timp, pacienta a început să vadă 
intenţii rele şi la terapeutul ei. 

— Aceasta este o remarcă sexistă, îi spunea ea adesea. De fapt, aproape tot ce spuneţi este 
sexist. Ceea ce intenţionaţi de fapt este să mă devalorizaţi. Nu mă vedeţi ca pe o fiinţă umană. Sunt 
doar un obiect pe care să-l controlaţi, să-l devalorizaţi şi să-l umiliţi. 

Terapeutul, care-şi conştientizase relaţiile sadomasochiste în timpul terapiei, a fost revoltat 
de generalizarea ei cu privire la 140 faptul că el era misogin. „Ce anume am făcut să vă dau 
impresia că sunt misogin? Spuneţi-mi un sigur lucru pe care l-am spus sau l-am făcut?" i-a cerut 
el, încercând să-şi conţină furia. „Haideţi, spuneţi-mi." 

— Nu vă pot spune ceva anume. Practic, tot ce spuneţi este sexist. 
— Ei bine, nu sunt de acord cu dumneavoastră. 
— Foarte bine, nu sunteţi de acord. Şi unde ne duce asta? 
— Dumneavoastră să-mi spuneţi. 
— Nu, dumneavoastră să-mi spuneţi, că sunteţi terapeutul. 
Terapeutul a început să fie din ce în ce mai implicat într-o relaţie sadomasochistă plină de 

furie cu pacienta, în care ea îl punea în defensă printr-una din acuzaţiile sale, iar el încerca să se 
apere. Ea îl atrăsese în acelaşi pattern pe care-1 manifestase cu toţi bărbaţii din viaţa ei. 

Terapeutul i-a relatat situaţia supervizorului său, simţind că totul era pierdut. Supervizorul 
i-a analizat contratransferul, observând că mama terapeutului fusese o femeie care ştiuse cum să-
l facă să se simtă vinovat, la fel ca pacienta, o femeie căreia nu-i putuse face niciodată pe plac. 
Terapeutul îşi luase asupra sa vina şi, în acelaşi timp, îşi reprimase furia cu privire la mecanismul 
prin care mama sa îi inducea sentimentul de vină. Acum, această furie fusese retrezită în relaţia 
terapeutică amintită. Supervizorul i-a sugerat terapeutului să recunoască faţă de pacientă că 
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relaţia lor urmase acelaşi pattern pe care ea îl avusese şi cu alţi bărbaţi şi că, tară să-şi dea seama, 
şi el fusese furat de acest pattern. 

Terapeutul a facut ceea ce i-a sugerat supervizorul şi, rezolvân- du-şi vina 
contratransferenţială, a putut să o ajute pe pacientă să-şi analizeze modus operandi-ul său, Iară 
a se implica într-o luptă pentru putere; prin urmare, împreună au putut să caute rădăcinile din 
copilăria pacientei care au dus la acest pattern distructiv.”[11] 

 

3 ianuarie ne aduce o atracție către secretele celorlalți. Unii au un disconfort atunci când 

trebuie să lucreze în comunitate, atunci când trebuie să-și pună la dispoziția celorlalți ceea ce nu vor 

să împărtășească deși ceea ce li se cere clarifică, simplifică relațiile, ajustează părerea celorlalți, adică 

ușurează munca. Cu toate acestea se va observa în 3 ianuarie o atracție către ceea ce îi ține pe oameni 

blocați, încuiați în informații pe care le denumesc arbitrar "secrete". Prin faptul că sunt foarte atașați 

de aceste secrete ei cred că se protejează, dar, în realitate, se depărtează de ceea ce ar putea să îi 

avantajeze. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că prima parte a zilei va fi dominată de o sensibilitate intensă, 

stranie, o atracție către mândrie sau vanitate însă aceste elemente sunt folosite pentru a pune o barieră, 

pentru a da viață unui disconfort. Din această cauză ar putea apărea anumite perturbații în mediul 

social pornind de la simple și banale divergențe de opinie. Suntem acum în această perioadă dominați 

de accentuarea zodiei Pești, iar lucrul acesta se întâmplă după ce am avut de traversat o accentuare a 

zodiilor anterioare, Capricorn și Vărsător. Asta înseamnă că această încrâncenare este argumentată 

de întâmplări concrete, unele care țineau de necesitatea păstrării patrimoniului într-o formă compactă 

sau necesitatea de a menține libertatea în forma în care a fost obținută. 

Pe zona publică lucrul acesta ar putea produce anumite frământări, să modifice conduita 

grupurilor, să arate că, pe lângă direcțiile ce au fost abordate în lunile anterioare, mai există ceva. 

Desigur, toate aceste planuri pe care ni le facem acum nu pot avea un viitor prea lung, el fiind 

programat până spre finalul lunii aprilie, când Capul Dragonului va trece din zodia Fecioară în zodia 

Leu. Asta înseamnă că evenimentele concrete, cele care sunt dominate de acțiune, de dinamism, de 

elemente concrete, pentru că cer o perspectivă de jumătate de an, adică ținta lor fiind programată spre 

finalul lunii iunie, creează probleme de înțelegere, situații complicate de deducție sau de înțelegere 

care vor avea nevoie de revizie în următoarea decadă a lunii ianuarie. 

Din această cauză, pe intrarea lui Venus în zodia Pești ar trebui să fim prudenți cu planurile 

de viitor, să ne impunem să fim disciplinați și atenți cu aceste procese mentale și să nu ne aventurăm 

prea departe în timp. Valorile cele mai bune și cele mai frumoase vor avea nevoie de o revizie, de o 

reevaluare pe care o vom aborda cu succes în următoarea decadă. Abia atunci vom vedea, conform 

schemei pe care acel interval o conține, cum anume vor putea fi puse în aplicare. Fără a anticipa ceea 

ce vom analiza la momentul acela, se poate stabili încă de pe acum că, în mare parte, acele rezultate 

vor face trimitere tot la evenimente pe termen scurt, nu la cele care să se întindă pe jumătate de an 

sau poate mai mult. 

Sentimentul de împlinire, de curaj prin emoții, nu curaj prin acțiune, schimbă teama de 

dezechilibru, de abandon sau de tulburare într-o certitudine pe baza sentimentelor frumoase. Aceasta 

va fi zona în care se va așeza atât binele cât și răul, atât sentimentul profund cât și cel complicat, atât 

mândria, vanitatea cât și compasiunea sau dorința de cunoaștere. 3 ianuarie reprezintă o confirmare a 

ceea ce am simțit în prima zi a anului, când Marte și Neptun au fost în conjuncție. Această confirmare 

poate fi verbalizată, poate fi transformată într-un obiectiv ce poate fi formulat la modul concret pentru 

că, spre seară, aproape de încheierea acestei zile, Mercur și Venus se vor afla într-un sextil. Unii vor 

avea curaj să și vorbească despre aceste sentimente, adică vor încerca să își ascundă această teamă de 

secrete, această încrâncenare, această grijă că sentimentul împărtășit arată vulnerabilitatea. Apoi, 

pentru că Luna se află și în zodia Pești, orice faptă, oricât de mică ar fi, ne ajută să ne consolidăm 

viziunea de ansamblu, să înțelegem clar de ce trebuie să folosim o anumită adresare, de ce ne întâlnim 

cu anumite persoane, de ce la momentul acesta avem un anumit statut. Nu este înțelepciune de viață, 

deși așa va părea, nu este ceva care va dura mult în timp, nici ca atitudine și nici ca faptă. Este însă 

un element care ne ajută să ne redobândim starea de confort. 
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“În unele regiuni, ziua de 3 ianuarie are o conotatie aparte, reprezentând încheierea sărbătorilor 
de iarnă, având ca element central obiceiul îngropării Anului Vechi, care se delimitează astfel de 
perioada de graniţă specifică a sărbătorilor de iarnă. Avem astfel două perioade distincte ce 
trebuie finalizate: pe de o parte, tranşarea conflictului dintre cei doi ani, a căror dispută se 
finalizează de fiecare dată cu moartea firească a celui mai bătrân (îngroparea Anului Vechi): de 
cealaltă parte, încheirea perioadei pregătitoare, a perioadei de tranziţie, de două săptămâni, de la 
Anul Vechi la Anul Nou (care are loc la Bobotează). 
[…] 

Obiceiuri: La Anul Nou umblă băieţii cu o căpăţână de bou sau de cal prin sat şi strigă: 
..Moş Vasile, moş Vasile!” A treia zi după Anul Nou se duc mai mulţi băieţi, cu un lăutar cântând 
din vioară, la un deal din apropiere, sapă acolo şi îngroapă căpăţână, strigând: ..Am îngropat pe 
moş Vasile!" (Fochi. p. 254).”[15] 

 

În tranzitul său prin zodia Pești, Luna trebuie să treacă și prin conjuncția cu Chiron și prin 

careurile cu Junon și, respectiv, Saturn, acestea din urmă aflându-se în conjuncție pe zodia Săgetător. 

Toate acestea se vor consuma în noaptea de 3 spre 4 ianuarie, moment în care anumite modificări pe 

care am dorit să le facem pe finalul anului anterior prind viață. Prin aceste unghiuri oamenii înțeleg 

mult mai bine cum anume trebuie să se raporteze la ceea ce au în preajmă, cum anume să facă o 

impresie bună, să se pună mai bine în valoare, să înlăture falsele comportamente și să reușească să 

treacă dincolo de aparente. Unghiurile acestea, cumulate cu trigonul pe care Luna îl împlinește cu 

Lilith arată că ne aflăm din nou în fața unui detaliu tulburător. Este adevărat, o partea a acestor 

elemente vor susține demersuri publice care se vor alinia celor inițiate în prima zi a acestei luni și 

despre care am spus că au o perspectivă de câteva luni. Din nou, este important ca vibrația 

momentului, puterea interioară pe care am folosit-o în zilele anterioare cu scopul de a menține un 

adevăr sau de a ne evidenția sentimentul de libertate, va avea nevoie de o revizie, de o reevaluare care 

va fi posibilă în decada următoare. Acum ne lăsăm încântați de lucruri care nici nu sunt frumoase, 

nici nu sunt de perspectivă și nici nu ne ajută, dar din folosirea lor putem să obținem o anume 

satisfacție. Satisfacția zilei de 4 ianuarie vine prin iritare, nervozitate, revoltă, exprimare la scenă 

deschisă sau prin selecția acelor procedee sau tehnici care duc spre armonizare și vindecare. Asta 

înseamnă că momentul cu pricina ne poate ajuta să ne transformăm patimile în flori. 

Evenimentele sociale susținute de aceste direcții fac trimitere la concepțiile despre lume și 

viață, la motivele pentru care oamenii s-au grupat în jurul unor centre de putere. Pentru că zodia Pești 

oferă și puterea de a conștientiza că și cei din jur au aceleași probleme, că trec prin aceleași 

complicații, oamenii sunt tentați să nu se mai judece atât de ușor, să nu-și mai scoată în evidență atât 

de simplu defectele de caracter și nici să nu mai vină cu soluții superficiale. Deci, așa cum indicam 

mai sus, impulsurile acestea nu duc la evenimente de durată, ele au, ca în zilele anterioare, doar rol 

tonic. 

Tot în 4 ianuarie se mai consumă un unghi foarte interesant pentru această perioadă. Mercur 

va trece, prin retrogradare, din Capricorn în Săgetător. Asta înseamnă că se activează gradul final al 

zodiei Săgetător fără să fi existat o perioadă de pregătire, adică tranzitul acestei planete pe celelalte 

grade ale zodiei Săgetător care să fi produs faptele ce devin acum negative pe gradul final. Se intră 

direct pe defect și se produce o sincopă. Cu alte cuvinte, nu suntem pregătiți să facem față acestor 

probleme, ci ne pregătim pentru altele care nu se mai consumă. Dacă ne-am așteptat ca pe 4 ianuarie 

să avem probleme mari, acestea se sting, dispar, iar în locul lor apar altele care nu sunt atât de mari, 

dar cărora nu le putem face față cu demnitate pentru că nu ne-am așteptat să se întâmple așa ceva. 

Unghiul acesta face trimitere la educație, la invocarea motivelor de conflict, la renegocierea unor 

contracte și asta cu scopul de a obține bani mai mulți, fără să se pună problema mijloacelor corecte. 

Privind această trecere a lui Mercur în zodia Săgetător prin trăsătura sintetică a acestei decade, 

înțelegem cât de ușor vom considera în lunile următoare că vom fi judecați pe nedrept pe baza unei 

greșeli făcute acum. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că în preajma zilei de 4 ianuarie greșelile 

sunt făcute în mod intenționat. A invoca mai târziu iertare pe motiv că în preajma zilei de 4 ianuarie 

am fost neatenți înseamnă a duce mai departe teamă de pedeapsă care este vizibilă și în momentul 

săvârșirii greșelii. Asta înseamnă că motivul principal pentru care se săvârșește această greșeală acum 
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este dat de conflictul dintre sentimentele frumoase pe care nu prea le recunoaștem și ambițiile foarte 

mari. Unii vor avea impresia că evenimentele sociale la care   participă îi constrâng să reacționezi așa, 

se simt îndreptățiți de conjunctura în sine să mintă, să fure, să pretindă mai mult, să își însușească 

rezultatele muncii celorlalți și să zâmbească și să se prezinte la scenă deschisă ca și cum toate acestea 

i-au aparținut dintotdeauna. Astfel, momentul zilei de 4 ianuarie devine unul foarte încărcat sau se 

orientează către această greutate pentru că este folosită opinia într-un mod greșit. Cine dorește să 

aprofundeze aceste direcții o va face cu conștiința binelui, cu conștiința iubirii față de aproape, față 

de cunoaștere, față de educație. Pe 8 ianuarie Mercur își va reveni la mersul direct, apoi pe 12 ianuarie 

va reveni în Capricorn și, în acest interval, cei care greșesc acum, vor observa care sunt efectele ample 

a ceea ce preferă în momentul acesta . 

 
„Probabil că cel mai straniu şi mai enigmatic personaj din povestea lui Arthur este Merlin, 

fiul unui tinere femei virtuoase şi al unui duh rău — unul dintre acele eterice spirite diabolice despre 
care se spune că i-ar poseda pe cei inocenţi în timpul nopţii. La naştere, Merlin a fost botezat 
imediat şi, astfel, a scăpat de caracterul malefic al părintelui, deşi i-au rămas unele puteri 
supranaturale. EI cunoştea trecutul, dar putea prevesti şi viitorul; lua cu uşurinţa orice înfăţişare: 
un pitic, o domniţa, un ogar sau un cerb. Dar, în momentul în care i-a împărtăşit talentele sccrctc 
frumoasei Viviane, iubita sa a folosit aceasta vrăjitorie împotriva Iui înfăşurându-l în valul de pe 
capul ci şi închizân-du-I într-un turn în care numai ca îl putea vizita. 

Înainte de a compune „History of the Kings of Britain”, Geoffrey din Monmouth, a scris un 
mic tratat în latină numit „The Little Book of Merlin”, prin care îl prezenta pe vrăjitor cititorilor. 
Savanţii au sugerat câteva modele pentru Merlin al Iui Geoffrey, Inclusiv un ghicitor velş, numit 
Myrrdhin şi un vizionar scoţian numit Lailoken.”[14] 

 

În 5 ianuarie se împlinește un unghi care a fost activ și pe finalul anului anterior și va mai fi 

activ mult timp de acum încolo. Este vorba despre trigonul lui Uranus cu Junon care ne îndeamnă să 

trecem dincolo de aparențe, să fim curajoși față de oamenii care merită, să sacrificăm din timp, din 

patrimoniu pentru binele celorlalți și să ne bucurăm că suntem invitați să facem lucrul acesta. 

Conjunctura socială ne avantajează acum prin faptul că acest unghi minunat dintre Uranus și Junon 

face parte dintr-o configurație numită nicovala, care mai are în vârfurile sale pe Chiron și conjuncția 

Soare-Pluton, cea care atinge momentul de maximum 7 ianuarie. 

Dacă din punct de vedere individual lucrurile care ne ies acum în cale poartă aceeași amprentă 

de criză, pentru că vorbesc despre trasee complicate sau despre răscolirea unor sentimente, pe zona 

publică se declanșează o forță creativă, este evidențiat elementul individual, adică problemele care 
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ne-au dat de furcă pe finalul anului anterior primesc acum, pentru prima dată, o soluție. Din nou, nu 

trebuie să ne hazardăm în a considera că aceste soluții au o perspectivă. În continuare valorile 

personale sunt considerate de comunitate ca fiind dovezi de criză, motive de scandal sau de imixtiune, 

dar pentru prima dată anul acesta avem ocazia să ne întâlnim cu o soluție practică a acestora. Există 

și persoane care nu vor reuși să separe aceste soluții de cele mai mici pe care le-au întâlnit în zilele 

anterioare, dar tot în acest an. Vor fi în continuare persoane foarte emoționale, vor privi totul prin 

ceea ce le place, prin ceea ce le încântă simțurile, prin ceea ce le umple stomacul. Nu vor gândi în 

perspectivă, nu se vor lăsa animate de idei revoluționare, de sentimentul de libertate sau de curajul de 

a sacrifica ceva personal pentru stabilitatea grupului sau pentru puterea unui prieten. Vor pune energia 

acestui unghi în interiorul acelor sentimente personale și vor considera că societatea îi avantajează, 

că au valoare, că merită să primească mai mult, că sunt promovați pe drept. Este clar că acest unghi 

face o distincție clară între omul superior și omul inferior după perspectiva evenimentelor. În timp ce 

omul inferior va visa în defavoarea sa, omul superior va considera că a sosit momentul să-și încarce 

bateriile, să se gândească la viață, la viitor, dar nu să-și proiecteze aceste realizări într-un viitor 

îndepărtat, ci va gândi că, dacă își construiește un ideal din realizări mici pe care să le obțină ritmic, 

periodic, în fiecare săptămână sau în fiecare lună, atunci totul se poate transforma într-o mare lucrare. 

De altfel, pentru omul superior trigonul acesta dintre Uranus și Junon arată demonstrarea 

puterii. Pentru că suntem într-o perioadă în care zodia Săgetător are o răbufnire, iese în evidență prin 

faptul că Mercur retrograd a activat-o, dar și prin faptul că Junon trece prin acest semn și se află în 

conjuncție cu Saturn, schemele acestea de dreptate sunt atât de amestecate, prezintă dreptatea 

serviciului într-o îmbinare atât de complexă încât trebuie în mod obligatoriu să facem trimitere la 

educație, la reperele stabilite din timp pentru a nu cădea pradă confuziilor. Satisfacție personală nu 

este totuna cu satisfacția socială, faptul că în momentul acesta suntem liniștiți nu ne dă dreptul să ne 

gândim că în viitor această liniște se va menține de la sine. Pentru a se menține va trebui să mai facem 

ceva în plus și vom vedea abia începând cu decada următoare ce anume trebuie făcut. Deci, pentru a 

nu deveni victima confuziei de acum, omul superior se va întoarce către suflet, își va încărca bateria 

inimii sale, pentru că știe că începând cu a doua decadă a lunii ianuarie aceasta va fi suprasolicitată. 

Următoarea decadă are câteva aspecte planetare importante care fac trimitere la durere și inima are 

nevoie de energie suplimentară pentru a-l ajuta pe cel în cauză la înțelegerea durerii pe care o simte. 

Apoi, pe 5 ianuarie se va împlini și faza de Primul pătrar, semn de nerăbdare, de tensiune sau 

de atracție față de persoanele conflictuale. Având în vedere că în această perioadă Luna trece prin 

Berbec și încălzește prea mult acele sentimente care sunt neclare, posibilitatea de a interpreta un 

conflict minor în mod greșit este foarte mare și, de asemenea, neșansa ca de la o problemă minoră să 

se ajungă la un conflict social îl pot duce pe individ către experiențe ciudate. Acest unghi dintre Soare 

și Lună este o altă dovadă a faptului că nu trebuie confundate elementele individuale cu cele sociale, 

nu este la fel un conflict în familie, între prieteni, între cunoscuți, cu tensiunea dintre grupuri. Cine 

crede că se poate implica la fel în ambele va vedea pe 5 ianuarie că se înșală. 

 
„SPLINA 
Splina este situata în partea superioară stângă a abdomenului, sub diafragmă. Principalele 

funcţii ale acestui organ limfoid, care face parte din sistemul imunitar, sunt de a veghea asupra 
calităţii globulelor roşii şi de a lupta împotriva infecţiilor, prin producerea de anticorpi. Nostalgia 
situaţiilor neterminate, regretele, grijile, toate îşi pot avea sediul în splină. Dacă splina mea nu 
funcţionează bine, este posibil ca şi eu să am probleme legate de funcţionare, principal cauză fiind 
fixaţia mea pe anumite gânduri negre şi negative. Sunt obsedat de ceva sau de dneva. Acest lucru 
îmi scade nivelul de energie şi nu mai am chef de nimic. Am impresia că sunt un ratat că mi-am 
ratat, mi-am masacrat viaţa, deoarece nu am reuşit să termin anumite lucruri, nu am ştiut să merg 
mai departe. Simt că "am pierdut trenul", am ratat ocazii frumoase şi îmi port pici, mă cred 
incapabil sa reuşesc în viaţă. Alterez asliel istoria familiei mele. Vreau să compensez uitare faţă de 
familia mea sau prietenii mei, dar nu mai pot, am creat o situaţie din care nu mă mai pot sustrage. 
Acest lucru poate determina o ablatle a splinei. Negativismul poate fi legat de felul în care mă văd: 
sunt urât, nu sunt bun, nu sunt la înîlţime. Am mai mult tendinţa să dorm şi să fiu pasiv. Mă 
hrănesc cu furie şi nu există nimic vesel în viaţa mea. Există ceva sau cineva care mă irită: poate 
fi vorba despre cineva din falimia mea. O persoană pe care o consider  „ratată". Problemele care 
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apar la splină transmit o indicaţie referitoare la frlclle pe care le-aş putea avea în legptură cu o 
problemă legată de sânge, de a nu avea detul sânge, de exemplu, de a sângera prea tare (precum 
în perioada menstruaţiei sau în timpul unor transfuzii de sânge). Pot să cred ca "sângele meu nu 
este bun" sau că este atât de rar încât nu cred că aş putea fi salvat, în cazul unui accident grav, 
dacă aş avea nevoie de o transfuzie. 

Frica de moarte apare foarte des, în plan secund. Splina are funcţia de a controla calitatea 
globulelor roşii ale sângelui şi o proastă funcţionare a splinei poate indica o rană interioară 
profundă, nevindecată. Este ca o plagă care sângerează. Sângele reprezintă bucuria de a trăi, pot 
avea impresia că viaţa este o luptă atât de grea, încât poate ar fi mai bine să renunţ şi să mă retrag. 
Vreau sâ mă refugiez departe de realitate, într-o lume mai spirituală, care nu este conectată la 
pământ, iar acest lucru poate determina o umflare a splinei. Mă limitez cu singur într-o structură 
rigidă, ceea ce mă îndepărtează de sentimentul de libertate. Acest lucru se poate vedea în aspectul 
meu fizic, prin faptul că slăbesc. Ridic un zid între mine şi emoţiile mele şi port o mască: am 
impresia că este un mod foarte bun de a măă apăra de lumea exterioară şi de a evita să fiu umilit. 

În loc să fiu tot timpul obsedat de ideile negative pe care am tendinţa să le exagerez, accept 
să le schimb şi să găsesc mijloace de a fi mai deschis. Îmi dedrarnatizez viaţa şi învăţ să râd de 
mine însumi şi de anumite situaţii. Învăţ să îmi comunic treptat emoţiile, pentru a-mi păstra 
echilibrul şi armonia din corpul meu.”[5] 

 

Pe 6 ianuarie, când Luna va trece prin conjuncția cu Uranus, nicovala indicată anterior se va 

activa mai mult. În plus, Luna va trebui să treacă și prin opoziția cu Jupiter și în această schemă în 

care zodia Săgetător este evidențiată, se creează o buclă în timp, adică mai apare un factor despre care 

am crezut că l-am lăsat în anul 2016: cel indicat de zodia Balanță. Ideea de dreptate se complică pe 6 

ianuarie, striga prea tare sau îi pune pe oamenii în conflict chiar dacă până în momentul acela s-au 

înțeles foarte bine. Ideile originale sunt combătute brusc și se va pune problema unor lupte interne. 

Dacă trigonul dintre Uranus și Junon le vorbește oamenilor despre coagulare, despre forțe care se 

consolidează și care devin mai puternice pentru a face față unui viitor incert, trecerea Lunii prin 

conjuncția cu Uranus și activarea opoziției cu Uranus-Jupiter arată că adâncimile sentimentelor, 

adâncimea în gândire sunt folosite greșit adică devin motive pentru a alimenta un comportament 

antisocial. Dacă până acum exista o părere generală care ne spunea că această tensiune relațională, 

această complicație între individ și comunitate nu are acum soluție, iar omul era tentat să creadă că 

nu are de ales și trebuie să accepte această realitate, acum se trezește din nou într-un conflict. Din 

punct de vedere astral acest lucru este explicat prin faptul că Saturn și Junon de pe Săgetător nu pot 

media opoziția Uranus-Jupiter de pe axa Berbec-Balanță. Acest fapt este vizibil de mult timp însă 

prin trecerea Lunii prin conjuncția cu Uranus se activează de o manieră nouă, originală, de neanticipat 

pentru această perioadă, careul în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton ca focar. În plus, pentru 

că știm că foarte aproape de Pluton se află și Soarele, cei doi fiind în conjuncție perfectă pe 7 ianuarie, 

ajungem acum la concluzia că trăim vremuri conflictuale, că devenim martorii unor evenimente 

sociale care sunt în mare parte spontane, dar pentru că seamănă cu o parte din evenimentele anul 

anterior vor lăsa impresia că urmează un plan. Este o greșeală să credem că baza de acum este o 

schemă predefinită pentru că nu se poate vorbi în ansamblu despre un plan pentru evenimentele de 

acum, ci, poate, doar de unele episoade care se vor consuma din luna februarie încolo, când va trebui 

să trecem prin alte tipuri de sinteze. Acum sintezele ne spun doar că undeva, în timp, există ceva, că 

nu am crezut în himere. 

Așadar, momentul zilei de 6 ianuarie ne vorbește despre o zdruncinare a conștiinței 

individuale cu scopul de a se produce modificări de conduită. Pentru că sunt mult prea ușor activate 

zodii de foc, pentru că sunt reînviate motive de scandal pe care le-am cunoscut în anul anterior într-o 

altă conjunctură și cu alte personaje, se poate vorbi în preajma zilei de 6 ianuarie de repararea 

trecutului, însă numai în cazuri izolate. În general, va dovedi superioritate cel care se va retrage dintr-

un conflict însă posibilitatea de a face lucrul acesta este foarte mică deoarece există o atracție foarte 

mare către expresii vulcanice, către explozii, către a risipi sau distruge. 
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Desigur, lucrurile acestea pot fi reparate din mers dacă nu acceptăm să luăm parte la 

comportamente definite de deviere. Devierea acum este interesantă prin spaima pe care o inspiră, prin 

ușurința cu care încurajează oamenii să se lupte, să-și încalce o promisiune, să construiască valori 

personale iluzorii. Este adevărat, în 6 ianuarie ni se va părea că aceste criterii cu care lucrăm sunt 

foarte puternice, dar lucrul acesta se aplică doar în momentul de față. Cine va dori mai mult va trebui 

să se oprească, să vadă ce este 

real din ceea ce trăiește și de 

ce are nevoie și de alte 

evenimente,  de ceea ce va 

urma, pentru a-și construi o 

viziunea de ansamblu corectă. 

Ceea ce are strict nevoie de 

evenimente viitoare este în 

momentul de față o iluzie, un 

episod care vrea să fie real, dar 

nu este, vrea să fie important, 

dar pentru asta cere împlinirea 

prin evenimente viitoare, nu 

prin ceea ce reprezintă acum, 

situație care duce la deviere, la 

sinteze false sau la cultivarea 

unor sentimente stranii. A 

lucra cu episoadele acestea 

răsturnate înseamnă, în mod 

indubitabil, a participa la 

uzurpare, la evenimente 

sociale care strică sau la mode 

culturale care duc la 

degradarea conștiinței 

individuale. Nu trebuie să 

uităm că suntem în decada care ne lansează tot felul de provocări pentru a lucra cu evenimente care 

se întind pe o perioadă mare de timp, dar, cu ceea ce deținem acum, nu vom putea să le întreținem 

pentru a deveni și utile. Ele vor exista în forma aceasta până la finalul lunii iunie când este programată 

împlinirea, însă până atunci noi vom mai trece prin situații de genul acesta, chiar în mijlocul lunii 

februarie, în decada a 5-a a anului 2017, care are cam aceeași notă cu cea de acum. Ceea ce este 

durabil și puternic se orientează către următoarea decadă, către mijlocul lunii ianuarie. De altfel, ne 

va fi mult mai simplu să ne construim demersuri care să se finalizeze repede, decât să visăm cu ochii 

deschiși la realizări care sunt supuse riscului și care vor mai trece prin trepidație repetate până la 

mijlocul anului când ar trebui să se împlinească. 

 
„De câte ori nu suntem pânditi de tentatia de a ne spune: „Ajunge, am facut suficiente eforturi 

asistând la răsăritul Soarelui, făcând exercipile de gimnastică, de respiratie, de mcditatie, 
rugându-mă, supreveghindu-mi gândurile, sentimentele, vorbele; este extenuant, vreau să mă 
odihnesc". Bineinteles, este normal, este natural să reactionăm astfel. Dar, când aceste gânduri vă 
vin, nu le deschideti sufletul. Dacă vă simfiti tensionat, nu vă impuneti, zilnic, aceleasi eforturi, dar 
nu trebuie să acceptati, niciodată, ideea de a renunta definitiv la efort, altfel veti da inapoi, 
scufundându-vă 1n vechea viată. Pentru un moment, poate, vă veti crede liber, mai degajat, dar 
nu va dura mult; foarte repede vă veti simti, în inte-rior, ingreunat, otrăvit. Deci, atentie!”[8] 

 

Conjuncția Soarelui cu Pluton este semn de boală, însă elementele acestea negative, unele 

dintre ele chiar absurde, se accentuează în forma aceasta pentru că pe 7 ianuarie, când se împlinește 

conjuncția cu pricina, se împlinește și careul lui Chiron cu Junon. Poate, unii, sunt obișnuiți deja cu 

problemele pe care ar putea să le aibă din cauza subiectivității celorlalți, din cauza distanței pe care 
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un om complexat o menține în permanență, din cauza complicațiilor relaționale care pot să apară din 

cauza capriciilor sau schimbărilor nejustificate. Acești oameni care se întâlnesc des cu 

comportamente de această factură, dar care nu sunt influențați în mod negativ, devin, începând cu 7 

ianuarie, personaje foarte importante pentru anul 2017. Aceștia dau dovadă de profunzime pentru că 

aduc la lumină din adâncul ființei lor valori esențiale, dovezi de moralitate, informații prețioase, poate 

chiar geniale. De fapt, ceea ce este definitoriu pentru momentul acesta face trimitere la ideea de 

patrimoniu. Ceea ce strigă foarte tare acum, ceea ce devine element de revoltă are, de fapt, în spate o 

experiență nefericită când un bun a fost stricat sau un privilegiu a fost pierdut. Luna din zodia Taur 

trimite acum un unghi foarte frumos către destin, iar altul la fel de frumos către Venus. Pentru că în 

această perioadă Venus a intrat în fereastra conjuncției cu Neptun, aspect care se va împlinii pe 12 

ianuarie, în decada următoare, ceea ce vrem să recuperăm în momentul acesta sfidează absurdul, ne 

ajută să ne întoarcem către normalitate, dar nu ne spune dacă vom reuși cu adevărat. Luna nu poate, 

prin această dispunere, să medieze tendința Nodurilor, iar asta înseamnă că stabilitatea spre care 

tindem nu este clar formulată sau nu este formulată în așa fel încât să fie și durabilă. 

Până în momentul în care se definitivează conjuncția Soarelui cu Pluton, Luna va activa 

planeta Venus și Axa Dragonului și vom insista pe această idee de retribuire, de revigorare sau de 

rezistență. Acesta este practic momentul când începem să construim ceva, deși nu suntem conștienți 

de importanța edificiului. Vom deveni conștienți de lucrul acesta abia începând cu 8 ianuarie, când 

Mercur de pe Săgetător îi va face pe oameni conștienți de performanța de care sunt în stare. Acesta 

este momentul de început, chiar dacă, la modul concret, evenimentele ne vor fi mult mai clare 

începând cu 8 ianuarie. 

Din perspectiva decadelor, cea care este abordată în analiza generală a anului 2017, 

problematica dezvoltării personale devine una dureroasă. Se poate vorbi acum, pe careul dintre 

Chiron și Junon, de evoluție, însă nu se aleg cei mai buni termeni, nu se folosește calea cea mai 

simplă, ci se alege calea cea mai rapidă pentru că există o presiune internă în direcția aceasta. Acolo 

unde am mai trecut prin situații de genul acesta (o durere ce ne-a motivat performanța), se poate vorbi 

și despre studiu, despre o transformare prin cercetare sau de o rezistență prin maturitate. Există însă 

o presiune mult prea mare pe poziționarea lui Chiron pe zodia Pești, ca element care întreține viziunea 

de ansamblu. Luna, prin relațiile frumoase pe care le realizează cu planetele din Pești și cu Axa 

Dragonului, creează mai curând un mediu intern favorabil revoluției, dar nu ne spune nimic despre 

ceea ce există în afară, despre presiunea comunității. Asta înseamnă că descoperirea făcută acum nu 

va fi apreciată, nu va avea ecou deși este genială, iar teama care este învinsă acum o oprește din a 

deveni un model de evoluție pentru alții. Binele personal are nevoie de etape intermediare pentru a se 

împlini. Una dintre aceste etape este plasată în următoarele decade. Cei care cred că, dacă au 

descoperit ceva, au și ajuns la glorie, se înșală.  

Astfel, se poate vorbi în preajma zilei de 7 ianuarie despre o pierdere, iar ea este întreținută 

de faptul că nu se găsește cel mai bun canal de comunicare între individ și comunitate, nu se face un 

transfer de valori în condiții optime din spațiul afectiv propriu spre zona socială. Cei ambițioși vor 

deveni și mai ambițioși, cei fricoși vor deveni și mai fricoși, dacă această forță întoarsă către sine 

(procedeu privit ca un răspuns negativ sau ca o neacceptare) este înțeleasă corect. Nu avem de ce să 

judecăm comunitatea pentru că acum ne lansează mesaje de genul acesta. Nu se poate vorbi despre 

refuzuri abordate în mod intenționat, ci despre conjuncturi nefericite întreținute de o nesincronizare. 

 
„Ziua Sfântului Ioan Botezătorul reprezintă punctul final al sărbătorilor de iarnă. Mai pu(in 
importantă decât Bobotează sau ajunul ei. sărbătoarea reprezintă, in afara respectării unor 
interdicţii ce ar putea influenta bunul mers al vieţii individului (atacul lupilor, boli etc.). încheierea 
oficială a sezonului alb. deschis la Sf. Nicolae (6 decembrie). |Esfe vorba de o singură lună de iarnă 
în adevăratul sens al cuvântului, redutabilă nu numai prin vicisitudinile iernii, ci şi prin 
concentrarea de sacralitate într un ciclu de treizeci de zile de sărbători importante, în acelaşi timp. 
ziua de 7 ianuarie prezintă numeroase caracteristici de „cap de an", aşa cum se observă adesea în 
cazul marilor sărbători creştine, fiecare dintre ele deschizând un ciclu, mai mic sau mai mare. de 
prescripţii rituale valabile pentru perioada imediat următoare, până în preajma unei noi mari 
sărbători. Şi. aşa cum am văzut, ziua Sf. Ioan închidea în sine întregul an: putem remarca în acest 
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sens un obicei care se mai repetă de câteva ori în timpul anului, şi anume „carnavalul femeilor*-o 
enigmatică reprezentare a unor vechi ritualuri de iniţiere (noviciat, înfrăţire) feminine, care 
jalonează. în momentele calendaristice importante. întregul an. fiind o dovadă a unor relaţii 
sociale foarte vechi, păstrate de comunitate. în forme mai mult sau mai puţin alterate. 
Sărbătoarea creştină a influentat-o pe cea păgână atât prin ceremoniile de celebrare a celor care 
poartă numele sfântului (de aici, şi colindele specializate), cât şi prin fixarea în acest moment a 
zilei moaşei („Sf. Ioan Botezătorul e patronul pruncilor”). 

Apărător de rele şi durere: Unii români serbează ziua aceasta încă şi pentru aceea ca 
Dumnezeu să le ferească gospodăriile de foc şi animalele de fiarele cele sălbatice (Marian, 1994.1. 
p. 162).  Toţi oamenii se stropesc cu apă sau cu zăpadă, pentru a fi feriţi de boli în cursul anului 
(Muşlea-Bârlea. p. 346). Cine lucrează în ziua de Simion cel Nebun înnebuneşte (Speranţia, VI. f. 
59). Simion cel Nebun se ţine pentru ca să nu se nască copii diformi şi monştri (Speranţia. VI. f. 
174).”[15] 

 

Momentul în care Mercur își revine la mersul direct are un rol tonic asupra proiectelor care 

au așteptat trei săptămâni pentru a se continua, asupra atitudinilor adânci sau asupra sentimentului de 

acceptare. Am văzut că această primă decadă a lunii ianuarie lucrează cu lucrurile acestea complicate 

și ne-a oferit, cu fiecare zi, motive de toleranță sau de refuz. În 8 ianuarie motivul de toleranță este 

legat de patrimoniu și de înțelegere, iar cel de refuz este legat de pedeapsă. 

Unii vor avea impresia că li se ridică o ceață de pe ochi, iar asta chiar în prima jumătate a zilei, 

având brusc acces la sentimente adânci, la tehnici care-i ajută să lucreze cu informații abstracte, să 

renunțe la stres, să obțină o stare confortabilă. Există însă și o problemă care vine dintr-o raportare 

pozitivă la grup, la mediu sau la societate. Nu este suficient ca Mercur să-și revină la mersul direct 

pentru ca problemele să se soluționeze, să scăpăm de limitări. Ele se vor menține pentru că au o altă 

cauză, nu au fost create de retrogradarea lui Mercur, ci doar scoase la lumină în timpul acestor 

săptămâni de retrogradare. Asta înseamnă că starea de bine trebuie să facă trimitere acum doar la 

confort, nu să se transforme într-o acțiune agresivă pentru că această agresivitate va lovi foarte mult 

în cel slab. Binele pe care îl simțim acum prin remedierea comunicării sau redresarea afectivă nu duce 

spre competiție, cel puțin nu acum, în 8 ianuarie. Cine reușește să se mențină în această zonă va vedea 

cât de ușor îi va veni să admire binele celorlalți, să recomande tehnica și procedeele pe care o persoană 

definită de fapte bune le preferă. La polul opus sunt oamenii care se așteaptă să primească foarte mult 

chiar dacă fac puțin. 

În 8 ianuarie Mercur își revine la mersul direct, Luna se află într-o dispunere pozitivă cu 

Soarele și Pluton de pe Capricorn, dar și cu Chiron de pe zodia Pești arătând că avem șansa să facem 

mai puține greșeli decât am făcut în zilele anterioare. Atunci când ne raportăm la societate, la 

comunitate, nu mai suntem tentați să vedem prima dată rupturile sau divergențele de opinie, ci acest 

criticism îngheață pentru o secundă, adică îngheață suficient de mult încât să facă loc altor trăsături 

comportamentale. Dacă în acest moment nu se intervine prin nevoia de a demonstra ceva, ci rămânem, 

ca atitudine, pe schimbul de informații, pe acceptarea opiniei celuilalt sau pe recepție, tot ceea ce, pe 

vremuri, era aversiune față de slăbiciune sau față de cel slab se transformă în ambiție. 

Prin trecerea lui Venus prin Coada Dragonului și prin împlinirea opoziției dintre Lună și Lilith 

această ambiție poate distruge un traseu existențial. Dacă urmărim modul cum interacționează 

decadele constatăm că maniera aceasta prin care se răscolește trecutul (trecerea lui Venus prin Coada 

Dragonului) asta înseamnă că se creează o zonă tampon, un interval care ajută în armonizarea decadei 

curente cu decada 18-a, cea de pe finalul lunii iunie, cu care lucrăm acum. Sintezele pe acțiune, cele 

care ne ajută să extragem din trecut ceea ce nu este folositor în acest an, nu totul de-a valma, are 

nevoie de un episod care se va consuma în mijlocul lunii februarie, în decada a 5-a a anului în curs. 

Asta înseamnă că dacă dorim să beneficiem de un noroc sau să facem în așa fel încât beneficiul de 

acum să fie considerat un mare noroc, să ne stabilim în aceste proiecte care se întind până la finalul 

lunii iunie un punct intermediar, adică mijlocul lunii februarie. Să ne programăm pentru acea decadă 
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o revizie, o reparare, ca și cum dacă în momentul acela confirmăm continuitatea demersului sau 

caracterul său benefic atunci toate lucrurile sunt corecte. În caz contrar, lucrurile se complică și ceea 

ce este dus forțat spre zona concretă va beneficia de revizie din partea altora ceea ce va dura mai mult.   

Este important să 

medităm profund la aceste 

demersuri în 8 ianuarie pentru 

că lucrurile nu vin de la sine. 

Dacă în momentul acesta, în 

care Venus trece prin Coada 

Dragonului, Luna nu ar fi fost 

în opoziție cu Lilith, atunci 

trăsătura aceasta benefică ar fi 

fost mult mai ușor de 

îndeplinit, poate chiar ar fi 

venit de la sine. Tentația 

agresivității, a dreptății 

personale, a acuzațiilor 

nefondate sau a fricii de 

pierdere, adică opoziția Lunii 

cu Lilith pe axa Taur-Scorpion, 

distrage atenția și creează 

confuzii. Asta înseamnă că în 

luna ianuarie lăcomia va fi 

confundată cu abundența și, 

tocmai am aflat, nu mai este o 

noutate, care sunt consecințele unei asemenea erori abordată acum. 

 
„Cel care încearcă să scape de efort şi de greutăţi va întâlni obilgatoriu dificultăţi şi mai mari. 

În loc să încerce  să fugă de probleme, trebuie să încerce să le rezolve, dacă nu, a doua situaţie vă 
fi mai rea decât  prima . O schimbare nu pote fi benefică decât dacă aţi ştiut mai întâi să rezolvaţi 
problema în faţa căruia aţi fost pus. Dacă vreţi să vă abandonaţi datoria pentru a găsi o situaţie 
mai agreabilă, înseamnă că nu cunoaşteţi legile severe care comanda destinul. Lumea invizibilă 
vă va spune:  “Nu trebuie deci să fugim de dificultăţi, ci să căutăm să le înţelegem bine sensul şi să 
facem ce este necesar. Când vom simţi că am împlinit totul, vom putea merge indiferent unde, chiar 
în Infern, în toată liniştea, pentru că îngerii pregătesc drumul pentru care au împlinit totul.”[9] 

 

Trecerea Lunii pe zodia Gemeni, eveniment care se va consuma la începutul zilei de 9 

ianuarie, aduce un suflu nou însă ne pune în fața unor noi încercări. Intrând pe acest semn, Luna va 

trebui, în mod obligatoriu, să treacă printr-o dispunere negativă față de ceea ce se consumă pe axa 

Fecioară-Pești. De aici înțelegem că dimineața zilei de 9 ianuarie va fi puțin mai tensionată decât alte 

zile ale acestei luni. Cu toate acestea, pentru că suntem în prima decadă, cea care ne oferă posibilitatea 

de a realiza sinteze din aproape în aproape, adică de a ne proiecta ca prima etapă intermediară să fie 

în decada următoare, iar acum suntem pe final de prima decadă, se poate stabili că există un ajutor, 

unul care vine din conștientizarea a ceea ce nu s-a rezolvat, a problemelor sau neajunsurilor. Este 

posibil ca în plan personal schimbările acestea de atitudine să se producă doar pentru satisfacerea 

unui instinct, doar pentru a confirma că problema este reală, nu închipuită, doar pentru a arăta că 

suferința este comună și celorlalți. Este adevărat, această conștientizare nu este bună, vine cu aceeași 

notă apăsătoare, enervantă, dar ceea ce vine după ea, se construiește frumos, prin responsabilitate, 

prin selecție. Asta înseamnă că în acest context al primei decade a lunii ianuarie privim pentru prima 

dată cu responsabilitate perspectiva de a amâna câteva zile soluționări care par urgente. Prin aceste 

condiționări, prin ceea ce nu ne lasă să ducem mai departe, prin ceea ce altădată ar fi enervat sau ne-

ar fi creat probleme și mai mari, pierderi financiare sau ar fi accentuat un risc, ne oprim demersuri 

care ar fi consumat acum, în mod inutil, o mare parte din energie. Este posibil ca această stagnare să 
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fie privită ca o respingere venită din comunitate sau poate chiar ca o continuare a unei respingeri 

despre care am aflat în zilele anterioare. Cel care a avut de la începutul anului și până acum o atitudine 

frumoasă, nu a fost risipitor, și-a folosit inteligența doar pe ceea ce știe că poate face, nu a dovedit 

exces de putere și nici nu a dorit să controleze viețile celorlalți pentru un avantaj personal, va fi 

bucuros că o asemenea forță l-a oprit. 

Ziua însă conține un unghi care alimentează speranța și bucuria. Relația bună dintre Jupiter și 

Junon ne îndeamnă să ne retragem dintr-o opoziție, să nu ne mai temem de rupturi și să nu mai 

considerăm că divergentele de opinie reprezintă o dovadă de eșec. Acest unghi vine însă cu pofte 

ciudate. Pentru că nu putem judeca relația bună dintre Jupiter și Junon fără să îl implicăm și pe Saturn 

în această ecuație și, de asemenea, nu putem nici considera că Jupiter este obiectiv în această 

dispunere pentru că primește în continuare o opoziție de la Uranus, poftele acestea sunt dovezi clare 

ale unor erori. Dacă ne referim la pofte materiale, atunci acestea subliniază o alimentație greșită, o 

asimilare defectuoasă, un proces fiziologic dat peste cap, poate chiar primele indicii că informația 

despre dezechilibru trebuie luată în serios pentru a nu se ajunge la boală. Este pentru prima dată anul 

acesta când o informație de boală vine asupra individului într-un context pozitiv și trebuie luat în 

considerare. Tendința este aceea de a nu aprecia această informație pentru că Luna din Gemeni se 

află acum într-o relație negativă cu Neptun și există o reticența față de ceea ce protejează sau față de 

ceea ce are nevoie de compasiune. O posibilă boală, fie ea fizică sau emoțională, este respinsă pentru 

că ar atrage mila. 

Relația lui Jupiter cu Junon, în acest context, devine un fel de comutator. Vedem ceea ce este 

real și avem și puterea de a face în așa fel încât să nu mai fi real, să nu mai existe în forma aceasta. 

Nu înseamnă că dacă avem acum această putere ea vine din zona liberului arbitru. Posibilitatea de a 

modifica un adevăr pe care îl aflăm acum ține tot de determinismul astral. Cu alte cuvinte, ceea ce 

aflăm și nu ne convine trece în umbră sau dacă devenim excesiv de atenți pe o informație, cu atât mai 

mult dacă ea se referă la boală, i se oferă acesteia din puterea personală și simple presupuneri sunt 

transformate în evenimente. Apoi, acest unghi dintre Jupiter și Junon face trimitere și la confuzie. 

Suntem atât de siguri că lucrurile nu sunt periculoase încât, din neatenție, ne facem rău singuri. Nu 

se poate vorbi de ostilitate sau de brutalitate, nu se poate vorbi nici măcar de impunere, ci doar de 

greșeli făcute din zăpăceală. 

 
 „Sf. Mc. Polieuct, în cetatea Melitina, din ţinutul Armeniei, trăiau pe vremea împăraţilor 
romani Deciu şi Valerian doi ostaşi cinstiţi, Nearh şi Polieuct. Ei erau legaţi prin dragostea 
prieteniei mai mult ca fraţii. Fiecăruia dintre ei i se părea că în prietenul său îşi are viaţa şi sufletul. 
Nearh era creştin drept-credincios. iar Polieuct era elin neluminat încă de credinţa cea adevărată, 
dar păstra obiceiurile creştineşti. împodobindu-se cu faptele cele bune. ca un măslin roditor. Nearh 
se îngrijea ca să-l aducă în casa Domnului, citindu-i Sfintele Scripturi şi arătându-i rătăcirea 
închinării la idoli. 
Astfel trăiră ei în bună legătură prietenească, până când într-o zi se auziră pe străzi poruncile cele 
fără de Dumnezeu ale împăraţilor păgâni, care cereau tuturor închinarea la idoli, cu pedepse grele 
pentru cei ce nu se vor supune (...). 
Aflând aceasta,Polieuct. luminat de darul lui Dumnezeu. a început a se gândi la cele Dumnezeieşti. 
De îndată şi-a adus aminte de o vedenie ce avusese de curând în vis. şi i-a zis lui Nearh: 
 - Nu te teme, iubitul meu prieten Nearh, nu va fi nici o despărţire, de vreme ce am văzut în 
vis pe Domnul Hristos. S-a apropiat de mine, mi-a luat haina şi m-a îmbrăcat cu alta,  nouă, albă, 
al cărei preţ şi frumuseţe nu pot fi grăite. El mi-a dat şi un cal intr-aripat. 
Auzind acestea. Nearh s-a bucurat şi i-a tâlcuit vedenia: 
 - Lepădarea hainei celei vechi şi îmbrăcarea în cea nouă însemnează că vei lăsa păgânitatea 
elinească pentru credinţa creştinească, iar calul intr-aripat însemnează alergarea cea grabnică 
spre ceruri (...). 
A venit atunci Polieuct la tatăl femeii sale. Felix. cel care fusese orânduit cu asuprirea şi cazna 
creştinilor (...). Felix l-a certat, spunându-i: 
 - Ceasul uciderii tale a venit, dacă asemenea lucru ai făcut (...). 

L-au luat atunci călăii şi l-au lovit peste gură. dar el nici nu simţea că e bătut (...). După 
aceasta Polieuct şi-a plecat capul sfânt sub sabie şi s-a botezat astfel în sângele său. fiind tăiat 
pentru Domnul Iisus Hristos (Lascarov-Moldovanu. pp. 84-87).”[15] 
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Ultima zi acestei decade este una de tensiune. Pe lângă faptul că, din Gemeni, Luna trebuie să 

treacă acum prin unghiuri negative cu ceea ce se află pe finalul zodiilor Săgetător și Pești, pe 10 

ianuarie se va împlini și careul Soarelui cu Uranus, ceea ce va accentua tensiunea și această 

neîncredere la care ne-am referit de-a lungul întregului interval. Desigur, forma aceasta de agresivitate 

îi face pe unii să se gândească că se află în fața unui suflu proaspăt, că aceste pierderi pe care le-au 

comportat de-a lungul decadei, chiar și cele financiare, sunt un mare noroc. În situația aceasta nu se 

poate vorbi despre noroc decât acolo unde avem de-a face cu persoane care vor să evolueze, pentru 

care obstacolele acestea opreau o transformare care ar fi trebuit să se împlinească în urmă cu mult 

timp. În caz contrar, apar ajustări de opinie, cele care schimbă miraculos tipul de abordare, dar și 

oportunități pe care nu le vom înțelege acum pentru că atenția este orientată către altceva. Prin 

plasarea Lunii pe finalul zodiei Gemeni se construiește pe cer un dreptunghi mistic, o configurație 

care are în interior două opoziții, iar la una dintre ele participă chiar Luna. Pentru că acest dreptunghi 

mistic are pe margine unghiuri pozitive, aceste tensiuni majore ce sunt văzute pe spațiul public drept 

obstacole, primesc din partea individului, într-un for intim, circumstanțe atenuante. Cei care i-au acest 

obstacol în tragic, care privesc prin patimă etapele de derulare ale unui proiect, dacă acestea nu ajung 

foarte repede la finalitate, vor încheia această decadă într-un ton tulburător. Primul efect pe care-l vor 

conștientiza va fi cel dat de diminuare a optimismului. Aceste convingeri pe care vor acum să le ducă 

mai departe, tocmai pentru că par atât de greoaie, vorbesc despre viciu, despre lecții de viață pe care 

oamenii le învață foarte greu. 

La capitolul evenimente concrete, dispunerea aceasta la care participă Luna este dominată de 

noi întârzieri pe 

întârzieri mai 

vechi. Termenii 

sunt decalați, iar 

demersurile 

care se 

finalizează, se 

finalizează 

prost. Ceea ce 

este grăbit este 

distrus și, așa 

cum am mai 

văzut de-a 

lungul acestei 

decade, ceea ce 

se strică acum 

nu va putea fi 

reparat de-a lungul acestui an. 

Apoi, finalul acestei decade ne aduce în fața unor idealuri prea mari pentru puterea pe care o 

avem acum. Pentru că există multă tensiune pe conjunctura astrală a acestei zile în care Soarele și 

Uranus sunt în careu, mulți vor avea impresia că rezolvă problemele doar cucerind ceva. Tensiunea 

dintre Soare și Uranus nu ne ajută să cucerim nimic, ci doar să ne preocupăm de lucrul acesta. În felul 

acesta, apare ideea că un compromis ne salvează dintr-o încurcătură, ascunde lipsa de profunzime sau 

chiar vina, acolo unde ea a fost vizibilă. Faptul că Luna trece prin zodia Gemeni într-un context atât 

de complicat, ar putea să scoată în evidență o altă componentă vizibilă pe finalul acestei decade. 

Discuțiile fără rost, minciunile deconspirate, secretele împărtășite sunt factori care își depășesc 

atribuțiile pentru că această configurație numită dreptunghi mistic, în care se implică Luna, are o 

comunicare interesantă cu o altă configurație numită nicovala care integrează careul dintre Soare și 

Uranus. Oricât de interesante ni se par soluțiile de acum, faptul că ele fac trimitere la probleme vechi 

care nu se pot rezolva într-o singură zi, arată că viciul exercită asupra conștiinței individuale o 

presiune mult prea mare. Ceea ce se construiește acum are evidentă această componentă a vitezei de 
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lucru, a precipitării, a excentricității și din această cauză tabloul simptomatic, dacă ne referim la zona 

intima, conține o listă foarte mare de probleme, mai mare decât am crezut că avem. Nu trebuie însă 

să ne pierdem încredere și nici curajul pentru că aceste probleme nu sunt create acum, ci sunt scoase 

la lumină pentru a fi soluționate. Atât prin dreptunghiul mistic, dar și prin nicovală problemele se 

rezolvă întâi prin conștientizarea caracterului lor distructiv, adică oamenii reușesc văzând ce pierd, 

ce se strică, nu observând cât de tare îi doare. Numai prin acest gen de conștientizare se poate anula 

nesiguranța accentuată ce face ziua de 10 ianuarie atât de obositoare. Cine renunță la această 

observație va vedea că finalul acestei decade, adică ultimul aspect, opoziția Lună-Mercur, le oferă o 

sedimentare negativă. În primul rând, Luna din Gemeni nu aduce discernământ, deci și o atracție către 

minciună, iar atunci când Luna se mai află în opoziție și cu Mercur, cel care patronează informația, 

când Mercur se mai află și în Săgetător (adevăr, performanță, progres), atunci se va accentua și această 

tendință de a construi adevărul care ne convine, deci, din nou, o atracție către minciună. 

 
„CĂLĂTORIA SOARELUI PE SUB PĂMÂNT 
După asta îşi urmează înapoi călătoria pe tărâmul celălalt pe dedesubt, înconjurând 

pământul pe la marginile lui, până ajunge iar la râsărit, unde soseşte dimineaţa şi-şi reia calea din 
ajun. Drumul acesta îl face Soarele în somn, fiind tras de nişte monştri mari. Dacă balaurii aceştia 
au lăsat pe Soare să se odihnească bine în timpul somnului, atunci Soarele răsare frumos şi 
strălucitor, arătând lumii că este vesel, iar dacă n-a fost lăsat să se odihnească, atunci Soarele 
răsare posac şi înnegurat, ori îşi ascunde complet faţa în nori. Astfel. Soarele nu stă decât tare 
puţin acasă la el. Şi asta i-a fost rânduit lui de către Dumnezeu, numai ca să nu se-ntâlnească cu 
iubita şi sora lui, Luna, cu care vroia să se căsătorească. 

 
FECIOARA MARIA, MAMA SOARELUI 
De palatele lui grijeşte mama lui, care după mulţi oameni ar fi chiar Fecioara Mana. Ea ii 

pregăteşte mâncarea pe care o ia înainte de a pleca la drum şi merinde» pe care o ia cu sine pentru 
cele două prânzuri: cel mic de la 10 şi cel mare de la amiază. Tot ca îi pregăteşte baia de rouă pe 
care o ia, ca să sc-ntărcască. Înainte de a pleca la drum. 

Soarele a fost sfinţit mai târziu de către Dumnezeu, pentru tot binele, care-l face oamenilor, 
luminându-le munca şi încâlzindu-le trupurile. De aceea e mare păcat să-l vorbeşti de rău sau să 
arunci cu murdărie în el.”[6] 

 

Așadar, prima decadă a lunii ianuarie, cea care ne vorbește despre sinteze prin cunoștințe 

științifice, ne îndeamnă să fim foarte raționali, să alegem în cunoștință de cauză, să privim în față, cu 

curaj și îndrăzneală, problemele mari care nu au putut fi rezolvate în anul anterior. Cine dovedește o 

asemenea luciditate, în toate cele 10 zile ale acestui interval, nu doar în ultima, constată că primește 

ajutor, primește semnale, găsește puterea necesară pentru a face viața pe care o trăiește mai bună. 

Avem nevoie de acest debut, avem nevoie de această deschidere pentru că ocaziile de transformare 

sunt reale, ele nu trebuie construite în mod arbitrar, ci se construiesc singure dacă facem alegerile 

potrivite. De această dată nu vom rezolva nimic fiind veseli, senini sau ascunși, nu vom rezolva nimic 

nici dacă ignorăm și lăsăm ca problemele să treacă cu noaptea. Ceea ce nu este privit în față se 

intensifică după o comandă pe care o conține deja din anul anterior. Pentru că anul anterior a fost anul 

dihotomiilor periculoase, orice element care nu este văzut și inventariat se ascunde. Aceasta este 

trăsătura majoră a decadei întâi a lunii ianuarie și numai printr-o implicare puternică putem să facem 

ca ipotezele, presupunerile să devină adevăruri științifice. 
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Decada a II-a  (11 – 20 ianuarie 2017) 
Durerile sunt înțelese mai bine. Se face un pas înapoi. 

Renunțarea este plăcută. Forța 
 

DECADA NR. 2  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   5 11-20 februarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 8 11-20 martie 

 

Durere. Convingerile eronate fac trimitere la progres. Vorbele nu mai au atât de multă 

importanță. Cinism. Tentativă eșuată. Demersuri complicate. Lipsă de echilibru. Atracție către un 

bine ciudat. Afacerile sunt compromise. Valorile materiale devin importante prin asociere. 

Convingeri complicate. Se minte frumos. Vorbele nu mai au atât de multă importanță. Patimă. 

Obstacol. Duritate. Reputația este construită pentru a fi distrusă. Se discuta despre eșec. Se pierde un 

drept. Aspirații irosite. Binele personal trebuie să fie mai important decât succesul colectiv. Viața 

trece prin crize. Prea multă intensitate. Valorile personale răstoarnă valorile colective. Ingeniozitate. 

Pericol. Există posibilitatea de a depăși un obstacol. Se cristalizează un bun. Depășire prin înțelegere. 

Sentimentele nu mai sunt atât de complicate. Întâmplări neașteptate. Rezistență la efort. Compensare 

prin dragoste. Sacrificiul devine esențial pentru sănătate și relații echilibrate.. Se discută despre o 

greșeală. Consecvența. Echilibrul este analizat greșit. Atracție către lucruri care vorbesc despre 

puterea. Analizele duc la risipă. Tranziție. Puterile sunt accesibile oricui. Curentul epocii creează 

confuzii. Împrejurările sunt dubioase. Aspirații complicate. Se rectifică o direcție. Prea multă 

rigiditate. Combinații ciudate. Nevoie de maturitate. Atingerea unui rezultat important. Oamenii văd 

foarte departe. Soluțiile pe termen lung pot fi aplicate corect. Probleme legate de independență. 

Entuziasm. O dependență puternică este criticată. Rezervă ciudată. Se descoperă un factor de corecție. 

Provocare. Abuzurile sunt discutate altfel. Regretele sunt analizate după metode nou. Mișcare 

importantă. Se traversează o perioadă grea. Gândirea negativistă trebuie eliminată. Viața ne învață 

foarte multe. Cunoaștere prin durere. Simplitate. Se poate depăși o limită. Acceptarea dreptății 

celuilalt. Apreciere. Este nevoie de muncă. Puterea. Se profită de bunul cuiva. Aglomerație. 

Subiectivitatea devine atractivă. Vitalitatea poate scădea considerabil, dar pe seama acestei situații se 

obține un câștig. Activitate intensă. Șoc nervos. Duritate verbală. Regrete. Agresivitate. Se renunță la 

calm. Epoca este de vină. O tensiune fundamentală strigă prea tare. Examen. Viitorul sperie. Se risca 

prea mult. Persoanele importante trec într-un plan secund. Percepții confuze. Subiectivitate. Se 

discută despre orgoliu. Sunt modificate condițiile de trai. Gândurile nu mai sunt atât de limpezi. 

Vorbele trebuie să vindece. Se analizează prea mult. Teamă de greutate și de circumstanțe atenuante. 

Se pierde un echilibru. Trebuie să ajungem departe. Sentimentele sunt înflăcărate. Ploaie de cuvinte. 

O situație se poate înrăutății. Adevărul interior depinde de virtute. O recomandare nu este apreciată. 

Senzualitate. Impresii negative acceptate prea ușor. Contemplație. Obstacol. Sentimentul de 

superioritate creează riscuri. Constrângere. Evenimentele benefice sunt încadrate greșit. Regrete 

ciudate. Speranțe care nu pot fi înțelese de ceilalți. 

 

 

A doua decadă a lunii ianuarie este puțin mai vizuală. Nu va putea stabili în mod precis dacă 

slăbiciunile sunt cele care ne vor încurca treburile, dacă speranța într-o viață mai bună ne va mobiliza 

mai mult sau dacă vom reuși să găsim pe cineva în preajma care să ne preia din sarcini, fără a lansa 

pretenția că, la final, beneficiile să fie și ele, la rândul lor, împărțite. În felul acesta, înțelegem că se 

deschide un nou capitol în dimensiunea socială, cel care va fi dominat de relații reci ori de tendința 
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de a nu avea încredere în factorul care umple. Dacă, până acum, am crezut că Eul personal a umplut, 

ne rupem de noi înșine și ne apropiem de o altă persoană acordându-i acesteia tot girul. Dacă până 

acum am considerat ca altul ne-a împlinit aspirațiile vom inventa căi de atac, mijloace, unele mai 

complicate, altele mai simple, pentru a distrage atenția de la faptul că trecem prin crize în relații. 

Vrem ca, prin aceste impulsuri, să demonstrăm că acest gol nu înseamnă un deficit de putere, ci 

ipostaza de o clipă a unui traseu sinuos. 

Complicațiile acestei decade se referă la elan, la curajul de a mobiliza resursele pentru a umple 

un gol, la îndrăzneala de a o lua de la capăt și tristețea că, până la urmă, va fi nevoie de timp, poate 

de foarte mult timp pentru a le împlini. Se întâmplă lucrul acesta pentru că intervalul de față debutează 

cu o conjuncție Saturn-Junon și se încheie cu un careu între Marte și Saturn. Una este invitația la 

asocieri noi, la simbioze noi, și alta este valoarea temporală cerută pentru împlinirea lor. 

Apoi, sintezele, că de ele ne ocupăm anul acesta, dacă se referă la acțiuni concrete sunt legate 

de evenimente care se vor consuma peste o lună, în mijlocul lunii februarie, iar dacă țin de procesul 

transformării interioare, adică de înțelegere, emoție, cunoaștere, au o perspectivă de două luni, adică 

țintesc în decadă a 8-a, în mijlocul lunii martie. Sintezele pentru împlinirea unor acțiuni concrete par 

să fie mult mai interesante decât celelalte pentru că impun o corelație cu momentul în care Lilith va 

intra în Săgetător. Ceea ce vom gândi în această decadă nu este un simplu impuls, ci îndemnul de a 

construi ceva măreț. În consecință, tendința de a umple un gol, adică raportul dintre experiențele de 

până acum și nevoile prezente devin un resort puternic pentru a ne presa să înțelegem că acțiunile 

concrete au nevoie de cunoaștere, de țintele înalte ale Săgetătorului, de performanță prin înălțarea 

ideii, cunoașterii, nu prin obținerea de avantaje materiale. Avem nevoie să ne pregătim de pe acum 

să elogiem latura superioară a Săgetătorului, nu cea inferioară. Vom mai avea ocazia să ne ocupăm 

de această pregătire la începutul lui februarie, însă ceea ce vom face atunci ține de împlinirea altor 

tipuri de sinteză. Deci, cumva, ce se va întâmpla la mijlocul lui februarie se adăugă la experiența 

acestei decade, nu o va continua. 

Vibrațiile acestei decade, privite ca bază, se vor regăsi în nu mai puțin de alte șase decade, ale 

acestui an, pe care, la momentul oportun, le vom specifica. Asta înseamnă că este nevoie să înțelegem 

durerile în mod corect, să fim puternici prin ceea ce atingem singuri, să ne limităm la modestia de a 

recunoaște o limită, iar, dacă este nevoie, să renunțăm. Prin acestea dobândim o forță pe care o vom 

regăsi de-a lungul acestui an și spre care ne vom întoarce ca spre o inepuizabilă sursă de inspirație. 

Ce ne va înnobila acum? Fapta! Însă fapta are nevoie de o condiție mentală și emoțională propice, 

cea care va acționa în ambivalență: îi va oferi individului rezultate pe care le va regăsi tot anul, îl va 

pregăti mental și emoțional pentru a face alegeri profunde în mijlocul lui februarie, când Lilith va 

trece în Săgetător. 

 

A doua decadă a lunii ianuarie debutează într-un ton optimist. În noaptea de 10 spre 11 

ianuarie Luna intră în zodia Rac aducând o sensibilitate pe fondul unor complicații pe care le-am 

traversat de-a lungul primei decade și care, tocmai pentru că au avut și un caracter novator, nu au 

putut fi soluționate. Unele dintre ele nu au putut fi soluționate pentru că erau prea îndrăznețe sau au 

cerut o perioadă de timp mai mare decât putea susține puterea personală. Această a doua decadă a 

lunii ianuarie devine, în această zonă, o etapă intermediară, un punct staționar, ipostază în care ne 

pregătim pentru un salt ambițios sau moment în care ne așezăm gândurile pe baza priorităților văzute 

acum mult mai clar. Trecerea Lunii prin zodia Rac are o importanță majoră pentru această schemă a 

înțelegerii și conștientizării. Este posibil ca pasul înapoi rezervat acestei decade să pornească din 

această zi, imediat ce Luna a intrat în domiciliu. 

Dar 11 ianuarie nu este reprezentativă doar pentru faptul că Luna intră în domiciliul său și, în 

consecință, ar putea să medieze tendința Nodurilor, ceea ce nu s-a întâmplat în decada care tocmai s-

a încheiat, ci și prin faptul că Saturn și Junon împlinesc conjuncția pe care o formează de ceva vreme. 

Apoi, tot pe 11 ianuarie se va împlini și sextilul lui Marte cu Pluton și sextilul Soarelui cu Chiron, 

unghiuri care primesc o susținere vizibilă din partea tranzitului Lunii pe primul sector al zodiei Rac. 

În primul rând, forma aceasta de revenire cu care vom lua contact în prima zi a acestei decade 

seamănă cumva cu pregătirea pentru un salt spectaculos. Este posibil ca lucrul acesta să-l facem cu 
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grijă, fără a observa pericolul, fără a ne simți slăbiți sau obosiți. Am invocat această conjuncție dintre 

Saturn și Junon și-n decada anterioară, însă acum, pentru că unghiul se împlinește în faza sa de 

maximum, apare o împlinire. Anterior a fost planul, iar acum acesta atinge primele rezultate, primele 

roade. Totuși, în momentul de față nu putem judeca această conjuncție decât observând în 

configurația în care este integrată. Nicovala pe care o formează împreună cu planetele din Capricorn, 

Pești și Berbec, arată că momentul acesta îl îndeamnă pe individ să se asocieze pentru a deveni mai 

puternic, pentru a administra mai bine ceea ce are sau pentru a se împlini cu ajutorul realizărilor 

celorlalți. Asocierile care se fac acum vizibile cer însă și maturitate. Sextilul pe care Marte și Pluton 

îl împlinesc pun această condiție pentru ca asocierile să fie de bun augur sau construite fără patimă, 

fără duritate și realizările să nu întâmpine niciun obstacol.   

Riscul pe care îl aduce conjunctura aceasta este acela de a confunda curajul cu îndrăzneala. 

Este prima dată anul acesta când ne întâlnim cu această confuzie, mai ales că acum, pe 11 ianuarie, 

când se împlinesc doar unghiuri pozitive, oamenii au clar senzația că tot ceea ce trăiesc este corect și 

frumos. Lipsește discernământul din această conjunctură, așadar, el trebuie invocat din experiențele 

anterioare. Nimic din ceea ce se consumă în prezent nu ne ajută să fim mai inteligenți, mai deștepți, 

mai înțelepți, ci ne 

ajută să fim mai 

puternici și mai 

eficienți. 

În contextul 

decadei a doua a lunii 

ianuarie, cea care 

lucrează foarte bine cu 

evenimentele care se 

vor împlini peste o lună 

sau peste două, sextilul 

Soarelui cu Chiron ne 

îndeamnă să vindecăm 

un impuls care de 

fiecare dată distrugea 

echilibrul. Poate, de-a 

lungul anului anterior, 

ne-am tot întrebat ce 

anume a distrus 

echilibrul sau care au fost forțele care îl mențineau. Abia acum, la începutul celei de a doua decade 

vedem clar care este această forță și înțelegem lucrul acesta din evenimentele care ne spun că bunurile 

materiale devin importante doar prin asociere. Dacă stăm singuri în casă și admirăm colecția din 

vitrină nu aflăm nimic despre valoarea ei, decât dacă, anterior, cineva a evaluat-o. Aflăm dacă suntem 

sau nu bogați deținând acea colecție doar prin schimb de experiență, doar prin raportare la un factor 

exterior. Astfel, toate aceste conjuncturi care vorbesc despre noi asocieri, despre curaj, despre 

necesitatea aprofundării, au un impact frumos asupra destinului prin medierea pe care Luna o face la 

Axa Dragonului. Ea devine prietena cu Venus și cu Neptun și raporturile acestea astrale ne atrag 

atenția asupra sentimentelor profunde, dar și asupra evenimentelor care ne construiesc o reputație 

bună prin adâncimea sentimentelor. Desigur, există și reversul medaliei, există și persoane sau situații 

ce nu vor fi avantajate de situația aceasta. Aceste persoane au fost complet închise în decada 

anterioară și zona aceasta intermediară, trambulina aceasta pe care o vom experimenta în mijlocul 

lunii ianuarie, nu le folosește la nimic. Se întâmplă lucrul acesta pentru că această a doua decadă 

clarifică. Or, dacă ei au avut certitudinea închiderii, a închistării, a lipsei de comunicare, a izolării, nu 

mai este nimic de clarificat. 

 
„Vizionarea TV defavorizează dezvoltarea emisferei cerebrale stângi 
Cercetările făcute de-a lungul anilor au demonstrat faptul că funcţiile pe care le coordonează 

cele două emisfere cerebrale în cadrul actelor cognitive sunt complet diferite. 
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Emisfera dreaptă guvernează procesele ce presupun o percepere globală şi simultană, 
imaginaţia emoţiile, culorile etc. 

Emisfera stângă se ocupă de procesele liniare, analitice şi succesive. Ea mediază gândirea 
logică, deductivă, analiza şi sinteza. Analizează şi aranjează detaliile în ordine (de exemplu, 
conceptul de timp sau relaţia cauză-efect). De reţelele emisferei stângi depinde buna stăpânire a 
gramaticii, aşezarea cuvintelor în frază (sintaxă). 

Studiile efectuate arată că „oamenii primesc informaţiile de la televizor, în mod principal, 
prin intermediul acţiunii vizuale sau prin sunete non-verbale - bubuituri, trosnituri (booms, 
crashes), muzică - şi nu ca urmare a dialogului", ceea ce, desigur, indică o stimulare preferenţială 
a emisferei drepte. (Healy, 1990) însă lucrurile nu se opresc aici. Se pare că mediul televizual 
cultivă preferenţial şi maladiv emisfera dreaptă, în timp ce, concomitent, o inhibă pe cea stângă. 
Aceasta explică de ce, pe parcursul vizionării, activitatea emisferei stângi este redusă extrem de 
mult. 

Prin urmare, televiziunea, se dovedeşte a fi mijlocul care subminează activitatea şi 
dezvoltarea emisferei cerebrale stângi. Acest lucru este, de altfel, observat de mulţi dintre 
educatorii ţărilor occi-dentale, care afirmă că astăzi copiii au un comportament ce vizează 
activarea preferenţială a emisferei drepte. (Healy, 1990) M. Winn spune că „timpul petrecut de 
copii în faţa televizorului, ca timp cheltuit în activităţi non-verbale, prioritar într-o activitate 
vizuală, conducând la nedezvoltarea emisferei stângi, subminează dezvoltarea limbajului şi a 
cititului". (Winn, 1996) Soţii Emery sunt mult mai fermi. Studiile realizate de ei demonstrează că 
„suprasti-mularea sistemelor non-verbale ale emisferei drepte, prin vizionare excesivă, chiar şi la 
copiii înzestraţi, poate duce la o vătămare a căilor neuronale esenţiale dezvoltării vorbirii, scrisului 
şi gândirii critice (ariile emisferei stângi), dacă acestea nu sunt deplin dezvoltate". (Healy, 1990) 

Prin urmare, gândirea logică şi analitică, exprimarea corectă, gramatical vorbind, a ideilor, 
cititul, scrierea, raţionamentul matematic şi ştiinţific, împreună cu alte abilităţi din cele procesate 
de emisfera stângă, sunt puse în criză în societatea modernă, prin vizionarea excesivă a 
televizorului şi prin utilizarea calculatorului. 

Atât de puternic este declinul facultăţii de a raţiona în America şi în ţările occidentale în 
general, încât sintagma generaţia weak reasoners („a celor care raţionează slab") a devenit extrem 
de răs-pândită în mediile de specialitate. 

Cercetătorii apreciază că, odată cu trecerea timpului, criza gândirii analitice şi chiar 
capacitatea rezolvării logice a unor probleme de viaţă se va adânci extrem de mult. Raţionamentul 
matematic, abordarea unor discipline ca fizica, chimia sau, în general, a gândirii ştiinţifice va fi 
încă una din problemele cu care se vor confrunta generaţiile viitoare, în condiţiile în care nu se va 
face nimic în vederea eliberării de sub tirania televizualului.”[12] 

 

Dezavantajele folosirii unei gândiri negative vor fi văzute în 12 ianuarie când Luna, trecând 

pe ultimul sector al zodiei Rac, împlinește o cruce cosmică pe semne cardinale împreună cu planetele 

de pe celelalte zodii cardinale (Balanță, Capricorn și Berbec). Apoi, pentru că o greșeală nu vine 

niciodată singură, tot în 12 ianuarie se împlinește careul Soarelui cu Jupiter, de asemenea, unghi ce 

face parte din această cruce cosmică, la fel și Luna plină. Schema aceasta ne vorbește despre o 

pierdere materială pe care o acceptăm cu mare greutate, ca și cum ne este impusă, ca și cum nu putem 

vedea o altă variantă decât că lipsurile la care suntem acum expuși nu reprezintă decât pedeapsa ce 

ne-a fost promisă în prima decadă a lunii ianuarie. Este prea mult să ne gândim acum la o pedeapsă, 

dar ne putem gândi la diminuarea puterii, la scăderea interesului față de muncă, iar asta din cauza 

unei agitații care ne vorbește despre un pericol. Cei mai sensibili din fire vor avea senzații de deja-

vu, presentimente, însă multe dintre ele sunt semnale false, reziduuri eliminate acum de un proces 

activ. Ceea ce este activ, ceea ce determină eliminarea acestor reziduuri pe care le credem rezultate 

sau care ne inspiră teamă că ar fi rezultate nu vine din ceea ce se întâmplă acum, ci din ceea ce s-a 

consumat în decada anterioară sau din anul anterior. Dacă vine din decadă anterioară atunci ne va fi 

mult mai clar să le vedem pentru că nu s-au ascuns, au fost vizibile. Mai greu va fi cu acele elemente 

care vin din anul anterior. Aici intervine rolul Lunii pline. Ceea ce este vechi este reformulat, integrat 

în categoria “tensiune” și regrupat, în cazul în care originea sa este neclară. Regruparea, pe crucea 

cosmică pe semne cardinale, este întotdeauna cauzatoare de probleme. Apar scântei, mesajele nu sunt 

duse până la capăt, toți cei implicați se grăbesc, iar oamenii vorbesc numai despre obstacole nu și 

despre înțelegere sau prietenie. Nu ar trebui să ne mirăm că se întâmplă lucrul acesta pentru că 
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elementele benefice devin forțe auxiliare care alimentează ceea ce este cel mai activ acum, adică 

intervin din poziție secundă. Trecerea lui Mercur în Capricorn ar trebui, practic, să ne întoarcă la 

pacifism, la fel și conjuncția Venus-Neptun. Din nefericire, Capricornul participă activ la crucea 

cosmică pe semne cardinale, iar conjuncția Venus-Neptun se împlinește peste Coada Dragonului. 

Ideea de dreptate ce este citită din careul Soare-Jupiter invocă, așadar, motive vechi, cele create în 

perioade de mari transformări, de duritate și în care s-au consuma anumite conflicte, iar noi le 

selectăm pe cele nepotrivite, reedităm acele conflicte, dar nu demersul care a dus la soluție, ci 

atitudinea care le-a alimentat. 

Pe acest fond intervin unghiurile pozitive care se împlinesc în această perioadă și care, în mare 

parte, au tangență cu mesajul înserat în observațiile zilei de 11 ianuarie. Într-un perfect acord cu sine, 

nevoia de asociere explorată pentru a umple un gol (conjuncție Saturn-Junon împlinită pe 11 ianuarie) 

ne îndeamnă să credem din nou în prietenie, dar nu cu prietenii mai vechi care ne-au dezamăgit, ci cu 

alții (conjuncție Marte-Chiron care se va împlini pe 17 ianuarie). Așadar, nu se poate înțelege motivul 

vindecării ce apare în 12 ianuarie dacă nu sunt invocate și aceste două repere. Apoi, conjuncția lui 

Venus cu Neptun, iubirea sinceră și purtătoare de respect, are nevoie să mai treacă un test - sextilul 

Soarelui cu Lilith care se va împlini cu 16 ianuarie. Nimic din ceea ce primim acum nu este separat 

de aceste motive de vindecare, de aceste procese care caută să facă totul intens, foarte intens în ideea 

că, fiind intens, se evita un pericol. La fel se va întâmpla și cu vindecarea. Vom trăi cu convingerea 

că dacă este intens, arderile vor rezolva și complicații despre care nu știm, deocamdată, nimic. Pe 

alocuri, vom încerca să compensăm prin dragoste, să ne depărtăm de evenimentele de suprafață, să 

fim reținuți față de cei care, cu încăpățânare vor să fie invidioși și vanitoși, dar, dacă aceste impulsuri 

nu se cristalizează în evenimente, atunci în mod sigur nu am ținut cont de corelațiile complete ale 

acestor impulsuri. Pentru că aceste evenimente se întind pe mai multe zile, sacrificiul nu este de 

moment, iar lipsurile nu se rezolvă acolo unde atingem intensitatea decât dacă o menținem. 

12 ianuarie mai are însă un element care aduce decadei în curs culoare și deschidere: 

câștigurile de amploare trebuie împărțite. Dacă până acum ne-am petrecut timpul acumulând sau 

acceptând darurile lor, dacă până acum ne-am petrecut timpul lucrând asupra structurilor subtile 

atunci această problemă a generozității, a milosteniei, a extinderii către oameni prin faptă, reprezintă 

modalitatea prin care arătăm că avem autoritate asupra propriului destin, că teama de viitor nu ne 

domină, că reținerile sunt, de fapt, motive de a ne mai gândi o dată înainte de a decide. Prin acest 

impuls de a echilibra, de a umple un gol prin preocuparea față de elementul complementar, valorile 

personale răstoarnă valorile colective și avem ocazia să vedem, prin propria putere a gândului, că 

simplificăm lucrurile, ne emancipăm, devenim mai puternici. Doar atât am putea face, doar aceste 

fapte sunt importante în momentul acesta pentru a vedea și simți că sintezele domină anul 2017 și nu 

pentru că acolo sus, în ceruri, ființe puternice se plictisesc și ne supun unui test, ci pentru că acesta 

este șirul firesc al evoluției: după fiecare perioada de acumulare urmează o etapă de sinteză. Acum, 

în 2017, sintezele trebuie să recupereze timpul pierdut, să ne hrănească sufletul cu mai multă 

înțelegere decât ne-au hrănit anii secretelor dezvăluite și a dihotomiilor periculoase. Există o dinamică 

în care suntem deja integrați și pe care o putem controla doar lucrând cu elementele complementare. 

Prin această preocupare toate capătă sens și strălucire. 

 
„Copii sălbătici sunt numiţi băieţii sau fetele crescuţi fără nici un contact cu societatea 

omenească — adica în condiţii similare copilăriei lui Kaspar Hauser. 
In 1976 a fost descoperit în India un băiat de aproximativ 10 ani care trăia alături de trei 

lupi; umbla în patru labe. Mânca doar carne crudă şi încerca să muşte oamenii. Maica Tereza, 
renumita călugăriţă şi laureata a premiului Nobel pentru activitatea în folosul săracilor din 
Calcutca, l-a luat în grija ei, dar eforturile de a-l învăţa comportamentul uman şi a-l face să 
înţeleagă cuvinte precum „Dumnezeu“ şi „iubire“ au eşuat. 

Un alt caz îl reprezintă o facă, Susan W., supranumita Genic, descoperita la Los Angeles în 
1970. Pentru că tatăl nu suporta zgomotul făcut de copil, vreme de aproape 12 ani o ţinuse legată 
de un scaun într-o încăpere aproape goală. Fetiţa crescuse fără nici un contact cu oamenii. Cu greu 
putea să stea în picioare, aproape ca nu ştia să meargă şi nu era în stare să vorbească. În anii 
următori a deprins cu mare dificultate comportamentul uman. 
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Comparând aceşti copii cu Kaspar Hauser, despre care se presupune că ar fi petrecut 12 ani 
în temniţa de la castelul PiLsach, e lesne de observat că el s-a adaptat destul de repede la societare 
si a făcut progrese remarcabile, învăţând să scrie şi să citească într-un timp relativ scurt. Limbajul 
lui evoca trecutul numai atunci când era agitat. Capacitatea de învăţare a lui Kaspar Hauser avea 
probabil legătură cu faptul că petrecuse cel puţin doi ani din viaţa în condiţii relativ normale — 
exact acei ani care, după spusele specialiştilor, sunt cruciali pentru comportamentul ulterior al 
individului.”[14] 

 

13 ianuarie duce mai departe problema sensibilității pe care am analizat-o în primele două zile 

ale acestei decade. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie Luna va intra în zodia Leu urmând ca primul 

aspect perfect pe care trebuie să îl împlinească să se consume în mijlocul zilei de 14 ianuarie. Asta 

înseamnă că ziua de 13 ianuarie devine reprezentativă la ceea ce am indicat anterior prin gol. Absența 

aspectelor ridică acum o problemă de conduită. Nu suntem constrânși să acționăm într-o anumită 

direcție, decât în cea care a fost vizibilă anterior, susținută, de altfel, și de alte unghiuri puternice. 

Mulți vor avea impresia că ziua de 13 ianuarie este cea mai dificilă a decadei. Pentru că sunt obișnuiți 

să li se spună ceea ce au de făcut, să existe o presiune, o condiționare directă în sensul acesta, în 

momentul de față, când condiționările lipsesc, se simt părăsiți, abandonați sau au senzația că pot să 

facă orice fără nicio răspundere. În felul acesta, 13 ianuarie vine cu o altă condiționare, cea care 

trebuie să fortifice, să transforme un mesaj ambiguu într-un mesaj coerent, să așeze toate aceste 

elemente într-o ordine precisă, pentru a consolida. Unii vor fi tentați acum să redefinească noțiunea 

de om, sentimentele naturale pe care o ființă care a demonstrat până acum putere și inteligență le 

deține. Luna din Leu aduce acum suficient de multă încredere în sine încât să credem că toate aceste 

lucruri chiar sunt posibile. În consecință, ceea ce se consumă în prima zi de tranzit al Lunii prin zodia 

Leu pregătește ceea ce se va consuma în 15 ianuarie, când Luna va trece prin Capul Dragonului. 

Acum se poate constata că încheierea tranzitului Lunii prin zodia Rac anulează și crucea cosmica pe 

semne cardinale la formarea căreia participă. A rămas în continuare activă o jumătate de cruce 

cosmică, adică un careu în T pe semne cardinale ce are ca focar Soarele, cel care încă se mai află în 

conjuncție cu Pluton.   

De aici înțelegem că 

o parte din aceste probleme 

rămân și pentru că a 

dispărut crucea cosmică pe 

semne cardinale, avem 

ocazia acum să vedem mult 

mai clar și alte configurații, 

în special triunghiul minor 

ce are tot Soarele ca focar și 

care este împlinit cu Lilith 

și planetele din Pești. Faptul 

că Luna trece acum prin 

zodia Leu, guvernată de 

Soare, conferă acestui astru 

o importanță majoră. Dacă 

Soarele nu ar fi fost pe final 

de conjuncție cu Pluton, 

atunci forța sa ar fi crescut pentru a reconstrui sau reconfigura. Așa, în loc să construiască ori să 

consolideze, mesajul de acum face trimitere la o greșeală. În felul acesta se poate explica de ce o zi 

fără aspecte, ce ar fi trebuit să fie una liniștită, aduce atât de multă presiune, de ce un asemenea 

interval creează premisele unui conflict care poate degenera dacă nu se ajunge la o concluzie corectă. 

Avem nevoie de o concluzie corectă pentru că Mercur, abia intrat în zodia Capricorn, pornind cu 13 

ianuarie începe să medieze tendința Nodurilor. Cu alte cuvinte, această greșeală care este invocată 

astăzi nu este deloc simplă și nici ușor de trecut cu vederea. Ba, dimpotrivă, am putea considera că 

libertatea aceasta ne este de mare ajutor tocmai pentru că este tulburată de probleme. 
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Astfel, elementele de rezistență cu care lucrăm pe 13 ianuarie nu primesc puteri suplimentare 

pentru a se evidenția decât pentru cine are ochi de văzut și minte să înțeleagă. Absența condiționărilor 

vine doar în această zonă, doar în acest registru în care nu suntem obligați să facem ceva anume, să 

trecem printr-un gen de experiență, decât să privim către ceea ce am creat. Dacă nu dorim să facem 

nimic, nici măcar faptul că este foarte important să reparăm această eroare nu ne poate obliga să 

acționăm într-o anumită direcție. Această descriere a fenomenului astral subliniază că diferența dintre 

oameni este dată de interesul pe care sunt dispuși să îl acorde acestor probleme personale sau acestui 

tip de soluționare a problemelor personale. 

 
„Poet  
                            deMihai Eminescu 
Să torni la rime rele, 
Cu dactile în galopuri, 
Cu gândiri nemistuite 
Să negreşti mai multe topuri; 
 
Şi când vezi vreo femeie 
Să te-nchini până la pământ 
Şi de-a sta ca să-ţi vorbească 
Să înghiţi orice cuvânt; 
 
Nespălat, neras să umbli, 
Şi rufos şi deşuchet - 
Toate-acestea împreună 
Te-arat-a fi poet.” 

 

14 ianuarie conține unghiuri pe care le formează Luna cu planetele din celelalte zodii de foc 

și cu Jupiter. Apoi, mai există și un unghi negativ care se împlinește tot pe 14 ianuarie, adică un careu 

între Lună și Lilith, cel care modifică starea de spirit, aduce necesitatea de a lucra în mod alert, de a 

folosi inspirația, intuiția, puterea fizică sau puterea mentală pentru soluționarea problemelor care pe 

13 ianuarie au fost în vacanță. Dacă ar fi, separat de contextul acestei decade, să judecăm unghiurile 

care se împlinesc pe 14 ianuarie, am considera că ne aflăm în fața unui progres, în fața unor demersuri 

ample, în fața unor structuri care se mențin de la sine atât prin calități cât și prin defecte, atât prin 

ceea ce le impulsionează cât și prin ceea ce le constrânge. Unghiurile pozitive, în această ipoteză, ar 

face referire la calități, iar careul dintre Lună și Lilith ar face trimitere la condiționări și neîmpliniri. 

Dispunerile acestea complexe nu se referă însă la realizările personale, ci se referă la contextul 

general în care intervenim cu elemente personale, bune sau rele. Există un cadru general care 

favorizează mesajul personal, dar fiecare va fi răspunzător de urmările lansării unui mesaj rău sau de 

urmările lansării unui mesaj bun. Faptul că în această perioadă contextul social este permisiv față de 

mesajul personal nu înseamnă că odată ce l-a scos din zona intima are grijă de el. 

Există două ținte spre care se îndreaptă mesajul de acum, mijlocul lunii februarie care ne ajută 

să facem o sinteză pentru acțiuni concrete și mijlocul lunii martie care poate deveni o gazdă primitoare 

pentru sintezele folosite în aprofundarea înțelegerii emoțiilor sau cunoașterii. Contextul social face 

trimitere la aceste două perioade, fără să mențină, prin resursele proprii, realizări personale pentru 

individ până atunci. De aici înțelegem că proverbul "Cu o floare nu se face primăvară!" este 

reprezentativ pentru ecuația astrală aferente zilei de 14 ianuarie. Acolo unde nu există un talent, o 

abilitate, acolo unde individul nu deține nimic puternic, nimic profund ce ar putea să devină 

competitiv pentru comunitate, va primi rezultate pe măsura calității a ceea ce deține. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că piramida de foc și, în consecință, dacă îl implicăm și pe 

Jupiter aici, configurația numită zmeu, au nevoie de elemente de perspectivă. Pentru că sintezele 

lucrează cu elemente care au o perspectivă de o lună sau de două luni, doar pentru că știm nu putem 

analiza această decadă fără să facem trimitere la faptul că intervalul acesta reprezintă un spațiu 

intermediar pentru ceea ce s-a consumat în prima decadă, unde evenimentele erau foarte ample și de 

durată, înțelegem că vor rezista presiunii sociale doar evenimentele care se pot menține singure mult 
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timp. Această combinație între două elemente incompatibile creează o confuzie la nivel individual. 

Ne vom întâlni pe 14 ianuarie cu un noroc foarte bun și foarte frumos pe care nu-l putem folosi, cu 

oameni frumoși și permisivi, dar care nu ne pot ajuta cu nimic, cu promisiunea împlinirii unui 

deziderat, care nu înseamnă și împlinirea destinului sau eliberarea de probleme. 

Așadar, 14 ianuarie poate deveni o mare problemă pentru cei anxioși, pentru firile care 

așteaptă mai mult de la alții decât de la sine, care pretind celorlalți să le ofere, să le rezolve, doar 

pentru că au sau pentru că pot. Pentru aceste persoane întâmplările pe care le parcurg sunt greu de 

elucidat, nu pentru că ar fi ele prea complicate, ci pentru că le lipsește ceea ce se cere acum, o calitate, 

un talent, puțină hărnicie, puțină atenție sau timp liber. Dacă ar fi să analizăm acest context astral 

doar prin ceea ce reprezintă, observăm, prin unghiurile care se împlinesc, că în 14 ianuarie avem de 

toate. Desigur, avem de toate, doar ne lipsește manualul cu instrucțiunile de folosire. Așadar, dacă 

vrem să folosim va trebui să venim cu informații de acasă, să fi știut din timp ceea ce trebuie să 

aplicăm acum, să fi învățat mai demult manualul pe de rost. 

 
„Când văd pe câte unul fără nici o Lumină pe chip, pentru mine este clar: din punct de vedere 

spiritual este subalimentat, şi eu ştiu în ce „restaurant" interior s-a hranit. Veti spune: „Da, dar el 
se roagă, meditează, este cinstit, milos, modest, este fidel sotier. Este posibil, dar dacă din el însuşi 
nu emană nici o limpezime, înseamnă că, în interior, se iveşte ceva putred. Cum se face că el nu 
simte nimic, din prezenta acestor virtuti? în timp ce dacă întâlnesc o fiintă luminoasă, orice mi s-
ar spune despre gândesc astfel: „Acesta are un secret pe care vreau să i-l descopăr, căci el este un 
Soare, un izvor care tăşneşte!"”[8] 

 

Dacă în zilele anterioare, cele care au pus accentul pe calitățile personale, pe o inteligență 

practică sau pe cunoștințele acumulate în timp, am fost încrâncenați pe fapte rele, am vrut să 

demonstrăm că putem obține orice sau ne putem descurca în situații complicate prin efortul celorlalți, 

15 ianuarie ni se va părea o zi ruginită. Acum, Luna trece pe zodia Fecioară și în a doua parte a zilei 

va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului. Există o rigiditate pe care trebuie să o povestim, despre 

care trebuie să vorbim, adică ni se cere de această dată să dovedim curajul necesar pentru a ieși din 

încurcăturile pe care ni le-am creat singuri, pentru a le vedea din alt unghi sau pentru a râde de ele. 

Cu Mercur pe zodia Capricorn într-un trigon cu Luna din Fecioară, puțini vor fi aceia care vor râde 

de greșelile lor, puțini vor fi aceea care se vor autoironiza pentru că au fost zăpăciți, pentru că au uitat 

ceea ce era important sau pentru că s-au blocat și atunci au stricat totul. Sintezele acestei decade, cele 

care vor avea o perspectivă de o lună de zile pentru acțiunile concrete și de două luni de zile pentru 

celelalte, cer acum o decizie categorică. Pe 15 ianuarie, când Luna va trece prin Capul Dragonului, 

se inițiază un nou ciclu draconitic, care va dura aproape o lună. De aici înțelegem că valorile morale 

sunt cele care au fost neglijate și, în consecință, acestea ne arată zona în care am greșit. Spre această 

zonă trebuie să ne întoarcem pentru a repara, nu spre alta. 

Astfel, trigonul Lunii cu Mercur arată că avem nevoie de maturitate, dar nu ne este permis să 

ne ascundem în spatele maturității pentru a-i convinge pe ceilalți că nu avem motive să râdem, să fim 

vesel, să ignorăm importanța de sine sau importanța majoră pe care o acordăm, fără rost, problemelor 

mici. În fața acestor situații, mulți vor prefera să acorde credibilitate celui care striga mai tare. De aici 

pot apărea și combinații neobișnuite, cele care îi pot lăsa individului impresia că nu are calitățile pe 

care le știa. La fel ca și pe conjuncturile din zilele anterioare acesteia, avem capacitatea să vedem 

foarte departe însă doar pe problemele care au fost urgente în prima decadă a acestei luni. 

Combinația aceasta dată de perspectiva de o lună sau de două, pe problemele curente, cu 

susținerea unei perspective mai mari, pe problemele care au fost urgente în decada anterioară, capătă, 

în ecuația astrală a zilei de 15 ianuarie, o importanță aparte. Conjuncția Lunii cu Capul Dragonului 

ne arată că rezultatul acestor combinații trebuie să facă trimitere la moralitate. Valorile spirituale sunt, 

așadar, nu strecurate printre celelalte, ci așezate în fruntea lor. Acolo unde lucrul acesta este ignorat, 

vom avea de-a face cu oameni care trăiesc în izolare, care se vor separa de sistem deoarece nu 

îndeplinesc, prin gând, sentiment sau faptă, condițiile necesare. 

Desigur, sunt și situații când, din dorința de evoluție, omul dorește să îndeplinească aceste 

condiții, dar nu știe cum sau nu poate să îndeplinească pentru că nu am mai făcut așa ceva până acum. 
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Aici se poate remedia o problemă prin maturitate, iar maturitatea pentru a se consolida în sfera intimă, 

pentru a-l face pe individ mai puternic și mai rezistent, va asimila experiențele celorlalți. În cazul 

acesta se poate vorbi, pe 15 ianuarie, de schimb de experiență, acceptarea unor cadouri de factură 

morală, spirituală, respectarea experienței celorlalți pentru ca individul care urmărește să evolueze, 

să înțeleagă diferența. 

În cazul acesta, 15 ianuarie este o zi de modestie, de înțelepciune, când oamenii sunt invitați 

să se prezinte exact așa cum sunt, să nu aibă așteptări prea mari de la ceilalți, dar dacă primesc ceva 

să se bucure pentru asta. Acest context astral nu vorbește de calitățile indicate mai sus la modul 

general. Cel care va dori să practice, va vedea cât de ușor le poate aplica. 

 
„Majoritatea oamenilor sunt obişnuiti să caute cantitatea: cantitatea de hrană, de bani, de 

posesiuni de tot felul. Chiar în prietenie sau în iubire, ei doresc tot cantitatea. Şi, totuşi, trebuie să 
ştim că dorinta de cantitate nu numai că ne dispersează şi ne complică existenta, dar contribuie la 
dezvoltarea naturii noastre inferioare, creând din ce în ce mai multe dorinte şi pofte nestăvilite. 
Căutarea cantitătii opreşte progresul spiritual; căutarea calitătii, din contra, ne face să evoluăm, 
căci calitatea care apartine unui ordin superior al lucrurilor, posedă vibratii mai pure, mai 
luminoase, mai putemice. Acela care caută calitatea se apropie de lungimi de undă din ce în ce mai 
subtile, până ajunge să atingă vărful, punctul cel mai vibrant, Spiritul. Putem spune: cantitatea 
apartine materio şi calitatea Spiritului.”[8] 

 

Sextilul Soarelui cu Lilith devine un element complex cu care va trebui să lucrăm pe 16 

ianuarie. De fiecare dată când Luna neagră (Lilith) intervine într-un unghi, indiferent că este bun sau 

rău, trăsăturile ce transpar de acolo inspiră teamă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Lilith este 

drumul cel mai scurt și, ca de fiecare dată, drumul cel mai scurt nu este și cel mai simplu, ci cel mai 

greu. În fața unui asemenea traseu se cere un mare efort. Când se implică în unghiuri bune se cere 

efort pentru un rezultat pozitiv, când se implică în unghiuri rele se cere efort pentru a împlini un 

rezultat negativ. Așadar, schema aceasta se complică prin atracții, tentații și lingușeli folosite pentru 

a crea o stare de bine, pentru a reinventa confortul de la începutul anului ori pentru a retrăi un moment 

al anului 2016. 

Din nefericire, din această înșiruire, retrăirea unui moment al anului 2016 reprezintă situația 

cea mai delicată. 2016 s-a remarcat la capitolul confuzie mai mult decât alți ani și a retrăi un moment 

dintr-o perioadă confuză înseamnă a ne reîntoarce la indecizie, la judecăți eronate, la  tensiune. Acum, 

când Soarele și Lilith sunt în sextil, Luna se află în a doua sa zi de tranzit prin Fecioară, fiind obligată 

să treacă prin opozițiile cu Neptun și Venus, cele care sunt în conjuncție pe Pești, dar cu Marte și 

Chiron care, de asemenea, sunt în conjuncție tot pe zodia Pești. Opozițiile acestea ne vorbesc despre 

sentimente restrictive, despre zgârcenie, inconsecvență ori refuzul de a ne ține de o promisiune. 

Desigur, toate acestea sunt abordate cu motive bune, constructive, oamenii lăudându-se că pot obține 

o reeșalonare, că evită un examen, că schimbă desfășurătorul. Pot face toate acestea, dar nu pot 

schimba că evenimentul pe care îl amâna să nu se mai producă. De aici și toată confuzia care va face 

ca, în fața unui eveniment care se întinde pe mai multe zile, să ne comportăm altfel decât am gândit, 

spre exemplu, pe 12 ianuarie. 

Față de aceste situații oarecum delicate, ipostaza în care Luna se află în trigon cu Pluton ne 

dă mai multă speranță. La fel ca și anterior, dacă îndeplinim condiția respectului față de valori, dacă 

subliniem că factorul de corecție să se evidențieze, dar nu prin conflict, ci prin necesitatea de a înlocui 

o piesă uzată, un text care nu satisface nevoia de informație a cititorului, vom constata că adâncirea 

în acțiune nu mai epuizează, ci conduce pe un traseu misterios, ridică standardul de lucru și aduce 

confort. De aceea, având ca fundal necesitatea revizuirii pe care o vor aborda prin amânare, se poate 

spera acum într-o vindecare. Fiind vorba despre trigon, orice schimbare care se produce prin 

interacțiune atrage individul spre comunitate, spre spațiul public, însă, de această dată, va trebui să se 

abțină. De această dată procesul de lucru se optimizează prin acceptarea experienței celorlalți, prin 

acceptarea unui sfat cu scopul de a reduce gândirea negativistă. Conștientizăm complicațiile sau 

problemele, primim cea mai bună recomandare și finalul acestei interacțiuni nu este victoria, ci 

eliberarea de tensiunea gândirii negative. Teama ce vine din evidențierea Lunii negre se va reduce, 
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iar asta în armonie cu instrumentele sale, adică implicându-se cu Soarele într-un sextil, prin transfer 

liber de idei. 

Mulți dintre cei care 

consultă previziunile astrale 

caută situații de genul acesta 

când, simplificând ori 

sintetizând în acest fel ecuația 

astrală, să găsească o cheie, cea 

cu care să deschidă toate ușile. 

Acum cheia cu care deschidem 

toate ușile este reducerea 

negativității. Desigur, nu va fi 

simplu pentru că presiunea 

pusă pe această decadă, 

maniera în care am lucrat în 

zilele anterioare nu constituie 

un sprijin real. Avem însă 

puterea de a experimenta acest 

proces în interior, adică dacă 

dispunem de principii 

puternice să le folosim și să 

reducem durerea, iar de la 

reducerea durerii până la 

diminuarea negativității 

mentale nu este decât un pas. 

La capitolul 

evenimente, preocupările merg acum spre cele medicale, spre bolile altora, spre dorința de a schimba 

data unei intervenții, medicul, locația. Apoi, pentru boli ale ființei sociale, se va căuta un alt furnizor 

de educație, de informație, un alt investitor, o altă sursă de putere care poate însemna și adoptarea 

unei decizii legată de completarea de studii ori, pur și simplu, renunțarea la un stagiu de formare care 

nu folosește acum la nimic. Există o frustrarea puternică în toate acestea și dacă renunțarea ori 

modificarea pe care vrem să o facem muta problema spre un dialog interior lung și epuizant atunci 

nu am rezolvat nimic, ci arătăm că Lilith ne-a păcălit convingându-ne că dacă amânăm, rezolvăm. 

Amânarea fără eliberare de negativitate mentală va deveni în timp o altă problemă.   

 
“Cea mai importantă zi din Anul Lupului. Sf. Petru de Iarnă deschide un cerc ce cuprinde 
numeroase sărbători (inute în cinstea şi din teama fată de acest redutabil carnasier (Filipii de 
iarnă. Filipii de toamnă. Sf. Andrei). Calendaristic. Sf. Petru de Iarnă şi Sf. Petru de Vară formează 
punctele centrale ale anului, marcând două jumătăţi ale anului pastoral, dar şi agricol. Patron al 
lupilor. Sf. Petru cel Şchiop este o divinitate deosebit de puternică, care reglează nu numai 
comportamentul distructiv al animalelor de pradă, dar şi pe cel al oamenilor, care sunt sancţionaţi 
dacă nu au grijă cum se cuvine de animalele lor („dacă vita nu-i mulţumită, atunci i o ia“). Un 
motiv frecvent întâlnit în tradiţiile consacrate Filipilor sau păstorilor lupilor (cum este şi cazul 
sfântului Petru) este acela al pedepsirii omului ireverenţios. Fiindcă este vorba de Sf. Petru, adică 
de stăpânitorul cheilor raiului (deci având o funcţie importantă; raportată atât la oameni, cât şi 
la sfinţi), dar şi de poziţia lui de distribuitor de hrană pentru animalele câmpului (act ce se 
desfăşoară în mare taină. în clipe şi în locuri ferite de urechi şi priviri curioase), lupii, instrumente 
sale, apar acum şi ca un instrument al destinului. Aşa cum se vede. ei nu manifestă iniţiativă, 
comportamentul lor distructiv este limitat la poruncile primite de la patron: or. cum acesta le tine 
în mână destinele, este firesc să aibă putere şi asupra destinelor umare, pe care le rostuieşte ad-
hoc. evident. într-o sentinţă implacabilă. Sigur, se poate vorbi despre tragismul ciobanului care 
piere sfâşiat (sau. cel mai adesea, omorât) de lupi (sau de un lup mort), dar să nu uităm că avem 
de a face cu o încălcare a unor tabuuri foarte stricte, o dată ce se refereau la o personalitate de 
primă mărime a panteonului mitologic. Contrastul între zbaterea neputincioasă şi forţa destinului, 
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care apare în seria de măsuri de protecţie luate de cioban şi de tovarăşii lui este deosebit de grăitor. 
Şi de această dată se conturează o ipostază deosebită a carnasierului, aceea de instrument al 
destinului, prin care Ursitorul (aici, Sf. Petru) trasează pedeapsa ursită. 

Pe de altă parte, vecinătatea calendarului (Sf. Atanasie şi Chirii. Haralambie) a influenţat 
domeniul de activitate al sfântului, care a primit în sarcină şi legarea ciumei cu lanţul său. lanţ cu 
care. de altfel, poate lega şi animalele pe care le patronează. în mod asemănător. în virtutea unei 
ambivalenţe specifice, femeile care lucrau în acea zi îşi puteau atrage mânia sfântului, care 
trimitea asupra gospodăriei lupii, sau le putea pedepsi printr-o serie de mijloace specifice 
(încurcarea în lanţ. opârire). Să nu uităm că în această perioadă trebuia să fie celebrate şi 
Fulgerătoarele, divinităţi meteorologice ale calendarului agricol, care-i puteau pedepsi prin 
trăsnete, prin foc, pe cei care nu le respectau zilele, în legătură cu acest ultim aspect, semnalăm o 
tradiţie foarte interesantă, semnificativă pentru mentalul popular, care pe de o parte leagă cele 
două personaje polare. Sf. Petru de Iarnă şi Sf. Petru de Vară. atât prin intermediul semnificaţiei 
numelui lor (piatră), cât şi prin funcţia principală a sfântului celebrat la 29 iunie - aceea de a 
distribui piatra (grindina). Ecoul sărbătorii de vară. Pietrele lui Sâmpetru (ziua când Sf. Petru 
fierbe sau distribuie piatra, grindina) se regăseşte şi în iarnă, de astă dată pus în legătură cu 
funcţia dominantă a Sf. Petru de Iarnă - aceea de apărător împotriva lupilor. Ceremonialul dublu 
al „sfinţirii“. al consacrării pietrelor apotropaice (o dată pe pragurile caselor, apoi la cel al 
bisericii) este o nouă dovadă a transferului continuu între cele două sisteme mitologice, care se 
alimentează reciproc. Nu în ultimul rând trebuie amintite şi tradiţiile, deosebit de complexe, legate 
de momentul astronomic în care ne aflăm: jumătatea iernii reprezintă un moment de cotitură, care 
poate afecta atât restul anotimpului (sau. mai bine zis. dorinţa de a avea o iarnă blândă, 
suportabilă), cât şi starea sănătăţii omului în următoarea jumătate de iarnă (care. nota bene. nu 
este la fel de „egală“ cu prima, deoarece. în scurt timp. la începutul lui februarie. începem să 
întâlnim referiri la date calendaristice ale „sfârşitului iernii“!).”[15] 

 

Dilemele zilei de 17 ianuarie sunt diferite de dilemele celorlalte zile ale lunii ianuarie pe care 

le-am parcurs până acum. Se întâmplă lucrul acesta pentru că scopul pentru care ne implicăm în 

unghiurile acestei zile este unul foarte frumos. Căutăm apreciere, vrem să facem o demonstrație de 

forță, ne propunem să găsim soluții la probleme clasice, poate unele dintre ele nici nu mai sunt de 

interes și în această descindere de forțe unii s-ar putea să acționeze pe principiul loviturii de teatru. 

Cert este că ziua de 17 ianuarie este dominată de curaj, fără să conteze că în această perioadă Marte 

trece prin zodia Pești și problema aceasta a curajului este una destul de complicată sau de dureroasă. 

Faptul că, în tranzitul său prin această zodie, se întâlnește acum cu Chiron, cu ultima gară, cu ultimul 

corp ceresc pe care îl întâlnește în această zodie, va fi pentru cei mai mulți un momente de eliberare. 

Unii au impresia că puterea pe care trebuie s-o dovedească acum este ultima demonstrație de forță pe 

care trebuie s-o facă și, în consecință, se implică puternic, fără vreo reținere și nu contează că 

vitalitatea le scade considerabil, că efortul este susținut, nu contează nici măcar că până acum s-au 

îmbrăcat în acțiuni constructive, iar în momentul de față nu, ci doar faptul că reușesc să obțină o 

apreciere din partea cuiva. 

În prima parte a zilei, în special cât timp Luna se va afla pe zodia Fecioară, corelațiile pe care 

le vom face vor fi în mod miraculos legate de schimbările care apar în planul mental, care seamănă 

cu ceea ce am parcurs de la începutul lunii și până acum și care sunt legate de domeniul muncii. 

Personalitatea pare să fie afectată destul de puternic pentru că se consumă multă energie pe impresie, 

pe construcție, pe realizarea unui edificiu important a cărei bază să nu se mai clatine la fiecare 

încercare. 

Conjuncția lui Marte cu Chiron nu este, însă, un lucru ușor de traversat. Suntem avantajați de 

o forță teribilă, primim multă energie, ni se spune și cum anume să o folosim, însă există riscul ca 

aceste recomandări să nu semene absolut deloc cu ceea ce știm, să nu le putem pune în aplicare pentru 

că nu le înțelegem. 

Pentru a depăși acest moment de impas se face trimitere la întâmplări ciudate, la bunăstarea 

celorlalți, la o lecție de viață pe care am ignorat-o și care poate fi surmontată în funcție de reacțiile 

celorlalți. Nu este prima dată în această decadă când ținem foarte mult cont de părerile celorlalți, iar 

asta pentru că perspectiva evenimentelor nu este una foarte mare. Cu toate că ceea ce facem în această 

decadă se va regăsi de-a lungul întregului an, adică este un interval care oferă suport pentru o 
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multitudine de decizii pe care le vom adopta de-a lungul acestui an, momentul acesta nu este susținut 

decât de două repere, mijlocul lunii februarie și mijlocul lunii martie. Cu alte cuvinte, vitalitatea pe 

care trebuie să o folosim acum pentru episoade importante ale lui 2017 își extrage puterea din două 

repere, doar din două. 

Imediat ce Luna va intra în zodia Balanță, valorile se schimbă, principiile sunt adaptate, 

afacerile proaste sunt ascunse și se dă prea ușor vina pe celălalt. Se invocă motivul nepriceperii, a 

muncii de proastă calitate, a comportamentului răutăcios sau a luptei nemiloase pentru putere. Aceste 

elemente nu sunt specifice poziționării Lunii în zodia Balanță, ci sunt specifice combinației pe care o 

dă Luna din Balanță cu ecuația astrală a momentului. Apoi, nu este de neglijat nici faptul că Luna, 

abia intrată în zodia Balanța va trebui să treacă prin careul cu Mercur. Toate aceste neadevăruri, toate 

aceste construcții care trebuie să producă impresii pe zona publică, au un ecou negativ asupra 

individului. Cu alte cuvinte, cel care minte știe că o face și are mustrări de conștiință. Aceste mustrări 

de conștiință nu se vor stinge cu ziua de 17 ianuarie. Sunt multe evenimente care ne atrag atenția către 

episoade sociale încât neadevărul sau adevărul subiectiv prezentat într-un mod atractiv, să susțină o 

necesitate a momentului. Așadar, pe 17 ianuarie mulți vor fi bucuroși că obțin un câștig fără să-i 

intereseze ce pierd. 

 
„LUNEA 
Sfânta Luni e femeie tare bătrâna, cea mai bătrână, pentru că în ziua ei a început Dumnezeu 

să facă toate câte le-a făcut. E femeie tare sfântă şi Dumnezeu a pus-o să ţie cheile care descuie cele 
7 ceruri. Sfânta Lunea e în fruntea tuturora, de aceea e bine ca lunea să se-nceapă orice lucru de 
ispravă, pentru că numai aşa ajută Dumnezeu să se termine cu bine şi în curând. Oricine trebuie 
să se bucure în această zi. pentru a fi vesel peste săptămână, iar dacă i-ar cădea supărare, atunci 
toată săptămâna se va întrista şi-i va merge rău pentru te miri ce. Copiii e bine să fie înţărcaţi tot 
lunea, că le va merge bine. Nu e bine să se dea bani din casă în această zi şi mai cu scamă dimineaţa, 
căci atunci toată săptămâna se vor tot da. E mai bine să primeşti, căci atunci în toate zilele 
săptămânii vei încasa parale. De aceea negustorii caută să dea celui dintâi care intră în prăvălia 
lui, marfa chiar eu un câştig de nimica numai ca să nu plece ţâră a fi cumpărat ceva, că alunei vor 
păgubi în săptămâna aceea. Nu e bine să-şi taie cineva unghiile la început de săptămână, că îşi va 
căpăta vrăjmaşi şi-l vor uri prietenii. Lunea nu e bine să meargă cineva în peţit, pentru că se poate 
întâmpla să fie refuzat şi atunci nici o fată nu va mai merge după el. 

Lunca nu se-ngroapă morţii, pentru că luând-o din capul săptămânii, e rău de moarte pentru 
cei rămaşi încă în viaţă din familie. 

Sa nu se ia ouăle din cuibar, pentru că găinile nu vor mai oua acolo. Să nu se pună cloşcă în 
această zi, că ies numai cocoşi. 

Lunea nu e bine a se reteza stupii, căci fiind zi de post. le vor merge prost şi vor seca. Nu e 
bine a se da gunoiul afară din casă, că iţi ia uliul găinele şi puii. Să nu dai nimic lunca din casă, că-
ţi dai norocul. 

Lunca nu e bine a se lăia, că de este fată, se va mărita după bătrân. Fetele, care se vor spăla 
lunca cu apă adusă de Duminică, tiu se vor mai mărita. 

Cine se naşte lunea, n-are noroc. 
Cine posteşte lunea, ii merge bine, căci îi va trăi copiii şi vitele şi i se va-mplini orice dorinţă. 

Femeia care n-arc copii, să postească 12 luni după laolaltă, că va rămânea grea. Cel cc-şi pune în 
cap ceva şi vrea cu tot dinadinsul să i sc-mpltnească. să postească totdeauna lunca, că i se va 
împlini. 

Oamenii cred că lunea e a sfinţilor îngeri şi e bine să postească, fiindcă atunci când moare 
omul Sfinţii Mihail şi Gravil, când vor veni să-i ia sufletul, va merge de-a dreptul în rai pentru că 
multe se vor ierta acelora care vor respecta pe Sffânta Lunea, postind în toate zilele ei.”[6] 

 

Deși în aparență ziua de 18 ianuarie pare să fie foarte simplă, fie pentru că Luna se află acum 

în zodia Balanță și multe lucruri sunt încadrate altfel, fie pentru că în această zi avem de parcurs un 

singur unghi care se împlinește la grad perfect, careul dintre Lună și Pluton. Până când acest unghi să 

se împlinească la grad perfect, adică spre finalul acestei zile, vom fi în fereastra unghiurilor care au 

definit ziua anterioară. De aici înțelegem că multe dintre cele pe care le vom experimenta acum poartă 

amprenta necesității. Omul elevat s-ar putea acum să vadă în tot ceea ce are de parcurs o șansă, să 
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înțeleagă că acum are posibilitatea de a se exprima la un alt nivel, cu mai multă eficiență și cu mai 

multă putere. Nu trebuie însă să trăim cu impresia că lucrurile acestea sunt foarte simple. Ultimul 

aspect al zilei de 17 ianuarie este, de fapt, un careu între Lună și Mercur, din această cauză ziua de 

18 ianuarie este dominată de subiectivitate. Această subiectivitate ne vorbește despre patrimoniu, 

despre achiziții, despre motivele pe care le-am folosit anterior pentru a ne defini propria agresivitate. 

Se va menține și în această zi nevoia de apreciere, de a convinge auditoriul că avem sentimente 

profunde și că visele pe care le-am hrănit până acum nu sunt chiar iluzorii. Perspectiva acestor 

evenimente nu ne duce foarte departe în timp, ci spre mijlocul lunii februarie, dacă ne referim la 

sinteza pentru acțiune. De altfel, pregătirea pentru întâlnirea careului Luna-Pluton face referire, cu 

precădere, la acțiuni concrete, la o tensiune reală, una care poate fi povestită, împărtășită celorlalți 

prin conjuncturi reale parcurse pe finalul anului anterior sau în primele săptămâni ale acestei luni. 

Există o teamă, cea pe care omul o are în fața necunoscutului, în fața a ceea ce trebuie să-l schimbe 

fără să-i ofere garanția că această schimbare are inclus și binele pe care și-l dorește. Teamă de 

schimbare este acum, pe 18 ianuarie, intensă și se va amplifica la persoanele care trăiesc în mare 

aglomerație sau care se simt foarte ușor sufocate atunci când sunt înconjurate de multe persoane. 

Pregătirea pentru întâlnirea careului dintre Lună și Pluton, în contextul acestei decade în care 

suntem îndemnați să ne înțelegem durerile mult mai bine și, dacă este cazul, să facem chiar un pas 

înapoi pentru a obține o victorie, ne protejează de o anume duritate, poate chiar de un șoc nervos. Cu 

cât rămânem mai mult în această zonă a regretelor, cu atât ne declarăm învinși de agresivitatea 

celorlalți și forța aceasta dură care vine din exterior ne corodează gradat orice urmă de calm sufletesc 

ce a supraviețuit de la începutul anului și până acum. Prin această conjunctură viitorul pare complex 

și, cei care sunt mai maturi din fire, care recunosc șablonul acestei agresivității și pot să treacă ușor 

peste ea, fac trimitere la episoade pe care, din proprie inițiativă, și le programează a se consuma pe 

mijlocul lunii martie. În felul acesta, perspectiva a ceea ce își programează peste două luni va merge 

mult mai departe în timp decât perspectiva a ceea ce își programează peste o lună. De aici transpare 

o anume înțelepciune de viață despre care, acum, oamenii, vor crede că apare numai în momente de 

tensiune. Cert este că numai în momente de maximă duritate suntem motivați să depășim cu brio acest 

examen, să fim înțelepți și răbdători, să ne gândim de mai multe ori înainte de a vorbi și înainte de a 

face. 

De altfel, și-n cazul acestor persoane înțelepte viitorul are o anume coloratură. Nu înseamnă 

că dacă se hotărăsc acum, dacă impulsul este bine argumentat el va rămâne în forma aceasta până la 

finalul anului sau, după cum sunt direcțiile specifice celei de-a doua decade a lunii martie, până la 

începutul lui august. Pot apărea anumite schimbări, iar acestea sunt programate încă de pe acum. Cine 

nu este impecabil în acțiunile sale, cine nu se detașează complet de agresivitatea din jur, va duce cu 

el în următoarele etape agresivitatea pe care a cultivat-o acum, pe care nu a putut să o ignore sau care 

a trezit interesul. La momentele respective, cele indicate mai sus, această agresivitate care nu a fost 

rezolvată pe 18 ianuarie va fi din nou vizibilă la aceeași intensitate. Prin intermediul acestei 

agresivității viitorul va părea chiar neplăcut. 

 
„Incapacitatea de a asculta cu atenţie 
- Deşi fondul auditiv al tinerilor de astăzi, fiziologic vorbind, nu diferă de al acelora de acum 

25 de ani în zilele noastre sunt percepute doar 100 000 de sunete, faţă de 300 000 căte erau 
percepute în urmă cu un sfert de secol. 

- Este vorba de o scădere continuă a sensibilităţii creierului în perceperea fi prelucrarea 
mesajelor sonore. 

- Televiziunea constituie principala cauză a acestui fenomen, deoarece ea cultivă mai mult 
vizualul decât auditivul, obligând copiii să-și bazeze gândirea mai mult pe imagini decât pe sunete 
şi cuvinte şi, prin urmare, reprimă dezvoltarea emisferei stângi,aceea care procesează mesajele 
verbale 

„Cea mai mare parte a deficientelor de învăţare - observă J. Hcaly - include dificultăţi în 
ascultarea fi înţelegerea unei prezentări orale, în exprimarea ideilor, în citire, în scriere și în 
pronunţarea corectă a unui material verbal. 

Cercetările au arătat că, dacă o persoană obişnuită, în urmă cu 25 de ani, distingea 
aproximativ 300 000 de sunete, acum poate distinge doar 180 000, cu toate că, din punct de vedere 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

55 

fiziologic, sistemul auditiv al copiilor de astăzi nu diferă de cel al tinerilor de acum 25 de ani. 
Atrofierea, aşadar, nu este a organelor aparatului auditiv, ci este cauzată de scăderea continuă a 
sensibilităţii creierului. O explicaţie a acestui fenomen este găsită de cercetători în faptul că una 
dintre principalele ocupaţii din viaţa copiilor - televizionarea - presupune o experienţă mai mult 
vizuală decât auditivă, lucru care face ca ariile cort¡cale ce răspund de auz să nu se mai dezvolte 
normal". 

Toate abilităţile amintite anterior sunt procesare auditiv şi sunt mediate de ariile limbajului 
ce aparţin emisferei stângi. Pare incredibil, dar copiii americani (s-ar putea ca astăzi, după 
maturizarea unor generaţii crescute cu televizorul, şi în România situaţia să devină similară) au 
probleme în urmărirea cu atenţie a ordinii sunetelor în cuvânt şi a cuvintelor în frază. Ei întâmpină 
greutăţi în a distinge între sunete similare şi a-şi reaminti lucruri pe care le-au auzit doar cu puţin 
timp înainte. „Sunetele - explică J. Healy - ajung la creier, dar se pierd, părând confuze, înainte de 
a fi analizate."10 

Prin vizionarea TV, tinerii de astăzi, incă din anii copilăriei, işi exersează mai mult 
capacitatea recunoaşterii imaginilor, specifică emisferei drepte, decât pe aceea de a analiza mesaje 
verbale, caracteristică emisferei stângi”. Gândirea lor se bazează mai mult pe imagini, pe vizual, 
decât pe sunete sau cuvinte. Când citesc caută imaginile din text, deoarece, după cum arată studiile, 
atunci când un om se uită la televizor, primeşte mai repede mesajul prin imagini decât prin sunete. 
Acest lucru va constitui un mare obstacol în dezvoltarea capacităţii de lectură. 

„Copiii cu abilităţi auditive sărace, observă Healy, indiferent de cauza acestora, întâmpină 
dificultăţi în a citi, în a pronunţa, în reamintirea a ceea ce au citit cu câteva clipe mai înainte, în a 
înţelege sensul general pentru a reţine sunetul pe care abia l-au auzit şi pe care trebuie să-l scrie. 
În momentul în care li se vorbeşte, ei tind să piardă legătura (să se gândească la altceva). (...) Dacă 
trebuie să citească povestiri mai lungi, nu pot reţine sunetele cuvintelor în minte suficient de mult 
timp pentru a înţelege ceea ce citesc. Pur şi simplu, minţile lor nu au fost antrenate să înţeleagă şi 
să reţină în mod discursiv. Cu cât vizionarea TV se va extinde, în mod special în anii copilăriei când 
conexiunile conicale sunt în formare, cu atât mai mult se vor agrava problemele amintite. (...) 
Copiii care niciodară nu au invăţar să proceseze (să înţeleagă, să-şi amintească) limba fără 
imagini ataşate, întâmpină dificultăţi în şcoală atunci când trebuie să-l asculte pe profesor. Ei 
caută să găsească înţelesurile undeva în jurul lor (să le fie arătate ca la televizor) decât să şi le 
creeze în propria minte. Se arată, de altfel, în multe studii că, prin vizionare, copiii primesc 
informaţiile în mod prioritar prin concentrarea atenţiei asupra reprezentărilor vizuale (imagini) 
sau a sunetelor nonverbale (zgomote, pocnituri, muzică, efecte speciale), şi nu prin intermediul 
urmăririi dialogului. 

Pentru a înţelege un subiect complex, o intrigă, ei ar trebui să depăşească efectele speciale 
ce violentează şi captează atenţia, spre a se concentra asupra aspectelor mai puţin spectaculoase, 
cum ar fi activitatea sau vorbirea firească a omului. Însă, din moment ce programele TV sunt 
regizate astfel încât să atragă tot mai puternic atenţia, telespectatorul dobândeşte obiceiul de a 
ignora mesajul vorbit în favoarea trucurilor vizuale şi auditive.”” în felul acesta, auzul şi 
recunoaşterea cuvintelor devin procese în continuu regres proporţional cu orele de vizionare.”[12] 

 

Pe 19 ianuarie ne reîntoarcem la activități riscante. De această dată facem lucrul acesta 

încercând să găsim o soluție la problemele legate de explicațiile pe care le-am primit de la ceilalți de 

la începutul lunii și până acum. Acum avem un semn de întrebare față de sinceritate, față de bunele 

intenții ale celorlalți, față de gândurile lor și punem la îndoială dacă acestea sunt limpezi sau nu.   

Prima parte a zilei va fi dominată de această combinație ambivalentă, de aceste percepții 

difuze, de această dorință de a impresiona, de a prefera variantele egoiste doar pentru că ele se așează 

acum pe un teren pregătit din timp ce pare permisiv pentru lucruri de genul acesta. Astfel, relația bună 

a lui Mercur cu Axa Dragonului, prin care se mediază tendința Nodurilor, ne amintește acum de ceea 

ce am parcurs în anul anterior, cam în același interval, adică la începutul lui 2016, când zodia Pești 

era, de asemenea, accentuată. Călătoria în trecut către acele episoade o facem acum cu scopul de a ne 

limpezi, pentru a vedea care sunt neclaritățile din trecut care vor să se impună acum. Pentru unii însă 

această călătorie se va dovedi mult prea obositoare. Se întâmplă lucrul acesta deoarece Coada 

Dragonului este mult prea încărcată în tentației sau în experiențe, pentru ca ținta, Capul Dragonului, 

cel care este situat în Fecioară, să poată duce mai departe ceea ce este mai important acum. Călătoria 

în trecut îi apasă pe unii cu prea multe evenimente pe care nu doresc să și le reamintească, nu doresc 
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să le mai trăiască. Cel care este matur, persoana care nu se sperie nici de durere, nici de obstacole și 

niște suferință, va răspunde cu încântare la această provocare. Este adevărat, va porni în această 

călătorie acordându-și circumstanțe atenuante, căutând să-și recalibreze intențiile și atitudinea după 

tensiunile de acum. Aceste tensiuni pot fi administrate corect pentru că Mercur mediază tendința 

Nodurilor și-l ajută pe individ să se împace cu propriul trecut. Dacă în cazul celor superiori împăcarea 

cu propriul trecut arată întâlnirea cu rezolvări, cu răspunsuri, nu doar la modul informațional, ci și 

concrete, ca eveniment, în cazul celor superficiali împăcarea cu trecutul arată o barieră categorică pe 

care o ridică acum cu scopul de a nu se mai întoarce niciodată către această zonă. Refuzul categoric 

de acum îi va proteja pe viitor de întoarcere către această zonă. 

În mijlocul zilei, pe acest fond al întâlnirii cu experiențe mai puțin plăcute, se împlinește careul 

dintre Marte și Saturn. Aceste episoade au integrate o experiență care poate duce la cunoștințe 

speciale, la 

cunoașterea 

trăsăturilor 

umane care 

trebuie evitate pe 

viitor, cele care 

sunt legate de 

întârzieri, de 

lașitate, de 

dezgust, cele care 

corodează ființa 

din interior și 

care-l ține 

prizonier în 

emoții negative. 

Depășirea acestui 

moment se face 

prin fermitate și 

doar prin 

asamblarea unor 

părți care până acum au activat separat. Unii vor avea impresia că pentru acest proces de asamblare 

este nevoie de mult timp însă dacă vor avea suficient de mult curaj, determinare și încredere în cei 

dragi vor vedea, prin sextilul Lunii cu Junon că nimic nu se pierde ci totul se transformă prin echilibru, 

prin schimb de experiență, prin interacțiuni. 

Apoi, spre seară, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, Soarele va intra pe zodia Vărsător 

și ne va arăta că avem posibilitatea să activăm într-un nou registru. Lăsând în urmă zodia Capricorn, 

cea care ne vorbește de ani buni despre nevoia de a ne construi un patrimoniu, de a privi lucrurile 

dintr-un alt unghi sau de a le combina într-un chip nou pentru a obține un ansamblu nou, intrăm într-

o zonă a libertății de expresie și primul semn va fi vizibil în zona sentimentelor. În primul rând, vom 

avea alte reacții, vom fi mai voioși, mai încrezători în forțele proprii și nu ne vom mai speria atât de 

ușor de situațiile paradoxale. Pierderile nu mai au asupra noastră același impact pentru că ne va 

ajunge, cel puțin pentru stabilitatea psihoemoțională, cât am acumulat până acum. Aceasta este baza 

pe care o vom folosi în următoarele patru săptămâni începând cu 19 ianuarie. Este adevărat, fiecare 

în funcție de nivelul pe care-l are, de profunzimea pe care o caută, de nivelul de cultură sau de 

disponibilitate, va aprofunda această mulțumire, va putea să lucreze mai mult sau mai puțin eficient 

cu instrumente abstracte, va lăsa în urmă orgoliul de a deține mai multe decât alții în bunuri, achiziții 

sau putere și se va preocupa mai mult de calitatea umană, de sentimentele universale sau de dragoste. 
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Sonet II  
    De Mihai Eminescu 
Sunt ani la mijloc şi-ncă mulţi vor trece 
Din ceasul sfânt în care ne-ntâlnirăm, 
Dar tot mereu gândesc cum ne iubirăm, 
Minune cu ochi mari şi mână rece. 
 
O, vino iar! Cuvinte dulci inspiră-mi, 
Privirea ta asupra mea se plece, 
Sub raza ei mă lasă a petrece 
Şi cânturi nouă smulge tu din liră-mi. 
 
Tu nici nu ştii a ta apropiere 
Cum inima-mi de-adânc o linişteşte, 
Ca răsărirea stelei în tăcere; 
 
Iar când te văd zâmbind copilăreşte, 
Se stinge-atunci o viaţă de durere, 
Privirea-mi arde, sufletul îmi creşte. 

 
“Accept să am încredere în îndrumătorul meu interior şi învăţ să mă restructurez. Iau 

deciziile necesare pentru a face schimbările care se impun pentru a reorganiza anumite aspecte 
devenite nocive pentru mine şi pentru a gusta viaţa din plin. Accept! O să-mi concentrez atenţia 
doar pe aspectele pozitive ale vieţii.”[5] 

 
Trecerea Soarelui pe zodia Vărsător este urmată de intrarea Lunii în zodia Scorpion. Dacă 

Soarele în Vărsător este în exil, Luna în scorpion este în cădere. Relația aceasta complexă, care se 

personalizează și prin împlinirea Ultimului pătrar, ne vorbește pe 20 ianuarie despre virtuozitate. Într-

o altă conjunctură, dacă nu ar fi existat șansa de a media destinul, provocarea de a aprofunda defectele 

personale sau defectele relațiilor, după cum am văzut în ziua anterioară, relația aceasta dintre 

luminarii ar fi fost păguboasă. Acum însă ea este marcată de nevoia de a duce mai departe un 

deziderat, de a împlini o altă etapă a unui demers, chiar cu riscul renunțării la ceva personal, cu riscul 

unui efort, cu riscul contracției de care ne-am temut de la începutul lunii și până acum. Pentru cei care 

sunt sensibili, romantici, această conjunctură este și mai eficientă. Îi duce spre contemplație, spre 

sentimentele superioare de care s-au ținut până acum departe pe motiv că nu ar fi putut fi duse mai 

departe fără să se producă un schimb, o înlocuire, fără să se piardă ceva pentru că acestea să trăiască 

pe mai departe. Acum există o contracție personală, există curajul de a privi în față aceste impresii 

negative și de a le accepta. Nu mai avem așteptări nerealiste, nu mai vrem ca destinul să ne spună că 

o problemă s-a rezolvat doar pentru că așa simțim acum. Sentimentele nu mai trebuie să se transforme 

în evenimente concrete, ci ele sunt, prin natura lor, aripi precum cele ale îngerilor, care creează 

diversitate vieții, nu se exprimă pentru a împlini oamenilor dorințe egoiste. De aceea suntem acum 

puternici, de aceea putem transforma acum impresiile negative în elemente pe care le înțelegem și pe 

care le depășim. Este adevărat, va exista acum ca trăsătură definitorie și o anume răutate, o duritate 

în ton, în atitudine sau în a ne debarasa de ceea ce considerăm că este rău sau dur. Combinația aceasta 

pe care o creează acum Soarele și Luna ne ajută să ne dezvelim de ceea ce ne place pentru a vedea 

dacă dincolo de asta există altceva mai bun. 

Va exista însă și o altă categorie de oameni, cei care văd în ziua de 21 ianuarie șansa de a face 

un mare salt. Acești oameni s-au bazat, în general de-a lungul vieții, pe sentimentele intense, fără să 

conteze dacă acestea sunt frumoase sau nu, au dorit să-și definească viața prin intensitatea a ceea ce 

au trăit, nu prin calitatea emoțiilor. În a doua parte a zilei de 20 ianuarie, aceste persoane vor produce 

o inversiune. Vor crea un contrast teribil cu ceea ce au gândit și au făcut pe 19 ianuarie, adică dacă 

pe 19 ianuarie au fost ființe profunde, stabilindu-și obiective în consonanță cu mijlocul lunii martie, 

acum vor schimba optica și vor spune că s-au temut degeaba și că anumite demersuri trebuie să se 

împlinească mai repede. Dacă au fost persoane grăbite, vor considera că presiunea pe care o simt în 

această zi îi determină să fie mai prudente și își vor schimba obiectivele, etapele demersului, adică 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

58 

vor considera că, nu mijlocul lunii februarie, ci 

mijlocul lunii martie este demn de luat în seamă 

pentru ca împlinirea a ceea ce gândesc acum să îi 

mulțumească. 

Pe acești oameni descrierile de până acum 

nu-i mai ajută, nu-i mai preocupă, nu-i mai 

interesează, ci îi inspiră. Asta înseamnă că în a 

doua parte a zilei de 20 ianuarie, pe finalul celei 

de-a doua decade, apare o dedublare. Ceea ce au 

trăit reprezintă o inspirație pentru ceea ce vor 

dovedi, nu materia primă ce trebuie transformată 

într-un produs final care să semene sau să aibă o 

anume legătură cu baza. Se desprinde de bază și 

se ridică în înaltul cerului. Așa cum este de 

așteptat, vor exista persoane care vor avea 

suficient de multă putere încât să își împlinească 

acest deziderat. Se vor ridica în înaltul cerului, dar 

vor cădea de-acolo în glorie, devenind celebre nu 

prin zbor, ci prin cădere. Aceste persoane vor trăi 

în continuare momentul la fel de intens, chiar dacă 

el face trimitere doar la o distrugere sau la o 

pierdere. Pentru aceste persoane sextilul Venus-

Pluton arată ce a fost încadrat greșit și trebuie 

revizuit, care sunt evenimentele benefice care au 

fost ignorate și pentru care s-a produs eșecul de 

acum. 

 
„DEMINERALIZARE GENERALĂ-DECALCIFIERE Acest termen se foloseşte pentru a 

desemna pierderea de către schelet a elementelor minerale de care corpul are nevoie, precum 
fosforul, caldul, sodiul, fierul, siliciu), magneziul etc. 0 demineralizare poate duce la anemie. Se 
manifestă prin oboseală, o carenţa la nivelul oaselor, lipsa de somn. Petele albe de pe unghii sunt 
un semn de demineralizare. Corpului meu îi lipseşte vitalitatea şi energia. Îmi ‘'pierd" mineralele 
şi îmi lipseşte tonusul. Oare am tendinţa să cred că viaţa îmi scapă sau ca ratez ceva? Mă ancorez 
în modele vechi până intr-atât încât mă scufund în ele. Negativismul meu şi spiritul meu de victimă 
creează o scurgere a energiilor mele. 

Acceptjv să am încredere în îndrumătorul meu interior şi învăţ să mă restructurez. Iau 
deciziile necesare pentru a face schimbările care se impun pentru a reorganiza anumite aspecte 
devenite nocive pentru mine şi pentru a gusta viaţa din plin. Accept! O să-mi concentrez atenţia 
doar pe aspectele pozitive ale vieţii.”[5] 

 

Așa după cum se constată, a doua decadă a lunii ianuarie a încercat să ne arate că durerile pot 

fi înțelese mult mai bine, fără a li se pierde acestora caracterul practic sau științific. Luna ianuarie ne 

ajută să creăm sinteze prin cunoștințe științifice, tocmai de aceea a face un pas înapoi pentru a revizui, 

pentru a renunța la un element inutil, la reziduuri, arată înțelepciune, putere sau cunoaștere, nu 

slăbiciune sau rătăcire. 
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Decada a III-a  (21 – 31 ianuarie 2017) 
Secretele dor. Pârâul merge la vale, iar râul merge la deal. 
Greutate pe inversiune. Folos bun din nevoile celorlalți. 
 

DECADA NR. 3  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   22 11-20 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 15 21-31 mai 

 

Simptomul devine foarte important. Presiune generală. Valorile dure devin implicite. Se fac 

eforturi pentru înțelegere. O problemă publică atrage atenția. Experiențe neobișnuite. Viața se 

conduce după reguli noi. Apare o nouă presiune. Cineva face o remarcă interesantă. Un mesaj este 

purtat prea departe. O teamă face trimitere la rafinament. Variantele celorlalți nu mai sunt atât de 

bune. Risc. Conjuncturi ciudate. Atitudini negative din partea celorlalți. Perfidie. Aventură. 

Sentimente frumoase. Inspirație. Viața este judecată după valori. Se transmite un mesaj tendențios. 

Se rezolvă o atitudine agresivă. Se trece dincolo de percepție. Cunoașterea devine atractivă. 

Confruntare. Visul de a merge mai departe. Înțelegerea suferinței celuilalt. Se caută o durere pentru 

a fi iertată. Risipă. Oamenii își fac procese de conștiință. Veridicitate. Se dovedește o calitate. 

Organizare. Soluții ideale sunt puse greu în aplicare. Generozitate. Greutățile sunt depășite prin 

înțelegere. Putere de convingere. Personalitatea devine fermă. Abordări noi. Se depășește un termen. 

Realizări importante. Convingeri care se transformă în erori de gândire. Inventivitate. Autoritate este 

importantă. Ingeniozitate. Se percepe un adevăr. Visul devine constructiv. Se pune mare bază pe 

instinct. Aspirație către un ideal îndrăzneț. Se recunoaște o vină. Apare o problemă de autoritate. 

Raporturile dintre oameni sunt dificile. Experiențele celorlalți devin atractive. Un om superior 

dovedește puterea prin frumos. Autoritatea devine utilă. Se obține o recompensă. Puterea devine 

atractivă. Se impune o nouă condiție. Colaborările țin cont de reguli. Se discuta despre o pierdere. 

Originalitatea este reformulata. Se discută despre prea multă responsabilitate. Spirit aventurier. 

Atitudini dure. Manifestări bruște. Lipsă de înțelegere. Accidente prin precipitare. Opinii modificate 

de presiunea exterioară. Schimbări de poziție prin reacții temperamentale. Dezordine. Succes prin 

atitudine și curaj. Judecăți pripite. Generozitate. Profunzime prin idee și sentiment. Gândul de progres 

devine foarte important. Se face apel la experiențele celorlalți. Judecata nu mai constrânge. Regret. 

Partitura se schimbă. Sintezele devin obositoare. Relații complicate. Opinii confuze. Răzvrătire. 

Aspirații greu de realizat. Seducție. Atitudine complicată de o soluție ce nu este acceptată. Ușurință. 

Indiferență. Depășirea unui obstacol prin atitudine. Distracțiile sunt plătite scump patimii. Asocierile 

obișnuite. Bunul simț este ușor de criticat. Pervertirea unui mesaj. Apare o problemă greu de rezolvat. 

Se caută câștigul imediat. Sentimentul este restrictiv. Teama de spații înguste. Iresponsabilitate. 

Judecăți limitate. Mișcare confuză. Pasiuni ciudate. 

 

 

A treia decadă a lunii ianuarie va semăna, cumva, prin apelul la sinteza pe acțiunile concrete, 

cu îndemnul specific mijlocului lunii martie spre care ne-am îndreptat atenția în decada anterioară cu 

scopul de a înțelege mai multe, de a fi mai echilibrat sau mai puternici. Cei care visează mai ușor, cei 

care cred că a vorbi despre orice sau a te orienta pe un traseu nou înseamnă a avea în totalitate 

încredere în cei care-ți ies în cale, vor avea un final de luna ianuarie încărcată de durere.  

Cu toate că există o asemănare cu ceea ce am experimentat în ultima decadă, vom vedea că 

lucrurile acum se segmentează mult mai clar, secretele trebuie respectate cu mai multa atenție pentru 

că, altfel, lucrurile mici, valorile delicate, cele care nu s-au maturizat încă, fie pentru că nu am avut 
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timpul necesar, fie pentru că le-a lipsit puterea necesară, se pot distruge foarte ușor. Avem ocazia de-

a lungul acestei decade să vedem cât de agresivă este inversiunea și care sunt complicațiile sociale pe 

care le generează. În această decadă Marte va trece, pe 23 ianuarie, prin careul cu Junon, pe 25 

ianuarie prin trigonul cu Lilith, iar spre finalul lunii, pe 28 ianuarie, va intra în Berbec. Intrarea lui 

Marte în Berbec va fi momentul care va delimita mult mai clar cele două perioade de sinteza aferente 

acestei decade. Nevoia de a face sinteze prin cunoștințe științifice, prin ceea ce poate fi explicat sau 

dovedit, se va transforma cu ajutorul celor două repere în nevoia de a investiga emoțiile tulburătoare. 

Vom experimenta distanțarea față de cunoscuți, față de oameni reci, față de oameni răi, față de 

persoane care caută prin orice mijloc să-i umilească pe ceilalți sau să-i întristeze. Dacă până pe 28 

ianuarie lucrul acestea vor fi abordat cu o anume greutate, adică ni se va părea că ne aflăm într-o 

confruntare pe care o vom pierde, din 28 ianuarie, când Marte va intra în Berbec, lucrurile se vor 

schimba substanțial, atât la capitolul încredere, cât și la capitolul determinare pentru folosirea corectă 

a propriilor resurse. 

 

În prima zi a celei de-a treia decade Luna se va afla în plin tranzit prin zodia Scorpion și va 

trebui să treacă prin relații astrale bune cu Pluton, Venus și Chiron. Semnele pe care le primim pe 21 

ianuarie sunt puternice și vor fi legate de acele experiențe de viață care nu au fost încadrate până acum 

în descrierile prezentate de la începutul anului și până în momentul de față. Cu alte cuvinte, individul 

are impresia că se află într-un punct de concluzie, că a sosit momentul să investească mai mult în 

pregătirea sa, în starea de confort sau în acele demersuri care au nevoie de maturitate, au nevoie de 

mai multe cunoștințe sau de mai mult ajutor. Acesta va fi, practic, și primul joc pe care îl vom parcurge 

în această a treia decadă a lunii ianuarie. Apare, așadar, o problemă de evaluare neapreciată. Întreaga 

decadă ne încearcă pe despărțire, pe regretul pentru că n-am fost în stare până acum să respectăm 

secretele celorlalți și faptele eronate au dus la răscolirea intimității lor. Nu tot ceea ce este secret face 

referire la intimitatea unei persoane, dar în prima zi a celei de a treia decade oamenii se vor simți 

agasați dacă li se invadează intimitatea. Se întâmplă lucrul acesta prin evenimente bune, adică prin 

nevoia de a oferi sprijin, susținere, de a-i solicita pe ceilalți să participe la mari evenimente, la mari 

episoade sociale sau la a rescrie istoria. 

Este de la sine înțeles că în momentul acesta oamenii vor reuși să vadă mult mai clar care au 

fost temerile pe care și le-au ascuns de la începutul anului și până acum, care sunt neajunsurile sau 

care le sunt lipsurile. Trebuie să facă eforturi pentru a înțelege motivele pentru care li se oferă 

sprijinul, un sfat sau pentru care sunt invitați să participe la eveniment atât de importante. Dacă de-a 

lungul lunii ianuarie am privit cu reținere sau inhibiție evenimentele care seamănă cu ceea ce se 

întâmpla acum, în interacțiunile umane inhibițiile acestea vor fi traduse ca fiind goluri de atitudine, 

de maturitate sau de informații. Acum nu mai putem să-i convingem pe ceilalți că știm să facem un 

anumit lucru dacă nu demonstrăm. 21 ianuarie este o zi dominată de practică, deși schimbul dintre 

oameni înclină foarte mult către emoții sau către informații. 

Se poate constata în această zi și o deviere de la moralitate, de la sinceritate sau de la 

înțelegere. Există și o mare dificultate în a accepta condițiile puse de ceilalți pentru că fiecare intervine 

asupra celuilalt cu propriile experiențe, cu propriile amintiri sau înțelegeri care au fost parcurse în 

primele două decade ale lunii ianuarie și care făceau trimitere la o maturizare bruscă, o renunțare 

rapidă la ceea ce este dens sau inutil. Este de la sine înțeles, nu toată lumea a reușit să se ridice la 

nivelul standard al acestor interacțiuni astrale. Acolo unde lucrurile nu au fost realizate corect sau au 

fost realizate foarte puțin corect, apar derapaje, iar sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, 

cele care ne îndreaptă atenția către finalul lunii mai, arată că neputința oamenilor de acum se 

transformă pe finalul lunii mai în obstacol. Atunci vom vedea că lucrurile sunt întârziate, sunt oprite 

sau deviate de pe traseul obișnuit. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că acele obstacole au fost 

create încă de pe acum. 

Deocamdată avem impresia că ne este permisă o activare și în această zonă, că ne putem 

permite să facem lucrurile pe jumătate, să spunem adevăruri parțiale, să ne băgăm în seamă chiar dacă 

nu este momentul potrivit pe motiv că nu există un factor care să ne oprească. Ceea ce ne oprește 

există, chiar dacă refuzăm să-l recunoaștem și ar putea deveni foarte vizibil în preajma zilei de 23 
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ianuarie când Marte se va afla într-un careu cu Junon, dar este mai mult un resort intern. Ceea ce ține 

de exterior v-a fi văzut doar pe finalul lunii mai. 

Așadar, momentul acesta când Luna, trecând prin Scorpion, se va afla în relații pozitive cu 

Pluton, Venus și, respectiv, Chiron, ne vorbește despre faptul că viața se conduce după reguli noi, că 

poate apărea o nouă presiune și avem obligația să o abordăm pe aceasta cu gânduri noi, cu o 

determinare puternică, fără justificări, scuze inutile sau fără intenția de a păcăli. Derapajele de-acum 

vor fi vizibile abia pe finalul lunii mai. 

 
„A fost odată, demult, o insulă unde trăiau toate însuşirile Umane. Asta era mult înainte ca 

ele să sălăşluiască în oameni şi mult înainte ca noi să le clasificăm drept bune sau rele. Ele existau 
pur şi simplu, fiecare cu propriile caracteristici. Într-adevăr, fiecare era la fel de unică individual 
cum sunt şi oamenii. Poate că de aceea s-au adunat în cele din urmă. 

Pe insulă trăiau Optimismul, Pesimismul, Cunoaşterea, Prosperitatea, Vanitatea şi 
Compasiunea. Bineînţeles că trăiau acolo şi altele. Într-o zi s-a anunţat că insula se scufundă. 
Panica a izbucnit când însuşirile au auzit vestea. Alergau care-ncotro, ca nişte furnici cărora le-a 
fost distrus muşuroiul. După un timp însuşirile au început să se liniştească şi să planifice anumite 
acţiuni pozitive. Trăind pe o insulă, cele mai multe dintre ele aveau bărci, aşa că toate şi-au pus 
vasele la punct şi şi-au organizat plecarea. 

Compasiunea nu era pregătită. Nu avea barca ei personală. Probabil că o împrumutase sau 
o dăduse cuiva în anii trecuţi. Îşi amână plecarea până în ultimul moment posibil, ca să le ajute pe 
celelalte să fie gata. Compasiunea se hotărî să ceară ajutor. 

Prosperitatea tocmai desfăcea parâma de la cheiul din faţa conacului său. Barca ei era mare, 
echipată cu cele mai modeme tehnologii şi mijloace de navigaţie. A călători cu ea ar fi fost un voiaj 
confortabil. 

— Prosperitate, strigă Compasiunea, pot să vin cu tine? 
— în niciun caz, răspunse Prosperitatea. Barca mea e plină. Am petrecut zile întregi să 

înghesui în ea tot aurul şi argintul meu. Abia a mai fost loc pentru mobila antică sau colecţia de 
artă. Nu am loc pentru tine. 

Compasiunea decise să o întrebe pe Vanitate, care trecea în-tr-un vas complicat şi frumos. 
— Vanitate, mă ajuţi, te rog? 
— Îmi pare rău, spuse Vanitatea, nu te pot ajuta. Te-ai uitat la tine? Eşti udă şi murdară. 

Imaginează-ţi ce mizerie ai face pe punţile mele curate. Compasiunea văzu Pesimismul luptându-
se să-şi împingă barca în apă. Puse mâinile pe pupă, ca să ajute, împingând în timp ce el trăgea. 
Pesimismul se lamenta la nesfârşit. Barca era prea grea, nisipul era prea moale, iar apa era prea 
rece. Era o zi mizerabilă pentru a ieşi pe mare. Nu li s-a dat avertismentul cu suficient timp înainte, 
iar insula nu ar trebui să se scufunde. De ce i se întâmplau întotdeauna toate lui? 

S-ar putea să nu fi fost cel mai de dorit companion, dar situaţia Compasiunii devenea 
disperată. 

— Pesimism, mă laşi să vin cu tine? 
— O, Compasiune, eşti aşa de bună să navighezi cu mine. Grija ta altruistă mă face să mă 

simt şi mai vinovat şi nefericit. Ima-ginează-ţi dacă un val ne-ar scufunda şi tu te-ai îneca. Cum 
crezi că m-aş simţi? Nu, nu pot să te iau. 

Optimismul era una dintre ultimele bărci care pleca în larg. Nu crezuse toată această nebunie 
şi disperare cu insula care se scufundă. Cineva cu siguranţă va găsi o soluţie înainte să se scufunde. 
Compasiunea îl strigă, dar Optimismul era prea ocupat să se uite înainte şi să se gândească la 
următoarea destinaţie pentru a auzi. Compasiunea strigă din nou, dar pentru Optimism nu exista 
să privească înapoi. Lăsase trecutul în urmă şi naviga spre viitor. 

Chiar când Compasiunea începuse să dispere, auzi o voce: 
— Vino, te iau eu. 
Compasiunea se simţea atât de obosită şi vlăguită, încât se prăbuşi în barcă şi adormi 

aproape instantaneu. Dormi tot drumul, până când comandantul vasului anunţă că au ajuns la 
uscat şi că putea să debarce. Era atât de recunoscătoare şi încântată la culme că i se oferise o 
călătorie ferită de pericole, încât îi mulţumi cu căldură şi sări pe ţărm. Îi făcu semn de rămas-bun 
în vreme ce el naviga pe drumul său. Abia atunci îşi dădu seama că uitase să-l întrebe de numele 
său. 

întâlnindu-se cu Cunoaşterea pe ţărm, întrebă: 
— Cine a fost cel care m-a ajutat? 
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— A fost Timpul, răspunse Cunoaşterea. 
— Timpul? întrebă Compasiunea. De ce m-ar fi ajutat Timpul când nimeni nu a făcut-o? 
Cunoaşterea zâmbi şi răspunse: 

— Pentru că numai Timpul este capabil să înţeleagă cât de mare este Compasiunea.”[4] 
 

Pe 22 ianuarie Luna își încheie tranzitul său prin zodia Scorpion, nu înainte de a trece prin 

trigonul cu Marte, cel care se află acum pe final de zodia Pești, dar și prin conjuncția cu Luna neagră. 

Se face, astfel, inventarul unor elemente ce țin de viața intima, de organizarea căminului, de 

împlinirea unor relații personale, de atingerea unui anumit statut social cum este căsătoria, aducerea 

pe lume a unui copil sau altele, care nu sunt chiar atât de plăcute, precum divorțul sau pierderea unei 

persoane dragi. Schema aceasta, tocmai pentru că vine prin intermediul zodiei Scorpion, face trimitere 

la putere. Puterea, prin direcțiile acestei decade, se exprima la un nivel destul de intens. Sinteza pentru 

acțiune, lecțiile cele mai importante pe care le putem învăța acum prin intermediul celorlalți sau prin 

intermediul întâmplărilor care vin spre noi, au o perspectivă mai mare, adică ne duc spre începutul 

lunii august. Ceea ce vrem să se rezolve în zona concretă de acțiune are nevoie de mai bine de jumătate 

de an pentru a se împlini. Din nefericire, nu ne va preocupa însă problema aceasta a perspectivei, 

pentru că vom fi suficient de preocupați de câștigul personal, de ceea ce ne înnobilează, de ceea ce 

ne sporește patrimoniul, ne face să ne simțim bine și ne vom preocupa mai puțin de aspectul care, 

prin amânare, ar putea să ne compromită demersul de acum. Există multă contradicție în energiile 

zilei de 22 ianuarie și din această cauză, mulți vor lăsa impresia că se trezesc de dimineață cu poezia 

învățată. În contextul lunii ianuarie, cel care le vorbește oamenilor despre sinteze prin cunoștințe 

științifice, a cerceta lucruri ascunse, a invada intimitatea celuilalt este acum un semn de putere. Până 

acum lucrul acesta nu erau privit așa, dar acum, în aceasta treia decada lunii ianuarie, cu cât află mai 

multe lucruri despre ceilalți cu atât ne simțim mai puternici sau mai valoroși pentru comunitate. Este 

inutil să precizăm faptul că interesul față de secretele celorlalți pe conjuncția Lunii cu Lilith este o 

mare greșeală pentru că se merge spre compromis, nu spre dezvoltarea unei puteri reale. 

Trecând în Săgetător, Luna se va împrieteni cu Soarele, adică în a doua parte a zilei de 22 

ianuarie vom reuși să temperăm aceste porniri agresive sau invazive, vom lăsa în urmă sentimente 

impure și prin perspectiva pe care o conferă sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere (finalul 

lunii mai), avem pentru prima dată răspunsuri la întrebări care ne-au frământat în decada anterioară. 

Pe finalul lunii mai vom traversa o opoziție a lui Marte din Gemeni cu Saturn din Săgetător, semn de 

întârziere sau de compromis, de desconsiderare a muncii sau a rezultatelor muncii, de refuz al unui 

ajutor sau de uzură. În momentul acesta ne aducem aminte de greșelile pe care le-am făcut în decada 

anterioară, când anumite impulsuri legate tot de tranzitul lui Marte, adică de dorință sau de nevoie de 

acțiune, nu ne-au permis să fim atenți, înțelepți sau curajoși, ci doar să urmărim interesul propriu. 

Acum conștientizăm ceea ce am greșit anterior și pentru prima dată anticipăm cam ceea ce ar urma 

să ni se întâmple pe finalul lunii mai. Nu von știi cu exactitate, în detaliu, ce anume ni se va întâmpla 

atunci, dar acum, pentru că Luna trece prin careu la Axa Dragonului, vom selecta din acele 

evenimente doar ceea ce a fost greșit făcut în această perioadă și care va fi foarte vizibil atunci, doar 

ceea ce credem acum că va rămâne ca greșeală sau răutate în conștiința de grup. Careul dintre Lună 

și Axa Dragonului ne îndeamnă să selectăm numai conjuncturile ciudate, numai evenimentele 

dominate de frică, de incertitudine sau cele marcate de o anume agresivitate pe care un personaj 

negativ o arată pe finalul lunii ianuarie. În mare parte, 22 ianuarie este o zi care ne îndeamnă spre 

cunoaștere. Bucuriile, dacă sunt superficiale au nevoie să fie văzute în forma aceasta, dacă sunt 

compromise de erori din decada anterioară, când am acționat pe jumătate, fără cap, fără picioare, fără 

atenție sau refuzând ajutorul cuiva, este important să observăm lucrul acesta pentru a nu înțelege 

greșit atitudinile negative ale celorlalți, pentru a nu considera că fățărnicia, minciuna sau chiar 

perfidia ar putea să fie variante de reușită. 

 
„Un fermier îşi inspecta proprietatea. După cum ştia, existau momente când era important 

să-ţi examinezi hotarele, să vezi cum îţi influenţa anotimpul culturile şi recolta şi să te asiguri că 
lucrurile erau în ordine. Puţină muncă de întreţinere din când în când poate adesea preveni 
catastrofe viitoare. A te îngriji de lucrurile care necesită atenţie te poate ajuta să te asiguri că viaţa 
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curge lin. Fireşte, se simţea mai fericit când se întâmpla aşa, drept care avea grijă să-şi găsească 
timpul necesar oricând putea. 

În această zi anume s-a abătut de la traseul lui ca să se uite la un cuib de vulturi sus pe un 
copac. Îl urmărise cu interes. Îl observase pentru prima oară cu câteva luni înainte, când văzuse 
cum maiestuoasa pasăre aducea rămurele pe locul viitoarei sale case. Din când în când, fermierul 
trecea ca să vadă cum înainta construcţia, dar nu dădea prea des târcoale locului, ca să nu tulbure 
procesul. A fost emoţionat când vulturul s-a cuibărit în fine în cupa construită rezistent şi de abia 
aştepta să-i zărească pentru prima dată puişorii. 

Azi era dezamăgit. Vulturul nu se afla în cuib. În apropiere, i-a găsit trupul. Fusese împuşcat. 
Cu oarecare curiozitate şi teamă, s-a suit în copac. În cuib era un singur ou. L-a luat cu grijă jos 
din pom, l-a dus în hambarul lui şi l-a strecurat sub o găină care-şi clocea ouăle. 

Puiul de vultur a ieşit în cele din urmă din găoace împreună cu ceilalţi puişori clociţi de găină. 
A fost crescut împreună cu puii şi se credea a nu fi altceva decât un pui de găină neobişnuit. Îşi 
petrecea timpul scormonind pământul după seminţe, căutând viermi şi cloncănind în pustiu. Aşa 
stăteau lucrurile şi acesta a fost modul în care vulturul şi-a petrecut anii de formare. Nu avea o 
idee cine sau ce era. Ocazia de a se descoperi pe sine nu se ivise niciodată. 

într-o zi, o umbră neagră, ameninţătoare s-a aşternut asupra bătăturii din faţa hambarului. 
Înspăimântat, vulturul a zburat cu companionii săi în căutare de adăpost. Privind în sus, vulturul 
a văzut aripile desfăcute ale unei păsări uriaşe, purtându-se pe sine fără efort în cercuri graţioase, 
pe când aluneca pe curenţi de aer cald. Fermecat de măreţia unei astfel de păsări gigantice şi 
puternice, s-a întors spre puiul de găină din spatele lui şi a întrebat: 

— Ce-i asta? 
— Asta, i-a spus puiul, este regele păsărilor. Tărâmul său e cerul. El stăpâneşte aerul. Se 

numeşte vultur. Noi suntem pui de găină. Noi aparţinem solului. 
Vulturul a privit în sus la pasăre şi a văzut ce asemănători erau. S-a uitat la puişori şi, pentru 

prima dată, a văzut cât era de diferit de ei. Cele observate de vultur au adus cu sine o nouă 
cunoaştere. Ceva s-a schimbat în modul în care percepea realitatea sa. Informaţia cea nouă a 
deschis noi opţiuni. 

Vulturul avea acum de ales. Putea să trăiască şi să moară ca găină în coteţul din ogradă 
sau putea să-şi desfacă aripile şi să se avânte în aer cu măreţie, iscusinţă şi forţă, aidoma păsării 
de deasupra sa.”[4] 

 

Careul Lunii la Neptun atrage atenția asupra faptului că emoțiile aceste negative au rădăcini 

mai vechi. La modul concret, lucrurile acestea fac trimitere către legături declarate, fie că sunt cele 

care s-au evidențiat prin acte administrative, logodnă, căsătorie, asociat într-o firmă, parteneriat, fie 

cele care se bazează pe o promisiune. Careul Lunii la Neptun din dimineața zilei de 23 ianuarie arată 

că dispozițiile se modifică. Există lucruri care până acum ni s-au părut clare și în momentul acesta, 

pentru că partenerul oscilează, nu mai are atât de multă încredere în lucrurile frumoase pentru că 

acestea nu mai vin de la sine, ci trebuie create de fiecare în parte, nu mai este atât de inspirat sau 

devine brusc foarte sensibil la critică. Schema zilei de 23 ianuarie, în contextul acestei decade, ne 

vorbește despre ceea ce este util sau ceea ce ar trebui să devină util chiar dacă acum este foarte greu. 

Nu doar careul dintre Lună și Neptun ne trasează aceste direcții, ci și alte careuri, spre exemplu cel 

între Marte și Junon, care face trimitere tot la drame emoționale, la înțelegerea deficitară a unui mesaj. 

Multe nu vor supraviețui în 23 ianuarie pentru că pretind fericirea, pretind încântarea, 

realizarea sau succesul. Relația proastă dintre Marte de pe final de zodie Pești și Junon de pe final de 

zodia Săgetător le vorbește oamenilor despre o experiență pe care își permit să o interpreteze 

subiectiv. Este adevărat, pe aceste conjuncturi viața este judecată după valori, pentru că relația bună 

dintre Mercur și Neptun ne arată că putem avea acum acces la o nouă percepție. Drama a ceea ce nu 

am obținut nu este acum arătată, ci ascunsă și cu cât vor zâmbi mai mult, cu cât mai mult vor dori să 

pară mai fericiți sau mai curajoși, cu atât mai mult vor lucra cu aceste tendințe greșite, cu aceste 

elemente compromițătoare.  

23 ianuarie arată care sunt limitele personale în contextul acesta al demonstrațiilor prin 

elemente concrete. Careul dintre Marte și Junon pare să fie un element reprezentativ al decadei. Asta 

înseamnă că valențele folositoare sau nefolositoare ale episoadelor de acum ne arată care este nivelul 

puterii. 
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Oamenii care cântăresc mult mai bine lucrurile, care se lasă impresionați doar de ceea ce este 

nou în prezent, vor reuși să treacă mai departe pentru a rezolva marile semne de întrebare ale decadei 

anterioare, pentru a face față unor șicane, unor ticăloșii sau unor intenții negative pe care o persoană 

răutăcioasă le reînvie acum. Totuși, 23 ianuarie nu rezolvă complet această răutate, oamenii nu își 

modifică în mod substanțial percepția, nu devin foarte generoși peste noapte și nici înțelepți peste 

noapte, dar sunt ajutați să suporte mai ușor această presiune. Momentul acesta le vorbește oamenilor 

și despre tinerețe, despre vivacitatea mentală, despre capacitatea de sinteză pe care o au oamenii 

needucați. 

Urmărind direcțiile acestei decade, prin intermediul acestei sinteze, prin intermediul acestei 

deschideri speciale, cunoașterea devine atractivă și ea va putea fi experimentată atât la începutul lunii 

august, cât și finalul lunii mai. Cele două direcții sunt marcate de două dispuneri negative. La 

începutul lunii august vom avea de parcurs un careu între Jupiter și Pluton, semn de revoltă împotriva 

a ceea ce nu am obținut, iar pe finalul lunii mai o opoziție a lui Marte cu Saturn, semn de revoltă 

împotriva unei agresiuni declarate prin ceea ce se consumă acum. 

 
„Fantomele de pe Dealul Luncanilor 
 
Undeva în inima Moldovei, intre orasele Iasi si Pascani, se afla satul Sarca din care se poate 

ajunge în comuna Luncani. Faptele stranii petrecute aici avertizeaza orice drumet care vrea sa 
plece la ceas de seara spre Luncani. Mai ales daca drumetul este un om bun cu inima curata, 
deoarece fantomele pripasite în aceste locuri, pandesc în special pe cei cu suflet bun. Stau marturie 
în acest sens, intamplarile inspaimantatoare prin care au trecut destul de recent oameni precum 
Elena Surugiu, Petruta Muscalul, Maria Piper si altii. 

Salasul fantomelor din zona este cantonat undeva la captul unui iaz secat, unde - conform 
povestilor - oamenilor le apar stafii care-i urmaresc cale de 3 kilometri pana în satul Goesti. 
Batranii povestesc ca în locul blestemat au fost ingropati fara imparatasanie si lumanare multi 
soldati ucisi în 1917, în decursul primului Razboi Mondial. Astfel se explica de ce zeci de drumeti 
spun ca au vazut odata cu caderea noptii, siluete translucide, albe si tacute care pluteau alaturi de 
ei, intotdeuna pe partea dreapta a drumului. Batranii spun ca soldatii-fantome, care acum sunt 
prinsi intre lumi, stafiile lor aparandu-le în special oamenilor cu suflet bun si copiilor, asteapta ca 
pe dealul Luncanilor sa se faca o slujba de pomenire a sufletelor si o sfintire a locului.”[13] 

 

De-a lungul anului 2017, Luna, la fiecare trecere prin Săgetător, va avea un mesaj interesant. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că acolo se află Saturn și în timpul tranzitului său va trebui să treacă 

prin conjuncția cu octava sa superioară. Momentul zilei de 24 ianuarie face, așadar, trimitere la 

înțelegere, la risipa înțelegerii, la epuizarea izvorului pe care l-am folosit până acum pentru înțelegere. 
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Se întâmplă lucrul acesta pentru că Saturn are în continuare o dispunere negativă față de Marte, cel 

care încă nu și-a încheiat tranzitul său prin zodia Pești. Există dorințe pe care le vrem în continuare 

orientate spre o noua direcție, există explicații care nu ne convin, există o suferința a celuilalt pe care 

o punem în aceeași barcă sau în același vapor cu durerea, deși nu ar trebui.  

Suferința, așa cum o înțelegem pe 24 ianuarie, ar trebui să fie iertată, ar trebui să fie privită 

dincolo de risipă sau demonstrații penibile. Această zi se pare că este singura din această lună când 

sintezele pentru acțiunile concrete dau rezultate, ceea ce gândim acum nu are o perspectivă de 

jumătate de an, așa cum indică această schema, ci se orientează întru totul spre finalul lunii mai. Ceea 

ce ne doare acum se va transforma pe finalul lunii mai în obstacol și atât prin mesajul de acum, cât și 

prin episodul, evenimentul, de atunci vom primi confirmări că trăim într-o societate agresivă, într-un 

mediu toxic. 

Conjuncția aceasta a Lunii cu Saturn, elementul definitoriu al zilei de 24 ianuarie, se consumă 

în prima parte a zilei, ceea ce arată că vremea iubirilor a trecut, că trebuie să devenim mult mai practici 

și mult mai atenți, să ieșim din această zonă a sentimentelor abundente și să ne ocupăm mai mult de 

muncă sau de disciplină.  

Din acest punct de vedere, 24 ianuarie le vorbește oamenilor despre procese de conștiință, 

despre ceea ce nu obțin decât prin dragoste, dar, paradoxal, dragostea nu le este permisă acum. Pentru 

a depăși acest obstacol se vor gândi că întâmplările care nu sunt dominate de greutăți sau de suferințe 

reprezintă de fapt o reușită pe care trebuie să o integreze în viața proprie. În realitate, dacă procedează 

în felul acesta, fac o selecție negativă și vor atrage evenimente mici, lipsită de importanță, ofilite care 

sunt văzute disproporționat. Desigur, nu-i obligă nimeni să greșească, ci o fac prin proprie inițiativă, 

adică din orgoliu, din prea multă încordare sau pentru lucrează cu ceea ce nu mai are valoare. În 

realitate, ecuația astrală a zilei de 24 ianuarie le aduce oamenilor motive să își depășească aceste 

greutăți prin înțelegere, nu să-și adapteze înțelegerea la ceea ce constată că s-a întâmplat de la sine. 

Va fi greu să depășim acest obstacol, va fi greu să ne organizăm ideile, programul de lucru 

sau sentimentele în așa fel încât să facem crize, să nu răbufnim, să nu considerăm că orice obstacol, 

fie și cel astral, care nu ne va permite în această zi să visăm departe, la realizările începutului de luna 

august, reprezintă o pedeapsă. Ideea că pedeapsa aduce acum o tulburare în conștiința individuală și 

o mare dificultate în a ierta greșeala celuilalt. 24 ianuarie ne aduce foarte aproape de greșeală și foarte 

departe de iertare. Cine va putea să facă o notă discordantă cu acest val, cu aceste predispoziții 

generale, cu aceste direcții va ieși din turmă, va ieși din curentul care îi duce pe toți la vale și va avea 

un mesaj clar pentru susținerea înțelegerii și pentru promovarea iertării, deși nu va avea un argument 

credibil în sensul acesta. De aici și greutatea acestei zile, de aici și teama că generozitatea ar putea să 

primească o palmă usturătoare sau un refuz categoric. 

 
„Pe 30 iunie 1908, la ora 7,17 dimineaţa la 11 kilometri, la 7 mile deasupra Siberiei, a avut loc 

o explozie teribilă care a carbonizat întreaga pădure de dedesupt şi a culcat la pământ copacii pe 
o rază de 32 kilometri; ferestrele caselor s-au spart şi oamenii au resimţit deflagraţia pe o rază de 
80 de kilometri. La o depărtare de 160 de kilometri martorii spun că au văzut explozia, imensul 
nor de cenuşă care a însoţit-o şi au auzit un zgomot teribil. Zgomotul asurzitor a fost auzit chiar şi 
la o depărtare de 480 de kilometri şi peste tot în lume echipamentele ştiinţifice au înregistrat şi 
semnalat faptul că s-a întâmplat ceva straniu în nordul Rusiei. Mai mult, chiar şi în prezent, în 
zonă, atât la plante, cât şi la animale, se pot observa o serie de mutaţii bizare. Dar ce s-a întâmplat 
cu exactitate la Tunguska în acea zi? 

Martorii care s-au aflat cel mai aproape, la 40 de kilometri de epicentrul exploziei, au fost 
păstorii unor turme de reni. În acel moment ei dormeau în corturi şi au simţit cum o forţă 
extraordinară îi aruncă în aer. Un bărbat a murit, iar ceilalţi şi-au pierdut cunoştinţa. Când şi-au 
revenit au văzut toată pădurea din jurul lor devastată, arzând mocnit. Alţi martori, care erau într-
un punct comercial aflat la 80 de kilometri la sud de locul exploziei, au declarat că au văzut cerul 
rupîndu-se în două, iar partea din nord acoperită de flăcări. Sufletul exploziei care i-a spulberat a 
fost atât de fierbinte încât oamenii au crezut că le-au luat foc hainele. Au fost aruncaţi în aer 
aproape 6 metri şi când şi-au revenit au auzit o pocnitură teribilă urmată de un zgomot ca o ploaie 
de pietre care loveşte pământul. 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

66 

Martorii aflaţi mai departe au perceput explozia într-un mod mult mai impresionant. 
Locuitorii oraşelor din apropiere au relatat că au văzut cerul dimineţii străbătut de o imensă sferă 
de foc cu o coadă luminoasă. Mulţi s-au speriat atât de tare, încât au crezut că a venit Apocalipsa. 
Ziarul local, Sibir, a relatat ce s-a văzut dintr-un satul Nijni-Karelinsk, aflat la 320 de kilometri 
depărtare de locul exploziei: 

„Ţăranii au văzut un corp cilindric, albăstrui, strălucitor, care timp de aproape 10 minute s-
a mişcat vertical, în sus şi în jos. Cerul era senin, cu o singură excepţie - la orizont, în dreptul 
corpului strălucitor a fost observat un norişor întunecat. Aerul era foarte uscat şi fierbinte, iar 
când corpul s-a apropiat de pământ parcă s-a dezintegrat. În locul lui a apărut un imens nor de 
fum negru şi s-a auzit zgomotul unei prăbuşiri, ca şi cum ar fi căzut o piatră mare sau o ghiulea. 
Toate clădirile s-au zguduit şi, în acelaşi timp, o limbă de foc a străbătut norul de fum. Bătrânele 
au început să plângă, şi toată lumea a crezut că sfârşitul lumii este aproape.” 

Autorităţile ruse au trimis pe cineva să investigheze cazul abia în martie 1927, când Leonid 
Kulik a fost desemnat de Academia Sovietică de Ştiinţe să afle ce s-a întâmplat la Tunguska. Kulik 
a ajuns în zonă şi a cercetat toţi copacii care fuseseră doborîţi la pământ, de jur împrejurul locului 
exploziei. A făcut fotografii şi a cercetat solul, dar nu a găsit nici un meteorit, sau măcar un 
fragement de rocă, de parcă ceea ce a produs evenimentul se evaporase. Lipsa oricăror dovezi 
palpabile i-a surprins pe ruşi. Ei au fost de părere că numai un meteorit putea să provoace 
asemenea efecte. 

După exploziile nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki din timpul celui de-al doilea Război 
Mondial s-au comparat fotografiile cu cele de la Tunguska şi s-au descoperit numeroase 
similitudini. Martorii oculari şi-au revizuit declaraţiile, pe baza cărora s-a conturat ideea că ceea 
ce s-a întâmplat la Tunguska în 1908 a fost o explozie nucleară. Pentru că la acea vreme nu existau 
încă arme nucleare s-a spus că evenimentul a fost provocat de prăbuşirea pe pământ a unei nave 
spaţiale extraterestre. Acum această speculaţie nu mai este luată în serios, fiind înlocuită cu alte 
teorii, potrivit cărora deasupra Siberiei sa produs implozia unei antimaterii sau chiar a unei găuri 
neagre. Evoluţia cunoştinţelor ştiinţifice a permis determinarea faptului că ceea ce s-a întâmplat 
la Tunguska a echivalat cu explozia unei arme nucleare de 40 de megatone. Omenirea încă nu ştie 
ce sau cine a provocat uimitorul eveniment de la Tunguska. Nu se poate spune cu certitudine că a 
fost vorba de un OZN sau de altă ciudăţenie intergalactică. Mai sunt încă multe de lămurit.”[7] 

 

Imediat ce Luna a intrat în zodia Capricorn, Marte se va afla într-un trigon cu Luna neagră, 

ambele planete situate pe finalul zodiilor pe care le tranzitează. Apoi, la puțin timp de la împlinirea 

acestui unghi frumos dintre Marte și Lilith se va împlini conjuncția lui Venus cu Chiron și apoi 

trigonul Lunii la Axa Dragonului prin care se va realiza medierea tendinței Nodurilor. 

Așadar, începutul zilei de 25 ianuarie ne atrage atenția asupra unor fapte pe care le-am refuzat 

categoric de la începutul lunii ianuarie și până acum fiind convinși că dacă le ignorăm, ignorăm și 

erorile pe care le produc. Avem ocazia acum să vedem cât de mult ne înșelăm, cât de complicată este 

viața și cât de încurcate sunt firele destinului. Puterea de convingere nu ne mai salvează acum din 

evenimente, ci suntem eliberați de tensiune doar dacă ne-am pregătit din timp evenimentele acestei 

zile. Știind cam cum perioada anterioară, deducem că 25 ianuarie este o zi de reușită doar pentru cei 

care au găsit puterea necesară să își depășească un crez negativ, o convingere eronată, o frică de a se 

exprima în public sau de a se exprima față de anumite persoane care până acum i-au intimidat. 

Trigonul lui Marte cu Luna neagră face acum trimitere la intimidare, la instrumentele care trebuie 

folosite pentru a depăși aceste obstacole, pentru a folosi inventivitatea în folosul comunității, pentru 

creșterea și dezvoltarea personală sau pentru progresul societății. 

Este de la sine înțeles că, dacă pe conjuncturile anterioare au existat oameni care s-au gândit 

la binele celorlalți și pentru aceștia momentul acesta nu reprezintă o noutate, beneficiul zilei de 25 

ianuarie îi va surprinde pe ei. Cu toate acestea, se va comporta frumos, simplu și elegant, nu-și vor 

ieși din ritmul firesc doar pentru că ziua le oferă mai mult, ca și cum aceste convingeri sunt absolut 

firești, sunt expresii ale normalității și nu există un obstacol, nici interior și nici exterior, care să le 

știrbească din această realitate. Cert este că, această dispunere pozitivă dintre Marte și Lilith îi 

îndeamnă pe oameni să vorbească mai mult despre realizări, despre curajul pe care l-au avut pentru a 

depăși un obstacol sau pentru a respecta un termen, chiar dacă au existat multe forțe exterioare care 
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s-au împotrivit, dar nu aduce măsură. Măsura o vom vedea la cei care au fost capabili să arate bunătate 

și pe alte conjuncturi. 

Practic, 25 ianuarie este minunea curajului, confirmarea faptului că de fiecare dată când 

acționăm prin curaj, în armonie cu mesajul astral, cu recomandări ale celorlalți sau cu dorința de a nu 

face rău, întotdeauna va exista un rezultat pozitiv. În contextul lunii, 25 ianuarie aduce un răspuns 

pozitiv care vine să le dea celor care au suferit încrederea că dacă au făcut-o pentru un scop nobil, 

rezultatele sunt pe măsură. 

În a doua parte a zilei gândurile acestea care au primit răspunsuri în cascadă de la începutul 

zilei până după împlinirea trigonului dintre Lună și Capul Dragonului sunt ușor zdruncinate, adică se 

trece din nou printr-o încercare, însă la o intensitate mult mai mică. Se percepe adevărul, dar în forma 

sa reală și caracterul său veridic ar putea să ne zdruncine atenția, conștiința sau să ne arate că o 

convingere greșită nu înseamnă un compromis pe care trebuie să-l facem mult timp, ci izvorul unor 

erori de gândire. Aceste erori de gândire au în 25 ianuarie două direcții, una care ne duce la obstacole 

sociale, iar cealaltă la obstacole personale. Prin ceea ce gândim acum, prin ceea ce alegem să facem 

greșit acum ne compromitem acțiunile concrete pentru care avem nevoie de susținere socială sau 

echilibrarea emoțională pentru care avem nevoie de disciplină, atenție și liniște. 

Prin aceste încercări se abordează din nou această problemă a risipei, această natură inferioară 

a omului care, prin faptele sale, a reușit să obțină ceva, dar prin modul de a gândi arată că niciodată 

nu este util să arunci mărgăritare la porci. Cel care refuză genul acesta de înțelegere va încadra 

abundența care vine prin conjuncția lui Venus cu Chiron, forma aceasta de toleranță pe care 

comunitatea o arată individului, universul o arată ființei umană, pe baza unor convingeri greșite sau 

pe baza unor idei care se potrivesc numai în vreme de război. 

 
„Misteriosul personaj pe care noi îl cunoaştem acum drept Contele de Saint- Germain a fost 

pentru prima dată identificat în 1970 sub numele de Marquis de Montferrat. Zărit în Veneţia de un 
muzician numit Rameau şi o doamnă din înalta societate pariziană, pe nume Madam de Gergy, 
avea înfăţişarea unui bărbat aflat între 40 şi 50 de ani. O înfăţişare pe care şi-o va păstra toată 
viaţa, oficial decedând în 1784. Cu toate acestea, mulţi oameni sunt de părere că el nu a trecut 
niciodată în nefiinţă. Pentru ei, acest personaj enigmatic a devenit cunoscut drept „Saint-Germain 
Nemuritorul". 

Originea lui Saint-Germain nu a fost niciodată dezvăluită, nici măcar de cei cărora le 
încredinţase secretul său. Pe tot parcursul vieţii, el a arătat ca un om între două vârste, cu o 
constituţie solidă şi o înălţime medie. Era un excelent povestitor şi avea unele abilităţi 
impresionante. Astfel putea să creeze bijuterii superbe, avea cunoştinţe temeinice în domeniul 
muzicii şi artei şi prepara poţiuni despre care susţinea că erau elixirul tinereţii. Nu a fost niciodată 
văzut mâncând sau bând, însă se bucura de compania femeilor şi se învârtea în cercurile 
aristocraţiei. Părea să nu îmbătrânească niciodată. 

Perioada sa de celebritate este cuprinsă între anii 1750 şi 1760, petrecuţi la Paris. Rolul său 
principal era acela de spion pentru Regele Ludovic al XV- lea. Totuşi, prietenia sa cu regele i-a 
adus mulţi duşmani din cadrul guvernării franceze, astfel că a fost forţat să fugă din ţară în Anglia. 
A reapărut în Rusia sub numele de Generalul Soltikov şi a jucat un rol important în revoluţia din 
1762. La începutul guvernării lui Ludovic al XVI-lea, a reapărut la Paris şi, prin intermediul unui 
vechi prieten, Contesa d’Adhemar, a înaintat un avertisment Reginei Marie Antoinette, asupra 
pericolelor care ameninţau monarhia franceză. Saint-Germain a încercat să-l vadă personal pe 
rege, însă poliţia avea ordine din partea preotului regelui să îl captureze. Din nou, Saint- Germain 
a dispărut fără urmă Se pare că a căutat refugiu la castelul Contelui Charles de Hesse-Cassel din 
Ducatul Schlesing, Austria. Se spune că a dezvăluit contelui multe dintre secretele sale, dar în 1784, 
Saint-Germain pur şi simplu se săturase de viaţă şi murise. Cu toate acestea, nu există nici un 
document oficial care să ateste moartea sa şi nici o piatră funerară care să îi poarte numele. I-a 
lăsat contelui toate documentele, dintre care multe priveau francmasoneria, dar, asemenea lui 
Ludovic al XV-lea, Charles nu a dezvăluit niciodată vreun detaliu despre trecutul adevărat al lui 
Saint-Germain. Şi, într-adevăr, deşi pretindea că era întristat de moartea lui Saint-Germain, nu 
părea chiar atât de afectat după cum susţineau o serie de comentatori. Există chiar o teorie 
conform căreia contele ar fi fost implicat în înscenarea morţii acestuia. 
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Evident, s-au înregistrat relatări ulterioare despre Saint-Germain. În 1786 a întâlnit-o pe 
împărăteasa Rusiei şi în 1788 se pare că era reprezentantul oficial al Franţei la Convenţia 
Mondială a Francmasonilor. Contesa d 'Adhemar a afirmat că şi-a întâlnit vechiul prieten în 1789, 
1815 şi 1821 şi că, de fiecare dată, părea să nu fi îmbătrânit deloc. Se spune că a continuat să 
influenţeze societăţile secrete şi se poate să fi fost chiar un călăuzitor al rozicrucienilor. 

Aşadar, cine era straniul personaj? Parizienii care nu-l agreau spuneau că era fiul unui evreu 
portughez numit Aymar, sau al unui evreu alsactian pe numele de Wolff. Totuşi, la acea vreme, se 
credea că Saint-German era fiul natural al văduvei regelui Charles al Il-lea al Spaniei, Marie de 
Neubourg. Un studiu recent a avansat ideea că se poate să fi fost chiar unul dintre fiii Prinţului 
Racoczi al Il-lea al Transilvaniei. Prinţul şi-a încredinţat copiii Împăratului Austriei pentru a fi 
crescuţi de acesta, însă se spune că unul dintre ei ar fi murit la o vârstă fragedă. Acum se ia în 
calcul posibilitatea ca, de fapt, acest copil să fi fost crescut de o familie din micul târg San Germano 
din Italia. Aşa s-ar explica provenienţa numelui de Contele de Saint-Germain. 

Totuşi, unii oameni, în special cei implicaţi în mişcarea teozofică, cred că e posibil ca Saint-
Germain să fi fost unul dintre ,marii maeştrii trimis pentru a-i atenţiona pe oamenii evoluaţi că 
apucaseră pe o cale greşită în viaţă. Ei cred că este posibil ca el să mai hoinărească pe Pământ, 
aşteptând momentul potrivit pentru a reapare şi a sfătui Omul aflat la ananghie. Totuşi, până 
atunci, personajul enigmatic cunoscut drept Contele de Saint-Germain va rămâne un mister.”[7] 

 

Trecerea Lunii prin conjuncția cu Pluton o transformă pe aceasta, din nou, în distribuitor de 

lumină. Avem acum semne de întrebare referitoare la înțelesul real al lucrurilor, la mersul lor, la 

conflictele ulterioare pe care am putea să le parcurgem dacă ne menținem aspirațiile. Este, așadar, o 

încercare pentru caracterul propriu, prin care putem 

dovedi dacă avem optimismul necesar sau dacă suntem 

înzestrați cu calitățile necesare pentru luptă. Ultima 

decadă a lunii ianuarie ne aduce o greutate pe 

inversiune, adică tot ceea ce schimbăm, ca ordine, 

desfășurător sau idee, devine foarte greu, intră pe un 

drum nou și are nevoie de o energie suplimentară pentru 

a se finaliza. 

Există o coloratură aparte pe care o vom 

experimenta în această zi și ea vine din necesitatea de a 

face produsul pe care îl avem foarte atractiv sau foarte 

cunoscut. Pentru că luna se află acum în zodia 

Capricorn, sentimentele sunt ușor restrictive sau 

coordonate să satisfacă nevoi care țin de regula de viață, 

explorarea imaginii după gustul propriu sau părăsirea 

unei relații pentru a ocupa, din timp, o poziție 

privilegiată în viitoarele relații. Avem nevoie acum să 

utilizăm talentul creativ, dar nu prin mijloace de genul 

acesta, nu procedând așa, nu exacerbând tensiunile 

legate de autoritate sau impunere. Multe lucruri pot 

merge pe dos, se pot răsturna pentru că așa le 

comandăm și imediat ce s-au răsturnat intră în criză. 

Pentru că prima parte a zilei de 26 ianuarie este 

dominată de două conjuncții ale Lunii cu Mercur și 

respectiv Pluton vom avea clar senzația că modificările de program sunt făcute pentru binele propriu, 

reprezintă, în realitate, o mână a destinului care ne ajută să dăm la o parte ceea ce este rău și să punem 

în loc ceea ce este bun. Deciziile categorice, cele care vin din această zonă explorează slăbiciunile 

personale pe care avem puterea, cel puțin în prima parte a zilei, să le vedem foarte clar. 

În a doua parte a zilei vom avea o mare problemă cu grupurile de oameni, adică ne vom simți 

apăsați de prezența acestor persoane, epuizați sau obosiți de multitudinea ideilor care plutesc în jur. 

Aceste elemente negative sunt puse din punct de vedere astrală pe două unghiuri negative pe care 

Luna le împlinește cu Uranus și, respectiv, Jupiter, adică devin, alături de Pluton, focar într-un careu 
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în T pe semne cardinale. Deși evenimentele sunt clare, dominate de o anume fermitate, deși 

comportamentele necinstite ale celorlalți sunt acum judecate sau încadrate corect, există și idei sau 

personaje care se infiltrează într-o zonă nespecifică. Atitudinea optimistă lipsește acum sau, acolo 

unde există, ea trebuie să susțină o explicație științifică, riguroasă, rațională, care să garanteze că, pe 

viitor, schema poate fi invocată din nou cu aceleași rezultate. Retragerea sentimentului frumos din 

aceste interacțiuni arată că lucrăm cu aceeași viclenie ca a acelora de care ne protejăm. 

Cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, cel care a fost până acum implicat cu seriozitate 

în evenimentele pe care le-a întâlnit, care nu s-a apropiat de ceilalți doar pentru a-i înșela sau pentru 

a face anumite abuzuri, înțelege obstacolul vieții prin sentiment. Va avea clar dovada că acolo unde 

sentimentul este echilibrat obstacolul este parțial înlăturat fără ca el să facă vreun efort. Lecția aceasta 

ține mai curând de prudență, pentru că zodia Capricorn, în acest context ale lunii ianuarie și al anului 

2017, nu ne vorbește doar despre o nouă manieră de a aprecia patrimoniul, ci și despre o nouă manieră 

de a deveni prudenți. Aceste predispoziții sunt adresate tuturor, însă cei care sunt mai leneși vor intra 

în posesia adevărului cu o anume întârziere. Totuși, chiar și întârzierea cere să fie îndeplinită această 

condiție a înțelegerii și episodul pe care îl refuza acum sau pe care nu-l putem gestiona corect va fi 

reinventat s-au reeditat pe finalul lunii mai. 

Imediat ce Luna se desprinde de careul cu Uranus intrăm într-o zonă în care ne simțim mai 

singuri. Spre seară, Luna va trece prin trei unghiuri, sextil cu Chiron, careu cu Jupiter și sextil cu 

Venus, care ne ajută să avem mai multă încredere în experiențele personale, în ceea ce simțim, în 

ceea ce trăim, dar și în ceea ce obținem prin luptă. Lupta are acum și alte conotații, unele sunt chiar 

atractive și țin cu precădere de ceea ce denumim generic prin "competiție". Rămâne de văzut însă 

dacă începând cu 27 ianuarie, când se va definitiva careul lui Venus cu Saturn, vom mai avea atât de 

multă satisfacție din genul acesta de competiție. Acum ne atrage atenția omul superior, cel care are o 

personalitate formată, cel care este puternic, are resurse suficiente sau este foarte activ. 

Dacă un om profund va extrage de aici ceea ce este mai bun pentru el și mai interesant pentru 

familia sa, un om superficial va face ceea ce se spune în popor prin "a pune paie pe foc". Așadar, cu 

toate că a doua parte a zilei de 26 ianuarie răspunde foarte bine la deviza generală aplicată acestei 

luni care face trimitere la sinteze prin cunoștințe științifice, adică ne ajută să înțelegem ceea ce trăim 

și să ne explicăm în termeni cât mai clari evenimentele pe care le parcurgem, există o doză de 

instabilitate care gravitează în jurul nevoi de dreptate. Cine dorește să nu activeze aceste derapaje, 

cine nu dorește să își dea singur în cap, să-și facă singur probleme, se va mulțumi cu dreptatea pe care 

o are în momentul acesta. În caz contrar va lucra cu noțiuni frumoase, cu amintiri puternice, dar 

rezultatul nu va fi unul bun. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, pe fondul pe care l-am indicat deja, 

există prea multe impulsuri care vin dintr-un instinct needucat. Dacă vom fi tentați să dăm prea ușor 

vina pe ceilalți, suntem avertizați că doar vom crede că ne este permis să facem lucrul acesta la fel 

cum s-a întâmplat pe alte conjuncturi, dar nu acum. 

 
Ia aminte  
    De Lucian Avramescu 
 
Ia seama, femeie, te iubesc infernal 
te doresc cum calugarul ivirile sfinte 
dar atentie, principesa de stal, 
ia aminte 
 
nu-mi cere supunere oarba si nici 
nu-ti fa giuvaier la dest inainte 
nici-un ham n-a-ncaput pe crestetul meu 
ia aminte 
 
tu, care gemi in fierbinti zvarcoliri 
si-apoi blanda ramai, nefiresc de cuminte 
iti apartin ca vreau eu, 
ia aminte 
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un miliard de comori am in inima mea 
"la inceput a fost cuvantul"- 
eu sunt miliardar de cuvinte 
pot sa-ti daruiesc cea mai inalta statuie de aur 
dar nici un gram din metalul libertatii mele 
ia aminte! 

 

Ceea ce se consumă pe 27 ianuarie ne va speria puțin. În primul rând, Luna își va încheia 

tranzitul său prin zodia Capricorn, lăsând în urmă ordinea, precizia și înclinația către a aprofunda 

metode sau informații, apropiindu-se cu pași repezi de ceea ce reprezintă momentul de libertate care 

se va consuma prin Luna nouă împlinită în noaptea de 27 spre 28 ianuarie. Până atunci însă parcurgem 

ultima etapă a ceea ce înseamnă ciclul lunar care a debutat în anul anterior. 

Înțelegem de aici că finalul tranzitului Lunii prin zodia Capricorn ne va activa ideea de sfârșit, 

de încheierea unei etape, iar această etapă se referă la cea care își are rădăcinile în anul secretelor 

dezvăluite, în anul 2015. Este foarte posibil ca în momentul acesta să descoperim lucruri care nu ne 

mai folosesc la nimic, informații care ni se par foarte atractive pentru că gravitează în jurul puterii. 

Cine a activat până acum prin reguli, prin metode, persoanele care nu au vorbit degeaba sau care nu 

au vorbit de plăcere, indivizii care nu au abuzat de puterea pe care o au, se opresc acum și gândesc 

mai mult, ascultă cu mai mare atenție sau acordă o importanță sporită experiențelor ce vin din zona 

celorlalți. 

Este posibil ca pe această conjunctura multe elemente personale să fie zdruncinate. Ideea de 

autoritate capătă prin relația pozitivă al unghiului conotații ciudate. Sunt inversate valori, oamenii se 

mint de plăcere și fac lucrul acesta pentru că există o teamă, aceea de a nu fi descoperiți acum în 

ultimele secunde în care se rememorează ceva care a aparținut anului anterior, anul secretelor 

dezvăluite. În acest context se va pune problema aprecierii valorilor solide pe care le-am acumulat în 

anul anterior, dacă să acordăm sau nu credibilitate unei experiențe, dacă în colaborările viitoare să 

ținem sau nu cont de ceea ce am văzut și am înțeles în această lună, în acest ciclu lunar care își 

consumă acum ultima sa zi. 

Lucrând asupra acestui proces, meditând asupra acestor noțiuni care doar parțial sunt 

elaborate, confirmate sau finalizate, unii se declară obosiți înainte de a ajunge la capătul drumului. 

Astfel, prin trecerea Lunii în zodia Vărsător aceștia vor dori să se desprindă de ceea ce până acum a 

fost în regulă, de metodă sau de disciplină, să abordeze colaborările ținând cont de reguli noi. 

Problema apare în momentul în care doar se va spune că există o regulă, dar, în realitate, acestea nu 

au fost încă elaborate. Pentru că nu există o regulă, pentru că nu există criterii standard sau pentru că 

le-am anulat pe cele pe care le-am avut deja și nu am apucat să creăm altele, se va pune problema 

întârzierii unor proiecte mari sau a unei pierderi. Relația aceasta negativă dintre Venus și Saturn face 

acum trimitere la experiențe care au nevoie de suportul celorlalți pentru a fi exteriorizată. Dacă Venus 

în Pești se află într-o poziție fericită, adică avem confortul afectiv necesar pentru un asemenea salt, 

Saturn în Săgetător se simte stingher, trebuie să țină cont de prea multe reguli pentru că a cerut înainte 

de a știi care este efortul, cam ce-ar trebui să obțină. Acum, când trebuie să muncească pentru ceea 

ce a cerut, apare prima mare problema: neputința. Așadar, careul acesta dintre Venus și Saturn ne 

vorbește acum, în 27 ianuarie, despre neputință. Unii oameni vor încerca să ascundă această neputință 

prin originalitate, prin reforme, prin a distruge bunurile celorlalți pentru ca ale lor să pară mai 

importante sau mai valoroase. Cu toate că, într-un alt context, lucrurile acestea sunt de admirat, acum 

ele sunt expresii ale unui suflet chinuit de neînțelegere sau aflat într-un moment de cumpănă al vieții 

sale. Cel care este pozitiv, cel care reușește să insufle celorlalți încredere, este avertizat că va face 

lucrul acesta împotriva unei forțe de grup. Se întâmplă lucrul acesta, nu pentru că există o înțelegere 

tacită în privința aceasta, ci pentru că elementul pozitiv este lumina care provoacă celorlalți dureri de 

ochi. 

 
„Când a venit pentru prima dată la tânărul terapeut, o femeie atrăgătoare i-a spus că era 

virgină. Era catolică şi el era tot catolic; prin urmare, amândoi fuseseră crescuţi într-un mediu 
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cultural în care virginitatea era preamărită. Aşa că s-a creat o înţelegere tacită; el a devenit 
duhovnicul ei şi ea a devenit fecioara lui cea pură. Relaţia lor era una de transfer /contra transfer 
pozitiv. 

Apoi, într-o zi, i-a mărturisit că nu fusese sinceră cu el. „De fapt", i-a spus, „nu sunt virgină. 
Am o relaţie încă de dinainte de a începe terapia. Nu ştiu de ce mi-a fost frică să vă spun asta. Cred 
că m-am gândit că trebuia să fiu virgină pentru dumneavoastră". 

Avea dreptate. Terapeutul a avut o reacţie de furie la această confesiune şi nici măcar nu a 
fost în stare să vorbească despre asta, cu atât mai puţin să o analizeze. A rămas tăcut până la 
sfârşitul şedinţei şi a început să fie din ce în ce mai rece cu ea în şedinţele care au urmat. 

Confesiunea ei a fost trăită de terapeut ca o trădare, care i-a retrezit sentimente din copilăria 
timpurie, când şi-a dat prima dată seama că mama sa nu era pe de-a-ntregul a sa, ci făcea sex cu 
tatăl său. Până în acel moment, mama sa fusese pură în ochii săi; după aceea a văzut-o ca pe o 
vrăjitoare. În mod similar, el şi-a văzut acum pacienta ca pe o târfa şi ca pe o vrăjitoare, pentru că 
întreţinea relaţii sexuale şi pentru că minţise referitor la acest lucru. S-a mai simţit totodată rănit 
în narcisismul său, de parcă ar fi fost hrănit cu lapte stricat. 

Ca urmare a acestei schimbări de atitudine, s-a schimbat şi atitudinea pacientei. I-au 
displăcut profund tăcerea şi răceala terapeutului, trăindu-le ca pe o respingere a sentimentelor ei 
sexuale — respingere care i-a retrezit amintiri traumatice legate de modul rece în care a fost 
tratată de tatăl ei când a trecut prin stadiul oedipian şi i-a făcut avansuri romantice. Pentru a se 
apăra de respingerea terapeutului, a început să fie din ce în ce mai seducătoare în preajma lui, de 
ciudă (la fel cum făcuse şi cu tatăl său). El a interpretat acest comportament seductiv într-un mod 
acuzator, menţionându-l ca pe o formă de rezistenţă. 

— Doar mă jucam, a răspuns ea, simţindu-se atacată. Voi, terapeuţii, nu vreţi să vă distraţi 
niciodată. 

Ulterior, şi ea a rămas tăcută, la fel ca terapeutul, şi au rămas acum blocaţi într-o altă 
înţelegere tacită, una a tăcerii, un impas de noncomunicare ce a durat multe luni.”[11] 

 

În noapte de 27 spre 28 ianuarie se va împlini Luna nouă. Pentru că avem de-a face cu o Luna 

nouă pe zodia Vărsător, inițiativa, dorința de exprimare fără o îngrădire, nevoia de a înțelege lucruri 

ascunse, evitarea oricărei forme de materialism sau de brutalitate va face parte din preocupările pe 

care le vom avea în următoarele patru săptămâni. Desigur, pentru că în acest tip de analiză urmărim 

ansamblul situației, sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, cele care sunt mult mai aproape 

de vibrația Lunii noi din Vărsător ne îndreaptă atenția către ceea ce se va consuma pe finalul lunii 

mai, când vom trece prin mai multe evenimente neplăcute, unele dintre ele fiind așa pentru că susțin 

o întârziere a unor proiecte sau distrugerea a ceea ce construim încă de pe acum. Nu se știe dacă 

oamenii vor avea atât de multă răbdare sau determinare să se implice în atât de multe evenimente, 

unele dintre ele destul de dure, ca pe finalul lunii mai să le abandoneze pe toate ori să le preschimbe 

într-un alt tip de demers, în altceva, să le topească într-o altă substanță pentru a merge mai departe. 

Nu putem fi atât de optimiști acum pentru că toate aceste elemente se construiesc când Marte se află 

încă pe ultimul grad al zodiei Pești. 

Apar, astfel, manifestări bruște, situații tranzitorii care trebuie să satisfacă atât curiozitatea cât 

și nevoia de a fi prezenți cu o informație, cu o atitudine, cu un element dur în fața unui oponent. Există 

un element particular care intervine asupra acestui moment pentru a oferi vieții personale o coloratură 

aparte. Plasarea ascendentului momentului pe zodia Scorpion aduce o mare putere planetei Pluton, 

cea care a activat în ultimele zile ale ciclului lunar ce se încheie acum și care l-a îndemnat pe individ 

să privească cu mai multă atenție, cu maximă seriozitate către valorile perene. Acum, când se inițiază 

un nou ciclu lunar, când ascendentul momentului acordă multă importanță unei planete care activează 

în planul secund, când privim înainte, dar cu grija să nu pierdem ceea ce tragem după noi, apare o 

contradicție. Teama va fi prima reacție, iar după aceasta ar putea fi vizibile, în cazul persoanelor mai 

puțin educate, și atitudinile dure care nu sunt deloc în concordanță cu Luna nouă din Vărsător, dar 

sunt în concordanță cu disperarea omului de a fi liber. Dacă dorința sa de a fi liber nu se așază lângă 

educație, lângă cultură, lângă respectul față de familia sau față de valorile strămoșești, atunci această 

atitudine dură este perfect justificată. 

Ca într-o combinație foarte interesantă, intrarea planetei Marte în zodia Berbec se va realiza 

cu ascendentul momentului pe zodia Vărsător. Marte, știm, este guvernatorul nocturn al Scorpionului, 
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cel care se afla la ascendent pe momentul de Lună nouă. Această combinație arată că ieșim la lumina, 

nu ne mai preocupăm să luptăm împotriva copiilor rigide, nu mai suntem atât de dezordonați, nu mai 

urmărim succesul cu orice preț. Forța lăuntrică va crește, iar asta pentru a ne asigura un alt tip de 

hrană. Desigur, pe această intrare a lui Marte în zodia Berbec, în domiciliu, intervine și Luna neagră, 

care încă mai are o relație de trigon cu Marte. Cât de curând Luna neagră va părăsi și zodia Scorpion, 

cea care se află în consonanță cu planeta Marte, și va intra în Săgetător. Înțelegem de aici că acest 

elan către progres, acest succes prin care vom aborda cu mai multă maturitate sinteză pentru 

înțelegere, emoție sau cunoaștere, sunt perfect justificate, nu expresia unor evenimente întâmplătoare.   

Poate, cei care sunt mai activi de felul lor, vor urmări să se adâncească în nevoia de succes, 

să obțină mai multe, să răstoarne ordinea lucrurilor, să se impună în grupul de apartenență, să-și 

modifice opiniile doar pentru a deveni mai puternici sau mai influenți, să schimbe poziția față de 

opiniile celorlalți doar pentru a părea mult mai buni în ceea ce fac în timp ce ei să se preocupe să fie 

mult mai puternici. 

Dacă în cazul 

celui simplu sau 

needucat, lucrurile 

acestea ar putea să ducă 

spre o dezordine sau să îi 

facă pe acești oameni să 

fie mult mai vulnerabil 

decât și-ar dori, în cazul 

celor puternici trecerea 

lui Marte pe zodia 

Berbec arată 

simplificarea lucrurilor 

prin acțiune, obținerea 

avantajelor prin farmec 

sau prin acțiuni rapide, 

îmbunătățirea imaginii 

personale prin dinamism 

sau încredere în sine. De altfel, aceasta este o poziție foarte bună pentru toți oamenii deoarece aduce 

energie, curaj, determinare, adică aduce cam tot ceea ce ne-a lipsit în ultima perioadă. 

 
„GENUNCHI (în general) Val şt: PICIOARE Genunchii sunt articulaţiile pe care 

îngenunchiez, mă supun ierarhiei normale sau celei de deasupra mea şi mişcării şi direcţiei. Când 
merg genunchii antrenează întreg corpul în mişcare. Genunchii reflectă gradul meu de flexibilitate 
şi au rolul de a amortiza şocul atunci când presiunea este prea mare. Reprezintă gradul meu de 
perseverenţă şi de indecizie. Sunt afectaţi dacă mă devalorizez cu privire la fizicul meu sau la 
performanţele mele sportive. Dacă am o dificultate în a plia genunchii, acest lucru indică o anumită 
rigiditate. Aceasta poate proveni din egoul meu care este foarte puternic şi orgolios. Îmi este teamă 
că îmi voi pierde libertatea. Un genunchi care se pliază uşor este un semn de modestie şi de 
flexibilitate. Acest lucru indică faptul că îmi este uşor să îmi ascult vocea interioară. Genunchii sunt 
necesari pentru a-mi menţine poziţia socială şi statutul. Genunchii sănătoşi indică faptul că sunt 
deschis faţă de ceilalţi şi faţă de schimbări.”[5] 

 

În 29 ianuarie Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Vărsător și, spre seară, va intra în 

zodia Pești. Semnal acesta de progres pe care îl avem deja lipit în conștiința individuală, va fi vizibil 

acum mai mult prin acțiunile concrete. Se întâmplă lucrul acesta pentru că unghiurile pe care le 

realizează Luna pe 29 ianuarie vor pune în aplicare directivele trasate de Luna nouă din 28 ianuarie. 

De aici înțelegem că se va face o legătură foarte interesantă și eficientă, ba chiar am putea spune una 

excelentă, între plan și practică, între sinteze făcute pentru înțelegere, emoție și cunoaștere și sinteze 

pentru acțiune. Judecând după faptul că Luna parcurge în 29 ianuarie finalul tranzitului său prin 

Vărsător mulți vor avea dorința de a împlini anumite demersuri pe ultima sută de metri. Cei care nu 
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sunt obișnuiți să lucreze în condiții de stres, care sunt mai delicați din fire sau nu au muncit prea mult 

de-a lungul vieții, vor avea un 29 ianuarie încărcate de regret și de zăpăceală. Vor avea impresia că 

sunt grăbiți, că trebuie să finalizeze multe într-un timp scurt, că li se pun întrebări despre mari 

probleme existențiale doar pentru a fi compromiși, pentru a li se afla opinia. 

În contextul acesta al lunii ianuarie când totul trebuie demonstrat, explicat, când pentru toate 

demersurile trebuie să existe o regulă una care să poată fi reprodusă și de alte persoane, dar și în alte 

condiții, schema aceasta zilei de 29 ianuarie face apel la justiție. Chiar dacă Luna se implica acum 

într-un trigon cu Jupiter, acesta este aspectul care ne vorbește despre dreptate. Toate unghiurile pe 

care Luna le împlinește pe final de Vărsător, prezintă un aspect al dreptății. Sextilul cu Uranus arată 

dreptate pentru libertate, trigonul cu Jupiter, dreptate pentru a restabili ordinea lucrurilor, sextilul cu 

Saturn arată dreptate pentru a instaura un privilegiu, careul cu Luna neagră arată dreptate împotriva 

celui care este cu adevărat vinovat, iar sextilul cu Junon arată dreptate pentru liniște personală. Dacă 

vom cădea în păcatul de a considera ca această dreptate trebuie să reprezinte apanajul unei ființe 

superioare, adică indiferent pe care dintre acestea le vom obține, în cazul în care nu obținem dreptatea 

în ansamblu care să cuprindă toate aceste părți, vom greși. Schema aceasta trebuie să conțină, la 

intensități diferite, fiecare dintre aceste elemente. 

Pe acest fond, trecerea Lunii în zodia Pești în seara zilei de 29 ianuarie reprezintă o încurajare 

către detașare. Ulterior acestui moment împlinirea conjuncției dintre Mercur și Pluton, cea care 

plasează ascendentul momentului pe zodia Balanță, atrage atenția asupra stării de vitalitate, asupra 

motivației de a ne orienta către un demers încărcat de efort, către o nouă muncă, către o nouă profesie. 

Dacă facem lucrul acesta sub imperiul recomandărilor celorlalți și nu din proprie inițiativă atunci ne 

merităm soarta pentru că este firesc să tragem din partea comunității anumite reacții critice, poate 

chiar o formă de revoltă pe care să nu o putem încadra corespunzător și căreia să-i răspundem cu 

aroganță. De acest lucru este vinovată zodia Capricorn care are acum un rol ambivalent. Preferă să 

stea în umbră, pentru că planeta Pluton care o tranzitează activează în această zonă, dar, prin 

evenimentele care se consumă pe zona publică ea nu va fi văzută că face lucrul acesta. Cu alte cuvinte, 

preocupările personale trebuie să fie gestionate corect în situația în care timpul nu ne ajunge, resursele 

nu sunt suficiente, iar solicitările sunt fie foarte complexe, fie multe la număr. 

De aici înțelegem că momentul zilei de 29 ianuarie, în contextul primei luni a anului 2017, se 

dovedește a fi obositoare prin ceea ce știm, epuizantă prin ceea ce avem sau compromițătoare prin 

ceea ce am câștigat pe bună dreptate, prin muncă sau prin avantaje personale și nu dorim să împărțim. 

În consecință, poate deveni o zi sobra, obositoare, dominată de aspirații care nu pot fi îndeplinite în 

momentul de față, cu resursele pe care le avem, ci doar după un moment spectaculos de transformare. 

Viitoarea transformare reprezintă și motivul omniprezent la care vom face apel pentru a ne menține 

în albia proprie, pentru a nu fi prețuiți, furați, deposedați sau suprasolicitați. 

 
„Rugăciunea este actul prin care ne ridicăm până la acea Lume plină de Lumină unde 

Domnul a aşezat tot ceea ce ne este de trebuinţă pentru echilibrul nostru, pacea noastră, înflorirea 
noastră. Se poate întâmpla ca Dumnezeu Însuşi să nu ştie că noi avem nevoie de ceva, şi, de fapt, 
nici nu este necesar ca El să ştie: din moment ce totul ne-a fost pus la îndemână, ţine numai de noi 
ca să ne ridicăm şi să luăm toate cele de trebuinţă, pe care le cer inima şi sufletul nostru, şi chiar 
să ne refugiem acolo. 

Să luăm un exemmplu: cel din urmă. Sunteţi urmăriţi de vrăjmaşi şi alergaţi, alergaţi pentru 
a scăpa de ei. Şi iată cum, cu sufletul la gură, plini de colb, nimeriţi într-o adunare de oameni care 
tocmai mănâncă, beau şi se bucură cu cântece, dansuri, miresme... Nimeni nu va spune: “Hei, tu 
de colo, ce faci aici? Eşti un intrus, ieşi afară!” Din contră, sunteţi bine primit, vi se dă cu ce să vă 
spălaţi, să vă îmbrăcaţi şi sunteţi invitat la ospăţ. Vrăjmaşii noştri, în tot acest răstimp, au rămas 
afară la poartă şi nu vă pot face nici un rău... Ei bine, aceasta este rugăciunea: Alergaţi, alergaţi, 
ca să scăpaţi de curenţii dăunători, de Entităţile răufăcătoare care vă persecută şi ajungeţi într-
un loc unde Domnul se bucură în tovărăşia Îngerilor, a Arhangelilor şi a tuturor divinităţilor. 
Domnul nu doreşte decât să vă primească în mijlocul lor. Puteţi rămâne acolo oricâtă vreme doriţi; 
în acelaş timp, vrăjmaşii voştri se vor retrage cu buzele umflate; apoi veţi putea reveni la voi acasă, 
coplesiţi.  
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 Deci, de aici înainte, când vă veţi simţi tulburaţi, nefericiţi, în loc să mergeţi să vă 
plângeţi în dreapta şi stânga, să luaţi calmante sau excitante, încercaţi să schimbaţi regiunea în 
care vă aflaţi, făcând apel la acest mijloc minunat şi atât de folositor pe care Marii Iniţiaţi ne-au 
învăţat: rugăciunea. În situaţiile cele mai grele gândiţi-vă că nimic nu este definitiv şi că trebuie 
doar să vă mişcaţi din acel loc. Da, să vă mişcaţi din acel loc. Domnul nu va veni să vă caute acolo 
unde vă aflaţi, el nu va trage de voi ca să vă scoată din Infern şi să vă aşeze în Ceruri. Voi sunteţi 
cei care trebuie să vă străduiţi pentru a vă ridica până la El.”[10] 

 

În noaptea de 29 spre 30 ianuarie Luna va trece prin Coada Dragonului și ne întoarcem din 

nou către trecut. Pentru că acum se accentuează zodia Pești, pentru prima dată în anul 2017 aspirațiile 

liberale, caracterul excesiv al unor demersuri sau poate chiar visele duse foarte aproape de fantezie 

sau de halucinație sunt expresii ale unui trecut confuz. Unii vor considera că seducția este principala 

cauză a problemelor pe care nu și le pot rezolva acum. Au fost seduși cândva de o idee, de o persoană, 

de un ideal fals sau poate chiar de serviciile pe care nu și le-au putut controla. Lucrând în acel registru 

au preferat ceea ce i-a compromis, iar acum conștientizează că s-au adâncit foarte mult în obiceiuri 

la care nu mai pot renunța. Dar, totuși, nu viciul este elementul definitoriu pentru momentul acesta. 

Există o formă de orgoliu care a ținut ființa în inferioritate și care a trimis-o doar la școala viciului, la 

școala purității.   

Pentru că această a treia decadă a lunii ianuarie ne arată cât de tare pot durea secretele, cât de 

multe putem câștiga prin schimb de experiență, această călătorie în trecut declanșată de conjuncția 

Lunii cu Coada Dragonului ne arată și care au fost atitudinile care nu au fost abordate corect. În 

consecință, depășirea acestui obstacol trebuie să se 

facă în consonanță cu ceea ce nu am vrut să facem 

altădată. Persoanele care preferă să confunde 

neputința cu reavoința își merită soarta. 

Lucrurile nu sunt foarte complicate pe 30 

ianuarie, însă pot deveni foarte complicate, pot să 

compromită finalizarea unor proiecte pentru că 

individul se va afla acum în fața unei alte încercări: 

viciul din trecut se transformă acum într-un obicei 

conștiincios care îi trasează noul program de lucru. 

În loc să se preocupe de cum ar trebui să nu mai 

facă ceea ce este greșit, individul își creionează un 

program zilnic în care să renunțe gradat la ceea ce 

nu vrea să facă sau la ceea ce îl solicită. În felul 

acesta, acordă în continuare o atenție substanțială 

viciului. Se lasă în continuare preocupat, doar că în 

alt mod, de ceea ce altădată l-a adus în acest punct 

greșit. 

30 ianuarie ne vorbește însă și despre putere, pentru că din trecut ne vin nu doar modele de 

slăbiciune sau de eroare, nu doar modele de viciu sau de refuz, ci și de putere. În momentul acesta 

modelul de putere poate deveni soluția pentru multe dureri sufletești. Relația de conjuncție a Lunii cu 

Neptun face parte din același registru al dramei, cel care este patronat acum de zodia Pești. Până și 

pentru această bucurie a confortului există un trecut dureros de care acum ne aducem aminte. 

Considerăm că liniștea de acum am câștigat-o după lungi perioade de efort, de muncă, de privațiuni. 

Totuși, această pozitivare face bine sufletului, dar și trupului, minții, dar și inimii, este un tonic 

general și un medicament universal pentru tot ceea ce creează senzația de durere. 

Desigur, în toată această schemă individul intervine cu opinii personale, cu experiențe 

personale, cu scheme care trebuie înțelese de un sistem personal de valori. În fața acestui prea mult 

„personal" intervine orgoliul. Cu cât omul este mai evoluat, cu atât orgoliul va fi mai subtil și mai 

puțin vizibil. Astfel, intensitatea orgoliului poate fi acum și un indicator teribil al nivelului de evoluție. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală vor 

folosi această aglomerare de pe zodia pești ca pe un motiv de evadare. Există susținători în sensul 
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acesta, există o mare forță care oferă, ori de câte ori este nevoie, explicații în favoarea independenței 

sau a libertății. Avem nevoie doar să ieșim dintr-un cerc vicios al neputinței, al dramei, al 

sentimentului de vinovăție, toate argumentate cu explicații foarte credibile. Zodia Pești aduce în 

momentul de față o greutate teribilă, cea care trebuie să fie rezolvată pe 30 ianuarie înainte de toate. 

 
„Bunul-simţ 
Adesea, bunul-simţ poate face miracole. „Comit your blessings", spun englezii, adică 

„gândeşte-te la părţile bune ale vieţii şi consideră-te fericit cu ceea ce ai". A trăi înseamnă a lupta 
şi, în primul rând, a te lupta cu tine. Cu siguranţă, nu-i mereu uşor să punem în practică unele 
precepte care par a fi scoase dintr-o lucrare pedagogică scrisă în alte vremuri, dar, pentru cel ce 
vrea să fie în măsură să se judece şi să se analizeze, e important să facă acest efort esenţial. 

Uneori, poate fi de folos să ne întoarcem în copilărie şi să adoptăm faţă de inconştient 
atitudinea tandră şi indulgentă pe care o are o mamă faţă de singurul ei copil. Fără să facem recurs 
la Supraeu şi la pretenţiile sale („trebuie să faci asta, nu poţi să faci asta"), vă veţi apleca timp de 
o săptămână asupra fiecăreia dintre următoarele reflecţii: 

1. Profitaţi de momentul prezent, fără să permiteţi vreunei amintiri ori speranţe să 
otrăvească ceea ce faceţi ori sunteţi şi mai ales ce puteţi face ori ce puteţi fi şi dacă înainte aţi făcut 
greşeli încercaţi să nu le repetaţi. Încercaţi să vedeţi viaţa sub forma unei linii drepte, alcătuită din 
puncte foarte apropiate unele de altele, şi străduiţi-vă să vă faceţi o imagine corectă despre fiecare 
punct. Dacă vă daţi seama că sunteţi pe punctul de a ceda în faţa unei remuşcări sterile sau a unei 
amintiri nostalgice, ori că sunteţi pe punctul de a sacrifica plăcerea momentului prezent pentru a 
o lăsa pe mai târziu, gândiţi-vă la ce sunteţi pe cale să pierdeţi. 

2. Îngrijiţi-vă sănătatea. Fără îndoială că multe boli sunt consecinţa unei nevroze, dar 
la fel de adevărat este şi că un om fizic sănătos e mai puţin expus stresului vieţii modeme şi festelor 
pe care i le poate juca psihicul. E indicat chiar să practicaţi un sport. Corpul şi spiritul sunt în 
strânsă legătură, iar statisticile probează faptul că printre sportivi se află cei mai puţini nevrotici. 

3. Think happy, cu alte cuvinte gândiţi-vă la lucrurile care vă pot face fericiţi. Treziţi-
vă cu un gând vesel în minte, sau cel puţin cu unul care să vă facă plăcere, şi care să vă însoţească 
pe tot parcursul zile. Poate fi un plan pentru un program de seară care să vă facă ziua mai uşoară, 
mai puţin stresantă. De ce să nu faceţi efortul de a vedea în jurul dumneavoastră lucrurile cele mai 
plăcute, de a asculta cuvintele cele mai amabile, cântecul păsărilor (da, desigur! chiar şi în marile 
oraşe)? Descoperiţi latura cea mai simpatică a tuturor celor din jurul dumneavoastră. Vă veţi simţi 
astfel fericiţi; de altfel, fericirea nu este decât o atitudine a spiritului pentru care trebuie să te simţi 
predispus. 

4. „Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi." 
Acest proverb e foarte folositor ca regulă de viaţă, nu numai ca să câştigăm timp, ci şi ca să 

evităm angoasa provocată de terminarea în ultimul moment a sarcinilor pe care le avem sau de 
lăsarea lor neter-minate. Pentru liniştea dumneavoastră, e preferabil să nu amânaţi îndeplinirea 
obligaţiilor pe care le aveţi. 

5. Pe de altă parte, e mai bine să lăsăm pe mâine ceea ce ne-ar costa prea mult să facem 
azi. Nu e interzis să ne mai şi relaxăm din când în când. 

6. încetaţi să vă lamentaţi continuu, tot spunând: „Pe vremea mea...", pentru că 
vremea dumneavoastră este cea în care trăiţi acum şi trebuie să încercaţi să fiţi în armonie cu ea. 

7. învăţaţi să nu vă plângeţi, nu numai ca să nu deveniţi nesuferit celorlalţi, ci şi pentru 
că asta ne împiedică de multe ori să vedem lucrurile care ne-ar putea face mulţumiţi. 

8. Comparaţi-vă problemele pe care le aveţi cu ale ce-lorlalţi. Constatarea că 
problemele noastre nu sunt cele mai grave din câte există poate uneori să ne ajute să trecem mai 
uşor peste unele greutăţi care par de neînvins. 

9. Iubiţi-vă familia, dar şi aproapele. Nu aşteptaţi ca alţii să facă primul pas. Iubirea 
de oameni ne recom-pensează pentru toate sacrificiile pe care le facem. 

10. Nu vă încărcaţi cu amintirea nenorocirilor care vi s-au întâmplat. Nu e nevoie să le 
uitaţi pentru a vă convinge că aparţin trecutului; e de ajuns să vă bu-curaţi că rămân în trecut. 

11. Nu stăruiţi în credinţa naivă că o schimbare radicală de viaţă o să vă aducă în 
sfârşit fericirea, deoarece fericirea o putem afla doar în inima noastră, nu în condiţiile exterioare. 

12. Acceptaţi cu dragă inimă responsabilităţile familiale, de serviciu sau din viaţă, în 
general. 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

76 

13. Nu pretindeţi ca toată lumea să fie amabilă şi nu faceţi o dramă din orice situaţie 
neplăcută. A da prea multă importanţă detaliilor este semn de nevroză, 

comportamentul unei persoane sănătoase din punct de vedere psihic fiind de a-i lua pe 
bădărani aşa cum sunt, fără să le atribuie intenţii specifice. 

14. Nu vă pierdeţi niciodată simţul umorului; inclusiv problemele neprevăzute care pot 
apărea au o parte comică, dacă învăţaţi să le priviţi în mod corect. 

15. Chiar dacă aveţi treabă până peste cap, faceţi în aşa fel încât să vă găsiţi puţin timp 
liber (cel puţin o oră) în care să faceţi ceea ce vă place sau pur şi simplu să vă odihniţi. 

16. Nu regretaţi niciodată ceea ce aţi pierdut în adoles-cenţă, aşa ceva neavând decât o 
influenţă negativă asupra vieţii de adult. 

Tinereţea durează atâta timp cât vrem noi. Regăsiţi lucrurile care vă umpleau de entuziasm 
în tinereţe şi alegeţi-vă un hobby cu care să vă ocupaţi timpul liber. 

17. Reflectaţi la greşelile pe care le-aţi făcut. Gândiţi-vă şi la cele pe care credeţi că le-
au făcut alţii şi răspundeţi cu sinceritate la întrebarea dacă, în locul lor, aţi fi făcut acelaşi lucru. 

18. Ca să evitaţi singurătatea, răul care bântuie orice oraş mare, faceţi-vă cât mai mulţi 
prieteni, de exemplu printre vecini, şi încercaţi să vă împrieteniţi cu oamenii care vi se par 
simpatici. Ţineţi cont de faptul că nu sunteţi singurul care vrea să întâlnească alte persoane. 

19. Dacă sunteţi căsătorit, nu-i cereţi partenerului(ei) imposibilul. , 
20. Telefonaţi sau scrieţi-i în fiecare zi unui prieten pe care nu l-aţi mai văzut de mult şi 

care vă plăcea. E un mod excelent de a ne apropia şi de alte persoane decât colegii de serviciu. 
21. învăţaţi să vă destindeţi. Culcat pe podea, gândiţi-vă la ceva banal, fără să vă forţaţi 

intelectul, fără să vă aduceţi în minte amintiri neplăcute ori proiecte ispi-titoare. Încercaţi mai 
întâi să vă relaxaţi tălpile, apoi picioarele, pe urmă trunchiul, în mod progresiv, până la braţe. E 
foarte greu să nu vă gândiţi la nimic: e nevoie de o lungă ucenicie, înainte de a vă supune spiritul 
la acest exerciţiu. Fazele unei relaxări eficiente sunt trei, şi anume: 

a) senzaţia de greutate în întregul corp; 
b) senzaţia de frig; 

c) senzaţia că trupul vă e uşor ca un fulg.”[1] 
 

Ultima zi acestei luni ne aduce o înclinație către critică, un interes către a răscoli secretele 

celorlalți doar pentru a ascunde un complex de inferioritate, faptul că anumite persoane s-au lăsat 

prea ușor în voia pasiunii lor sau pentru că nu am atins încă acea simplitate pe care am căutat-o. Sunt 

multe aspecte pe care Luna trebuie să le împlinească pe finalul tranzitului său prin zodia Pești, ca și 

cum și-a lăsat prea multe de făcut pe ultima sută de metri și acum are un program încărcat. 

Prima parte a zilei de 31 ianuarie se va adresa cu precădere dimensiunii personale. Asta 

înseamnă că, de această dată, Pluton din Capricorn își va reduce spectrul activității sale la valori 

plăcute individului, la elemente care să confirme, chiar dacă această confirmare este a unui element 

neplăcut sau dureros ori o calitate sau un talent. Apoi, cu cât ne apropiem de dimineața acestei zile, 

se deschid noi oportunități. Înțelegem mai multe despre sine, dar și mai multe despre ceilalți și, în 

consecință, apar reacții dominate de o notă personală evidentă, prin care vom atrage atenția celor din 

jur. Dacă zilele anterioare aferente acestei decade au avut integrată componenta imitație încurajând 

la răscolire, inversiune sau poate chiar iresponsabilitate, acum dovedim tărie de caracter într-un cadru 

personal, îndeplinind anumite cerințe care ne privesc personal. Nu se va pune problema unor 

compromisuri în raport cu subalterni, pentru că aceștia sunt dintr-odată ridicați la un nivel superior a 

ceea ce au avut până acum și, ca urmarea acestei schimbări de atitudini, vor avea impresia că și-a 

rezolvat anumite probleme de orgoliu sau complicații relaționale și nu-i vor pune pe ceilalți în 

dificultate. Este de la sine înțeles că rezolvarea acestor probleme depinde foarte mult de priceperea 

pe care o avem în momentul acesta, de experiențele la care facem trimitere sau de cât de mult 

acceptăm o restricție.  
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Pentru că luna își va încheia tranzitul său în zodia Pești cu puțin timp înainte de a se încheia 

ziua de 31 ianuarie, cu toții vom activa ca și cum 

am făcut un legământ cu noi înșine, ca și cum ne-

am propus să trecem peste problemele lipsite de 

logică, haotice, chiar dense sau peste anumite 

dificultăți de natură personală pentru a atinge o 

realizare clară. Neplăcerile acestui moment în 

contextul celei de-a doua decade, vizează, cu 

precădere, proiectele pe termen lung. Nu avem 

acum prea mult succes dacă visăm la realizări care 

sunt plasate foarte departe în timp, care vor să 

combată sentimentul restrictiv prin abundență, 

prin forță sau prin rafinament. Vom vedea imediat 

ce vom lăsa în urmă careul Lunii cu Saturn, cel 

care se împlinește în mijlocul acestei zile, că 

schema aceasta tridimensională, apelul acesta la o 

forță care ar trebui să-și atingă obiectivul prin 

abundență, duritate, dar și că, până la urmă, rafinamentul sunt elementele care ne ajuta să atingem 

mult mai sigur reușită. Careul acesta dintre Lună și Saturn arată un resentiment, o ciudă, o durere, ne 

arată elemente negative de atitudine sau de comportament pe care nu le-am putut depăși și care s-au 

ascuns acum în spatele patimilor. Patima validează acum atât lucrurile bune cât și cele rele, atât 

ambiția de a reuși împreună cu cei dragi, dar și egoismul de a reuși pentru a învinge adversarii. 

Foarte mulți ar putea ușor să confunde această mișcare, aceste pasiuni ciudate, cu elementele 

de maximă urgență, cu modele culturale, cu nevoia de atenție sau de apreciere. Prin aceste solicitări 

verbale sau nonverbale mulți încearcă să atingă într-un timp cât mai scurt un rezultat. Aici apare un 

mare paradox. Cei din jur vor crede că realizările mici obținute acum în mare grabă reprezintă ceea 

ce și-au dorit cu adevărat. Astfel, în timp, individul, pe ascuns, va da viață unei lăcomii ciudate care 

va crea mari probleme în luna următoare. Cel mai bine ar fi ca în momentul acesta să ne preocupăm 

de elemente abstracte, de cunoaștere, de procese mentale, de înțelegere pentru că numai prin 

intermediul acestora reușim să aprofundăm demersuri sociale complexe care nu depășesc primele trei 

luni ale anului, ca evenimente care susțin aceste explicații. Dacă nu vom fi suficient de atenți și nu ne 

vom limita la evenimente încadrate în aceste trei luni, considerând că avem suficient de multă putere 

încât să ne întindem mai mult, vom greși. 

 
„Nevroza de angoasă 
Simptomele sunt în acelaşi timp fizice şi psihice. Bolnavului îi este tot timpul frică de ceva ce 

i se poate întâmpla şi trăieşte într-o aşteptare angoasantă a nenorocirilor care se pot abate peste 
el ori peste o fiinţă dragă. Uneori, criza se manifestă prin transpiraţii abundente, palpitaţii, 
tremur, senzaţii de frig, coşmaruri sau chiar diaree. Deoarece această simptomatologie se 
regăseşte şi în alte tipuri de nevroză, e nevoie de un examen psihoanalitic, pentru a determina cu 
care dintre ele ne confruntăm. 

La originea unei asemenea nevroze se descoperă în general o viaţă sexuală problematică. 
Mulţi dintre cei su-ferinzi nu pot realiza coitul în mod normal, din cauză că le e frică de o eventuală 
sarcină sau pentru că se încăpăţânează să prelungească durata actului. 

Printre femeile afectate de această boală se găsesc foarte multe soţii absorbite de munca şi 
familia lor. Seara, frânte de oboseală, ele nu mai pot simţi plăcerea în braţele soţului, fiindcă în loc 
să se abandoneze şi să dea frâu liber corpului şi spiritului, ele sunt crispate de teama de a rămâne 
gravide. Iar această teamă sfârşeşte, mai devreme sau mai târziu, prin a avea repercusiuni de tip 
nevrotic.”[1] 

 

Cea de-a treia decadă a lunii ianuarie ridică un semn de întrebare față de disponibilitatea pe 

care o avem față de înțelegerea greutăților celorlalți. De aceea ni s-a părut un interval complex, 

încărcat de pericole, de riscuri sau de avertismente care nu au logică. Ele au însă logica sentimentelor 

profunde, a înțelegerii care nu se depărtează niciodată de bunul simț. Atât accentele dramatice cât și 
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notele blânde și rafinate fac parte din acest patos personal pe care l-am cunoscut și în anul anterior, 

în anumite momente dominate de complicații sociale, dar cu precădere în anul 2015, anul secretelor 

dezvăluite. 

 

Luna ianuarie încearcă să facă o introducere cât mai aproape de înțelesul pe care îl abordam 

acum anului 2017 cel care poartă denumirea de "anul sintezelor". În momentul acesta putem face 

prima analiză pertinentă a acestei perioade, adică tragem linie și calculul care este obținut va face 

trimitere la ceea ce cunoaștem cel mai bine despre propria viață. Dacă unii sunt mai orgolioși din fire 

sau ating foarte ușor explozii temperamentale, crize de orgoliu, lăudăroșenie, nu vor folosi acest 

interval pentru a deveni mai atenți la ceea ce au și vor folosi de-a lungul acestui an, ci se vor comporta 

ca niște ființe iresponsabil care nu se preocupă deloc să-și drămuiască rodul muncii, de a cheltui totul 

pe un concediu de câteva zile, apoi, până la următoarea acumulare de capital să trăiască precum frunza 

în vând, din ajutorul prietenilor sau din împrumuturi. Sinteza pentru cunoștințe științifice se referă, 

cu precădere, la acest calcul practic, la această socoteală care nu contrazice judecata bunului simț 

pentru că așa ni se recomandă într-un material astrologic, ci pentru că nu există o legătură reală, 

practică între ambițiile de acum și realizările pe termen lung. Pentru ca acestea să fie îndeplinite va 

trebui să mai atingem câteva obiective ce sunt presărate în următoarele două luni și pe care le vom 

analiza atent în acest material. 
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FEBRUARIE 
 

 
SINTEZE PRIN EMOȚII 

TULBURĂTOARE 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1672 – Cotropirea Olandei de către armatele lui Ludovic 

al XIV. 

 1526 – Bătălia de la Mohacs, câștigată de otomanii lui 

Soliman Magnificul împotriva ungurilor. 

 1954– În America de Sud, Guyana olandeză (Surinam) 

beneficiază de o Constituție  care îi conferă o largă 

autonomie. 

 1175 – Începe construirea catedralei Canterbury: 

Guillaume de Sens introduce goticul în Anglia. 

 

O CARTE 
RASHOMON de Akutagawa Ryunosuke  

„Rashomon și alte povestiri cuprinde șase povestiri scrise de Akutagawa, între 1915 și 1921, la începutul 
și mijlocul carierei sale. „Rescrierea“ sau imitația este un element important în opera sa; în această colecție, ei 
repovestește vechi fabule. Akutagawa apără imitația în fața ideologiei originalului, considerând-o nu o simplă 
reproducere, ci un proces subtil de înțelegere și transformare. 

Stilul și tonul de parabolă al povestirilor contrastează cu finalurile neașteptate, generând un ciudat efect 
emoțional. Unele povestiri sunt încântătoare, altele pun stavilă pornirii simpliste de etichetare morală, invitându-
ne să reflectăm mai adânc asupra impulsivității ființelor umane. Akutagawa este un maestru al structurii narative. 
„Dragonul" și „Terciul Yam“ folosesc eficient forma reportajului, creând o atmosferă amuzantă prin contrastul 
dintre perspectiva îngustă a personajelor și cea largă, a lumii în ansamblu. „Kesa și Morito" și „în crâng" juxtapun 
inteligent multiple monologuri cvasidostoievskiene, fără explicații de fundal, pentru a obține o realitate confuză. 
Akutagawa este unul dintre autorii moderni cei mai citiți în japonia. Poveștile sale fără vârstă sunt studii profunde 
și spirituale ale însăși naturii literaturii.” (KK) [16] 

 

UN FILM 
ELIZABETH (1998) - Regia Shekhar Kapur 

“Elizabeth este o dramă istorică britanică ce prezintă drumul tinerei Elizabeth Tudor către tronul Angliei, 
o perioadă plină de intrigi și trădări. În 1554, regina Mary I dorește să reintroduce catolicismul ca religie unică. 
Neavând niciun moștenitor, aceasta încearcă din răsputeri să o 
împiedice pe sora ei vitregă protestantă, Elizabeth, să preia tronul. 
Toate eforturile sale eșuează, iar în 1558, după moartea lui Mary, 
Elizabeth devine regina Angliei. Printre primele lucruri pe care nouă 
regină le face în calitatea sa de monarh este să îl aducă înapoi în țara 
pe iubitul ei din copilărie, Lord Robert Dudley, aflat în exil. Consilierul 
șef Sir William Cecil o îndeamnă pe tânără regină să lase deoparte 
chestiunile personale și să se ocupe de problemele urgente ale țării. 
Anglia este falita, nu are armata și este serios amenințată de alte țări. 
Elizabeth are rivali chiar și în interiorul curții, cel mai periculos fiind 
Ducele de Norfolk. Cu gândul la un moștenitor, Cecil îi sugerează 
reginei posibili pretendenți: regele Philip II al Spaniei și francezul Duc 
d'Anjou. Elizabeth accepta să se întâlnească cu ambasadorii acestora, 
dar adevăratele ei sentimente sunt dezvăluite atunci când se întâlnește 
în secret cu Dudley. 

“Regina luptătoare” a Franței, Mary of Guise, conduce armatele 
la granițele Scoției. Elizabeth este de acord cu campania pro război a 
Ducelui de Norfolk, în ciuda protestelor din partea misteriosului Sir 
Francis Walsingham, dar decizia de a intra în război duce la o înfrângere umilitoare. În timp ce nori negrii se 
aduna deasupra regatului lui Elizabeth, iar posibilitatea unei asasinări este tot mai des auzită, regina se 
dezlănțuie împotriva dușmanilor, avându-l pe Walsingham mereu aproape.” (http://www.cinemarx.ro) 

 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Coloratura lunii februarie este foarte intensă, însă nu foarte plăcută. Pentru că deviza generală 

aplicată acestei luni face trimitere la sinteza prin emoții tulburătoare, ar trebui să fim conștienți, chiar 

de la începutul acestei luni, că a face sintezei prin emoții tulburătoare înseamnă a ne întâlni cu demonii 

pe care i-am creat. Desigur, pentru că ne-am obișnuit cu genul acesta de analiză, abordată atât în 

prezentarea generală anului în curs, dar și în prezentările săptămânale, unele dintre cele mai speciale 

și mai minunate evenimente care ne sunt rezervate sunt cele în care ne întâlnim cu propriile defecte, 

atunci avem ocazia să scoatem ceea ce este rău și să vindecăm rana. Locul vindecat restabilește 

funcționarea generală a ființei, a corpului sau restabilește un proces care nu și-a putut exercita 

prerogativele. Marile evenimente ale anului 2017 rezervate lunii februarie sunt: intrarea asteroidului 

Junon pe zodia Capricorn, inițierea mersului retrograd al planetei Jupiter care va ține până pe 9 iunie 

și intrarea lui Lilith în zodia Săgetător tranzit care se va încheia pe 9 noiembrie. Emoțiile tulburătoare 

au, așadar, o expresie ambivalentă: (1) vor fi motivate de reacții dure în fața succesului celorlalți și 

(2) vor arăta cum anume se face purificarea prin investigarea părții întunecate a ființei.  

 

Decada I  (1 – 10 februarie 2017) 
Atracții ciudate. Înțelegere mai bună. Speranță. Indiferența față 

de esență. 
 

DECADA NR. 4  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA 
NR. 

PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   4 1-10 februarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 5 11-20 februarie 

 

Conflict de idei. Neînțelegerea condițiilor impuse de ceilalți duce la revoltă. Aspirații 

fanteziste. Prea multe vorbe și prea puține rezultate. Uitare. Refuz. Indecență. Ridicarea nivelului 

de percepție prin interacțiune. Vorbele celorlalți nu sunt atât de ușor de înțeles. Se merge prea 

departe cu decizia. Acuzații nefondate. Vindecare prin metode neconvenționale. Seducție. 

Energizare. Se lucrează pe mai multe fronturi. Transformare. Decizii complicate. Complicații 

financiare. Siguranță. Relaxare pe baza promisiunilor celorlalți. Considerente nerealiste. Greșelile 

nu sunt atât de clare. Forțele proprii se bazează prea mult pe speranță sau pe egoism. Spirit critic 

gratuit. Preocupări față de ceea ce aduce binele celuilalt. Unificare. Înțelegere pe baza unui efort. 

Evenimentele militează împotriva unui dușman comun. Autoritate. Ameliorarea considerabilă a 

unei tensiuni. Erorile sunt înțelese ușor. Oamenii nu mai sunt acuzați atât de ușor. Polaritate. Forțele 

exterioare depind de intenția individului. Adversității gratuite. Dificultate. Comunicare complicată. 

Relațiile personale sunt dificile. Scopul scuză mijloacele. Elucidarea unor dificultăți. Marcaje 

complicate. Se decide împotriva unui confident. Dependență. Cuvântul pare să fie important. 

Fericirea este doar la capătul drumului. Se transmite un mesaj. Întoarcere. Interpelări. Raport dificil 

cu realizările celorlalți. Prea multă ambiție. Manifestări scandaloase. Fugă de realitate. Recompense 

ciudate. Interiorizarea nu mai este pe placul celorlalți. Studiu. Ceea ce este la îndemâna celorlalți 

nu poate fi folosit. Insinuare. Se ridică standardul de relaționare. Raporturile amicale sunt critice. 

Se găsește rapid o soluție. Momentul transformărilor personale devine critic. Dezonoare. Se atinge 

profunzimea sufletului. Valori complicate gestionate ușor. Miza socială este foarte mare. Reputație 

menținută cu mare greutate. Compromis pentru a scoate la lumină un adevăr. Se apelează la un 

ajutor exterior. Analogie. Realizări complicate. Pasivitatea nu servește la nimic. Se obține o putere 

nouă. Simplitatea de vorbește oamenilor despre decizii. Compromis. Dificultate în a transfera un 

mesaj. Sentimentul pare să fie mai important decât orice altceva. Prețul plătit este prea mare. Lumea 

devine complicată. Exaltare. Se modifică stilul de viață. Nevoie de originalitate. Ingeniozitatea 
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supraviețuiește unui atac. Distracție plătită scump. Schimbări bruște. Bulversare. Scăderea 

tonusului. Administrare greșită. O lecție legată de mișcarea valorilor. Destinațiile sunt modificate. 

Interes pentru secretele celorlalți. 

 

 

Maniera aceasta tulburătoare ce ne este rezervată, emoțiile acestea dureroase care ne sunt 

presărate la picioare, ni se vor părea, la început, spini, pietre foarte ascuțite care ne înțeapă tălpile. 

Cel care este instruit, persoana care are capacitatea de a privi realitatea personală sau realitatea 

înconjurătoare dintr-un alt unghi, va considera că țepii sunt, de fapt, ace folosite în acupunctură, iar 

pietrele dispozitive care activează centri energetici din talpă. Desigur, vibrațiile acestea nu sunt 

rezervate doar ființelor care au o anumită capacitate de a înțelege realitatea înconjurătoare sau care 

au o anumită deschidere. Ele sunt rezervate tuturor și, oricât de surprinzător ar fi, pentru că, încă de 

la începutul lunii, Junon va intra în Capricorn și abia pe 16 decembrie va ieși din această zodie intrând 

în Vărsător, avem cu toții capacitatea de a ne adâncit percepția, de a face o corelație absolut specială 

între realitatea înconjurătoare și achizițiile personale, între ceea ce așteaptă comunitatea de la noi și 

ceea ce avem de oferit. Apoi, ceea ce ni se întâmplă acum, în prima decată, ne pregătește pentru 

experiența lui Lilith în Săgetător, cea care se produce în a doua decadă și care este cu mult mai ușor 

de suportat decât cea din Scorpion, cu toate că practica a arătat de fiecare dată că impulsul rău al 

Scorpionului va fi împlinit în Săgetător, deci nu vorbi de comparație, ci de continuitate. Ceea ce este 

defect și nu trebuie să privească pe nimeni, va fi mult mai ușor ascuns, iar ceea ce este calitate, ceea 

ce vine prin transformarea unui defect într-o abilitate va deveni un element de reușită socială. Așa 

cum este de așteptat, lucrurile acestea vor fi vizibile de-a lungul întregului an. Asta înseamnă că avem 

obligația față de noi înșine să fim foarte atenți la ceea ce creăm în momentul de față, în luna februarie. 

 

Prima decadă a lunii februarie se ocupă de consolidarea direcțiilor generale specifice acestei 

luni. Vom avea clar senzația că atât de concentrate ca în această decadă emoțiile negative nu vor fi în 

nicio altă perioadă a acestei luni și, desigur, a acestui an. Totul se intensifică, totul se schimbă, totul 

se reconfigurează, în special începând cu 3 februarie când Junon va intra în Capricorn. Toate aceste 

evenimente, toate aceste întâmplări sau experiențe vin pentru o mai bună înțelegere, pentru a ne hrăni 

speranța, pentru a deveni mai înțelepți cu ceea ce acumulăm prin efort propriu, nu prin ceea ce mi se 

transferă. Nu putem spera în această primă decadă că lucrurile se schimbă de la sine, că dacă ne lăsăm 

în voia atracțiilor ciudate atunci schemele acestea complicate vor cerne asupra noastră doar ceea ce 

avem nevoie, ca și cum evenimentele din jur, persoanele cu care interacționăm sunt ajutoare 

coordonate de o mână nevăzută pentru îndeplinirea dorințelor noastre. Nu avem parte în această prima 

decadă de aceste beneficii și cine va trăi în acest bloc de sticlă, cine va crede că toate lucrurile din jur 

se consumă pentru că ele însele trebuie să-l ducă pe individ la rezolvări pozitive va ajunge să 

hrănească o indiferență față de esența care nu poate avea decât efecte negative asupra modului de a 

gândi sau asupra relațiilor în general. 

 

Debutul lunii februarie se face într-un ton agresiv. Nu se poate stabili din această prezentare 

cu caracter general dacă există o zodie mai avantajoasă decât altele, dacă această conjuncție a Lunii 

cu Marte de pe zodia Berbec are efecte benefice, măcar și asupra celor născuți în zodia Berbec sau 

asupra celorlalte zodii care activează pe crucea cardinală. Apoi, tot în această zi, pentru că se 

împlinește un careu între Mercur și Uranus, tot pe crucea cardinală, ne este dat să parcurgem mari 

conflicte de idei, să ne întâlnim cu persoane care vorbesc degeaba, care spun lucruri fără noimă, care 

ne obligă să promitem ceea ce nu putem realiza sau care se arată mult prea hotărâte față de puterea 

pe care o au în momentul acesta. Deja nu va mai conta că luminariile se vor afla într-o dispunere 

pozitivă spre finalul acestei zile. Cel puțin, nu va mai conta pentru evenimentele primei zile a lunii 

februarie. 

Privind lucrul acesta în mod separat, ceea ce se consumă în prima parte a zilei se află mai 

curând pe frecvența sintezelor pentru acțiune ceea ce duce la dorință de putere, de a impune relațiilor 

amicale anumite condiții care nu pot fi îndeplinite în modul în care sunt formulate sau de a cere 
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partenerilor de viață rezolvări absurde. Asta se întâmplă pentru că dorința de reușită, cea care 

transpare din conjuncția Lunii cu Marte le vorbește oamenilor despre o continuitate care nu poate 

acum să fie dusă mai departe, să fie menținută, adică nu va putea fi alimentată așa cum ar trebui. Se 

întâmplă lucrul acesta, nu pentru că exista în mod standard o presiune exterioară, ci pentru că, după 

cum ne spune careul lui Mercur cu Uranus, există anumite probleme de ordin intern, îndoieli, 

suspiciuni, selecții negative aplicate unor 

evenimente sau aspirații fanteziste. Adăugăm 

acestui șir și regretele inutile, cele care duc mult 

prea ușor la conflicte de idei și, cum este lesne de 

înțeles, de la aceste conflicte de idei și până la o 

ceartă sau la o declarație de război nu va fi decât 

un pas.  

Prima zi a lunii februarie ne încearcă 

puterea de înțelegere, discriminarea sau acea 

abilitate prin care să demonstrăm dacă puterile pe 

care le avem ne mențin relațiile sau le duc pe 

acestea către o zonă profundă. În caz contrar avem 

de-a face cu un refuz, cu o uitare, poate chiar cu o 

formă de decadență care va face casă bună cu 

aceste aspirații fanteziste. Și această zi, precum va 

fi toată decada, ne îndreaptă atenția către 

înțelepciune, către inteligență practică și, de ce nu, 

către un anume conservatorism. Există mult prea 

puține forțe care ar putea să întrețină acest 

conservatorism, însă cu cât obținem mai puțin 

ajutor din jur, cu atât mai motivați am putea fi 

pentru a reuși într-un ideal foarte îndrăzneț.  

Prima zi a lunii februarie poate deveni, 

astfel, și o zi de greșeală. Avem ocazia să obținem 

noi cunoștințe, să fim creativi prin elementele pe 

care le primim prin inspirație, să gândim foarte 

profund, poate chiar să fim foarte îndrăzneți în ideea că foarte curând se va produce o schimbare 

semnificativă în viața proprie. Se vor produce mai multe schimbări semnificative în viața proprie, una 

va veni pe 3 februarie, iar cealaltă pe 14 februarie. Prima va fi dată de trecerea lui Junon în  Capricorn, 

iar cealaltă de intrarea lui Lilith pe Săgetător. Acum gândim că dacă multe lucruri devin amuzante, 

dacă sunt însoțite de o doză minimă de seriozitate atunci toată această tensiune care vine din 

neînțelegere, indiferență sau refuz trece în planul secund. Rezolvăm, în felul acesta, și problema 

uitării, ci cea a refuzului, dar și cea a indecenței. 

Elementul fascinant al zilei de 1 februarie este dat de interesul pe care-l arătăm lucrurilor care 

nu au fost valorificate de-a lungul lunii anterioare. Știm că începutul lunii este mai curând o barieră 

psihologică, dar, în contextul acesta, pentru că facem o trimitere clară la ceea ce nu a fost valorificat 

de-a lungul lunii anterioare, devine și o barieră comportamentală, nu doar una psihologică. Am putea 

să mergem puțin mai departe cu această atitudine considerând că apreciem la începutul lunii februarie 

ceea ce alții nu au apreciat de-a lungul lunii anterioare. Aici putem include nu doar ideile, noțiunile 

sau demersurile sociale, ci și persoanele, destinele lor sau amintirile care vor fi analizate în detaliu 

de-a lungul acestei luni și care se vor dovedi destul de dureroase. 

 
“Când simțiți o durere fizică, concentrați-vă gândul asupra ei și pătrundeți-o prin Lumină și 

căldură. Astfel, veți ajunge să vă armonizați particulele corpurilor voastre astral și menta și, după 
câtva timp, veți constata o ameliorare. Gândirea este o putere încă necunoscută, dar pentru a 
obține rezultate, trebuie să ajungeți să vă concentrați, să o faceți să pătrundă în organismul vostru 
psihic, invadat de elemente negative. Iată una dintre marile Legi ale Vieții spirituale; puneți-o în 
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practică și veți constata eficacitatea ei. Dacă nu ajungeți, încă, la vreun rezultat, înseamnă că nu 
v-ați exersat suficient să manevrați această extraordinară putere: gândul.”[8] 

 

Momentul în care Venus și Luna neagră se vor afla într-o relație pozitivă, iar Mercur într-o 

relație negativă cu Jupiter multe probleme personale vor trebui dezbătute în public, vor avea nevoie 

de opiniile celorlalți, vor cere un probatoriu și vor face apel la concepte despre lume și viață pe care 

le-am ignorat mult timp. Ceea ce avem de parcurs în a doua zi a lunii februarie face trimitere la 

aprecieri, la evaluări, la bârfe, la atitudini de laudă, la cuvinte care măgulesc sau la ceea ce ar trebui 

ignorat, deci scos din zona aceasta. Relația de trigon dintre Venus și Luna neagră face însă trimitere 

și la anumite schimburi de experiență care pot ușor să cadă în derizoriu, care alunecă spre latura 

vulgară doar pentru că oamenii se dovedesc a fi prea lacomi sau prea temători, prea indiferenți față 

de consecințele faptelor lor sau risipitori. Există un factor care reglează toate lucrurile acestea și care 

vine din sextilul Mercur-Chiron. Avem o experiență bună la care facem acum trimitere, suntem în 

posesia unei puteri speciale prin care se refuză sfaturile proaste ale celorlalți, ușurința cu care suntem 

atrași către o zonă negativă, tendința de a favoriza elementul negativ doar pentru că nu există un 

element pozitiv care să se ridice prin eforturi proprii. Deciziile, în momentul de față, par să fie foarte 

complicate și mulți vor avea impresia că nu pot merge mai departe decât prin mijloace 

neconvenționale. 

2 februarie devine, în consecință, o zi de patimă, o zi în care oamenii își pot măsura valoarea 

pe care o au după puterea de a da sentințe, capacitatea de a se detașa de problemele celorlalți fără a 

ignora, fără a le sfida suferința și fără a-i judeca pentru ceea ce trăiesc. Este însă foarte greu pentru 

omul comun să facă lucrul acesta pentru că tentația de a vorbi prea mult despre satisfacția personală 

și mai puțin despre nevoile celorlalți este atât de mare și de periculoasă încât ar putea pune în 

dificultate până și o persoană educată în sensul acesta, dar mai cu seamă un om simplu. 

Ceea ce vom avea de parcurs în a doua parte a zilei ne arată foarte clar dacă avem respect față 

de oameni, față de deciziile lor, față de evenimentele pe care vor să le parcurgă, față de apetit, dorințe, 

muncă abordată cu regularitate sau puterea de a observa esențialul. Relația proastă dintre Mercur și 

Jupiter arată că a sosit momentul să ne transformăm, dar prima reacție este aceea de a refuza 

transformarea pe motiv că nu este decât o schimbare a binelui minimal pe care-l trăim acum cu un 

rău care se laudă că poate să facă numai lucruri bune. 

Se va pune acum accentul asupra unor idei îndrăznețe, asupra unor factori care trebuie să 

transforme conștiința de grup, dar fac lucrul acesta prin elemente negative sau prin ceea ce sfidează 

în faza aceasta de început bunul simț sau echilibrul. Se lucrează, astfel, pe mai multe fronturi și dacă 

în această ecuație se aduce vorba unor probleme financiare atunci oamenii sunt avertizați că le lipsește 

echilibrul necesar pentru a se sfătui unii pe ceilalți, pentru a se împrumuta unii pe ceilalți fără a 

transforma pe viitor acest ajutor într-un motiv de scandal. Nu trebuie să gândim că dacă situația este 

atât de complicată și datorită faptului că Junon se află acum pe ultimul segment al zodiei Săgetător, 

oamenii trebuie neapărat să-și dea în cap, să se suspecteze unii pe ceilalți de rea intenție sau de hoție, 

nu înseamnă că dacă obținem anumite avantaje trebuie neapărat să cerem și o coroană. Ultimul grad 

al zodiei Săgetător tranzitată de Junon aduce această tendință de a vinde și de a cumpăra orice, de a 

schimba valoarea unui bun după strălucirea sa. Este foarte posibil ca această strălucire să fie 

superficială și deci nu trebuie să ținem cont de ea. Ceea ce trebuie să ne rămână din spațiul acestui 

complex de forțe astrale ține mai curând de nevoia de a lucra în mod echilibrat, de a trece dincolo de 

problemele financiare sau de problemele de natură relațională care pornesc de la seducție dar, la 

suprafață, par interacțiuni eșuate, intrigi penibile sau chiar răutăți. 

 
„La cea mai mică jignire, cea mai mică ofensă, natura voastră inferioară va spune:  “Dă-i o 

lecţie, muşcă-l, sparge-i gura!" iar voi alergaţi repede să-i executaţi sfaturile. În timp ce natura 
voastră superioară va spune "Nu te preta la asta, bătrâne, aşa e, dar tu trebuie acum să profiţi de 
ocazie pentru a o transforma, a sublima acest afront; tu eşti alchimist, vei scoate aur! Şi aşa şi este 
voi primiţi o ofensă, o critică nedreaptă, natura voastră superioară va mai spune: “De ce să plângi 
ore întregi când ai ocazia să te pui pe lucru? chiar ar trebui să mulţumeşti Cerului, pentru că 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

85 

această persoană a fost trimisă să-ţi dea posibilitatea să creşti, iar tu stai aici şi boceşti? Dar eşti 
tare prost!" 

Discipolul nu urmează sfaturile naturii sale inferioare, el nu vrea să rămână mereu ofensat, 
nervos, slab, sentimental, capricios, dezechilibrat, degradat, dezordonat, haotic, de aceea el cauta 
în tot ce i se întâmplă un element pozitiv pentru a se pune pe treabă.”[9] 

 

Unul dintre cele mai importante evenimente astrale ale anului 2017 este intrarea asteroidului 

Junon în zodia Capricorn. Dacă pe Săgetător, Junon ne-a ajutat să experimentăm o atracție către 

schimb de experiență, către a valorifica momentele intense, în a oferi vieții o mobilitate plăcută, în a 

căuta plăceri și în a ni le satisface, trecerea sa pe zodia Capricorn le schimbă pe acestea în cauze ale 

suferinței. În timp ce prin poziționarea sa pe Săgetător îi duce pe oameni mai aproape unii de ceilalți, 

Capricornul îi depărtează, îi izolează și le schimbă planurile dacă acestea ar fi trebuit să fie duse la 

îndeplinire acum. 

Dar, nu e totul. În 3 februarie se va mai împlini un unghi care va accentua această tendință de 

a desprinde, de a izola sau de a complica lucrurile în dorința de a le simplifica. Este vorba despre 

intrarea lui Venus pe zodia Berbec. Apoi, imediat ce cele două astre și-au schimbat poziția zodiacală, 

cu puțin timp înainte ca ziua de 3 februarie să se încheie se vor afla în careu. Înțelegem de aici că tot 

acest demers al zilei de 3 februarie care se va regăsi de-a lungul întregii decade, dar și, într-o anumită 

măsură, de-a lungul întregii luni februarie, accentuează această dorință de a modifica un cadru fără a 

oferi satisfacție, ci de a duce chiar la tristețea de a nu fi în stare să ne împlinim ceea ce ar trebui să ne 

facă mai puternici sau întregi.   

Prima parte a zilei beneficiază 

de trecerea Lunii pe zodia Taur, 

conjunctură astrală care ajută în a 

selecta evenimentele cele mai mari ale 

perioadei, care, în plus, sunt și cele 

mai vizibile. Pentru că această prima 

decadă a lunii februarie lucrează cu 

emoțiile tulburătoare, dar nu în mod 

haotic, ci prin identificarea acelor 

combinații neobișnuite care au 

accentuat spiritul de contradicție și 

regretele bolnăvicioase, stabilitatea 

acestei decade va fi observată mai 

mult în această zonă, mai mult în 

sectorul regretului, al identificării 

problemei celei mai spinoase, al 

elementului vulnerabil care trebuie 

consolidat. Trecerea Lunii pe zodia 

Taur va aduce tendința de a repara 

ceea ce se mai poate repara, de a 

recupera timpul pierdut prin 

renunțarea la activitățile care aveau o 

singură țintă: plăcerea. Se întâmplă lucrul acesta pentru că prietenia Lunii cu Junon se realizează când 

cele două astre se aflau pe vechile poziții, Luna se află în Berbec și Junon în Săgetător. Dacă acest 

unghi s-ar fi împlinit când cele două astre erau deja situate pe zodii de pământ, schema aceasta 

tulburătoare ar fi avut mai mult echilibru, iar bucuriile ar fi fost văzute, înțelese și încadrate mult mai 

ușor, nu respinse pentru a argumenta față de sine sau față de comunitate un neobișnuit proces al 

selecției. 

Apoi, în a doua parte a zilei, când Venus va intra și ea pe zodia Berbec apar anumite probleme 

de conduită. Aceste probleme de conduită vor putea fi conștientizate mult mai frumos, mai eficiente 

și mai amplu spre finalul acestei zile când se consumă primul eveniment în consonanță cu noile poziții 

ale astrelor Venus și Junon. Tot acest proces de adâncire a noilor vibrații devine, într-o explicație pe 
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care individul și-o oferă lui însuși, un proces de unificare, o forță pe care dorește să o așeze la baza 

unui comportament de luptă, la baza unui comportament care sa aibă aceeași atitudine, indiferent de 

conjunctură, atât față de sine (Junon pe zodia Capricorn), dar și față de comunitate (Venus în Berbec). 

În contextul acestui an, în schema aceasta a nevoii de sinteză pe care o traversăm în 2017, 

momentul acesta al zilei de 3 februarie este eliberator. Nu ar trebui să fim surprinși dacă nevoia de 

eliberare devine cu atât mai dureroasă cu cât mai leneși am fost până acum, cu cât avem în spate mai 

multe reziduuri sau cu cât am refuzat mai mult, în vechea poziție a lui Junon, interacțiunile și 

activitățile educative. Cel care a practicat până acum o inversiune a priorităților sau a plăcerilor va 

face același lucru și acum. Dacă pe vechea poziția lui Junon dinamismul oferit de zodia Săgetător 

acoperea anumite deficiențe, adică oamenii puteau să fie nemulțumiți, să facă mofturi, să fie unul 

împotriva celuilalt sau să se evite fără pericol pentru că nu prea erau văzute defectele acestea fiind că 

erau amestecate printre defectele celorlalți, acum, când tendința generală este de a acționa de unul 

singur, de izolare, de retragere a sentimentelor dintr-o colaborare, de a ne afișa față de comunitate 

printr-o căldura  a contactului,  creează probleme serioase de integrare. Acesta este primul șoc, prima 

trezire la realitate pe care ar putea să o parcurgă o persoană care a acționat greșit până acum și nu și-

a dat seama. Jocul care ne vine din evenimentele susținute de zodiile cardinale este asemenea 

zdruncinului produs de un cutremur. Nu durează atât de mult, cât durează o furtună, o inundație, dar 

efectul este mult mai grav. Careul acesta dintre Venus și Junon aduce, așadar, o înțelegere, din 

nefericire, prin mijloace mai puțin plăcute, a ceea ce ne lipsește, a ceea ce nu putem face sau nu vrem. 

Dacă ne mobilizăm să reparăm aceste deficiențe de comportament sau de atitudine schemele lunii 

februarie, cele care lucrează pentru a înțelege mai bine emoțiile tulburătoare și de a le sintetiza într-o 

structură nouă, nu ne vom mai face atât de multe probleme. 

 
„Pentru a găsi puritatea trebuie să urcăm, să ne legăm de Cer. În jos nu găsim decât 

impurităţi, gunoi, care se acumulează, elementele cele mai grele, mai terne, nămolul. Tot ce este 
cristalin, transparent  eteric, trebuie căutat în sus. De aceea  cel care obişnuieşte să urce mai sus, 
mereu mai sus, până la Dumnezeu,  va obţine puritatea, chiar dacă n-a  căutat-o, pentru că în acest 
efort de a se ridica, de a se depăşi, se produce deja o curăţire şi o purificare  în toate corpurile cele 
subtile. 

 Când dorim să curăţăm să albim sau să decolorăm anumite ţesături le cufundam în vapori 
sau în baie. Acelaşi lucru este şi pentru om. Când se leagă de Divinitate, deja prin Corpurile sale 
superioare este cufundat într-o altă atmosfera, în alte vârtejuri,  alte vibraţii care acţionează 
asupra lui şi toate petele, toate încălcările  sunt şterse. Da, acolo sus sunt tot felul de "maşinării" 
care produc vapori foarte puternici, şi cel care se expune acestor vapori se purifică. Dacă puneţi o 
batistă într-un vas care a conţinut parfum, când o scoateţi  după un timp ea este impregnată cu 
acest parfum. Şi voi la fel, dacă intraţi în această lume plină de lumină şi parfumuri, întreaga 
voastră fiinţă se impregnează cu chintesenţele acestor regiuni apoi devine iluminată, înmiresmata, 
şi toţi  încep să simtă că ceva divin  emana din voi, o atmosferă de frumuseţe, de puritate, de 
lumină! Credeţi-mă, este un adevăr absolut. 

 Să nu uitaţi deci niciodată, că pentru a ne purifica, pentru a vedea mai clar, nu este 
decât un singur lucru de făcut să ne obişnuim a ne urca, a urca cât mai sus posibil; acolo unde se 
găsesc cele mai bune idei cele mai bune dorinţe, tot ceea ce există mai bun, pentru că acolo sus totul 
este luminos şi parfumat.”[9] 

 

Ziua de 4 februarie va deveni celebră prin faptul că un personaj, care a stat până acum în 

umbră, se ridică și atrage atenția asupra unor detalii din comportamentul celorlalți sau asupra unor 

detalii care fac în așa fel încât activitatea de grup să nu mai funcționeze la cotele optime. Schema 

astrala zilei de 4 februarie face, așadar, trimitere la elementele care pot fi rezolvate doar în această 

decadă sau, cel mult, în decada următoare dacă le vor mai rămâne vreo câteva codițe. Și în această zi, 

la fel ca și în celelalte aferente acestei decade, observăm că nu putem gândi foarte departe, nu putem 

să sperăm în schimbări foarte îndrăznețe și nici să credem că activitățile de acum ne duc spre 

acumulări ambițioase. 4 februarie este, așadar, o zi definită de autoritate. Mai este puțin timp până 

când să ajungem în momentul în care Jupiter își inițiază mersul retrograd, asta înseamnă că partitura 

în care vom activa acum, dificultățile pe care trebuie să le depășim, comunicarea complicată de relația 
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proastă dintre Soare și Lună ne arată că, pe de o parte, problemele de comportament se amplifică, iar, 

de parte cealaltă, cele de înțelegere se rezolvă. Ceea ce înseamnă acum acțiune concretă, se liniștește 

prin gândire, prin analiză sau prin observație. Această relație negativă dintre Soare și Luna ne vorbește 

acum despre erori care sunt plasate într-un registru al muncii. În primul rând, schema aceasta 

activează din nou opoziția lui Jupiter cu Uranus de pe axa Berbec-Balanță. Problemele acestea de 

comunicare, de înțelegere sau de relaționare sunt transformate astăzi în exemple de bună practică, în 

dovezi ale faptului că, în perioadele dificile pe care le-am parcurs de la începutul anului și până acum, 

am învățat câteva lucruri pe care le folosim acum cu succes. Există și situații în care succesul acesta 

nu nemulțumește, nu ne ajută să ne simțim confortabil în locul pe care l-am ales, nu ne rezolvă 

problemele momentului. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, în ciuda a ceea ce ni se recomandă în 

momentul de față, alegem să visăm foarte departe, să credem că viitorul are în mod obligatoriu să ne 

ofere ceva bun, dar nu la modul general, ci în conformitate cu ceea ce ne dorim acum. 

Cu alte cuvinte, ceea ce este bun din această zi vine împotriva regulii, împotriva schemei 

cunoscute, împotriva oamenilor care au demonstrat că pot să facă ceva, dar în momentul acesta, 

făcând, nu schimbă cu nimic traiul celor din preajmă, nu schimbă condiția celor pe care-i ajută. În a 

doua parte a zilei, după ce lăsăm în urmă primul careu dintre Soare și Lună din acest ciclu, dar și 

trigonul Lunii cu Pluton, trecem prin sextilul Lunii cu Chiron, adică avem posibilitatea, în seara zilei 

de 4 februarie, să vedem cât de departe ne pot duce observațiile și înțelegerile de acum. Momentul 

acesta este unul încărcat de semnificații și poate combate tipare eronate, o presiune sufletească ce nu 

a putut fi rezolvată până acum, o percepție falsă asupra lumii și asupra vieții, o atitudine superficială 

pe care o avem față de un apropiat. Ideile se exprima liber și ele ne duc cu gândul spre o vindecare a 

minții de febra ideilor care nu au echivalent în realitate și nici nu duc la progres. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală înțeleg 

că au acum ocazia să rezolve anumite erori, să privească foarte atent și cu un rezultat foarte bun 

problemele momentului. Aceste persoane nu vor visa foarte mult la viitor, nu vor alimenta o polaritate 

obositoare, nu vor alimenta o comunicare complicată, ci vor căuta să interacționeze simplu, foarte 

simplu. Dacă prin această atitudine reușesc să rezolve tensiunile momentului, dacă nu fug de 

activitățile de voluntariat, dacă aceste predispoziții sunt abordate cu prudență și înțelegere față de cei 

care sunt în preajmă, lucrurile bune se intensifică, iar comunicarea complicată care a dat de furcă în 

prima parte a zilei se topește în chip miraculos spre seara. Vindecarea acestei zile nu poate fi 

reprodusă pe viitor, ea se adresează doar problemelor curente, doar tensiunilor care sunt acum mai 

vizibile. Cine crede că lucrul acesta va putea fi reprodus și pe viitor doar pentru că acum s-au 

descurcat foarte bine, vor vedea că se înșală. Având în vedere că mijlocul lunii februarie este un 

element reprezentativ pentru întreaga lună, momentul de iluminare, înțelegerea perfect a ceea ce se 

întâmpla acum se va produce începând cu luna următoare. 

 
„SĂPTĂMÂNA LENEŞILOR 
Românilor le place să râdă şi să glumească pe socoteala tuturor, pentru că nu o fac din 

răutate. Când versul poporului nu e doină, e glumă. Aşa au versuri de luare în râs contra celora, 
care sub cuvânt că sunt mai credincioşi decât sfinţii, nu vor să lucreze nimic. Au făcut atunci o 
săptămână a leneşilor, care sună astfel: 

De la părinţi am apucat  
Lunea, marţea n-am lucrat;  
Miercurea e o zi mare, 
O ţin pentru multe boale;  
Joile sunt legate. 
Căci nu vreau să fac păcate.  
Vinerea-i o zi scumpă. 
Nu ma prea silesc la muncă;  
Sâmbăta m-am apucat  
Ş-am făcut o bubă-n cap.  
Ce să fac să sar în pat. 
Să scap de buba din cap.  
Duminica-i zi împărătească  
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Toată lumea s-o cinstească. 
 
Și: 
Luni este lunei. 
Marţi - Macovei, 
Miercuri - Miercurele, 
Joi - Joia Iepelor. 
Vineri s-au strâns unsprezece vineri, 
Sâmbătă se face pomana în sat, 
Să nu mă duc ar fi pâcat.  
Duminica a lăsat Dumnezeu. 

Să mă odihnesc şi eu.”[6] 

 

Mijlocul primei decade a lunii februarie devine o zi de plăcere. Plăcerea de acum este una 

complicată pentru că nu degeaba suntem într-o lună în care emoțiile tulburătoare sunt la mare căutare. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna își încheie acum tranzitul său prin zodia Taur și va intra pe 

zodia Gemeni. Înainte de a-și încheia acest tranzit care a găzduit mesaje interesante și atractive, va 

trebui să treacă printr-o relație bună cu Mercur și una foarte rea cu Lilith. Dacă în noaptea de 4 spre 

5 februarie relația bună dintre Lună și Mercur hrănește visele frumoase, aducând emoții pozitive care 

să ne încarce, să ne ofere un somn odihnitor, să aducă multă inspirație celor care lucrează în timpul 

nopții, toate pentru a contribui la elucidarea unor dificultăți. Există și mesaje complicate care nu pot 

fi soluționate acum oricât de mult ne-am mobiliza. Aceste situații neplăcute sunt și acum 

compromițătoare, precum au fost la începutul lunii sau la începutul anului 2017. 

Cu toate că ni se va părea obositor să facem cumva o sinteză între ceea ce ne-a plăcut în ziua 

anterioară și ceea ce trebuie să demonstrăm acum, participarea la fenomenul social se va realiza prin 

consum emoțional intens. Sentimentele impure, valorile necinstite, lipsa de coerență sau poate chiar 

pierderea unui mesaj important devine un element reprezentativ pentru ziua de 5 februarie. Toate 

aceste elemente indicate mai sus, privite într-un complex, vor face cu precădere trimitere la termen, 

la cuvânt, la o semnătură, la un indiciu care trebuie să satisfacă nevoia de bine sau de confort. 

Confortul zilei de 5 februarie, tocmai pentru că pornește de la o dificultate relațională, arată că 

oamenii sunt acum în conflict pe ceea ce le lipsește. Mulți chiar vor verbaliza, vor formula cu 

cuvintele lor că dacă nu le-ar lipsi ceea ce li se pare că le trebuia acum drumul le-ar fi mai liniștit și 

mai plăcut. Din nefericire, spun lucrul acesta, nu pentru că le lipsesc acum cele necesare, ci pentru că 

își amintesc doar de lucrurile pe care nu le-au rezolvat sau pe care nu le-au acumulat încă. 
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În a doua parte a zilei, după ce Luna s-a stabilizat deja pe zodia Gemeni și a consumat sextilul 

cu Venus din Berbec, adică după ce am experimentat explozii temperamentale, exprimare la scenă 

deschisă sau eliberare de condiționări inutile, cele care nu au rezolvare acum sau nu au deloc, realizăm 

că marea problemă a momentului este de fapt o tensiune de care nu ne putem desprinde. Relația 

proastă a Lunii cu Axa Dragonului se referă la neputința de a înțelege atât trecutul cât și viitorul, de 

a accepta că aceste condiționări ale trecutului trebuie respectate pentru ca realizările viitorului să vină 

mai aproape. 

Judecând conjunctura acestei zile după intensitatea acestor dureri, vom înțelege că multe 

elemente specifice momentului vor fi dominate de explozii, de o atitudine critică, de ceea ce se poate 

transmite prin mesaj, dar mesajul întârzie să apară sau nu este lansat în mod intenționat pentru că se 

dorește pedepsirea celui pe care-l considerăm vinovat. Nota dramatică a acestui moment se poate 

preschimba în atitudine de învingător, în curajul celui nebun care strigă după urs, care își pune șarpele 

la gât și crede că joacă într-o modernă piesă de teatru, cu nebunia celui care face bungee jumping 

pentru a descoperi sentimentul libertății absolute. În egală măsură, 5 februarie este și o zi de mirare, 

o mirare a celor care nu pot demonstra ce cred despre sine decât prin acțiuni șocante. Cert este că, 

prin măsură și inteligență, nu prin impuls, înțelegerile de acum pot fi mult mai ușor puse în cuvinte, 

pot fi verbalizate, pot fi dăruite celorlalți pentru a crea un lanț pozitiv, unul al transformării, unul al 

transferului de cunoaștere, despre care să credem în momentul acesta că ar putea să depășească în 

însemnătate transferul bunurilor. În consecință, mulți vor crede că dacă îndeplinesc aceste condiții 

vor găsi fericirea de la capătul drumului pe care se află acum. 

 
„Tradiţia de a consulta astrologii nu a început şi nu s-a sfârşit cu Albrecht von Walknstein. 

În ciuda ironiilor oamenilor de ştiinţă, persistă credinţa că data naşterii determină caracterul şi 
că semnele favorabile şi nefavorabile pot fi citite în horoscop. 

Joseph Goebbels, ministru al Propagandei şi Informaţiei în timpul lui Hitler, avea un 
departament de astrologie care îl ajuta în manipularea eficientă şi insidioasă a presei. Se spune că 
premierul indian Indira Gandhi nu a luat nici o decizie importantă fără să se consulte cu al său 
guru. Cu trei săptămâni înainte de căderea sa, Şahul Iranului a cerut sfatul unui astrolog de la 
Ierusalim. Citind în stele că regimul şahului se apropia de un sfârşit iminent, astrologul a refuzat 
să meargă la Teheran. Preşedintele Cambodgiei, Lon Nol, se baza mai puţin pe sfaturile generalilor 
decât pe cele ale astrologilor. 

In prezent, cea mai cunoscută adeptă a astrologiei este Nancy Reagan, soţia fostului 
preşedinte, după cum relevă fără menajamente Donald T. Regan, fost şef al personalului de la Casa 
Albă, în memoriile sale For the Record (1988). Potrivit lui Regan, credinţa doamnei Reagan în 
horoscop şi influenţa pe care ea o exercita, în consecinţă, asupra programului preşedintelui „era 
probabil cel mai păzit secret al Casei Albe în perioada Reagan“. În 1981, doamna Joan Quigley, 
astrolog din San Francisco, a convins-o pe doamna Reagan că tentativa de asasinare a 
preşedintelui, la 30 martie, ar fi putut fi prezisă. De atunci, agenda prezidenţială era determinată 
de prezicerile favorabile ale horoscopului doamnei Quigley.”[14] 

 

Pentru că luna februarie aduce sinteze prin emoții tulburătoare, schema pe care o folosește se 

adresează cu precădere delimitării clare între ceea ce se încadrează în denumirea sintetică de emoție 

și ceea ce am putea confunda ca fiind emoție și care vine din zona sentimentelor. Știm, din analizele 

săptămânale, că există anumite reacții pe care oamenii le au în condiții de stres sau atunci când nu 

obțin ceea ce-și doresc. Aici intervin atât factori exteriori, care opresc o anumită desfășurare, o 

anumită evoluție sau cursivitatea unui proces firesc, dar și anumite obstacole de ordin interior, date 

de supraevaluare sau o înclinație către negativitate. 

Ziua de 6 februarie este reprezentativă la acest capitol pentru că aduce împlinirea unor 

unghiuri care ne bulversează. În primul rând, toată ziua vom fi în fereastra sextilului dintre Mercur și 

Lilith, acum Jupiter își începe mersul retrograd care va dura până pe 9 iunie, dar și creionarea unor 

direcții contradictorii față de ceea ce am parcurs până acum de la începutul acestei luni pentru că sunt 

invocate motive de război, de ceartă gratuită sau nevoia de a ni se face dreptate într-o conjunctură 

neclară. Dreptatea acestei zile poate fi destul de abuzivă, dar este invocată pentru că prin aceasta avem 

sentimentul că numai așa putem atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit la începutul acestui an. 
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Desigur, nu toată lumea trăiește după un plan clar stabilit, nu toți oamenii sunt atât de concentrați și 

de puternici. Cei care nu au un plan clar, vor minți acum spunând ca au, că urmăresc ceva în acest an, 

în această lună, în această decadă. Dacă în cazul celor care spun adevărul conjunctura zilei de 6 

februarie va fi mai puțin agresivă, în cazul celorlalți minciuna va reprezenta o greutate în plus care se 

adaugă acestei perioade dominată de competitivitate, reacții automate, atracție către partea întunecată 

vieții. 

Dacă urmărim să surprindem fenomenul social, dacă, pe lângă lucrurile pe care le vedem la 

noi înșine, vrem să mai știm și ce se întâmplă cu alții, vom putea să-i delimităm pe cei care spun 

adevărul de mincinoși observându-le traseul. Cu cât au mai multe probleme când Jupiter intră în mers 

retrograd cu atât și-au susținut demersul pe care îl invocă pe minciuni. 

Pentru această categorie de oameni, sintezele pe emoțiile tulburătoare scot la lumină pasiuni 

ciudate, agresiune sau chiar anxietate. Le vor motiva pe acesta într-un mod plăcut, agreabil, le vor 

transforma în idei filozofice și cei din jur trebuie să creadă în ele. Cu cât vor fi mai convingători în 

ceea ce prezintă cu atât mai dificil le va fi traseul de acum încolo. Minciuna ar putea să fie favorizată 

doar în momentul acesta, doar în ziua în care Jupiter intră în mers retrograd și doar acum, pentru că 

începând din 7 februarie sextilul dintre Mercur și Luna neagră intră în faza de descreștere. Numai 

acum sunt convingători prin ceea ce spun, nu mai prezentul le poate oferi senzația de putere. Dacă au 

suficient de multe rezerve o vor mai ține așa o perioadă, însă le va veni din ce în ce mai greu. Asta 

înseamnă că inițierea mersului retrograd al lui Jupiter ne îndreaptă atenția către lucrurile care trebuie 

să se rezolve cu ajutorul celorlalți, prin interacțiuni sau cu puterea comunității. Dacă trecutul la care 

face acum trimitere Jupiter a fost dominat de un comportament negativ orientat împotriva comunității, 

prin legea cauză-efect comunitatea îi va răspunde individului după cum a acționat. 

Retrogradarea lui Jupiter are acum un impact teribil asupra conștiinței individuale. Luna din 

Gemeni trimite acum unghiuri pozitive către Soare și către Jupiter, dar și către Uranus și se desenează 

pe cer o configurație numită zmeu. Această configurație creează ipostaze sociale favorabile prin 

comunicare, prin schimb de experiență pentru a administra, pentru a găsi soluții la conflictele 

relaționale dominate de neputința de a progresa, neputința de a înțelege noul, de a lucra cu 

experiențele celorlalți ca fiind exponate ale etapei următoare, ale progresului, ale noului. Prin ecuația 

astrală a zilei de 6 februarie, sinteza prin emoții tulburătoare ne oferă posibilitatea de a înțelege cum 

anume ne facem rău singuri și cât de ușor ne divulgăm secretele personale față de cei care profită cel 

mai ușor de ele. În situații de genul acesta, nu este atât de vinovat cel care profită, cât este vinovat cel 

care încurajează să facă lucrul acesta. Este adevărat, noi nu suntem răspunzători pentru faptele 

celorlalți, dar dacă nu ne gândim care este impactul a ceea ce facem, dacă nu depunem cel mai mare 

efort pentru a gândi fiecare faptă, pentru a nu crea situații conflictuale și apoi a le privi cu 

iresponsabilitate, suntem la fel de vinovați precum sunt cei care fac rău. Cu alte cuvinte, noi începem, 

noi suntem pe rădăcina acestei fapte, iar ei reprezintă părțile aeriene, finalul faptei rele. Desigur, așa 

cum ne spune și exemplul de față, nu pot fi mai vinovați decât noi. Astfel, sinteza prin emoții 

tulburătoare ne ajută, în momentul de față, să ne apropiem de cunoaștere. Pentru a ajunge la 

cunoaștere va trebui să ne iertăm pe noi înșine pentru că am generat așa ceva și apoi să ne împăcăm 

cu viața pe care o trăim. Desigur, cei care se ocupă de dezvoltare personală spun frecvent lucrul 

acesta. În cazul nostru, mesajul astral particularizează această recomandare pe ecuația zilei de 6 

februarie. 

 
„Pentru membrii familiilor regale din Europa căsătoria a însemnat cel mai adesea obligaţie 

şi foarte rar iubire. Partenerii, în special ai moştenitorilor tronului, sunt aleşi dintre cei cu rang 
egal care pot asigura cea mai potrivită alianţă politică, militară sau financiară. Căsătoria cu 
membri obişnuiţi ai nobilimii este dezavuată; cea cu oamenii fără rang înalt — exclusă. 

Cu toate acestea, un prinţ poate să se îndrăgostească de o femeie considerată nepotrivită să 
devină soţia viitorului rege. Aşa a apărut căsătoria morganatică. Termenul provine dintr-o 
sintagmă latină însemnând „căsătorie pe baza darului de dimineaţă“; mireasa nu arc dreptul 
decât la dota primită în dimineaţa nunţii. Nu are drept la titlul, blazonul sau averea soţului; nici 
copiii nu le moştenesc. Aceste căsătorii mai sunt numite şi „de mâna stângă“, pentru că mireasa 
stă în stânga mirelui şi nu în dreapta, cum este obiceiul. 
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După moartea reginei Marie Thérèse, Ludovic al XlV-lea al Franţei a contractat o căsătorie 
morganatică cu amanta lui, doamna de Maintenon. Căsătoria lui Frédéric Wilhelm al IlI-lea al 
Prusiei cu contesa de Harrach a fost o altă „căsătorie de mâna stângă“. 

Poate că cea mai celebră căsătorie morganatică a timpurilor moderne a fost cea din 1900 
între arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Imperiului Austro-Ungar şi contesa Sofia 
Chotek. Contesei i se reamintea constant rangul ei inferior, nu îi era îngăduit să intre în încăperi o 
dată cu soţul ei şi nici nu stătea lângă el la ceremoniile oficiale. Au fost împreună însă într-o altă 
împrejurare notabilă, la 28 iunie 1914, la Sarajevo. Gloanţele care i-au ucis în ziua aceea au fost 
împuşcaturile care au declanşat Primul Război Mondial.”[14] 

 

Mulți oameni cred că anxietatea nu are soluție. Vor vedea pe 7 februarie că le vin din jur tot 

felul de invitații, tot felul de răspunsuri, de mesaje care le pot activa speranța de viață, îi pot deschide 

față de un plan superior sau încrederea în sine. Simțindu-se înnobilați cu aceste elemente, vor putea 

să meargă mai departe în ceea ce au de făcut, să se maturizeze, să fie mai înțelepți, mai atenți la lucruri 

pe care trebuie să le facă deci mai eficienți. 

Sinteza pe emoțiile tulburătoare, privită ca soluție împotriva anxietății, capătă în 7 februarie 

conotații magice. Mercur va ieși din zodia Capricorn, din zonele aride sau întunecate, și va intra în 

zodia Vărsător, adică într-o oază, într-un oraș unde standardul de viață este foarte ridicat. Calitățile 

pe care le are vor putea fi valorificate în noul mediu. Asta înseamnă că răspunsurile care ne vin din 

comunitate sunt 

favorabile în a ne pune în 

valoare, sunt permisive 

pentru calitățile pe care 

vrem să le punem la 

dispoziția celorlalți sau 

pe care vrem să le 

practicăm. 

În dimineața zilei 

de 7 februarie, înainte ca 

Luna să intre în zodia 

Rac, va avea de împlinit 

o opoziție cu Saturn din 

Săgetător. Oamenii 

visează că schimbările pe 

care le fac își vor purta de 

grijă, că rezultatele 

pozitive vor veni fără ca 

acestea să fie împinse de la spate, fără să fie întreținute prin efortul lor. Când văd că lucrurile nu se 

desfășoară în modul acesta, se simt umiliți, marginalizați sau dau vina pe societate. Saturn din 

Săgetător întruchipează acum societatea foarte pretențioasă cu care individul sincer nu se poate 

armoniza. Dacă, exprimând această atitudine, individul nu are reacții temperamentale, dacă nu ridică 

tonul și nu transform acest moment personal dureros într-un episod social dureros, schema aceasta de 

trecere a lui Mercur de la Capricorn la Vărsător va fi privită ca o încurajare către evoluție. În egală 

măsură, această încurajare îi permite individului să nu se gândească la efortul pe care trebuie să îl 

depună, cel puțin să nu se gândească acum. 

Pentru pasionații de acumulări de materiale, pentru cei care viața este judecată numai după 

contul din bancă sau după averea pe care o au, trecerea lui Mercur din Capricorn în Vărsător este 

semn de risipă. În Capricorn, Mercur a fost chivernisit, a știut să-și drămuiască bine bunul, a construit 

situații care au putut favoriza cunoștințele, imaginea sau au pus în valoare pentru a primi o formă de 

recompensă. Pe Vărsător lucrurile acestea dispar și dacă toată onoarea stătea în lucruri începe o 

perioadă cu probleme. Sinteza pe emoții tulburătoare, cea care trebuie să-l învețe pe individ cum să-

și rezolve propria anxietate, nu va fi eficientă în cazul acestor persoane, ci complet ineficientă. 

Oamenii aceștia nu vor putea să înțeleagă nimic din cauzele anxietății pentru că au pornit deja pe un 
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drum, nu au atitudinea necesară și, dacă se pune problema să se adapteze la noile condiții, atunci va 

fi nevoie de timp. Cum Saturn a împlinit în noapte de 6 spre 7 februarie o opoziție cu Luna, problema 

timpului este și ea una dureroasă. 

Pe zodia Vărsător, mesajul lui Mercur este în mare parte imaterial. Așadar, avem neapărat 

nevoie în mijlocul acestei zile să acceptăm că de-acum încolo ar cam trebui să ne preocupăm și de 

alte direcții sau să îmbrățișăm și alte metode de a ne simți bine. Sinteza pentru acțiune ne permite să 

avem acest moment de răgaz, să ne oprim pentru o secundă și să selectăm ceea ce credem că este 

important. Sinteza pentru înțelegere, emoție și cunoaștere ne îndeamnă să amânăm câteva zile, până 

în decada următoare, când, după cum credem în momentul acesta, ne-ar putea fi mai simplu. 

Există însă un suport astral vizibil ce vine din partea Lunii care va media acum tendința 

Nodurilor. Ceea ce devine imaterial nu ne duce spre sărăcire prin deposedare, ci spre puritate prin 

eliberare. Prin ceea ce ni se întâmplă pe 7 februarie descoperim că puterea crește prin puritate. 

 
„CREIER — ECHILIBRU (pierderea echilibrului) SAU AMEŢEALĂ 
Pe plan fizic, echilibrul este menţinut de repartiţia greutăţii pc corp, ceea ce ne ajută să ne 

mişcăm, fără să ne aplecăm de-o parte şi de alta. Controlul echilibrului are loc la nivelul urechii 
interne, în labirint. Cât despre creier, acesta comandă mişcările cu ajutorul sistemului vizual, 
sistemul proprioceptiv, sistemul vestibular din urechea Internă şi, mai ales, cu ajutorul cerebelului, 
care integrează toate acţiunile. Când creierul se simte clătinat şi depăşit de situaţii sau de 
evenimente, este tras în toate direcţiile în acelaşi timp şi îşi pierde echilibrul. 

Ideile mele se împrăştie şi nu mai pot gândi limpede. Pierderea echilibrului şi ameţeala sunt 
asociate uneori cu hipoglicemia: îmi lipseşte dulceaţa din viaţă. Acest gen de fugă poate fi asociată 
cu o situaţie sau o persoană a căror evoluţie mi se pare prea rapidă pentru mine. Vertijul se 
produce atunci când realitatea mea devine copleşitoare, deoarece am întreţinut idei false, care au 
apărut în urma aşteptărilor mele neîmplinite. Astfel îmi pierd sentimentul de echilibru şi de 
armonie. Discernământul îmi este afectat şi am impresia că viaţa mea este "cu susul în jos". Cu 
toate că ameţeala poate avea şi alte cauze de ordin fizic, precum hipoglicemia (lipsa zahărului în 
sânge), hipotensiunea (presiune sanguină scăzută), o încetinire cardiacă, o problemă la nivelul 
urechii sau un deficit al energiei rinichiului, această afecţiune este legată de fugă. Atund când mă 
simt tras în toate părţile, conştient sau nu încerc să "mă ameţesc” pentru a uita ceea ce trăiesc. 
Energiile mele sunt împrăştiate, dezmembrate şi acest lucru îmi dă impresia că nu mai am putere 
asupra vieţii. Vreau să fac un ocol mare, dar ştiu că la capătul drumului va trebuie să înfrunt 
lucrurile care mă sperie. Labirintul îmi arată faptul că mă pierd în detalii, sarcini şi activităţi care 
deocamdată nu sunt importante. Nu mai văd limpede, mă simt ca într-un labirint. O parte din 
mine opune rezistenţă schimbărilor care survin. M-am angajat într-un proces pe care nu îl mai pot 
opri sau măcar încetini. Nu mai stăpânesc situaţia şi acest lucru creează o angoasă. Sunt paralizat 
de incertitudine. Îndoiala mă determină să mă agăţ de persoane sau de lucruri. Îmi refulez emoţiile 
şi acest lucru mă determină să trăiesc într-un mod supcrfîrial. 

Accept să devin conştient de faptul că merg în prea multe direcţii în acelaşi timp şi îmi acord 
timpul necesar de a-mi redobîndi echilibrul. Ascult mesajele pe care mi le transmite corpul şi accept 
să îmi acord mai mult timp şi lucruri dulci. Îmi iau răgazul să savurez tot ceea ce este frumos şi 
bun în viaţă. Îmi identific clar priorităţile şi îmi afirm alegerile cu convingere. Continui să merg 
mai departe ştiind că eu sunt Stăpânul vieţii mele. Nu mai trebuie să aştept aprobarea celorlalţi, 
mai ales pe cea a părinţilor mei. Accept să fiu diferit şi faptul că merit sa fiu fericit. Îmi deschid 
inima pentru a primi iubire şi bucurie în viaţa mea.”[5] 

 

Ziua de 8 februarie este dedicată pasiunii. Acum Luna va trece prin opoziția cu Pluton și, știm, 

de fiecare dată când se întâmplă lucrul acesta, emoțiile personale explodează. Mai sunt și alte ipostaze 

când pasiunile se pot exprima în alt mod. Pe crucea cosmică pe semne cardinale, ce are, printre altele, 

și această relație proastă a Lunii cu Pluton, lumina este inversată, coloritul ei este folosit într-un mod 

păgubos, iar starea psihică, privită ca o consecință a acestora, se schimbă. 

Nu greșim dacă analizăm cu mai multă atenție putere anturajului. Nu greșim dacă îi punem 

acestuia în spate acuzații pe care nu le putem demonstra în momentul acesta. Ziua de 8 februarie este 

dominată de emoții și din această cauză explicațiile raționale nu prea au înțeles sau sunt construite cu 

mare dificultate. În prima parte a zilei când vom fi dominați de trigonul Lunii cu Neptun, unghi care 
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face o legătură interesantă cu ceea ce s-a consumat pe 7 februarie, greșim în încercarea de a face un 

lucru bun, de a duce mai departe demersuri care au fost specifice zilei de 7 februarie. Momentul acesta 

însă, deși la momentul respectiv vom crede altceva, nu este de succes. Binele pe care vrem să-l facem 

acum, fie nu a fost cerut, fie nu este ceea ce credem noi. Astfel, apare o întârziere în acțiunile dominate 

de această calitate, de această intenție, și ajungem în a doua parte a zilei cu nervii întinși la maxim. A 

doua parte a zilei debutează cu opoziția Lunii cu Pluton deci există toate prerogativele necesare pentru 

ca un conflict de proporții să se producă. 

Înțelegem de aici că există o comandă de care trebuie să ținem cont în prima parte a zilei 

pentru a nu intra într-un derapaj accentuat. Vom fi tentați să facem un compromis pentru a scoate la 

lumină un adevăr, dar trebuie să ne gândim de mai multe ori dacă nu cumva reacția pe care o avem 

nu este prea emoțională și lipsește acel gând care să ne permită să ne oprim când trebuie, care să ne 

faciliteze autocenzura. Este clar, în general, nu doar din acest exemplu, că pasiune fără autocenzură 

înseamnă dezordine. 

Și în a doua parte a zilei există o încurajare în a ne exprima mai mult emoțional decât rațional, 

în a ne deschide aripile emoțiilor chiar dacă acestea nu sunt corecte. După opoziția Lunii cu Pluton 

va trebui să trecem prin alte două unghiuri negative, aferente careurilor pe care Luna le împlinește cu 

Uranus și, respectiv, Jupiter. Avem și un ajutor, trigonul Lunii cu Chiron, dar acesta va putea fi folosit 

doar de cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. 

Acest unghi bun dintre Lună și Chiron se referă la înțelegere, la integrare, la acceptarea 

recomandărilor, sfaturilor, ca și cum acestea reprezintă ceea ce am cerut cu adevărat. Din această 

relație mai transpare și o înțelepciune de viață, însă, cum este de așteptat, la aceasta ajung oamenii 

care au avut preocupări în sensul acesta până acum. 

Asta înseamnă că momentul acesta, va obosi îndemnându-ne să ne proiectăm realizările în 

viitor pentru că prezentul este mult prea dureros sau obositor. Deși se apelează la exterior pentru un 

ajutor, acesta este judecat, este criticat și nu avem puterea să extragem din tranzitul Lunii prin zodia 

Rac romantismul și sensibilitatea, ci vom lua de-acolo nemulțumirea specifică acestei zodii. Dacă 

sunt îndeplinite anumite condiții, dacă nu ne pierdem cu firea și nu visăm la realizări care, după cum 

sunt semnele de acum, se obțin destul de greu, reușim să intrăm în posesia unei puteri speciale, cea a 

răbdării. În cazul celor care sunt de felul lor răbdători, ce ar putea în această zi să treacă și ei prin stări 

de iritare, înclinația lor spre răbdare le permite să revină la starea inițială cu mai mare ușurință. Pentru 

ei există și o etapă și  mai frumoasă după: căldura sufletească. Pe 8 februarie avem ocazia să vedem 

dacă lucrăm cu seriozitate în sensul acesta, că poate exista un beneficiu dincolo de răbdare, că 

răbdarea nu este doar chipul desenat din crăpăturile palmelor. 

 
„El era un terapeut în floarea vârstei, specializat în psihanaliză, care credea totuşi că 

abreacţia era cheia spre creştere. În munca sa cu pacienţii, accentua întotdeauna importanţa 
intrării lor în acord cu propriile sentimente, împingându-i mereu spre catharsis. Totuşi, lăcând 
acest lucru, el neglija total analiza transferului. Era de părere că odată ce pacienţii se deschideau 
către sentimentele lor, apărările lor defectuoase aveau să dispară automat si că ei urma să dezvolte 
„în mod firesc" modalităţi mai sănătoase de a se raporta la ei înşişi, la carierele lor, la prieteni şi 
la cei dragi. Se mândrea cu terapia sa de scurtă durată, pentru că nu lucra cu nimeni mai mult de 
un an de zile. 

O tânără femeie a fost în terapie la el aproape un an, pentru a-şi rezolva problemele legate 
de depresie şi de mâncatul compulsiv. Folosind metode gestaltiste şi de bază timp de câteva luni, a 
făcut-o să ţipe şi să strige, exprimându-şi astfel sentimentele legate de abuzul din copilăria ei 
timpurie. I-a oferit apoi terapie suportivă timp de alte câteva luni. Mai precis, prin abreacţie s-a 
eliberat mult din ceea ce fusese reprimat şi acest lucru a contribuit semnificativ la a o vindeca de 
depresie. Terapia suportivă a ajutat-o să aibă voinţa de a-şi controla mâncatul compulsiv. Totuşi, 
neglijând să-i analizeze transferul, mai ales derivatele anal-compulsive şi oedipiene, care se 
recreaseră în relaţia ei cu terapeutul, el nu a reuşit să-i ofere în mod real înţelegerea, capacitatea 
şi încrederea de care avea nevoie pentru a funcţiona mai aproape de nivelul potenţialului ei real. 
De fapt, el o făcuse să se deschidă şi o trimisese înapoi în lume cu sugestia că lucrurile aveau să fie 
nemaipomenite de atunci înainte. 
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Totuşi, compulsia ei de a repeta anumite pattern-uri sadoma-sochiste de a relationa cu 
bărbaţii cu care se întâlnea a continuat mult timp după terminarea terapiei. Câţiva ani mai târziu, 
a revenit la terapie, de data aceasta cu un psihanalist, pentru a da de capăt acestei probleme. 

Primul ei terapeut privea cu scepticism analiza, pentru că era fiul unei psihanaliste, o 
femeie care şi-a analizat fiul de-a lungul întregii sale copilării, pentru a-l putea permanent 
manipula şi a se amesteca în viaţa sa personală. Terapeutul, la rândul său, în analiza sa, îşi alesese 
un analist mai în vârstă care, tot ca el, găsea diferite motive să respingă analiza transferului: 
sentimentele sale nerezolvate cu mama sa şi cum îi afectau ele relaţiile din prezent erau total 
ignorate sau discutate superficial. În plus, terapeutul nu-şi rezolvase niciodată frica de intimitate. 
Refuzând să analizeze transferul, el îşi ţinea pacienta la distanţă (la fel cum îl ţinuse şi mama sa 
pe el). Astfel, făcând terapie în acel mod, realiza de fapt un acting out al sentimentelor sale de 
contratransfer, recreându-şi propria compulsie la repetiţie pe socoteala pacienţilor.”[11] 

 

Pe 9 februarie când Luna va intra pe zodia Leu evenimentele care ne-au dat de furcă până 

acum se transformă într-o binecuvântare. Acum, în viforul războiului, în confruntările cele mai acide, 

individul are puterea de a se observa pe sine, de a constata anumite calități la el, de a înțelege că poate 

să facă mai mult, că este încurajat să facă mai mult și că nu trebuie să țină cont de micile răutăți ale 

celor din preajmă. Puterea aceasta sporită va fi susținută prin intenție proprie până undeva spre finalul 

acestei luni. Aceste mici răutăți sunt susținute de relația bună pe care Luna o are acum cu Lilith și, 

implicând și planetele Venus și Marte, pe de o parte, dar și planeta Mercur, de partea cealaltă, ne 

întâlnim din nou cu o configurație numită zmeu care încearcă să rezolve prin metode mai puțin corecte 

o problemă de limbaj. 

Cu cât spun despre ei 

înșiși că sunt mai simpli, cu cât 

vor avea mai multă îndrăzneală în 

genul acesta de confruntări sau de 

interacțiune, oamenii se vor simți 

mai încurajați să ia decizii. 

Desigur, 9 februarie este o zi de 

putere, nu de decizie și acțiunile 

la care se face trimitere mult prea 

ușor acum sunt în general 

reprezentative la capitolul eșec. 

Am văzut și în analiza aceasta, 

dar și în prezentarea generală a 

anului anterior, anul dihotomiilor 

periculoase, că întotdeauna 

abuzul de încredere, impulsul de 

a domina abuziv părerile 

celorlalți sunt preocupări ale 

celor care vor să se bucure de 

beneficii fără să muncească. Luna 

din Leu are aceste înclinații și 

pentru că primul aspect pe care îl 

are de împlinit în această zodie este opoziția cu Mercur din Vărsător, lenea va fi ascunsă în spatele 

unor explicații savante. Acest limbaj complicat încurajează în a folosi metode care nu sunt corecte. 

Nu este prima dată când trecem prin opoziția Lunii cu Mercur, însă, de această dată, în derapajele 

verbale pe care ni le cunoaștem, în carențele informaționale pe care am încercat, adeseori, să ni le 

completăm prin discuții cu ceilalți sau prin studiu, apare un nou element: tendința de a păcăli. Acum, 

pentru că Luna neagră, că ea este principala vinovată, are din primit unghiuri pozitive cu planetele 

Venus și Marte, ecoul acestor minciuni se întoarce către cel care le emite. 

Totuși, evenimentul principal pe care-l consultăm din efemeridele zilei de 9 februarie este 

sextilul Soare-Uranus. Acest raport benefic permite Soarelui să medieze opoziția pe care Uranus și 
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Jupiter o formează de ceva timp, iar asta înseamnă că avem posibilitatea de a lucra și pe un nivel 

superior, de a construi punți de încredere și eficiență, de a depăși obstacole sociale prin istețime, 

inspirație, farmec personal sau temperament frumos. Evenimentele dominate de acest sextilul dintre 

Soare și Uranus sunt purtătoare ale unui mesaj special. Avem ocazia să descoperim cum anume am 

greșit față de alții, nu doar să facem un inventar al greșelilor personale, care sunt puterile pe care le 

admiram cel mai mult la alții și, pentru că există și un suport comunicativ major din partea celorlalte 

evenimente astrale specifice acestui moment, să putem să și explicăm lucrul acesta frumos și 

inteligibil. 

Ceea ce putem rezolva în momentul acesta ține mai curând de evenimentele care s-au agravat 

prin ofensă, prin mânie, prin decepții care au fost accentuate de lipsa de comunicare. În momentul 

acesta comunicarea nu se află la nivelul cel mai înalt, nu ne putem baza pe faptul că avem cuvintele 

la noi și le așezăm foarte ușor într-o ordine menită să construiască fraze cuprinzătoare și profunde. 

Avem însă intenția de a transfera un mesaj, de a explica, de a participa la un schimb de experiență 

frumos. 

Persoanele care vor să lucreze pe un nivel superior, care nu țin cont de răutățile, ce prind acum 

viață din nimic, vor folosi aceste unghiuri frumoase, în special sextilul Soarelui cu Uranus, pentru 

comunicare între planuri. Putem aminti aici intuiția folosită pentru a iniția un traseu nou,  pentru a 

face o mare descoperire, viziunea prin care sunt văzute mult mai clar etapele viitoare, cunoașterea 

contemplativă prin care gustăm din starea de martor, cea care în anul anterior, spre care ne îndreptăm 

acum atenția foarte ușor, a contat atât de mult. 

 
„Dacă Stonehenege este cel mai faimos cerc de pietre din Marea Britanie, cercul de la 

Castlerigg, de lângă Keswick, în District Lake, este cel mai „eteric". Situată într-o vale deschisă, 
înconjurată de dealuri, această construcţie megalitică pare destinată anume pentru a fi 
imortalizată în cărţile poştale ilustrate. Acesta este ţinutul lui Wordsworth, Coleridge şi al poeţilor 
romantici, dar cu multe secole înainte a oferit adăpost unui neam foarte creativ. 

Cercul de piatră Castlerigg, cunoscut, de asemenea, şi sub numele de Cercul druizilor sau 
Keswick Carle, este unul dintre cele mai vechi din Marea Britanie. A fost construit cu aproximaţie 
în anul 3000 î.Hr. şi este alcătuit din 38 de pietre de diferite mărimi, amplasate într-un cerc uşor 
oval. Cea mai mare piatră are peste doi metri jumătate înălţime, însă maloritatea dintre ele nu 
depăşesc un metru şi jumătate înălţime. Chiar dacă cinci dintre pietre s-au prăbuşit, aşezământul 
este într-o stare foarte bună şi se remarcă în mod special printre cercurile de piatră din Marea 
Britanie. 

În interiorul inelului de piatră, alte zece pietre formează o figură rectangulară, numită 
„Peştera”. În centru se află o movilă, ceea ce sugerează că poate fi o cameră mortuară. Nu se ştie 
cu precizie pentru că aşezământul nu a fost niciodată excavat în mod profesionist, singurele 
cercetări arheologice care s-au întreprins n-au făcut decât să înlăture stratul superficial de 
mangal. 

La fel ca şi în cazul Stonehenge, aşezământul are proprietăţi deosebite care fac din el un loc 
potrivit pentru a fi un observator astronomic, cu toate că o piatră ascuţită nepolizată, găsită lângă 
cerc sugerează că acesta ar fi putut funcţiona ca un centru comercial al zonei în perioada neolitică. 
Potrivit uneia dintre legende, aşezarea pietrelor nu s-a făcut după un plan anume, ci numai ca să 
sperie şi să transforme în stană de piatră un monstru local. 

Dintre toate supoziţiile despre destinaţia şi utilitatea cercului de piatră de la Castlerigg, cea 
mai plauzibilă pare a fi aceea că a reprezentat un focalizator al comunităţii locale şi că era folosit 
atât în scopuri comerciale, cât şi religioase şi tribale. 

Deocamdată ne mărginim doar să admirăm aceste pietre impunătoare, ce reprezintă una 
dintre cele mai timpurii structuri gândită şi executată de către om, amplasată într-o zonă cu un 
peisaj de o frumuseţe unică.”[7] 

 

Ultima zi a acestei decade ne îndeamnă la revoluție. Nu există un unghi specific acestui 

moment care să întrețină ideea de revoltă, de schimbare, de distrugere a structurilor vechi sau de a 

scoate la lumină ceea ce a fost pregătit din timp. Cele două unghiuri care se împlinesc la grad perfect 

astăzi nu pot susține o ambiție atât de mare, ele nu reprezintă decât vârful unui mare edificiu care a 

activat până acum într-o zonă întunecată. Cele două unghiuri sunt pozitive, însă vibrația acestei zile, 
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tocmai pentru că închide cercul circumscris unor evenimente aferente celor 10 zile ale decadei 

transformă elementele pozitive în surse de responsabilizare, în avertismente referitoare la faptul că 

urmează o perioadă de restricție, de perspectivă despre care nu știm prea multe lucruri. Mesajul acesta, 

care face trimitere la ceea ce este necunoscut și trebuie să se consume în viața proprie, răscolește o 

teamă care a fost prezentă de-a lungul întregii decade, la grija că marile evenimente ale vieții sunt 

tulburate sau compromise de atracții ciudate, neputința de a surprinde esența lucrurilor, dar și 

convingerea că fără efort nu ajungem la destinație. Acum toate acestea prind viață fără să existe un 

factor de reglare. Asta înseamnă că mulți se vor comporta ca și cum le este permis să spună orice, să 

facă orice, să declare, să atace și, la sfârșit, să se aștepte ca toți din jur să se comporte ca și cum totul 

a fost un joc, o distracție. 

10 februarie trebuie să devină o zi în care ne îmbogățim limbajul, ne dezvoltăm vocabularul 

sau descoperim noi modalități de construcție a frazei. Termenul trebuie să reprezinte acum puterea 

personală, construcția frazei trebuie să sublinieze complexitatea gândirii, iar rezultatul să ne 

vorbească despre karma, despre destin, despre menirea fiecăruia, dar nu neapărat după părerile pe 

care o asemenea creație le smulge celorlalți, ci prin impactul pe care-l are asupra limbajului celorlalți, 

asupra gândirii lor sau asupra meditațiilor existențiale pe care orice destin le are incluse, asupra 

dezvoltării celorlalți. 

Dacă în prima parte a zilei trigonul dintre Luna și Marte subliniază lupta pentru victorie, 

pentru faimă pentru recunoaștere, depășirea evenimentelor sociale care, prin concentrare sau 

repetitivitate, întrețin îngrijorarea, în a doua parte a zilei, prin sextilul lui Mercur cu Venus, 

descoperim acea latură frumoasă a sufletului, a emoțiilor sau a gândirii de care ne vom folosi pe viitor. 

Cine nu descoperă ceva bun la el însuși va avea motive de îngrijorare în plus față de ceea ce îi oferă 

comunitatea. 

Cel care lucrează cu energia sau este implicat într-un proces de cercetare spirituală va înțelege 

că maniera aceasta de a lucra cu sine, îndemnul acesta de a face un salt, răbdarea pe care comunitatea 

o are față de limitele individului, permisivitatea ce îi este arătată acum, sunt semne clare ale faptului 

că lucrează într-un alt registru. Cine nu conștientizează lucrul acesta va avea nevoie să se descopere 

pe sine așa cum este și abia mai târziu să vadă cum anume trebuie să lucreze cu ceea ce descoperă. A 

nu împlini această condiție înseamnă a ne apropia de regret, a corecta lucruri mărunte și a le prezenta 

pe acestea în mod disproporționat, ca și cum sunt, în mare, edificii ale umanității, realizări exemplare 

ale unui destin colosal. Este adevărat, și în zona aceasta trebuie să existe hotărâre, și în segmentul 

acesta avem de-a face cu o explorare a simțurilor. Nu trebuie să uităm însă că ne aflăm într-o lună 

care ne îndeamnă să facem sinteze prin emoții tulburătoare. Materialul acesta dureros are integrat un 

element magic, miraculos, poate chiar piatra filozofală, cea care s-a ascuns în spatele acestor reacții 

ignorante susținute de inexistența nivelului adecvat de conștiință. În momentul în care apare 

conștientizarea puterilor personale, în momentul în care acestea sunt și integrate corect, piatra 

filozofală iese la lumină pe baza celor indicate mai sus, dar și pentru că are garanția că nivelul de 

conștiință va folosi toate veleitățile sale. De aici înțelegem că demonstrațiile acestei decade nu vor fi 

decisive pentru o perioadă îndelungată, ci doar condiția pentru ca altele, mult mai importante, mai 

profunde și mai valoroase, să se exprime. 

 
„Ce au în comun Descartes şi compozitorul austriac Joseph Haydn? Îndrăgitul muzician — 

primul mare maestru al simfoniei şi cvartetului, căruia Mozart îi spunea „Papa Haydn“ — a murit 
la 31 mai 1809, la 77 de ani. Unsprezece ani mai târziu, sicriul lui Haydn trebuia mutat din 
mormântul iniţial de la Viena la Eisenstadt, un oraş la 35 de kilometri sud-est, unde locuise timp 
de treizeci de ani. Dar, înainte de a face această mutare, sicriul a fost deschis, dezvăluind asistenţei 
oripilate faptul că, sub peruca albă a compozitorului, nu era nimic. 

O anchetă judiciară a condus la un dubios cerc frenologic vienez al discipolilor unui oarecare 
Franz Joseph Gali. Ei susţineau că facultăţile spirituale şi mentale pot fi deduse studiind mărimea 
şi forma creierului şi a craniului. În 1802, aşa-zisul „sistem Gali“ fusese interzis prin decret 
imperial. Interdicţia, însă, nu i-a descurajat pe aderenţii acestei bizare pseudoştiinţe, şi au 
continuat să circule zvonuri despre morminte profanate de căutătorii de capete. 

Deşi doi dintre frenologi au recunoscut că temporar au fost în posesia capului lui Haydn, 
poliţia austriacă nu a reuşit să-l găsească. Pur şi simplu dispăruse. 
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în 1895, craniul lui Haydn — după mai multe „opriri“ pe drum — a apărut printre obiectele 
unui profesor de anatomie. La moartea acestuia, fiii lui au dăruit relicva Societăţii Prietenilor 
Muzicii. Au mai trecut apoi încă 59 de ani până când aceste ciudate peregrinări s-au încheiat, şi în 
cele din urmă craniul şi trupul lui Haydn au fost reunite.”[14] 

 

Prima decada lunii februarie creează, astfel, condițiile necesare pentru ca trecerea Lunii negre 

de pe zodia Scorpion pe zodia Săgetător să se împlinească în cele mai bune condiții. Este adevărat, 

pentru mulți pasionați de astrologie acest eveniment va fi primit cu brațele deschise pentru că aduce 

o eliberare de 

tensiunile 

epuizante, de o 

stare de viciu, nu 

doar de câteva 

greșeli, cu toate 

că lucrurile 

acestea negative, 

prin caracterul 

lor lipicios, se 

transformă în 

lucruri ce devin 

negative prin 

trepidațiile pe 

care le provoacă. 

Există o mare 

bucurie față de 

acest eveniment 

pentru că 

diferența majoră 

dintre cele două poziții arată că, pe Scorpion, Luna neagră a activat cu precădere într-o zonă 

întunecată, în timp ce pe Săgetător este obligată să lucreze la vedere, desigur cu aceleași mijloace sau 

ducându-le mai departe într-o nouă zonă pe cele pe care le-a lucrat până acum. Nu este exclus ca 

multe dintre problemele care erau ascunse și care nu s-au înmulțit tocmai pentru că lucrau într-un 

plan ocultat, să se înmulțească acum prin faptul că sunt expuse opiniei celorlalți. Lucrul acesta sperie 

pentru că ar putea ușor să treacă drept complicații cotidiene, stresul generat de societatea de consum 

sau efecte ale răutății celorlalți. Prima decadă a lunii februarie pregătește toate lucrurile acestea 

îndemnându-ne să ne facem un inventar al atracțiilor ciudate, să vedem când anume trebuie să sperăm 

într-o schimbare rapidă și mai bună, când trebuie să analizăm situațiile pe care le parcurgem pentru a 

vedea de ce ni se întâmplă în felul acesta și de ce trebuie să trecem prin aceste experiențe cu acești 

oameni. Nu în ultimul rând, prima decadă a lunii februarie, tocmai pentru că reprezintă doar un 

fragment din sintezele pe emoții tulburătoare, ne aduce în fața unor evenimente care să ne compromită 

încrederea în sine. Nu ne întâlnim cu emoțiile negative pentru a ne speria sau pentru că cineva dorește 

să ne pedepsească. Le întâlnim pe acestea pentru a vedea ce ascund de fapt, care este miezul la care 

nu avem acces pentru că acestea s-au transformat într-un strat mult prea rezistent. 
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Decada a II-a  (11 – 20 februarie 2017) 
Trepidații. Se închina un imn pentru o pierdere. Nevoia de mai 

mult  completează ce s-a stricat. 
 

DECADA NR. 5  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   18 21-30 iunie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 5 11-20 februarie 

 

Intensitate. Amintirile joacă un rol foarte important. Relațiile sociale sunt interpretate după 

melancolie sau criză. Autoizolare. Sunt favorizate proiectele celorlalți. Se caută liniștea. Spiritul de 

contradicție nu ajută la nimic. Întâlniri stranii. Asumarea responsabilității. Contextul general 

lansează mesaje confuze. Muncă în favoarea comunității. Perseverență. Inteligență practică. Lumea 

concretă devine o mare apăsare. Se caută o schimbare. Întâlnirea cu o formă ciudată de poală. 

Confuzie. Încercări majore. Restricție pe baza unor recomandări greșite venite din exterior. Scăderea 

tonusului. Prea multe vorbe. Consultații ciudate. Circumstanțele atenuante sunt evitate. Risc de 

implicare emoțională. Dificultăți de înțelegere. Confuzie. Se pornește pe un alt drum. Idei 

distructive. Soluții ciudate. Somnolență. Egoismul supraviețuiește foarte ușor. Detașare de 

probleme. Coincidență stranie. Creștere pentru succesul celorlalți. Suprasolicitare. Tensiune internă. 

Represalii. Viața întâlnește un obstacol. Demersurile personale intră în criză. Se discută prea mult. 

Obstacol social. Eliberare de o mare problemă. Deviație de la cale pentru soluționare colectivă. 

Instabilitate. Reabilitare. Tensiune internă. Greutăți inutile. Segregare. Indecență. Seriozitatea este 

pusă la încercare. Conduită complicată. Ridicarea nivelului de percepție prin relaționare. Schimb de 

experiență. Valorile personale sunt esențiale. Se merge mai departe. Asocierile sunt foarte bune. 

Spirit critic. Automatism. Frica devine un obstacol major. Impresii morale greu de încadrat. 

Interpretare subiectivă. Tentativă de abuz. Se consuma prea mult. Atitudine explozivă. Neglijență. 

Exercitarea unei profesii la o limită inferioară. Decizii importante schimbate de dragul unui moft. 

Se atentează la opoziție socială a unui cunoscut. Chimion. Răzbunare. Totul este studiat în detaliu. 

Viziunea de ansamblu ajută. Promovare. Lipsă de considerație față de munca altuia. Este promovată 

o minciună. Se erodează relație. Apar variante mai bune. Spiritul practic devine o ispita. Conjuncturi 

sociale complicate. Forța morala și bunul simț devin constructive. Nevoie de stabilitate. 

Complicațiile sunt greu de încadrat. Bunăvoința. Ispită. Gânduri de autonomie. Fapte de izolare. 

Valorile sufletești sunt în criză. Se joacă o carte. O luăm de la capăt. Succes prin prospectarea noului. 

Apar noi furtuni. Atitudinea distorsionată. Oamenii se stăpânesc foarte greu. Incapacitate de muncă. 

Pericol venit pe calea aerului. Faliment. Delăsare. Pericol. Profunzimile nu sunt apreciate. 

Schimbare. 

 

A doua decadă a lunii februarie este un interval foarte îndrăzneț, care ne permite să ne punem 

în valoare mult mai bine aptitudinile pe care nu am reușit să le utilizăm prea bine în intervalul cuprins 

între începutul acestui an și prima decada lunii februarie. Ceea ce avem de înfăptuit în această a doua 

decadă a lunii februarie va semăna cumva cu începutul anului. Judecând după faptul că, de fiecare 

dată, începutul anului conține interferențe între trăsăturile anului anterior și trăsăturile anului în curs, 

momentul acesta vine cu o schemă nouă, cu un simț al datoriei destul de dezvoltat, cu atracția către a 

elogia ceea ce trebuie să devină spre finalul anului în curs un element de referință. S-ar putea ca multe 

lucruri din cele pe care le parcurgem acum să ne lase impresia de rușine, să ne facă să credem că, în 

realitate, nu construim un edificiu foarte important, ci distrugem unul, îi facem pe oameni să se simtă 
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inferiori, să creadă că li se încalcă un drept, că nu își ating scopul propus în luna anterioară indiferent 

ce-ar face. Există această forță teribilă care vine din zona publică și care va fi coordonată în special 

de vibrația Lunii negre. Până pe 14 februarie Luna neagră își va încheia tranzitul său prin zodia 

Scorpion, urmând ca în noaptea de 13 spre 14 ianuarie să treacă pe zodia Săgetător. Apoi, în ziua 

următoare, pe 15 februarie, Junon se va afla într-o dispunere pozitivă cu Axa Dragonului, iar acestea 

par să fie elementele definitorii ale acestei decade. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta pare să ne creioneze o direcție pe care am refuzat-o pe finalul 

anului anterior, care s-a reiterat la începutul acestui an și pe care vrem acum s-o facem mult mai bună, 

mult mai eficientă sau un element de referință pentru dimensiunea personală. Luna neagră se schimbă, 

trece dintr-o zodie într-alta, și vom traversa în această decadă, plasată într-o lună în care emoțiile sunt 

tulburătoare, momente spectaculoase, dar care vor fi privite de fiecare în parte doar din punct vedere 

emoțional. 

 

Prima zi a acestei decade este rezervată gândirii. În momentul acesta avem o perspectivă de-

a dreptul încurajatoare față de ceea ce vom avea de înfăptuit spre finalul primei jumătăți a anului, 

adică pe finalul lunii iunie. Am văzut, nu este o noutate pentru noi, cei care studiem astrologia, că în 

ultimii ani această decadă de final al lunii iunie a reprezentat un element de referință. Pentru anul 

2017, momentul acesta de referință face trimitere la nevoia de dreptate privită într-un mod aparte. 

Amintirile vor juca un rol foarte important și, prin intermediul acestor amintiri, oamenii vor încerca 

să extragă de aici lucruri care par să fie esențiale, care să anuleze o confuzie, care să ne trimită cu 

gândul la faptul că dacă suntem puternici, agresiv sau mult prea legați de factorul tradițional, vom 

reuși să învingem o tentație. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 11 februarie se va împlinii Luna 

plina, cea care are Luna pe zodia Leu și Soarele pe zodia Vărsător, ceea ce va accentua această latură 

emoțională, adică va duce la o intensitate foarte mare una din trăsăturile generale aplicată acestei luni, 

cea referitoare la emoțiile tulburătoare. 

Luna se află acum în zodia Leu și pentru că, din această poziție, ne pregătește pentru ceea ce 

va însemna conjuncția cu Capul Dragonului, ce se va împlini tot pe 11 februarie, cu puțin timp înainte 

ca această zi să se încheie, schema personală de lucru face trimitere la o atitudine necugetată, la ceea 

ce oamenii ar trebui să împlinească fără prea mult efort, fără ajutor, doar ca urmare a unui impuls 

venită dintr-o zonă personală. Ziua de 11 februarie este însă mult prea puternică, agresivă și care va 

conține elemente mult prea importante pentru ca o simplă poziție a Lunii pe zodia Leu să rezolve 

toate aceste neajunsuri. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 11 februarie se va împlini și trigonul 

Soarelui cu Jupiter, eveniment care se încadrează perfect, cumulând și cu Luna plina, într-o 

configurație numită dreptunghi mistic. Luna plină și opoziția lui Uranus cu Jupiter reprezintă cele 

două diagonale ale acestui dreptunghic, adică cele două tipuri de condiționări pe care le vom parcurge 

în această perioadă. Luna plină ridică la un nivel foarte înalt expresia personală, în timp ce opoziția 

lui Uranus cu Jupiter arată că această nemulțumire personală nu primește acceptul comunității, nu 

poate să favorizeze un succes personal pe baza a ceea ce am invocat sau am cerut la începutul anului. 

Gândurile pozitive sunt împlinite de Soare și Lună, adică mesajele acestea țin de comunicare, de 

transfer de informații sau de dimensiunea individuală a demersurilor în care suntem implicați. 

Avem acum un simț artistic aparte, o nevoie stranie de a împărtăși celorlalți din secretele 

proprii, de a visa la o realizare foarte importantă, de a împărți bunurile personale, iar asta pentru a 

împlini un deziderat care nu a fost luat în considerare la începutul acestui an. Devizele personale, 

schema pe care vrem să o punem în aplicare în momentul acesta, face, însă, trimitere la o zonă de 

criză. Atât opoziția dintre Lună și Soare, dar și opoziția dintre Uranus și Jupiter, scot în evidență o 

tulburare de comportament, o zonă care nu se poate încadra în schema generală a anului 2017, ceea 

ce ar putea să aducă complicații legate de proiect pe termen lung și dificultăți în a înțelege ce avem 

de făcut în momentul acesta pentru a nu fi nevoie să așteptăm încă un an până la soluționare. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele pentru acțiune fac trimitere către ceea ce se va consuma pe 

finalul lunii iunie, iar sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, fac trimitere la decada în curs. 

Ceea ce experimentăm în momentul acesta ar trebui să ne ducă spre cunoaștere, spre înțelegere 

profundă, spre a conștientiza care este jocul de rol pe care trebuie să-l îndeplinim acum. Există o 
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anume confuzie care trebuie rezolvată și care ia acum proporții speciale. În a doua parte a zilei Luna 

va trece pe zodia Fecioară ceea ce va aduce probleme în comunitate, dificultatea de a duce mai departe 

un mesaj, o anume confuzie legată de muncă, perseverență sau respect față de efortul celorlalți. Spre 

seară, ca ultim aspect, Luna va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului, ceea ce înseamnă inițierea 

unui nou ciclu draconitic. Ceea ce până acum era creionat drept element concret, de muncă, efort sau 

de sârguință, se transformă într-un efort de cunoaștere. Nu se știe dacă această inteligență practică ar 

putea să îi mulțumească pe ceilalți, nu se știe dacă perseverența la care facem trimitere pe 11 februarie 

se încadrează perfect în directivele acestei decade, cea care încearcă să ne arate că momentul acesta, 

este cel mai important al lunii februarie. 

 
„Glenn Millor era îndreptăţit sa fie mândru de contribuţia sa la efortul de război; simţea ca 

orchestra sa le aducea trupelor americane ceva din atmosfera de acasă. Cel mai minunat sunet 
care putea fi auzit la concertele sale, spunea Glenn, era „reacţia a mii de soldaţi are ovaţionau, cu 
strigate asurzitoare, aproape isterice de fericire, fiecare melodie". 

Înaltul Comandament american acorda mare importanţa moralului trupelor şi se preocupa 
să aducă personalităţi din lumea teatrului, filmului şi a radioului pentru a întreţine trupele atât în 
timpul antrenamentelor pe teritoriul american, cât şi mai târziu pe teatrul de război european. 
Printre starurile cele mai îndrăgite se număra şi Marlene Dietrich, nemţoaică prin naştere, are 
interpretase un rol bine ales în filmul Follow the Boys. Africa de Nord a reprezentat punctul de 
plecare într-un turneu amplu al taberelor militare care a purtat-o prin mai multe ţâri europene. 
Aici, în mijlocul uralelor şi al aplauzelor, ca şi-a făcut apariţia pe scena purtând o uniformă kaki 
bine mulată, care lăsa să i se întrevadă discret picioarele faimoase; şi-a subjugat apoi auditoriul 
cu vocea sa răguşită interpretând cântece precum The Boys în the Back Room. Actriţa nu a cerut 
un tratament special şi adeseori mânca alături de trupe din porţiile raţionalizate. Zvonurile 
răutăcioase care susţineau că Diet-rich fusese trimisă să ridice moralul trupelor „dezveli n-du-şi 
picioarele“ au fost curând stopare când s-a văzut cât de devotata era artista efortului de război. 

Importanţa muzicii şi a divertismentului în menţinerea moralului armatei a fost recunoscută 
şi de Germania. Încă din octombrie 1939 — la numai o lună de la izbucnirea războiului — nemţii 
au început să transmită o emisiune intitulată „Un concert la cererea dumneavoastră pc toate 
fronturile“. Pe lângă melodiile preferate solicitate de trupe, programul mai transmitea mesaje şi 
urări de la şi către familiile acestora. 

Un cântec îndrăgit în timpul celui de Al Doilea Război Mondial a reuşit să traverseze frontul 
din tabăra forţelor Axei în cea a Aliaţilor. Nostalgica melodie a lui Laie Andersen despre un soldat 
care îşi ia ramas-bun de la mireasa sa la poarta garnizoanei, Lili Marleen, a fost în cele din urmă 
considerată demoralizatoare pentru trupele germane şi interzisă de cel de Al Treilea Reich în 1942. 
Din acel moment, în versiunea engleză, a devenit extrem de populară printre trupele 
americane.”[14] 

 

Ultimul aspect al zilei de 11 februarie reprezintă inițierea unui nou ciclu draconitic, adică 

deschidea către noi oportunități, privirea aruncată foarte departe, nu doar fizic, nu doar spre oameni 

situați pe un nivel social foarte înalt, ci și foarte departe în timp. Schema aceasta pe care o primim 

din ecuația astrală aferente zilei de 11 februarie devine un element de referință pentru ceea ce avem 

de făcut de-a lungul acestei decade. Perspectiva sintezelor pentru acțiune se întinde până la finalul 

lunii iunie, când Jupiter nu va fi în trigon cu Soarele, așa cum este acum, ci în careu cu Junon. Acum, 

când Junon abia a intrat pe zodia Capricorn, etaloanele de gândire nu sunt foarte bine elaborate, adică 

nu ne-am obișnuit foarte bine să fim rezervați, să ne retragem din anumite conversații, să fim reținuți 

la vorbă și la comportare, ci avem în continuare active obiceiuri pe care le-am cultivat în prima lună 

a acestui an sau chiar pe finalul anului anterior. De aici deducem că momentul acesta de început, de 

inițiere a ciclului draconitic, vine cu scheme spirituale, cu etaloane de gândire care se încadrează 

destul de dificil în nevoile de acum. Una gândim și alta trebuie să facem, una sperăm și alta se 

întâmplă. Nu este de mirare că se întâmplă lucrul acesta pentru că imediat ce Luna s-a desprins de 

conjuncția cu Capul Dragonului, trebuie să treacă prin opoziția cu Neptun. De aici înțelegem că 

obiectivele pe care ni le stabilim, chiar dacă sunt sufletești, morale, chiar dacă ele au incluse etaloane 

frumoase, chiar dacă ne ajută să privim foarte departe, nu ne ajută să rezistăm opoziției sociale, să ne 
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clarificăm ceea ce nu s-a putut rezolva într-un timp mai lung, cu ajutorul celorlalți sau fără o opoziție 

atât de mare din partea lor. 

Pentru a depăși momentul acesta mulți oameni se gândesc că poate ar trebui să fie mult mai 

selectiv, să accepte că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le îndeplinească prin restricție, nu doar 

prin toleranță, nu doar prin susținerea comunității. A trece prin opoziția Lunii cu Neptun înseamnă a 

ne întâlni cu o formă de respingere pe care să o recunoaștem foarte bine și căreia nu i-am găsit încă 

o soluție. La modul concret aceste dezamăgiri sunt în legătură și cu așteptări nerealiste pe care le 

avem din partea celorlalți, cu momente în care n-am fost suficient de coerenți, nu am adoptat un 

comportament nepotrivit, poate chiar am dezamăgit renunțând la o colaborare sau trădând. A 

abandona un demers presupune a genera o reacție în lanț, a crea o karma, una care să se răzbune în 

timp, așa cum constatăm că se întâmplă în momentul acesta.   

Pentru că suntem într-un an în care sintezele sunt foarte importante, dar și pentru că luna 

februarie ne vorbește despre emoții tulburătoare, despre ceea ce ne duce spre efort sau spre 

nemulțumirea, conjunctura aceasta, susținută de opoziția 

Lunii cu Neptun, ne îndeamnă la răbdare. S-ar putea ca apelul 

la trecut să nu ne încurajeze acum, să nu fim în stare să 

extragem de-acolo ceea ce ne folosește, gândurile sintetice, 

experiențele celorlalți să nu fie înțelese așa cum trebuie iar 

echilibrul să se distrugă. Nu este nimeni vinovat că se distruge 

acum un echilibru, ci, dacă ar fi să găsim un vinovat, atunci el 

este lipsa de coerență sau neputința de a ne adapta la mici 

schimbări cotidiene pe motiv că este mult mai atractivă 

satisfacția decât de interesant poate fi efortul schimbării. 

În felul acesta, mulți oameni vor încerca să dea vina 

pe ceilalți, să spună că lumea este vinovată, că au parte doar 

de întâlniri neobișnuite și că nu sunt ajutați să meargă mai 

departe, nu sunt ajutați să înțeleagă ceea ce trebuie înțeles din 

ceea ce trăiesc. Cu alte cuvinte, ecuația astrală aferentă zilei 

de 12 februarie le vorbește despre ceea ce nu pot obține ca 

sinteză, concluzie s-au rezultat final. Este prematur să se 

discute pe 12 februarie despre o etapă finală, dar, pentru că 

sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere fac trimitere 

la ceea ce s-a întâmplat acum, gândul acesta de final ne va 

tenta foarte mult, precum ne-au tentat acțiunile finale ale 

decadei anterioare, precum ne-au încântat acele episoade care 

s-au terminat. De asemenea, am putea deveni foarte ușor vulnerabili la o presiune exterioară, la un 

instrument pe care nu îl înțelegem și care, tocmai pentru că nu îl înțelegem, se poate transforma într-

un element de tortură, într-un instrument care creează durere. Dacă se insistă pe zona aceasta, se poate 

ajunge și la o stare de nervozitate, la o nemulțumire care se transformă în antipatie, iar de aici până 

la un conflict de proporții nu este decât un pas. Din nou, nu este nimeni de vina, ci poate înțelegerea 

greșită pe care o preferăm, cea pe care o aplicăm situațiilor doar pentru că este mai comod așa. 

 
„Sa fii soldat pe un vas de război din secolul al XVI-lea era riscant şi epuizant. Deşi munceau 

din greu, marinarii primeau adesea mâncare alterată. Siliţi să muncească şi să doarmă în încăperi 
strâmte, cădeau frecvent pradă epidemiilor. 

De îndată ce se vedea inamicul, tobele începeau să dea semnalul „pregătiţi nava pentru 
bătălie"; toba din imaginea de sus îl însoţea invariabil în bătălie pe eroul englez Sir Francis Drake. 
Oamenii care răspundeau la semnalul tobei ştiau că lupta se va da la foarte mică distanţă, căci 
tunurile lor nu băteau la mai mult de 300 de metri. La această distanţă, însă, ghiuleaua străpungea 
uşor lemnul vasului, iar prin spărtură atacatorii puteau arunca torţe. 

La o distanţă mai mică adversarii începeau să folosească arme mai mici şi în final se 
ajungea la abordaj. Pentru a aduce vasul duşman şi mai aproape se foloseau cârlige cu gheare, 
până când atacatorii puteau sări la bordul celeilalte nave să lupte corp la corp — luptă care decidea 
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învingătorul. În 1388, spaniolii credeau că, având corăbii mai mari, vor obţine victoria; nu 
bănuiau noua tactică a adversarilor, care renunţaseră la lupta la mică distanţă pentru manevre 
rapide menite sâ facă prăpăd de la distanţă.”[14]  

 

Pe 13 februarie Luna își încheie tranzitul său prin zodia Fecioară urmând ca, seara târziu, cu 

puțin timp înainte de finalul zilei, să treacă pe zodia Balanță. Vom avea clar senzația că se discută 

prea mult, că suntem presați să oferim explicații suplimentare, date despre ceea ce nu cunoaștem, 

valori despre ceea ce nu s-a consumat încă, să oferim consultații ori să ne spunem pur și simplu 

părerea chiar dacă nu o cere nimeni sau chiar dacă ne este cerută în alt mod. Prima jumătate a zilei va 

fi, așadar, dominată de o schemă greșită. Se reproduce, astfel, un model de frustrare cu care am luat 

contact pe 12 februarie. De altfel, pentru că suntem într-o decadă în care sintezele pentru înțelegere, 

emoție sau cunoaștere nu au perspectivă prea mare, ci lucrează cu ceea ce se consumă acum, este 

puțin probabil ca valorile acestea sintetice, concluziile acestea înțelepte să fie apreciate pe măsură. 

Acum va conta mult mai mult ceea ce este de perspectivă, decât ceea ce se consuma în prezent. În 

consecință, vom avea ocazia să vedem cum oamenii își modifică într-un mod absurd comportamentul, 

considerând că doar așa ies din rutina, doar așa se desprind de ceea ce nu este folositor, doar în modul 

acesta reușesc să rezolve problemele care le-au ieșit în cale în mijlocul lunii ianuarie. Ceea ce se 

întâmplă acum seamănă cumva cu ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, doar că atunci zona 

sintezelor pentru acțiune a fost sectorul care a făcut legătura cu decada prezentă. Acum cine face 

trimitere către mijlocului lunii ianuarie vrea să evadeze din rutina, vrea să nu mai țină cont de părerile 

celorlalți, vrea să refuze un ajutor. De altfel, momentul acesta se accentuează prin limitare, 

constrângere sau întârziere. Există însă și elemente pozitive care se activează pe 13 februarie și care 

țin mai curând de ceea ce denumim generic „suspans”. Această invitație la suspans ne trezește 

interesul pentru lucrurile profunde și prin abordarea acestora să se atingă un anume grad de satisfacție 

și să nu mai trăim cu senzația că ne pierdem vremea, că suntem năpăstuiți de soartă sau că există 

cineva în preajmă care are o plăcere neobișnuită din a ne face rău. 

Există însă și senzația că urmează să se întâmple ceva rău, există o teamă de sancțiune, de 

pedeapsă, există și lucruri pe care nu le anticipăm corect tocmai pentru că această combinație între 

prezentul care trebuie înțeles, simțit și cunoscut și acțiunile concrete care nu trebuie să se finalizeze 

aici, inspiră teamă. 

Imediat ce vom lăsa în urmă careul dintre Lună și Saturn, imediat ce va intra în separație acest 

careu în T pe semne mobile cu planeta Saturn focar, vom conștientiza mult mai bine care sunt 

dificultățile de înțelegere, până unde putem merge cu această reținere și de ce ar trebui să refuzăm un 

ajutor fals dacă am înțeles că aceasta este calitatea sa. Valorile timpului sunt acum răsturnate și pentru 

a avea acces la o altă formă de înțelegere, pentru a nu merge mai departe cu această senzație de risipă 

sau de pierdere de vreme ne va fi mult mai util să privim toate aceste impulsuri într-un context mult 

mai mare. În primul rând acest context mult mai mare este dat de decadă, cea care ne încurajează să 

ne implicăm în acțiuni care să ne producă rezultate suplimentare față de ceea ce putem obține ușor, 

să ne ducă spre mai mult, dar nu prin emoții tulburătoare, nu pentru a spori frica, nu pentru a deveni 

și mai agresiv cu cei din jur. Apoi, forma aceasta de înțelegere ar trebui să își găsească un loc 

binemeritat în schema anului 2017, cel care se ocupă de sinteză, cel care ne ajută să selectăm ceea ce 

este important, ceea ce este util sau ceea ce este folositor pentru destin. Este foarte posibil ca în 13 

februarie ideea aceasta de destin să fie puțin cam pretențioasă, oamenii să o evite sau să o critice. Cel 

care este profund nu va face lucrul acesta, va fi matur și va privi raportul cu destinul cel puțin din 

punct de vedere practic, adică nu este bine să provoci la luptă ceea ce nu cunoști încă. Încercând să 

ne extragem această viziune dintr-un spațiu îngust pentru a vedea foarte departe în viitor reușim să 

întrezărim că Saturn, care ne arată acum că suntem limitați în probleme mici, ne dezleagă limba în 

probleme mai mari, ne deschide o ușă foarte mare spre un spațiu mult mai larg, mult mai important, 

cu oameni mult mai valoroși și mai profunzi, adică această planetă iese din careul în T pe semne 

mobile și se încadrează în configurația numită vaporul împreună cu Jupiter, Soarele și Uranus. 

 
„Dacă oamenii sunt slabi psihologi, aceasta este din cauză că sunt mereu preocupaţi de 

propia lor persoană. Ei sunt ca legaţi la ochi de către valul naturii lor inferioare, care îi împiedică 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

103 

să distingă ceea ce se petrece în capul sau în inima celorlalţi. Chiar şi atunci când iubesc pe cineva, 
valul îi împiedică să vadă; astfel, rămân surprinşi când, dintr-o dată, constată transformările 
produse în soţia lor, soţul lor, copii lor, prietenii lor, transformări pe care nu le-au prevăzut şi a 
căror apropiere n-au simţit-o. Numai cel care şi-a dominat natura inferioară şi a devenit capabil 
de a uita propiile interese poate, într-adevăr, să-i cunoască şi să-i înţeleagă pe ceilalţi. 

Iată o metodă pentru a reuşi să ieşiţi din limitele conştiinţei voastre individuale. Folosiţi-vă 
imaginaţia şi proiectaţi-vă foarte sus, pentru a intra în legătura cu Fiinţa care îmbrăţişează totul, 
care poartă în Sine toate făpturile şi pe care le hrăneşte. Întrebaţi-vă cum vede El viitorul 
umanităţii, ce proiectează El pentru ea, pentru evoluţia ei. Atunci când veţi încerca o apropiere de 
această Fiinţă nemăsurat de mare şi de luminoasă, în subconştientul, conştientul şi 
supraconştientul vostru se vor produce nişte lucruri care vă vor provoca experienţe şi senzaţii de 
nedescris. Trebuie să repetaţi acest exerciţiu până veţi ajunge să simţiţi că vă topiţi în acest Ocean 
de Lumină care este Dumnezeu. Şi când această practică a devenit pentru voi un obicei şi când veţi 
ajunge să simţiţi momente de împlinire prin comunicarea cu fiinţele cele mai elevate, atunci veţi 
putea începe să coborâţi în conştiinţa oamenilor, pentru a învăţa să-i cunoaşteţi, pentru a simţi 
nevoile lor, suferinţele lor, făcând, astfel, o muncă constructivă pentru întreaga umanitate.”[10] 

 

Abia în 14 februarie înțelegem de ce zilele anterioare aferente acestei decade au fost atât de 

încărcate de nemulțumire sau au avut această componentă riscantă prin care am fi putut alege un 

traseu greșit. Acum, în 14 februarie, Luna neagră trece pe zodia Săgetător și ne aduce dificultăți de 

limbaj, credințe false, o filozofie sterilă sau o dorință de a face rău celorlalți și de a arăta că aceasta 

este o veritabilă performanță existențială. 

Prima și cea mai importantă trăsătură cu care vom lua contact în momentul acesta va fi cea 

legată de nevoia stringentă de a ne detașa de probleme. În general, este foarte bine să găsim o 

rezolvare la aceste probleme, să nu mai privim atât de agresiv sau să nu conviețuim prea mult cu 

acestea, adică să evoluăm. Prin Luna neagră din Săgetător vom fi tentați să facem lucrul acesta în 

mod agresiv, cu disperare pentru că, în realitate, vom urmări să ascundem teama de pedeapsă, de 

sancțiune sau de eșec. Combinațiile pe care le vom face acum sunt însă o dovadă clară că anumite 

speranțe se prăbușesc, că anumite linii de viață, anumite direcții superioare trec într-un con de umbră 

și ar putea foarte ușor să devină periculoase. Există prea multă teamă pe care o simțim acum, care 

accentuează anumite preferințe și de acum, chiar din prima zi de tranzit al Lunii negre prin Săgetător, 

vom face mișcări bruște, vom tăia în carne vie, vom fi mult prea categorici chiar dacă nu este cazul. 

Pe lângă faptul că importanța momentului este demnă de consemnat prin trecerea Lunii pe 

Săgetător, la fel de importantă este și plasarea acestei Lunii negre pe axa Gemeni-Săgetător. Aceasta 
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axă a cunoașterii devine acum încercată, având tendința de a modifica anumite direcții cu scopul de 

a creiona o altă natură umană, de a inventa probleme de afaceri, de ocupație, de profesie, probleme 

de performanță, toate înglobate în termenul generic de "distracție". În realitate, totul este o mare 

dezordine. 

Vom vedea însă care este impactul acestei modificări de vibrație pentru fiecare zodie împarte 

în cea de a doua parte a acestui material. Ziua de 14 februarie devine însă foarte importantă și prin 

relația bună dintre Soare și Saturn. Devenim conștienți de anumite presiuni, de forțe negative pe care 

le-am aflat mai mult cu titlu informativ, de anumite obstacole care se pot transforma până la finalul 

acestui an în represalii. Există multă energie negativă în intenția aceasta de a repara un deficit sau de 

a schimba schema de gândire, de a modifica prin curaj sau forță ceea ce nu a funcționat corect până 

acum. Acest comportament face însă trimitere și la aspectele financiare, la îndurarea unor lipsuri cu 

care nu mai putem conviețui. Această îndurare trebuie transformată în altceva, trebuie explicată, 

încadrată altfel, trebuie să primească din partea individului anumite explicații suplimentare, o nouă 

raportare cu scopul de a înțelege că, de fapt, aceste represalii nu există așa cum ne gândim acum. 

Dacă există, ele fac trimitere la un cadru mult mai larg, cel în care se încadrează atât judecată în curs, 

dar și luna februarie împreună cu întregul an 2017. 

Persoanele care evită suprasolicitarea, care nu dau curs unei tensiuni interne, care acceptă 

schimbările de traseu fără a considera că acestea reprezintă o pedeapsă vor evita o criză. 

Pentru că Saturn se află de ceva vreme în zodia Săgetător, semn în care Luna neagră abia a 

intrat, este important acum să ne consultăm unii cu alții, să ținem cont de părerile celorlalți, de 

experiențele lor, de ceea ce, după cum ni se spune acum, ne-ar ajuta să trecem acest moment încercat. 

De-acum încolo, timp de nouă luni cât timp Luna neagră va trece prin zodia Săgetător, ne vom 

confrunta cu impulsuri care ne vor duce foarte ușor la limite, vom aborda extremele într-un mod 

periculos, atât cele legate de limbaj cât și cele date de acțiunile concrete. Pentru că peste acest ingres 

al Lunii negre în Săgetător se suprapune și relația bună a Soarelui cu Saturn, ne putem bucura că toate 

aceste derapaje vor avea în permanență o umbră bună și că oricât de agresivi se vor dovedi oamenii, 

oricât de răi sunt, oricât de dificili ar fi, dacă suntem atenți vom găsi în jur motive pentru a trece peste 

aceste obstacole. 

 
„Agapia, Irina şi Hlonia (m 304), martire Cele trei tinere femei s-au născut la Tesalomc, în 

Macedonia, Jn timpul persecuţiilor lui Maximian şi-au părăsit căminele ca să trăiască o viată (în 
rugăciune) pe un munte din apropiere. Aici au fost arestate în timpul domniei lui Diocleţian, la 
sfârşitul anului 303. Când au fost aduse în faţa judecătorului, împreuna cu însoţitoarele lor, au 
refuzat să mănânce din jertfe. Fiecare dintre ele a răspuns cu hotărâre că mai bine moare. Au fost 
acuzate de înaltă trădare împotriva împăraţilor. Pentru atitudinea lor neînduplecată, aveau să 
primească pedeapsa corespunzătoare. Pentru Agapia şi Hlonia sentinţa a fost să fie arse de vii, iar 
Inna, datorită tinereţii sale, a fost doar închisă. După execuţia primelor două, Irina a fost din nou 
pusă la încercare. Ea a recunoscut că deţinuse Scripturile şi că se refugiase în munţi fără acordul 
şi cunoştinţa tatălui ei. Pentru că, încă o dată, a refuzat să participe la jertfă, a fost condamnată 
să fie trimisă goală în bordelul soldaţilor, unde urma să primească zilnic doar o bucată de pâine 
de la reşedinţa judecătorului. Totuşi, nici un bărbat nu a îndrăznit să se apropie de ea. Până la 
urmă a fost şi ea arsă de vie. Sărbătorirea celor Trei, împreună, este la 3 aprilie.”[3] 

 

Cu Luna neagră prin zodia Săgetător lucrurile se schimbă în mod substanțial, arătându-ne că 

direcțiile s-ar putea să fie puțin periculoase. Pe 15 februarie lucrurile acestea vor fi văzute atât de clar 

pentru că atenția este atrasă pe o tensiune internă. Încercăm acum prin relația bună a lui Junon cu Axa 

Dragonului să remediem o problemă de interes personal, o problemă de capriciu, de seriozitate sau 

de patrimoniu. Asta nu înseamnă că disfuncțiile care se vor accentua cu fiecare zi a acestei luni până 

spre final nu vor fi reale. Schema aceasta zilei de 15 februarie ridică o problemă de calitate, de 

administrare, ca și cum până acum am cam trăit degeaba. Schimbările pe care dorim sa le facem în 

momentul acesta trebuie să anuleze o greutate, interesul celuilalt sau să evidențieze interesul personal. 

Pentru a ascunde adevărata intenție, pentru a nu se pierde cu firea sau a nu se deconspira oamenii vor 

vorbi despre ruina personală încercând să ascundă defectele personale. 
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Prima parte a zilei de 15 februarie ne încurajează să ne eliberăm de aceste sentimente ciudate, 

de această tensiune internă căutând soluții practice. Cu timpul, cu cât ne apropiem mai mult de finalul 

acestei zile căutările interne, identificarea culpei personale se transformă în acuzații la adresa 

celorlalți. 

Desigur, cei mai mulți dintre oamenii vor face lucrul acesta cu o seninătate aparte. Acum, 

Luna se află pe zodia Balanță și există mult dezinteres față de sentimentele celorlalți și multă 

preocupare față de preocupările acestor oameni. Forma aceasta de insensibilitate duce la bârfă, la 

imixtiune, la a stânjeni intimitatea celuilalt spunând că, în realitate, interesul acesta arată o preocupare 

față de sentimentele partenerului de dialog, a colaboratorului sau a partenerului de viață. Noi, pentru 

că studiem astrologia, știm că zona aceasta de interes exagerat față de ceea ce se află la suprafață arată 

că s-au tăiat canalele de comunicare cu ceea ce se află în interior. Este adevărat, aceste canale de 

comunicare vor activa, însă nu la vedere. 

Așadar, schema astrală zilei de 15 februarie ne pune în fața unor probleme de conduită pe care 

ar fi indicat să le abordăm cu maximă seriozitate, dar și cu respect. Pentru că nu putem separa această 

zi de vibrațiile decadei în care este situată înțelegem că tensiunile la care se face referire în această zi 

vizează modul cum ne vedem în viitor, schemele pe care vrem să le folosim pentru a da lovitura, 

pentru a face o impresie bună sau pentru a împlini un deziderat într-un mod concentrat. Există multă 

dorință de acțiune, multă precipitare și, desigur, multă agresivitate. Luna trece prin opoziția lui Jupiter 

cu Uranus, activând careul în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton ca focar. Această duritate, 

tradusă altfel, ce ar putea sugera că trebuie înțeleasă ca pe un interes față de problemele celorlalți pe 

care, întâi, le identifică și apoi le soluționează, este de fapt o formă de agresiune orientată împotriva 

unui patrimoniu pe care cel care agresează și l-ar fi dorit, dar nu îl are încă. Aici intervine schema 

pozitivă a trigonului dintre Junon și Capul Dragonului, schemă prin care încerca să medieze o 

problemă a trecutului. De această dată, problema trecutului, pe care o aflăm pe 15 februarie, este una 

a durerilor împărtășite, a insuccesului, a tensiunilor interne care s-au acumulat din aproape in aproape 

până în momentul acesta de explozie. 

Cine va dori ca pe această conjunctură să se arate că este superior, să devină dur la adresa 

celorlalți și să-i convingă că acesta este un nivel superior de relaționare sau de percepție va trebui să 

afle că în modul acesta își construiește o armă ciudată cu care va fi învins pe viitor. 

 
„Kathmandu este o veche capitală, situată la baza unei văi înconjurate de dealuri 

himalayene. Prima dată când am ajuns aici, îmi amintesc că am auzit un pilot la aeroport spunând 
că era ca şi cum ai încerca să aterizezi într-o ceaşcă de ceai. Dealurile formează faţetele ceştii. 
Deseori o acoperă nori ca o farfurioară pusă deasupra. Clădirile sunt împrăştiate în dezordine pe 
fundul văii precum frunzele de ceai de pe fundul ceştii. 

Deservită acum de linii aeriene, Kathmandu este un centru turistic, dar în timpurile trecute 
această vale izolată era desenată doar de trenuleţe tip „mocăniţă" şi de cărăuşi desculţi. Apoi a 
devenit intersecţia rutelor comerciale care făceau schimb de bunuri valoroase şi necesare peste 
munţi, din subcontinentul indian către platourile înalte ale Tibetului şi vastele tărâmuri ale Chinei. 

Piaţa Durbar, intersecţiile acestor rute comerciale orientale, a înflorit şi a devenit centrul 
comerţului şi religiei. În piaţă se înălţau temple, etaj peste etaj din cărămizi subţiri roşii, către 
acoperişuri în stil pagodă, sprijinite de stâlpi din lemn minuţios sculptaţi, câteodată pictaţi în 
culori vii. Obloanele ferestrelor templelor se deschideau pentru a dezvălui efigii din lemn pictate 
ale zeităţilor hinduse, privind în jos la masele de negustori care se adunau dedesubt. Azi ele încă 
privesc afară la vânzătorii de legume, măcelarii, frizerii, comercianţii de haine şi negustorii 
ambulanţi de flaute, care îşi împrăştie mărfurile printre vacile hoinare şi turiştii echipaţi cu 
aparate de fotografiat. 

Menţionez asta deoarece eu eram unul dintre turiştii echipaţi cu aparate de fotografiat care 
se întâmpla să fie în Piaţa Durbar devreme într-o dimineaţă, sperând să prindă primele raze aurite 
de lumină, atunci când ele aprindeau cărămizile roşii de lut ale templelor. În acel moment al zilei 
piaţa fremăta de activitatea localnicilor: femei în sariuri viu colorate; bărbaţi cu pălării de 
brocart; ţărani cu feţe bătute de vânt; tibetani înalţi cu pomeţi proeminenţi, îmbujoraţi; oameni 
sfinţi hinduşi, slabi, înfăşuraţi în postav alb soios şi doar câţiva turişti somnoroşi. 

Lumina cădea minunat pe un templu care contempla în adoraţie soarele ce răsărea. Dale 
mari din piatră cenuşie formau trepte care păreau să te invite sus şi departe de agitaţia şi zarva 
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comerţului de fiecare zi. Pentru a intra pe tărâmul spiritualului, nu numai că ar fi trebuit să urci 
scările, dar şi să treci prin portalul sculptat maiestuos, adânc gravat cu simboluri şi efigii care 
aparent conţineau semnificaţii pentru cei credincioşi. 

Stând în umbra altei clădiri, m-am sprijinit de peretele ei, echi-librându-mi corpul şi fixând 
aparatul foto pentru a fotografia tâmplăria complicat sculptată. În timp ce făceam asta, un om 
sfânt trecu prin piaţă. Veşmântul său maroniu părea să cadă în falduri, armonizându-se cu 
mişcarea mersului său şi fluturând în adierea blândă. Mergea cu un toiag înalt cât el şi la fel de 
complicat sculptat ca şi portalul. Lunga-i barbă fluturândă era împletită cu flori aurii la fel de 
proaspete ca lumina soarelui dimineţii. Şiraguri de mărgele de lemn atârnau, strat peste strat, în 
jurul gâtului său, iar părul îi era încolăcit în sus într-un turban în spirală. Faţa îi era pictată cu 
linii albe şi o amprentă a degetului mare, roşie, simbolizând al treilea ochi în centrul frunţii sale. 

Traversă piaţa prin mulţimea de negustori preocupaţi, părând să nu vadă pe nimeni în jurul 
lui, nici pe mine, ascuns în umbra altei clădiri. Merse la templul pe care îmi concentrasem lentilele 
aparatului, urcă scările din dale de piatră pe care le admiram şi se întoarse să se aşeze exact în 
faţa uşii pe care voiam să o fotografiez. Îşi poziţionă corpul perfect simetric în cadrul uşii. Îşi 
întoarse faţa în direcţia mea fără ca ochii lui să aibă contact cu ai mei sau să indice cumva că era 
conştient de prezenţa mea. Se aşeză într-o atitudine meditativă, cu picioarele încrucişate, privirea 
în sus şi gândurile hoinărind aparent într-un plan mai înalt. 

Aceasta era o fotografie de prima pagină a revistei National Geographic. Era fotografia 
unei vieţi, una dintre acelea de care orice fotograf amator pasionat ar fi mândru. Iată-1, în faţa 
mea, un instantaneu ce ar fi premiat la expoziţii. Am transfocat teleobiectivul, pentru a apropia. 
Am reglat focarul şi mi-am ridicat degetul deasupra declanşatorului. Simultan, ca şi cum acţiunile 
noastre ar fi fost coordonate divin, omul sfânt şi-a ridicat mâinile. Între ele ţinea o bucată de carton 
uzată, veche, care acum îi acoperea faţa. Pe ea era notat un mesaj. Curios, am concentrat lentilele 
mai mult pentru a citi ce scrie. Viaţa înseamnă a da şi a primi, începea. Asta e drăguţ, mă gândeam, 
omul sfânt îmi dă un mesaj sfânt, aşa că am citit în continuare. Dacă faci fotografii, îmi dai 50 de 
rupii!”[4] 

 

Succesul întotdeauna a fost atractiv și întotdeauna a captat atenția individului promițând de 

fiecare dată un trai mai bun. A visa la lucruri pe care nu le avem în momentul acesta, a sublinia 

anumite demersuri pe care, dacă le-am face, am deveni dintr-o dată împliniți din punct de vedere 

social, afectiv sau dintr-un punct de vedere material, reprezintă una din marile atracții ale zilei de 16 

februarie. Prin ceea ce se întâmplă acum participăm la o mare construcție socială și facem lucrul 

acesta cu maximă implicare. Luna își schimbă acum semnul, va lăsa în urmă instabilitatea, incoerența 

mesajului, lipsa de atenție și va trece pe Scorpion, încercând să recupereze tot acest deficit într-un 

timp foarte scurt. Așa cum este lesne de înțeles, a recupera timpul pierdut, valori rătăcite prin minte 

sau prin viețile altora într-un timp foarte scurt cere un mare efort. 

Discursul acestei zile va contura nevoi care ne sunt clare, dar care nu vor reuși, în ciuda a ceea 

ce vom încerca cu insistență să scoatem din această zonă a idei. Pentru că cele mai multe unghiuri ale 

zilei de 16 februarie sunt sextile, schema aceasta a gândirii seamănă mai curând cu un proiect, cu un 

interes pe care ni-l explicăm acum clar, dar, pentru împlinirea căruia, va mai trebui să mai treacă ceva 

timp și nu doar timp, ci va fi nevoie și de un ajutor din partea celor care fac parte din proiecte similare 

celui pe care-l gândim acum. 

În zona aceasta de interes vedem tot felul de oameni, iar mulți dintre ei ne oferă susținere, 

interacționează, participă la aceste evenimente cu implicare, acceptă un schimb de informații sau chiar 

de bunuri și nu trebuie să-și piardă spiritul critic, analiza rațională, nu trebuie să piardă din logică sau 

din coerență doar pentru că, pe alocuri, vor mai întâlni și opozanți. Avem ocazia acum pe 16 februarie 

să vedem că mintea nu a fost niciodată în conflict cu sentimentul, ci doar mult prea preocupată de 

instrumentele pe care le folosește și de aici discrepanța pe care am fost obișnuiți să o vedem între cele 

două structuri ale ființei. 

Astfel, atât trigonului dintre Soare și Luna, cel care se realizează când Luna se află în 

continuare pe zodia Balanță, dar și sextilul dintre Mercur și Marte când Luna se află deja pe zodia 

Scorpion ridică o problemă de comportament pe care am cunoscut-o și în celelalte zile aferente acestei 

decade. Maniera în care vom căuta răspunsurile nu se depărtează acum de ceea ce se numim generic 

prin "tensiune". Cei care, de felul lor, idealizează foarte ușor, vor încerca să producă modificări în 
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zona sentimentelor, poate chiar în zona comportamentului, cel care se ocupă de șlefuire personalității, 

care conferă o mare forță interioară și ne pregătește pentru conjuncturi mult mai agresive. Acum 

caracterul agresiv vine din faptul că nu avem răbdare, nu suntem obișnuiți să realizăm o anume 

perioadă de timp o simulare mentală, o reprezentare a etapelor ce urmează să se consume. 

O altă componentă a zilei de 16 februarie pe care am putea să o scoatem din această zonă 

subiectivă ține mai curând de anticipare. Viitorul, prin această simulare mentală, se adresează și 

nevoilor materiale, și rezervelor pe care dorim să le deținem ca urmare a unei viziuni subiective asupra 

a ceea ce urmează să se întâmple. Cu alte cuvinte, nu ne este permis astăzi să fim preocupați de 

posibilele nevoi și, ca o consecință, să ne preocupăm de ce anume ar trebui să facem să deținem mai 

mult, să acumulam mai mult, să fim mai bogați. S-ar putea ca timpul să demonstreze că această 

preocupare a zilei de 16 februarie, strict referitor la aceste bunuri materiale, sunt greșite, lipsite de 

suport, dominate de o incoerență teribilă. Ar fi prea mult să ne preocupăm și de lucrul acesta acum, 

pentru că ceea ce ține de sfera ideilor, de jocul minții, de trecerea de la proiect la aspirație captează 

în cea mai mare parte atenția de acum, iar ceea ce ține de acțiunea concretă, cu sau fără educația pe 

care ne-am format-o de la începutul anului și până acum pentru sinteze, primește prea mult nerv, prea 

multă încrâncenare, că nu degeaba Luna trece acum prin zodia Scorpion. 

 
„Spre deosebire de Romeo şi Julieta de Shakespeare, cea mai celebra poveste de dragoste a 

secolului XX implică două persoane reale: regele britanic Eduard al VlII-lea şi femeia pentru care 
a renunţat la tron. 

Fiul cel mare al regelui George al V-lea, Eduard, a fost pregătit pentru rolul său de viitor 
monarh încă din copilărie. Pentru că abia împlinise 20 de ani în 1914, când izbucnea Primul Război 
Mondial, prinţul de Wales primea grad de ofiţer, dar nu era lasat să mearga pe front — o interdicţie 
care l-a afectat. În anii de după război şi-a îndeplinit asiduu îndatoririle de trimis al regelui, 
călătorind în toată lumea. Frumosul, elegantul prinţ devenea curând cel mai râvnit burlac din 
lume. Deşi existau femei în viaţa lui, reuşea să evite căsătoria cu toate prinţesele Europei 
considerate potrivite pentru el. La începutul anului 1931 se îndrăgostea de o americancă divorţară 
şi recăsătorită, Wallis War-field Simpson. hi avea 37 de ani, ca cu un an mai mult. Când doamna 
Simpson îşi pâiasea soţul pentru prinţ, Curtea se străduia, printr-o combinaţie de presiuni 
guvernamentale şi acces restrâns al presei, ca scandalul sa nu fie făcut public. 

La moartea tatălui său, în ianuarie 1936, Eduard urca pe tron nutrind speranţa că i se va 
îngădui măcar o căsătorie morganatică, după ce divorţul doamnei Simpson avea să se fi terminat. 
Dar uniunea a fost respinsă. Declarând că îi este imposibil să-şi îndeplinească în continuare 
obligaţiile de rege, la 11 decembrie Eduard al VlII-lea abdica în favoarea fratelui său, ducele de 
York [şi primea titlul de duce de Windsor). Şase luni mai târziu, la 3 iunie 1937, el şi Wallis Simpson 
s-au căsătorit.”[14] 

 

17 februarie vine cu "surâsul Hiroshimei". Atitudine explozivă a momentului arată că sunt 

forțe despre care nu am știut până acum prea multe sau despre care nu am știut ceea ce este esențial. 

Mulți vor avea senzația că pe 17 februarie se desprind de o amorțire a minții. Aceasta este o formă de 

cunoaștere care ne-a blocat evoluția și, nu oricum, ci a ținut-o într-o zonă inferioară. Desigur, nu se 

modifică nimic din programul de lucru, din timpul acordat acțiunilor, nu se modifică nimic din zona 

aceea dominată de nisipuri mișcătoare, de teama de abandon sau de sărăcie. Se modifică însă dorința 

de a afla mai multe, de a cunoaște adâncimile unor demersuri sau de a ne implica în sectoare pe care 

ar fi trebuit să le abordăm mult mai târziu, la modul concret, pe finalul lunii iunie. Graba este 

elementul definitoriu care încurcă treburile acum și care produce o schimbare doar de dragul de a o 

produce, doar de dragul unui moft. Ceea ce constatăm acum seamănă cu o formă de răzbunare, însă 

oamenii au în momentul de față o percepție puțin ciudată a răzbunării, mai mult o verbalizează, mai 

mult o evidențiază prin comparații din care să se înțeleagă, nu să spună lucrul acesta în mod direct, 

că le lipsește ceea ce altora le prisosește, că sunt chinuiți sau că vor fi in continuare chinuiți până la 

finalul lunii iunie ori opriți într-un demers important pentru ei. 

Comparația cu poezia lui Eugen Jebeleanu „Surâsul Hiroshimei" are înțeles doar prin 

personajele care participă la acțiune. “Copiii pierduți” în ceața suferinței, cei cărora li s-au retezat 

într-un mod abuziv dreptul la a trăi într-o lume aparent normală, chiar dacă este dominată de o 
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atmosferă conflictuală, cea a războiului, sunt achizițiile acestei zile care trăiesc, într-o reprezentare 

mentală, una imaginată, o dramă care se transpune și planul realității. Ideile pe care le avem acum se 

apropie de concret pentru că au fost produse de o realitate pe care nu o mai putem reedita, dar care 

încă mai are presărate peste tot efectele acțiunilor sale. 17 februarie se încadrează perfect în această 

schemă a corelaților complexe, invitându-ne la înțelepciune. 

Data aceasta dramatică vine cu precădere din partea tranzitului Lunii prin zodia Scorpion care 

are acum menirea de a face o selecție drastică de a impune soluționării fanteziste sau hiperrealiste în 

ideea că ceea ce constatăm, ceea ce vedem, fie și ca reprezentare mentală, ne poate salva dintr-un 

context atât de dur și de agresiv precum este cea de a doua decadă a lunii februarie. Se pierde din 

vedere că totul se construiește acum pe baza unei reprezentări mentale. Ceea ce vedem acum este 

efectul a ceea ce am făcut cândva și avem acum capacitatea de a separa emoțiile pozitive de cele 

negative, de a vedea care este candoarea acestor impulsuri și care sunt motivele sinistre care ne fac 

să ne menținem în această zonă a conflictului. 

Este de la sine înțeles ca schema acestei zile se menține pe mai departe prin neglijență și se 

va rezolva prin tărie de caracter, prin gânduri pozitive orientate către cei dragi, prin apelul la motivele 

vindecării, gândul cel curat care anulează, din aproape în aproape, întâi acțiunile greșite făcute în 

ultima perioadă și apoi se orientează către cele care s-au consumat cu mult timp în urmă. Înțelegem 

de aici că schema zilei de 17 februarie se adresează în mod special dorinței de schimbare în bine, prin 

disciplină, prin respect față de munca celorlalți, forțele de dragoste, față de achizițiile lor. A judeca 

din start ceea ce vedem la prima vedere fără a căuta rădăcinile, fără a merge pe firul acțiunilor în sens 

invers și a stabili care au fost încercările pe care acele persoane le-au parcurs denotă superficialitate, 

iar acum superficialitatea ne complică și mai mult situația. 

Așadar, în momentul conștientizării a ceea ce s-a consumat cu ceva timp în urmă și a avut 

caracter distructiv, în momentul în care realizăm că în jurul nostru există o ceață densă, o barieră 

teribilă care nu ne permite sa avem acces la realitate, chiar dacă suntem cumva protejați de o realitate 

mai dură decât cea pe care o trăim acum, avem datoria morală de a ierta, nu de a prolifera gândurile 

de agresiune. Iertarea acestui moment are nevoie să fie însă pusă și în cuvinte, chiar dacă unele au 

sensuri atât de ascunse încât devin practic inaccesibile oamenilor obișnuiți. 

 
„Deşi domnia lui Richard al III-lea a fost una dintre cele mai scurte din istoria Angliei, 

personalitatea sa a fost reinterpretată de aproape fiecare generaţie succesivă de cercetători, fiind 
zugrăvit fie ca un rege războinic cu virtuţi eroice, fie ca un monstru diform. În prezent au fost 
înfiinţate organizaţii „Richard al III-lea“ cu scopul de a-i apăra numele. Dar lupta e ca şi pierdută 
în fata geniului lui William Shakespeare. Acuzat încă din timpul vieţii de asasinarea celor doi 
prinţi, Richard III-lea şi-a câştigat o notorietate nepieritoare un secol mai târziu ca personajul 
infam dintr-una din primele piese shakespeariene, drama istorică Richard al III-lea. 

Scriind în ultimul deceniu al secolului al XVI-lea, în timpul domniei reginei Elisabeta I, nu 
e de mirare că Shakespeare a compus o poveste favorabilă bunicului acesteia, primul rege din casa 
Tudor, Henric al VII-lea. Richard a fost prezentat ca un uzurpator crud, lipsit de orice remuşcare 
în a-i ordona unui acolit să-i omoare pe acei „doi crunţi duşmani ce tihna-mi hăituiesc şi-mi strică 
somnul... d’acei bastarzi din turn e vorba”. Odată fapta săvârşită, Richard hotărăşte cu sânge rece 
să o peţească pe sora mai mare a prinţilor, deja promisă în căsătorie rivalului său, Henric Tudor. 
Un defect minor — se pare că Richard avea o asimetrie a umerilor — a fost accentuat într-atât 
încât Richard-ul shakespearian a devenit un cocoşat jalnic sau, în cuvintele celei pe care şi-o dorea 
mireasă, „un morman de urâţenie“. La finalul fericit al piesei, pe Bosworth Field, Henric Tudor 
declară: „Am învins! Acel câine sângeros e mort.“”[14] 
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Pe 18 februarie, când Soarele va trece pe zodia Pești, vom realiza de ce cu ceva timp în urmă, 

în ziua anterioară sau în celelalte zile aferente acestei decade, ne-am preocupat de ceea ce a zdruncinat 

mai mult decât de ceea ce a rezistat impactului trepidației. Trecerea Soarelui pe zodia Pești înseamnă 

și activarea acestui astru prin alte energii aproape de Coada Dragonului, adică lucrăm într-un alt mod 

cu trecutul, cu ceea ce ne-a clădit până acum, cu motivele de revoltă sau de vindecare. În momentul 

în care Soarele intră pe zodia Pești ascendentul momentului este plasat în zodia Rac, ceea ce aduce 

Luna în calitate de guvernator al momentului, al 

temei de Ingres. Prin ea luăm parte la o nouă 

serie de încercări, obținem o nouă viziune asupra 

lumii, a supra vieții care se bazează foarte mult 

pe ceața pe care am conștientizat-o pe 17 

februarie sau în mijlocul lunii ianuarie. Impulsul 

pe care-l resimțim începând cu a doua parte a 

zilei, când Soarele se va afla în zodia Pești va fi, 

în sectorul zilei de 18 februarie, o greutate prea 

mare față de sentimente necurate spre care dorim 

să ne orientăm. Asta se întâmplă pentru că prima 

jumătate a zilei de 18 februarie conține trecerea 

Soarelui pe ultimul grad al zodiei Vărsător, semn 

de tulburare intensă, de revoltă lipsită de logică, 

de coerență, de înțeles. Mulți vor avea dorința de 

a se implica acum în tot felul de acțiuni care să 

arate că activează pe baza unei explicații logice, 

pe baza unei motivații sau ca urmare a unei forțe 

venită din jur, din contextul general, poate chiar din comunitate. În realitate, schema care activează 

în prima jumătate a zilei de 18 februarie reproduce o decizie din 17 februarie și nu este deloc una 

bună. Avem însă un avantaj, acela care ne permite să vedem clar diferențele între cele două poziții 

ale Soarelui, cea pe Vărsător și, respectiv, cea de pe zodia Pești. În prima jumătate a zilei de 18 

februarie ne vom aminti toate lucrurile rele care nu au putut fi împlinite de pe finalul lunii ianuarie 

până acum, iar spre seară, după ce Luna va lăsa în urmă zodia Scorpion și va intra în Săgetător să 

sperăm într-o schimbare pozitivă, dar nu făcută de unul singur, ci cu aportul comunității. 

Pentru că există această presiune dată de trecerea Soarelui din Vărsător în Pești, pentru că 

există aceste impulsuri de a lăsa în urmă ceea ce se accentuează foarte mult în prima jumătate a zilei 

și de a îmbrățișa vibrații pe motivul alegerilor personale, în special cele care vin din trecerea Soarelui 

pe zodia Pești și trecerea Lunii pe zodia Săgetător, mulți vor avea impresia că eliberarea de probleme 

este un efect firesc, natural și că au avut încă din perioada în care nevoile personale treceau prin mari 

încercări, conștiința acestei eliberări, încă de pe atunci au anticipat momentul acesta de eliberare. 

În pofida a ceea ce astrele indică foarte clar, în pofida a ceea ce se și înțelege din mesajul citit 

pe diagonală din ecuația astrală aferentă zilei de 18 februarie există o realitate care cere o altă abordare 

a momentului. Pentru a înțelege cum anume trebuie privit această nouă abordare avem nevoie să 

facem trimitere la noile teorii ale astrologiei karmice. Prin aceste noi teorii Săgetătorul întotdeauna 

reprezintă resortul progresului vizibil în zodia Pești. Există, așadar, o corelație absolut minunat între 

cele două semne care, când se pune problema performanței, a instrumentelor de lucru, când se pune 

problema progresului nu sunt deloc în armonie, între ele nu există compatibilitate și nici comunicare. 

Atunci când aceste elemente fac parte dintr-un demers comun, când fiecare se ocupă de sectorul sau 

fără a realiza un schimb bilateral cu celălalt semn se poate vedea armonia teribilă care există între 

aceste semne, dar mai ales faptul că fac parte, pe segmente diferite, din aceeași zonă a progresului 

spectaculos. Dacă Luna ar fi intrat pe zodia Săgetător înaintea Soarelui atunci accesul la această 

profunzime ar fi fost mult mai liber, neîngrădit sau accesibil cât mai multor oameni. Lucrurile însă s-

au petrecut invers și Soarele ajunge în punctul în care ar fi trebuit să elibereze performanțele 

acumulate pe Săgetător când Luna se afla încă pe Scorpion. Asta înseamnă că avem nevoie pe 18 

februarie să lăsăm deoparte orgoliile de a fi performeri și de aștepta un semn. Am putea ca acum, 
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dacă suntem oameni profunzi sau atenți la ceea ce se întâmplă în jur, să spunem de prea multe ori 

"este momentul”, nu pentru că am fi ezitanți, ci pentru că există un impuls care este din armonie, care 

lasă impresia că luptă împotriva cauzei fără să știe de ce. 

 
„Să presupunem că aţi dori să vă purificaţi, dar n-aveţi  apă; puteţi face totuşi acelaşi lucru 

prin Gând. Imaginaţi-vă senzaţia de prospeţime, simţiţi apa curgând pe voi şi îndepartinndu-vă 
toate impurităţile. Baia spirituală vă poate cu adevărat curată pentru că în realitate adevărată 
apa nu este apa fizică. Apa veritabilă trebuie găsită în interior. Omul poseda în el surse de apă vie, 
şi de această apă vorbeşte Iisus când spunea: “Din sânul său vor izvorî râuri de apă vie". Apa fizică 
nu este decât un mijloc de a intra în comunicare cu apă spirituală.”[9] 

 

Despre asta va fi vorba și pe 19 februarie când Soarele de pe zodia Pești va împlini un unghi 

negativ cu Luna neagră de pe zodia Săgetător. Aceleași trăsături vor fi vizibile și pe 19 februarie mai 

ales că, în același timp cu împlinirea careului dintre Soare și Lilith se va împlini și careul dintre Lună 

și Axa Dragonului. În plus față de ceea ce am parcurs pe 18 februarie, acum, pe 19 februarie, apare 

un eveniment social care confirmă o vibrație teribilă, poate chiar un eșec. Ceea ce se consumă acum 

este din capul locului subiect de bârfă, motiv de tristețe sau de resemnare. În realitate, nu trebuie să 

reprezinte niciunul dintre aceste motive pentru că 19 februarie aduce spre executare impulsul de a 

ierta, de a arăta celorlalți bunăvoință, de a demonstra că viața este o sumă de elemente pozitive și 

elemente negative care contribuie, fiecare cu rolul pe care îl deținem, la construcția unui edificiu 

foarte important. Cei care se leagă prea mult de trecut, cei care se uită înapoi doar pentru a retrăi sau 

pentru a-i da viață regretului că nu au împlinit atunci ceea ce acum văd clar (deci un paradox) vor 

avea un 19 februarie destul de greu și argumentat numai prin gânduri de separare, de autonomie, de 

indiferență sau de regret. 

Pentru aceste persoane, tot ceea ce se întâmplă acum pe 19 februarie îndeamnă la izolare, la 

ezitare și ar putea duce, dacă aceste atitudini sunt menținute prea mult în minte, la separare sau la 

atragerea unei pedepse. Există multă determinare pe cerul astral al zilei de 19 februarie referitor la 

dezbinare și ceea ce nu ar trebui să menținem în forul interior, adică încordarea, pare să fie cel mai 

ușor de argumentat, pare să se explice cel mai bine și cel mai clar. 

Pentru că în această zi Luna are de împlinit o relație bună cu Venus, fondul acesta agresiv 

primește o gingășie și un rafinament aparte. Există o floare delicată a bunăvoinței, a frumuseții 

interioare, a rafinamentului care se vede expusă vulgarității unei lumi care refuză să se transforme și 

care preschimbă un rău cu alt rău menținând într-o penitență dureroasă conștiințele oamenilor care nu 

sunt încă pregătiți evolueze. 

Termenul de putere secretă, acțiune făcută pe ascuns, conspirație, acaparează câmpul 

conștiinței, atenția individului și îl duce spre prăbușirea speranței de a trăi mai bine pentru că oprește 

anumite demersuri bune pe care le-a inițiat încă de la începutul acestei decade. Prin ceea ce se 

întâmplă pe 19 februarie oamenii demonstrează că au nevoie de stabilitate și stabilitatea trebuie să și-

o folosească pentru a reduce din complicațiile relaționale, pentru a lăsa în urmă anumite pretenții, 

pentru a fi ambițioși în ceea ce știu că pot obține, în a-și ușura traiul, în a trezi calități pe care le pot 

menține în desfășurare. Avem nevoie pe 19 februarie de optimism pentru că vremurile par întunecate 

sau, dacă nu sunt întunecate pentru oamenii care până acum au fost mai optimiști, ele nu mai au 

strălucirea de altădată și nici nu ne mai hrănesc optimismul atât de ușor. Cei care sunt de felul lor 

înclinați către a vedea mai mult partea rea a lucrurilor, se vor împiedica la tot pasul de ghinioane, nu 

se vor mai sincroniza cu cei din jur, nu vor mai avea simțul norocului, intuiția de a trece dincolo de 

obstacole pentru a se întâlni cu frumosul. 

Încadrarea acestei relații negative pe care Soarele o împlinește cu Luna neagră în contextul 

acestei decade ridică acum o problemă de patrimoniu dintr-o nouă perspectivă, aceea a neputinței. 

Cel care este sincer cu el însuși va vedea că nu există neputință fără convingerea neputinței. Neputința, 

privită de unii ca sumă a opresiunii venită din exterior, ca o sumă de factori negativi cărora nu le 

putem face față este un element fals. Neputința se argumentează doar atunci când ea este crezută. Este 

de la sine înțeles că în momentul acesta se activează o multitudine de procese psihice, multe gânduri 

care, în sine, sunt contrare, dar care fac parte din aceeași structură. Nu avem de ce acum să alimentăm 
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perechea de gânduri contrare doar pentru a argumenta că această tensiune a vremurilor sau a 

momentului este reală. Nu avem nevoie să credem în neputința vremurilor, ci avem nevoie să credem 

în lucrurile bune, gingașe, rafinate și delicate ale prezentului. Doar acestea ne duc spre performanță, 

doar acestea ne ajută să dăm un sens aparte evenimentelor care vor veni spre noi începând cu decada 

următoare. Dar până atunci mai avem de trecut o etapă - ultima zi a acestei decade. 

 
„Iniţiatul se poate compara cu o albină: el a Invăţat să transforrne totul, săsublimeze şi 

săilwnineze totul, în el însuşi. Astfel pregăteşte el mierea. Stupul este în el, mierea, de asemenea; 
sunt elementele cele mai ptire, cele mai subtile, care se degajă din întreaga sa fiinţă, sunt emanaţiile 
lui. Fiecare fiinţă este chemată să caute şi să extragă această chintesenţă, pentru a o transforma. 
Pentru aceasta, ea trebuie să lucreze cu intelectul, cu inima şi cu voinţa, căci, cu aceste trei 
elemente, putem realiza totul în alambicul interior. Aceasta este adevărata Alchimie. Adevăratul 
alchimist a învăţat un luou: cum să devenim o albină, cum să extragem ceea ce este cel mai bun 
din Natură şi, mai ales, din fiinţele umane. EI le priveşte, le vorbeşte şi pentru el fiecare dintre ele 
este o floare.”[8] 

 

Finalul acestei decade ne pune la încercare rezultatul pozitiv pe care l-am conștientizat în 

primele două zile de tranzit al Soarelui prin zodia Pești. Știm ca acest semn are o abilitate cu totul 

specială din a lucra cu elemente universale. Dacă vărsătorul arată interes față de elementele 

universale, Peștii, ultima zodie a cercului 

zodiacal, arată cum anume se lucrează cu 

acestea, care este caracterul lor practic și 

cum anume ne putem găsi un loc important 

pentru sine sau important pentru 

comunitate în toată această schemă 

universală.  

Una dintre cele mai mari piedici pe 

care am putea să le parcurgem acum pe 20 

februarie ține mai curând de rutină, de ceea 

le oamenii reproduc la nesfârșit ceea ce le 

captează atenția pentru a nu se extinde către 

o zonă mai mare, către a nu se dezvolta, 

către a nu se împlini și cu alte elemente. 

Rutina reprezintă contraargumentul acestui 

moment și, nu întâmplător, ea este 

dominată de vibrațiile zodiei 

complementare, Fecioară. 

Contextul zilei de 20 februarie ne 

ridică însă o nouă problemă, cea dată de 

autoindulgență. Cu toate că vibrațiile 

acestei zodii sunt cu totul aparte, cu toate că firea celor născuți în acest segment este una dintre cele 

mai complexe din câte cunoaștem, elementele inferioare care vin de aici pot opri toate aceste talente, 

toate aceste deschideri speciale încât să se ajungă într-un timp relativ scurt la polul celălalt, la polul 

decadenței, al automutilării sau autoindulgenței exagerate. Pentru a nu se ajunge acolo există un 

sentiment de conservare, există o izolare în sectoarele personale, în ceea ce a fost până în momentul 

acesta definit însă aceasta este doar o soluție de moment. 

Rezultatul pe care trebuie să-l conștientizăm pe 20 februarie se adresează cu precădere acestei 

zone dominată de indulgența exagerată, de lene, de teama de a afișa un sentiment doar pentru că 

acesta pare să nu fi înțeles. Lipsa de comunicare definește ziua de 20 februarie și prin ea ajungem și 

în punctul în care să experimentăm o atitudine distorsionată față de oameni, față de viață, față de 

viitor. 

20 februarie devine, în felul acesta, o zi a înțelepciunii, o zi în care căutăm răspunsuri în viețile 

celorlalți, ne îndreptăm atenția către marile biografii, către mesajele concentrate, către experiențe 
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profunde ale celor care au gândit, au călătorit, au trăit cu intensitate momente marcante ale istoriei. 

Rămâne de văzut, în funcție de disponibilitatea personală, ce anume putem extrage de acolo, dacă de-

acolo luăm motive de pericol, de faliment, de nervozitate sau motive de bunătate, de înțelepciune sau 

de evoluție. 

Există însă un obstacol care ar putea să ne oprească din experiența lucrurilor acestea, el este 

dată de teama de singurătate, de convingerea că trăim într-un mediu agresiv sau că orice am face nu 

putem ajunge la vindecare. Este de la sine înțeles că această formă de înțelepciune este falsă, este 

rodul unei gândiri negative la care am trebui să renunțăm sau pe care avem puterea acum să o vedem 

mult mai clar și, poate, ca urmare a ceea ce constatăm și înțelegem, să ne hotărâm ca pe viitor să o 

diminuăm ori să lăsăm în urmă. Este foarte posibil ca în momentul acesta să ne vină în minte tot felul 

de persoane care au trăit aceleași experiențe, care au trecut prin tensiuni ce vizează substanțe care 

stimulează, care creează dependență, drame afective, au fost dezavantajați la un concurs, într-o 

competiție. Am văzut în cazul lor cum este să te implici într-o concurență neloială, cum este să câștigi 

deși nu ești pregătit, a avut loc felul de experiențe negative. A gândi acum că ne este permis să facem 

și genul acesta de corelații, să identificăm și rezonanțele negative, este tot o greșeală. Dar, dramele 

acestea au și ele o strălucire aparte. Oamenii vor fi acum convinși că dacă le inventariază pe acestea 

vor avea puterea necesară, dar și cunoștințele adecvate ca pe viitor să le evite. În realitate, nu fac decât 

să-și umple cămara cu borcane goale, cu alimente stricate, cu ceea ce nu este folositor. 

 
„Chiar dacă, de-a lungul istoriei, toti inițiații nu s-au prezentat într-o formă identică, unii 

manifestăndu-se, mai ales, ca Maeştri ai lubirii, alţi ca Maeştri ai Purităţii, alții ca Maeştri ai toţi 
adevărații Iniţiati au fost obligaţi să atingă un punct unde ei imbrătişau totalitatea lucrurilor, a 
fiintelor şi a activităţilor. Un chiar dacă a primit o misiune determinată, nu se specializează ci 
încearcă să trăiască împlinirea vietii. Un Maestru, un Iniţiat este, deci, o fiinţă care se ocupă de 
viaţă în totalitatea ei. El nu pierde deloc, din vedere, detaliile, dar, pentru el, esenţialul este viaţa: 
cum să o protejeze, să o imbogăţească, să o purifice, căci viaţa este unica realitate care le conţine 
pe toate celelalte. $i, pentru a putea intelege viata, în toată plinătatea ei, trebuie să urcăm spre 
Cauza Primordială, către lzvor, către Dumnezeu insuşi. Atunci, vegheati să păstrati, mereu, 
legătura cu Cauza tuturor cauzelor, cu lzvorul divin.”[8] 

 

A doua decadă a lunii februarie este, în contextul anului 2017, una celebră. Vom vedea că 

vibrațiile ei se vor regăsi în modul de a gândi, de a alege sau în tipul de acțiuni pe care le vom prefera 

de-a lungul acestui an. Fie că ne vom referi la sinteza pe acțiuni sau la celelalte tipuri de sinteze, jocul 

acesta al tentației și al vibrațiilor care inspiră teamă sau curaj va deveni unul dominant pentru multe 

tipuri de acțiuni specifice acestui an sau pentru multe scheme de gândire preferate acum. Dacă 

momentul acesta nu vom știi foarte clar la ce ne este util să cunoaștem atât de multe elemente, dacă 

nu este chiar atât de accesibilă informația universală, extinderea către un orizont universal, vom vedea 

de-a lungul acestui an că experiențele celei de-a doua decade sunt reprezentative. Dacă nu dispunem 

de o memorie foarte bună, dacă am și alimentat în anii din urmă o atitudine superficială pentru a ne 

apăra, pentru a nu ne atașa prea mult de nevoie, de probleme sau de dureri, atunci să ne notăm într-o 

agendă câteva idei sau chiar să facem descrieri, pentru că cele ce vom gândi sau vom face în a doua 

decadă a lunii februarie ne vor ajuta în multe din momentele importante ale anului 2017. Dacă în 

cadrul lunii februarie aceste impulsuri se încadrează în zona emoțiilor tulburătoare, prin 

preschimbare, prin încadrarea într-un context, aceste elemente ne pot arăta că sunt mult mai 

generoase, că fac referire și la experiențe constructive de viață, nu doar la emoții tulburătoare. 

Realitatea prezentă ne vorbește acum doar despre zona aceasta înșelătoare, dureroasă sau dominată 

de nemulțumire. Totuși, avem motive de optimism pentru că nu tot anul 2017 va fi așa. 
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Decada a III-a  (21 – 28 februarie 2017) 
Intensitate. Risipă intenționată. Lipsesc dovezi. Credem că 

suntem mai aproape de esență. Sunete false. 
 

DECADA NR. 6  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   5 11-20 februarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 18 21-30 iunie 

 

Dificultate în a înțelege calitatea unui episod. Atitudinea conservatoare. Revolta este 

răstălmăcită. Valuri ale schimbării sunt compromise. Este permis un salt. Facilitățile sunt 

complicate. Se acordă sancțiuni. Zâmbetul este fals. Cuvântul lovește. Dreptatea Răstălmăcești tot 

ceea ce întâlnește. Responsabilități. Condiții drastice. Succesul vine acolo unde adevărul este spus 

în față. Opiniile personale sunt criticate. Apare un obstacol. O situație se prăbușește. Apare o 

ruptură. Fericirea este înțeleasă greșit. Incapacitate de conducere. Abandon. Atitudine agresivă față 

de prietenie sau dragoste. Succesul vine acolo unde există curaj. Ideile creatoare sunt încercate. 

Apare un răspuns. Atitudine superficială. Activități dezvoltate împotriva unor greutăți. Se 

îndeplinesc anumite cerințe. Dezechilibrul este privit ca o ofensa. Se discută prea mult. Ambiții 

superioare. Se prelungește o problemă. Personalitatea poate fi modelată. Se discută despre sacrificiu. 

Disconfort. Asocieri interesante. Oamenii să iubesc fără să-și spună. Armonie. Ridicarea nivelului 

de percepție prin interacțiune. Rezistența la efort. O durere se dizolva. Se caută vinovați. Se trece 

de la o problemă minoră a una majoră. Se discută din nou despre grijile celorlalți. Atitudine 

nervoasă. Se depășește o limită. Impulsuri puternice către creativitate. Cerințele sunt prea ciudate. 

Se pune problema unei călătorii. Dezastrul este amânat. Funcțiile sunt îndeplinite altfel. Se creează 

noi cerințe. Dificultăți de exprimare. Planuri de viitor. Minciuna devine rege. Se primește un răspuns 

sau o sancțiune. Comentarii pe marginea unor minciuni. Dorințe complicate. Se face un anunț. Scade 

popularitatea. False cuvinte de apreciere. Abuz. Modelare dificila. Împrejurări stranii ajută un 

element mic să se evidențieze. Viziune complicată. Obstacolele sunt depășite ușor. Relații 

complicate. Răzvrătire. Apar noi configurări în centrele de putere. Suspiciunea. Ansamblul situației 

este greu de înțeles. Reorganizare a vieții sociale. Dragostea inspiră milă. Eforturi împiedicate de 

cuvinte. Atenție prea mare pe detalii. Exprimare nouă. Personalitatea se impune. Dinamism. 

Curiozitate. Exigențe. Apar consecințe greșite ale utilizării unor defecte.  

 

A treia decadă a lunii februarie este mult mai intensă decât cealaltă, însă nu va reuși să 

depășească în însemnătate valorile pe care le promovează în comparație cu ce am experimentat în 

decada anterioară. Este mai puternică, dar nu va reuși să se impună, va arăta câteva vârfuri, dar în 

ansamblul ei va duce mai departe deziderate ale evenimentelor care s-au consumat în mijlocul lunii 

februarie. 

Schema de acțiune pe care o vom pune în aplicare în cea de-a șasea decadă a anului 2017 este 

dominată de o intensitate ciudată, ca și cum vrem să arătăm care este nivelul de cunoștințe, cât de 

multe putem să facem, dar ne lipsesc dovezile necesare. 

Cu cât vom striga mai tare, cu cât vom încerca să atragem atenția pe mai multe probleme, cu 

cât vom încerca să promovăm mai mult interesul personal și mai puțin interesul de grup, cu atât vom 

fi mai lipsiți de acel probatoriu de care trebuie să se folosească un om superior. Decada aceasta este 

dominată în mare parte de triunghiurile pe care Marte le va forma cu Pluton, cu Uranus și cu Jupiter. 

Dacă relația lui Marte cu Uranus este de conjuncție, celelalte două sunt unghiuri negative, careu cu 

Pluton și opoziție cu Jupiter. În această decadă atitudinea ne va da de furcă. Dorința, cu Marte în 
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domiciliu are nevoie de un suport exterior pentru a se înfăptui, pentru a atrage soluții bune pentru a 

evita o cădere spectaculoasă. Pentru că suntem în luna în care sintezele apar cu precădere prin emoții 

tulburătoare, elementele acestea bune care vin din curaj, inițiativă, îndrăzneală sau mișcarea valorilor 

către o zonă pozitivă, primesc răspunsuri false. Cu alte cuvinte, totul este bine dar până la urmă se 

încheie prost. 

 

21 februarie este o zi de înțelegere a dificultăților celorlalți, de captare a atenției pe probleme 

personale care devin probleme de grup. În mare parte, direcția generală este pozitivă cu toate că unii 

oameni ar putea fi ușor bulversați de faptul că această zi conține și trecerea Lunii de pe Săgetător pe 

Capricorn. Cei mai mulți dintre oameni vor percepe schimbarea aceasta de zodie a Lunii ca un salt, 

ca o modificare într-o zonă complicată, într-o zonă unde este nevoie de consum, de cheltuială, de mai 

mulți bani sau de mai multă atenție. 21 februarie devine, astfel, o zi în care valul schimbării primește 

un semnal ciudat, iar armonia familiei se poate distruge. Pentru că există o mulțumire legată de 

proiectele personale, iar zâmbetul apare pe față pentru că așa vrea omul, chiar dacă pe alocuri este 

fals, schema aceasta de consum, tocmai pentru că este agresivă sau dură va trece cu noaptea, va fi 

ușor ignorată. Plasarea Lunii pe zodia Capricorn și, implicit, medierea tendinței Nodurilor arată că 

schema zilei de 21 februarie devine atractivă prin gândirea pozitivă. Este adevărat, nu am mai avut 

ocazia de la începutul anului 2017 până în momentul acesta să primim o susținere atât de vizibilă 

referitor la gândire pozitivă. De aici si zăpăceala momentului cea care este creată de fondul general 

al decadei, cel care nu este unul foarte bun, suprapus peste momentul acesta de veselie, de bucurie, 

de realizare sau de încântare. 

Atitudinea unor oameni poate fi radical schimbată acum pentru că vibrațiile pozitive îi 

îndeamnă pe toți să își ascundă frustrările, egoismul, gelozia sau acele impulsuri care, dacă ar fi 

explicate, ar spune multe lucruri rele despre persoana în cauză. Pentru că privim totul prin bucurie, 

defectele vor fi ascunse, sperând că, procedând în felul acesta, se obține permisiunea de a face un salt. 

Dacă fac saltul așa, adică ascunzându-se, chiar dacă prin bucurie, acesta va fi fals, adică de mâine 

încolo vor porni o decădere lentă. 

Poveștile frumoase vor fi foarte atractive acum, mai ales că ele vor face casă bună cu directiva 

generală aplicată lunii februarie, cea care le vorbește oamenilor despre emoții tulburătoare. Orice 

poveste are un sâmbure de adevăr, are o înțelepciune de viață și face trimitere la anumite reguli de 

conduită care prinde bine oricui. Avem ocazia pe 21 februarie să privim toate aceste valori ale 

schimbării printr-o înțelegere simplă, printr-un bun-simț care se așază la baza gândirii pozitive, de 

altfel, foarte activă și eficientă în această perioadă. Din aceste povești frumoase de viață, oamenii pot 

învăța să fie responsabili, să lase deoparte condițiile drastice pentru că ele au acum doar rol 

informativ, întregul cadru nu este opune bucurii individuale, ci creează un ușor contrast doar pentru 

a face bucuria personală mai intensă și mai frumoasă. 

De aici înțelegem că momentul zilei de 21 februarie va fi dominat de un altruism ce va putea 

fi pus în cuvinte, fiecare după simțul său artistic, după puterea sa sau după ajutorul pe care îl va primi 

dintr-o lume nevăzută. Cel care își pierde controlul ridicându-se pe sine mult prea sus, care nu ține 

cont de regulile celorlalți, care privește responsabilitatea sa ca și cum în mod obligatoriu trebuie 

împărțită cu timpul celorlalți, va putea să iasă din acest cadru general apăsător, cel care ne vorbește 

despre rămășițe pe care le-am adus cu noi în această decadă din decada anterioară. Sinteza de pe 

acțiune face acum trimitere la ceea ce nu am mai avut timp să împlinim în decada anterioară. Judecând 

faptul că decada anterioară va fi un fel de laitmotiv pe care-l vom regăsi în multe din evenimentele 

importante ale acestui an, schimbarea aceasta, trecerea Lunii negre dintr-un semn obscur într-un semn 

mult prea strălucitor și virulent, i-a speriat pe unii atât de mult încât au ezitat. Acum, când trebuie să 

repare lucrurile pe care l-au lăsat neterminate din decada anterioară, se trezesc reacționând la fel, fiind 

temători în fața schimbării sau disperați să ascundă anumite greșeli. Pe 21 februarie acestora le este 

permis să facă lucrul acesta, dar începând cu 22 februarie nu va mai fi posibil. Deci ceea ce este de 

reparat prin ascundere poate fi aplicat doar acum. 
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„Pornind de la premisa rezonabilă ca lanţul muntos care avea aur la sud ar fi trebuit sâ fie 
la fel de generos şi la nord, prospectorii au început să pornească spre Alaska în număr tot mai 
mare. Pe la 1870, puţinii veterani răspândiţi pe cursul inferior al fluviului Yukon obţineau rezultate 
modeste. Apoi, în august 1896, în timpul prospecţiunilor de-a lungul afluenţilor fluviului Klondike, 
la circa 80 de kilometri esc de graniţa Alaskăi cu teritoriile Yukon din Canada, un bătrân căutător 
de aur a descoperit „solzi groşi de aur nativ stând în minereu ca brânza într-un sandviş“. 

În câteva săptămâni, populaţia localităţii Dawson din apropiere a crescut de la 500 la 5 000 
de locuitori. În vara următoare, când mulţi dintre prospectorii pionieri s-au întors la San Francisco 
cu peste 3 milioane de dolari în pepite de aur, vreo 100 000 de novici se îmbarcau să descopere 
bogăţiile Alaskăi şi să înfrunte orice pericole. 

Mirajul Klondike a dispărut, însă, destul de repede, căci nou-veniţii au găsit cele mai bune 
zăcăminte aurifere deja secătuite. Curând însă au venit veşti bune din altă zonă: rezerve 
consistente fuseseră descoperite în nisipurile negre din Peninsula Seward, într-un loc numit Cape 
Nome. Cu ambarcaţiuni, sănii trase de câini, schiuri, patine, ba chiar cu biciclete, dezamăgiţii din 
Dawson îşi adunau puterile şi se mutau cu 1 300 de kilometri mai la vest. Dar şi Nome s-a epuizat 
repede, după ce în doi ani a dat aur nativ în valoare de circa 2 milioane de dolari. În cele din urmă, 
aurul Alaskăi se dovedea a fi doar un miraj, dar scurta goană după el adusese o mulţime de 
căutători — şi, o dată cu ei, legea federală şi ordinea într-un teritoriu uriaş.”[14] 

 

Trecerea Soarelui prin Coada Dragonului ne vorbește despre succesul pe care suntem în stare 

să-l reedităm în cele mai multe dintre situații, chiar și atunci când există un cadou agresiv, chiar și 

atunci când paradisul trece într-un plan secund pentru a așeza în fața individului, pe cărarea sa, o 

poartă. 22 februarie devine, astfel, ziua în care arătăm dacă avem sau nu o cheie cu care să deschidem 

o poartă a destinului. Desigur, de fiecare dată când se împlinește câte un unghi cu Coada Dragonului, 

așa cum se întâmplă în noaptea de 21 spre 22 februarie, prin conjuncția cu Soarelui, oamenii caută să 

aducă din trecut ceea ce cred că îi definește, ceea ce a fost obținut prin concursul unor forțe care au 

fost favorizate la momentul respectiv. Mulți, în special cei care nu sunt instruiți în sensul acesta, vor 

privi lucrurile acestea ca pe un obstacol, vor impune comunității atitudini care să le vorbească despre 

fericire, dar în spatele fericirii să știe că doar efortul este cel care o împlinește, nu ajutorul din partea 

celorlalți. De aici se desprinde o idee care de fiecare dată când o întâlnim ne trezește un sentiment 

plăcut. Din trecut aducem, nu doar reușita a ceea ce am obținut, ci și eșecul a ceea ce nu am obținut. 

Aici sunt incluse nu numai relațiile frumoase cu oamenii, nu doar ușurința de a lucra cu informații 

sau de a realiza anumite operații cu mâinile, cu cuvântul, cu corpul în ansamblu, ci și o atitudine 

agresivă pe care am dezvoltat-o față de cei care nu au răspuns la sentimente, față de persoanele care 

au dovedit că au idei creative mai eficiente. Desigur, aceste aprecieri țin cont de faptul că trecutul 

fiecăruia are picături de orgoliu, picătură de invidie, picături de fapte rele, picături de greșeli, toate 

acestea adunate într-o picătură mai mare numită "păcat", la fel cum se întâmplă și în cazul vibrațiilor 

controlate de Luna neagră. De această dată, însă, Coada Dragonului este mai puțin agresivă decât 

Luna neagră pentru că printre aceste picături întunecate mai conține și câteva picături de lumină, cele 

care ne vorbesc despre fericirea de a împărtăși, bucuria de-a simți altruismul, încântarea de a dărui. 

Ideea aceasta de picătură formată din mai multe picături rele va deveni vizibilă cu precădere 

pe 22 februarie pentru că acum se împlinește careul dintre Marte și Pluton. Acum ne aducem aminte 

de conflictele pe care le-am pierdut, de rănile care ne-au rămas, de iubirile trădate, de fericirile strivite 

sub bocancii insensibilității sau al răutății. Omul obișnuit va depăși cu mare greutate acest moment 

chiar dacă va avea idei creatoare, chiar dacă speranța sa în a deveni mai bun, mai frumos arată, în 

prima parte a zilei, că poate depăși un ghinion. Presiunea aceasta interna ce vine din careul lui Marte 

cu Pluton este atât de mare și atât de intensă încât îl îndeamnă pe om să selecteze doar ceea ce are 

statut de ruptura, deși, în mod normal, ar trebui să privească ansamblul situației și să vadă că acea 

ruptură nu este definitivă. Totuși, este important de semnalat că acum oamenii își vor aduce aminte 

de această ruptură doar pentru că a durut. Semnalul acesta al durerii, care devine un fel de criteriu de 

selecție, impune o mare greutate și asupra conjuncției Soarelui cu Coada Dragonului. Doar așa se 

poate explica de ce 22 februarie nu poate menține balanța lucrurilor bune, nu aduce sensibilitate și 

atracție către profunzime, ci teamă că dacă ne ducem spre această zonă vom găsi rănile pe care trebuie 

să le vindecăm rapid. Desigur, prietenia înșelată poate fi o rană, dar cine are tăria de caracter necesară, 
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cel care a mai trecut prin situații de genul acesta se va opri, își va aminti, pe lângă acele situații 

dureroase, și de necesitatea de a ierta. Când suntem înșelați, când suntem trădați, când suntem jigniți, 

când am gustat din umilință sau din marginalizare este nevoie să iertăm. Totuși, tensiunea este clară. 

Relația proastă a lui Marte cu Pluton ne amintește acum despre războaiele pe care le-am pierdut sau 

despre războiul cu sine, cel care este cel mai ciudat și mai păgubos. Semnul că suntem pe drumul cel 

bun este curajul. Cel care are acum curajul să-și recunoască lui însuși greșeala, fără să nu se scuze 

față de sine, fără să nu se justifice, va fi capabil pe 22 februarie de idei creatoare de o profunzime 

aparte și, în plus, va putea demonstra, că durerile trecutului sunt pietroaie legate de gât. 

 
„Un cuplu tânăr mergea de-a lungul ţărmului după câteva zile de furtuni dezlănţuite. Marea 

fusese biciuită cu frenezie. Valuri răscolitoare şi o maree înaltă aruncau pe mal vieţuitoare marine 
fără noroc. Resturile vieţii marine erau atât de dense, încât cei doi de-abia de găseau loc să 
păşească printre ele. Meduze, scoici, meld de mare, stele de mare şi alte animale ale apelor 
acopereau plaja ca o pătură muribundă. 

În timp ce înaintau, au văzut la malul mării un bărbat bătrân, cocoşat de povara anilor, tot 
intrând cu greu în apă şi ieşind iarăşi din ea. S-au oprit să-i urmărească straniul comportament. 
S-a aplecat şi a cules una dintre creaturile marine. A adăpostit-o delicat în mâna lui, a intrat 
anevoie în apă şi i-a dat drumul înapoi în mediul familiar ei. A revenit la mal, a cules o altă vietate 
şi a dus-o gingaş înapoi în apă. 

Cuplul a început să râdă. Când s-au apropiat de bătrânel, l-au întrebat: 
— Ce faceţi acolo? Nu vedeţi inutilitatea eforturilor dumneavoastră? Malul e împânzit de mii 

de animale, muribunde sau moarte. Eforturile dumneavoastră nu vor însemna nicio diferenţă. 
Omul a cules o caracatiţă tânără care părea aproape fără viaţă. A ocrotit-o cu grijă în căuşul 

palmei şi a intrat iarăşi în ocean, ca şi cum ar fi ignorat cuplul. A lăsat uşor caracatiţa în apă, 
curăţând delicat nisipul de pe ea şi algele care se adunaseră pe ea şi i se încurcaseră printre 
tentacule. Scufundându-şi încet mâinile, a lăsat micuţa vietate să simtă din nou alintul mării. 
Caracatiţa şi-a întins braţele, percepând plăcerile reînsufleţitoare ale căminului familiar ei. 
Mâinile lui au ţinut protector ca într-un potir tânărul animal, până ce acesta şi-a reunit forţele ca 
să se poată mişca şi să poată înainta singur. A rămas să o urmărească, având un uşor surâs pe 
chip, smuls de bucuria de a vedea încă o vieţuitoare pornită în siguranţă pe calea ei. 

Abia atunci, omul s-a întors şi a pornit spre mal. Şi-a ridicat privirea, s-a uitat în ochii celor 
doi şi a spus: 

— Sigur că au însemnat o diferenţă pentru această vietate!”[4] 
 

Lucrurile se vor clarifica puțin mai bine pe 23 februarie când Mercur își va atinge gradul 

perfect în sextilul cu Saturn. Momentul acesta le atrage atenția oamenilor asupra experiențelor de 

viață, referitor la modul cum aleg să le încadreze, să le povestească celorlalți sau la esența pe care vor 

să o ducă mai departe. Cei care sunt superficiali își vor aduce aminte că în decada anterioară au 

povestit vrute și nevrute, au fost lacomi, pătimași, în special în perioada în care Luna a trecut prin 

zodia Balanță, adică din seara zilei de 13 februarie până în dimineața zilei de 16 februarie. Acesta 

este intervalul care va avea pe 23 februarie o greutate aparte și doar cu ceea ce s-a consumat în spațiul 

acela mergem mai departe. Cu toate că există o reținere foarte mare, o închistare, o selecție negativă 

a evenimentelor, până la urmă rezultatul este unul bun, fără a generaliza asupra demersurilor care se 

aplică întregii decade. Lucrurile mici pe care vrem să le facem pe 23 februarie le vom începe și le 

vom termina cu succes, lucrând foarte ușor cu principiile, cu schema de lucru, respectând programul 

și, dacă este nevoie, să aducem și o picătură de originalitate într-o schemă dominată de prea multă 

precizie sau regulă. 

Elementul care ne va ajuta să facem o legătură eficientă între direcțiile acestei zile este sinteza. 

Practic, această sinteză pe acțiune, specifică decadei în curs, va face trimitere la o sinteză pe 

înțelegere, emoție și cunoaștere din decada anterioară, ambele având ca reper ceea ce s-a consumat 

în cea de-a doua decadă a lunii februarie. Cu alte cuvinte, intervalul cu pricina, cel în care Luna a 

trecut prin zodia Balanță, devine un etalon pentru acțiunile de acum, un factor de echilibru sau de 

dezechilibru, un principiu care prelungește viața unei probleme sau o rezolvă imediat. Deși Luna va 

intra pe zodia Vărsător spre seară, dând zilei în două direcții inegale, neobișnuitul pe care-l vom trăi 

în seara zilei de 23 februarie are menirea de a împlini toate cerințele care au fost bune sau enervante, 
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constructive sau apăsătoare în prima parte a zilei. Chiar dacă aceste direcții sunt inegale ca durată, ca 

trăsătură ele sunt perfect egale. Așadar, nu este cazul să cădem în derizoriu, să considerăm că dacă 

nu am rezolvat problemele până spre seară, mai ales că aproape toată ziua Luna va fi în Perioada fără 

direcție, nu le vom putea finaliza decât peste o luna când acest astru va trece din nou prin zodia 

Capricorn. Imediat ce intră pe zodia Vărsător, Luna va împlini un sextil cu Luna neagră și oamenii se 

vor folosi de tot ceea ce știu, înțeleg și pot pentru a capta atenția și a împlinii ceea ce sextilul Mercur-

Saturn a construit din aproape în aproape toată ziua.   

Vibrația sintetică a zilei de 23 februarie ne arată că totul este posibil dacă există răbdare. Este 

adevărat, unii vor confunda răbdarea cu încrâncenarea, cu atitudinea aceea în care un individ strânge 

din dinți și acceptă multe condiționări doar pentru că vrea să-și atingă scopul cu orice preț. Cumva, 

făcând o comparație cu ceea ce s-a consumat în decada anterioară, perioadă când Luna trecut prin 

zodia Scorpion, ar părea mai în 

temă să susțină acest mesaj. În 

realitate, motivele cu care vom 

lucra pe 23 februarie care ține 

mai curând de axa Berbec 

Balanța, face trimitere la 

tranzitul Lunii prin zodia 

Balanță pentru că acum Luna 

împlinește un careu în T pe 

semne cardinale căruia îi este 

focar. Multe din complicațiile 

acestei zile sunt exagerate, sunt 

susținute de mofturi personale. 

Cu alte cuvinte, sunt elemente 

care au nevoie de sinteză, să fie 

cernute, să fie încadrate corect, adică au nevoie să fie separate de mofturile anterioare când Luna a 

trecut prin zodia Balanță, nu de certitudinile pe care l-am cunoscut în perioada în care Luna a trecut 

prin Scorpion. Asta înseamnă că pentru a reuși să punem în practică dictonul "totul este posibil" nu 

avem nevoie de dovezi fericite ale ambiției, ale impulsului ambițios, ale voinței reci, ci să ne separăm 

de ceea ce ar putea să ne țină pe loc. Relația aceasta frumoasă pe care Mercur și Saturn o construiesc 

legând zodiile Vărsător și Săgetător are această componentă a mobilității care creează o notă 

discordantă cu ceea ce ar putea veni din Scorpion, completându-se foarte bine cu ceea ce vine din 

Balanță. Complicațiile de atunci își găsesc acum echilibru prin descoperirea ambiției superioare, nu 

prin cultivarea pe mai departe a unei ambiții inferioare.  

 
„Cheltuielile enorme ale reconstrucţiei bazilicii Sf. Petru din Roma, începută de predecesorul 

lui Leon, Papa Iuliu al II-lea, au determinat adoptarea unui privilegiu papal specific. În schimbul 
unor donaţii financiare către Biserică, păcătoşii erau răsplătiţi cu scrisori de indulgenţă prin care 
li se recunoştea iertarea temporară a păcatelor — atât a celor trecute, cât şi a celor viitoare. Printre 
predicatorii care colindau Europa vânzând indulgenţele papale s-a numărat şi călugărul 
dominican Johann Tetzel; el folosea următoarele două versuri ca să-şi vândă marfa:  

„Dacă pui banul să zornăie în ladă, 
Un suflec din Purgacoriu se sloboadă.“ 
Fondurile colectate se trimiteau la Roma în sipete solide. Un preot, profesor universitar în 

oraşul Wittenberg din nordul Germaniei, a primit întâmplător, la confesional, una dintre 
indulgenţele lui Tetzel. Jignit, Martin Luther a conceput cele 95 de teze în care se întreba ce valoare 
au indulgenţele şi condamna practica vânzării lor. El susţinea că Papa nu are puterea de a mântui 
păcatele. Tetzel şi cei de teapa lui semănaseră mătrăgună în timp ce episcopii dormeau. Sfidând 
autoritatea ecleziastică, la 31 octombrie 1517 Luther îşi afişa tezele incendiare pe uşa unei biserici. 

Lui Leon, care tocmai supravieţuise conspiraţiei conduse de Petrucci, chestiunea i s-a părut 
mai întâi fără importanţă. Dar când Luther a refuzat să-şi retracteze tezele, Papa l-a acuzat de 
erezie şi i-a ordonat să se supună autorităţii de la Roma. Luther a refuzat din nou să retragă 
provocarea pe care i-o aruncase Papei. In 3 ianuarie 1521, Leon l-a excomunicat pe Martin Lurher, 
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chiar dacă îl considera doar un eretic mărunt ale cărui false învăţături nu aveau cum să submineze 
adevărata religie a Romei. Peste unsprezece luni, Papa murea fără să-şi fi dat seama că scurta sa 
domnie zămislise începutul Reformei protestante.”[14] 

 

Împlinirea sextilului dintre Soare și Junon arată că o parte din valorile pe care le-am cultivat 

anterior zilei de 24 februarie, cele care ne-au îndemnat către sinteză, către succes ori către 

responsabilitate, își împlinească acum un deziderat. Oamenii învață prin unghiurile zilei de 24 

februarie să iubească mai mult, să fie altruiști, să dăruiască, dar îi face atenți și la secretele celorlalți. 

Prima jumătate a zilei se va afla în consonanță cu ceea ce am parcurs în ziua anterioară, în special pe 

finalul ei, când, Luna, abia intrată pe zodia Vărsător, le-a trezit oamenilor interesul către neobișnuit, 

atracția către situații speciale, extravaganțe sau ieșite din comun ca un manifest aplicat vieții. Schema 

pe care o vom pune în aplicare în prima parte a zilei de 24 februarie face trimitere la această formă 

de ridicare a nivelului de percepție, la această înțelepciune de viață prin care oamenii își acceptă unii 

altora modalitatea de expresie pe motiv că aceasta face parte din diversitate. Acolo unde lucrul acesta 

nu se ridică la nivelul așteptărilor, unde oamenii nu-și respectă unii altora valorile sau abilitățile, apare 

un disconfort, asocierile, chiar dacă sunt interesante, creează un mare disconfort, adâncind tristețea 

că trăim vremuri complicate. 

Ceea ce se va consuma în prima parte a zilei de 24 februarie vizează, la fel cum am văzut că 

se întâmplă în această decadă, experiențele de viață. Se va vorbi acum despre ambiții, așa cum am 

văzut în 23 februarie, despre traversarea unor momente delicate, după modelul celor care s-au 

consumat în mijlocul lunii ianuarie. 

Schema care se aplică lunii februarie nu face însă notă discordantă cu ceea ce s-a consumat în 

primele două decade, adică ne îndeamnă să căutăm aroganțele celorlalți, întâmplările când aceste 

persoane au dat dovadă de infatuare, de slăbiciune sau când au alimentat note false, când au hrănit 

depresiile celorlalți suspiciunile sau frământările lor. Pe zona aceasta se intervine cu scopul de a 

încuraja persoana care suferă să spună ce i-ar plăcea să primească, care sunt lucrurile pe care le iubește 

cel mai mult și ce i-ar plăcea să primească pentru a ieși din această depresie. 

Acesta pare să fie un moment de cotitură pentru oamenii care nu au sentimente profunde pe 

care doresc să le împărtășească celorlalți, nu au prea multe de oferit comunității, nu au prea multe de 

spus și dacă vor să se desprindă de anumite vicii atunci țipă, urlă foarte tare pe motiv că sunt 

nedreptățiți și că viața lor este mult mai dificilă decât a celorlalți. 

În realitate, prin conjuncturile zilei de 24 februarie se încearcă ridicarea nivelului de percepție. 

Schema aceasta care se aplică celei de-a treia decadă a lunii februarie și care face trimitere la 

investigarea emoțiilor tulburătoare cu scopul de a face o sinteză și, prin această sinteză, să obținem o 

anume înțelepciune de viață, capătă acum conotații apocaliptice. Se rezista la o presiune, la un efort, 

la o durere, dar se face lucrul acesta cu un consum teribil. 

Valorile acestea ale comunității arată că există o mare presiune pe care oamenii trebuie să o 

observe acum, să nu o aduc acasă de la serviciu, să nu o transforme în susținere și nici în respect, să 

nu creadă că dacă li se ascunde un adevăr foarte important situația aceasta trebuie privită ca o reverie, 

ca un idealism, adică trebuie să transformăm această opoziție într-o veritabilă filozofie de viață. Dacă 

în 24 februarie ni se opune rezistență într-un demers se întâmplă pentru că există la bază o rădăcină 

rea, o intenție proastă, poate chiar dorința de a distruge armonia, nu de a o construi ori de a o menține. 

Cu alte cuvinte, 24 februarie poate fi și o zi de rafinament și eleganță, însă nu pentru toată 

lumea, tocmai pentru că vine ca o continuare a ceea ce oamenii au hrănit până acum. Dacă oamenii 

au o putere pozitivă reușesc în 24 februarie să dizolve durerea. Se întâmplă lucrul acesta pentru că ne 

aflăm în anul sintezelor. Dacă am fi fost într-un an care avea o altă direcție, schema aceasta pe care 

luminariile o construiesc cu Venus și cu Junon ar fi făcut trimitere la separare și, după ce oamenii ar 

fi înțeles care este prețul acestei separări, s-ar fi ajuns la armonie. În momentul de față însă totul 

devine o încercare ca și cum cunoaștem deja ce avem de făcut. Cei care nu știu ce au de făcut vor 

avea un moment extrem de dureros.   

 
„După o domnie de numai patru ani, ducele Karl Alexander de Württemberg — nepopular 

suveran catolic al unei ţâri protestante — a murit în urma unei afecţiuni pulmonare la 12 martie 
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1737. Exact în aceeaşi zi, consilierul său şef pentru finanţe, Joseph Süss Oppenheimer, a fost arestat 
şi acuzat de mai multe delicte grave, printre care tradare şi relaţii nelegitime cu doamne de la 
Curte. Süss Oppenheimer fusese ceea ce pe atunci se numea un „evreu de Curte“, adică 
responsabilul cu tranzacţiile oneroase — de exemplu împrumuturi cu dobânzi mult mai mari decât 
permitea Biserica Catolică credincioşilor ei. Poziţia îi permitea accesul în cercurile de la Curte şi să 
facă afaceri cu statul, dar îi interzicea să aibă legaturi cu femei creştine. 

Süß Oppenheimer a încurajat absolutismul ducelui, introducând monopolul statului asupra 
sării, pieilor, vinului şi tutunului, l-a sfătuit să înfiinţeze o bancă şi o fabrică de porţelan în care se 
spunea că avea şi interese personale. Se zvonea că ar fi avut cotă parte la profiturile cazinourilor 
şi localurilor rău famate. Dusese la îndeplinire ordinele ducelui privându-i pe localnici de 
privilegiile tradiţionale şi asigurând drepturi egale pentru catolici — primul pas, se considera, 
către proclamarea catolicismului ca religie oficială. Asemenea acţiuni, plus averea şi influenţa 
asupra ducelui, i-au adus o mulţime de duşmani. Aceştia au pus la cale arestarea lui, asigurându-
se că la sfârşitul procesului va fi condamnat. 

Sub tortură, Süß Oppenheimer şi-a mărturisit vinovăţia pentru toate cele şapte păcate 
capitale. Dar când i s-a cerut să se creştineze, a răspuns: „Vreau să mor evreu. Sunt o victimă a 
violenţei şi a unei judecăţi nedrepte.“ La 4 februarie 1738, transportat în cuşca spre locul execuţiei, 
a fost întâmpinat de locuitorii din Stuttgart, ieşiţi în stradă ca să-şi bată joc şi să se distreze pe 
seama „evreului Curţii“.”[14] 

 

25 februarie arată un război cu cerul. Se caut acum vinovați, sunt invocate personalități care 

au decăzut de-a lungul timpului apoi s-au ridicat și pe care conjunctura momentului îi evidențiază. 

Prin ceea ce se face în momentul acesta se urmărește rezolvarea unei probleme în raport cu trecutul. 

Marte din Berbec încearcă acum să 

administreze în termeni moderni, în afara 

egoismului sau în afara plăcerii, chiar dacă 

acestea sunt de domeniul său, directive care țin 

de destinul în ansamblu, de soarta grupului de 

apartenența sau chiar a unei națiuni. Ipostaza 

aceasta a zilei de 25 februarie îngrijorează 

pentru că ea concentrează într-un mod neplăcut 

tot ceea ce ține de creativitate, de originalitate, 

de voința personală sau de ceea ce este încadrat 

în denumirea generică de “bucurie personală”. 

Dacă ar fi să încadrăm în schema lunii 

curente toate aceste direcții care vin să 

înnobileze ziua de 25 februarie am face o greșeală, am ridica elementele minore la un nivel foarte 

înalt pentru a elogia ceea ce ar trebui să treacă în planul secund, adică persoanele care au urcat apoi 

au decăzut, ființele care sunt acum invitate să facă o nouă demonstrație de forță abandonând fosilele 

istoriei, schemele vechi și a se asocia pentru a face o impresie bună. Luna se află acum într-o postură 

absolut minunată, adică în Vărsător și, mediind opoziția  Uranus – Jupiter, va identifica o problemă 

de comunicare, una care nu aparține tensiunii dintre individ și comunitate, ci conflictului dintre 

generații, dimensiunii trangenerationale pe care o asemenea ipostază o poate duce foarte ușor la extaz 

sau la dezastru. 

Maniera în care se va încerca lucrul acesta ține mai curând de necesitatea de a trasa o direcție 

nouă sau de a produce lucrul acesta prin ridicarea unei interdicții. Există și o mare păcăleală pe care 

oamenii trebuie să o parcurgă pe 25 februarie și care ține mai curând de o necesitate impusă prin 

nevoia comunității. Apar, astfel, oportunități noi, oamenii investesc prea mult în autoritate și prea 

puțin în efort, își consumă prea multă energie invocând motivul meritului decât să lucreze în 

continuare ca și cum nu s-ar pune problema de așa ceva. 

Nu trebuie să uităm că schema astrală a zilei de 25 februarie nu aduce atât de multă greutate 

pe cât ne așteptam, ci doar un alt mod de prezentare, într-un ton mai agresiv sau lipsit de răbdare 

decât am dovedit până acum. Mercur se află acum pe gradul final al zodiei Vărsător, ceea ce arată că 

cerințele pe care le au oamenii față de ceilalți sunt puțin cam ciudate. Se va vorbi prea ușor despre 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

120 

dezastru, despre o limită, despre vinovați. Lucrul acesta este posibil pentru că Luna din Vărsător 

trimite acum raze pozitive către Jupiter retrograd din Balanță. Din nou se face trimitere la perioada în 

care Luna s-a aflat, în decada anterioară, pe zodia Balanță. Din nou se face trimitere la o formă de 

iresponsabilitate, la maniera aceasta absolut ciudată de a impune celorlalți propriile pretenții doar 

pentru că este loc, doar pentru că de parte cealaltă nu i se răspunde cu aceeași monedă, doar pentru 

că, printr-un comportament eronat, sfidăm bunul simț și respectul celorlalți. 

Există o presiune teribilă pe care oamenii trebuie să o parcurgă în momentul acesta și care 

face trimitere la ceea ce reprezintă anul 2017, anul sintezelor, dar nu la modul general, ci prin cerințele 

momentului. Se invocă dramele afective, emoții tulburătoare pe care nu le-am putut rezolva de-a 

lungul timpului, nu doar cele care s-au consumat la începutul acestui an sau pe finalul anului anterior. 

Nimic din ceea ce ne tulbură acum nu este proaspăt, ci a pregătit dezastrul din aproape în aproape. 

Oamenii care sunt puternici și care hrănesc energiile pozitive cu achizițiile lor, cu eforturile pe care 

le fac sistematic, zi de zi, reușesc să amâne dezastru, să rezolve o problemă legată de deplasare, de 

mișcarea valorilor, poate chiar de călătorie. Impulsul acesta puternic spre creativitate transformă 

acum, în cazul oamenilor puternici, emoțiile tulburătoare, nu le confirmă. 

 
„Când au ajuns pe teritoriile anticelor civilizaţii Aztecă şi Incasă, pentru a le prăda şi 

distruge, conchistadorii au auzit de la triburile băştinaşe o poveste absolut extraordinară. Au aflat 
despre un neam, ascuns în mijlocul junglei, al cărui rege este acoperit cu aur şi înoată într-un lac 
de aur. Aceasta este povestea lui „El Dorado”, „Omul de Aur”. Unul dintre primii spanioli care au 
pornit să caute şi să descopere această zonă fantastică a fost Jimenez de Quesada. 

În 1536 Quesada, împreună cu 500 de soldaţi cărăuşi, au pornit spre nord- vest, spre zona 
unde acum este Columbia. După cîteva zile cumplite în care cu greu şi-au făcut drum prin jungla 
periculoasă au ajuns la două triburi indigene, numite Chibchas. Cele două triburi erau extrem de 
bogate, aveau aur, argint şi multe grămezi de smaralde, dar nu l-au întîlnit pe faimosul „El 
Dorado". Cu toate acestea, băştinaşii i-au spus lui Quesada despre un lac aflat în mijlocul craterului 
unui vulcan, pe platoul Bogota, nu foarte departe. Lacul se numea Guatavita şi în fiecare an acolo 
avea loc o ceremonie foarte bizară a Omului de Aur. Membrii tribului care au participat la 
ceremonii i-au spus lui Quesada că în timpul acestora sunt oferite daruri şi se aduc ofrande zeului 
pe care îl venerează. Potrivit ritualului, regele tribului se acoperă cu un strat de noroi umed pe care 
praful de aur se prinde foarte uşor, după care, împreună cu alţi patru conducători, încărcaţi cu 
bijuterii şi comori, pornesc pe o plută către mijlocul lacului. În tot acest timp, restul membrilor 
tribului interpretează tot felul de cântece. Când regele şi cei patru însoţitoti ai săi ajung în centrul 
lacului aruncă toate darurile şi ofrandele în apa lacului, după care regele se îmbăiază, pentru a se 
spăla de praful preţios. Quesada a găsit lacul, însă nu a descoperit nici măcar un indiciu despre 
presupusele comori. Bineînţeles că şi alţi spanioli au auzit poveştile despre Guatavita, şi au început 
să cerceteze apele lacului în 1545. 

O dată cu trecerea timpului, fiecare nouă expediţie era confruntată cu o altă versiune a 
legendei lui El Dorado şi fiecare a scormonit jungla în căutarea comorilor. Nimeni nu le-a găsit, 
însă au descoperit totuşi lucruri foarte interesante. În 1537 un aventurier, Francisco de Orellana, 
încerca să găsească oraşul de aur navigând pe cursul râului Napo. Orellana a ajuns la gura de 
vărsare a acestuia şi a descoperit că era afluentul altui rîu, mult mai mare. Şi- a continuat drumul 
pe cursul apei şi la un moment dat a fost atacat de un trib de femei războinice cu părul lung. Aceste 
femei i-au amintit lui Orellano de legendele amazoanelor din Sciţia, Grecia, aşa că a numit râul 
„Amazonas”. 

În 1584 s-a răspîndit o altă poveste, potrivit căreia incaşii au fugit din faţa invadatorilor 
spanioli şi au creat un nou oraş de aur, numit Manoa. Această legendă s-a contopit cu aceea a lui 
El Dorado şi, în 1595, un alt aventurier, de această dată britanic, Sir Walter Raleigh, a încercat să 
găsească Manoa şi aurul său pentru Regina Elisabeta I. A dat greş şi o nouă expediţie, la fel de 
inutilă, s-a soldat cu execuţia sa. 

Peste ani a început să circule încă un mit: al lacului Parima, un lac dispărut, cu conotaţii 
mistice foarte asemănător, aproape identic, ca descriere, cu lacul Guatavita descoperit iniţial de 
Quesada. În ciuda acestui fapt, mulţi alţi exploratori s-au avântat în junglă, rătăcind prin frunzişul 
des până când rămâneau fără resurse, fără oameni şi îşi pierdeau răbdarea. 

Între timp, alţi exploratori spanioli au încercat să sondeze fundul lacului Guatavita. În anii 
1580, Antonio de Sepulveda, un comerciant care trăia în Bogota, cu ajutorul a 8 000 de localnici a 
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construit un canal de scurgere a apei din lac pentru a-l seca. A reuşit într-adevăr să îndepărteze 
un mare volum de apă şi să găsească, de asemenea, o cantitate considerabilă de aur, dar malurile 
au început să se surpe peste oameni, provocând pierderi umane imense şi determinînd în cele din 
urmă abandonarea proiectului. Următoarele încercări de secare a lacului s-au făcut în secolul XX, 
când au fost descoperite multe artefacte deosebit de valoroase, dar niciodată acea comoară 
impresionantă, menţionată în legende. 

În ciuda nenumăratelor expediţii întreprinse de-a lungul şi de-a latul junglei, conchistadorii 
nu au reuşit să descopere toate secretele Amazonului. Biologii, botaniştii şi antropologii susţin că 
acolo, în jungla Amazonului, mai sunt încă multe lucruri nedescoperite. Au găsit oare aventurierii 
spanioli lacul El Dorado? După toate probabilităţile Guatavita este faimosul lac. Însă nimeni cu a 
găsit încă Manoa. Dacă mitul El Dorado s-a dovedit a fi adevărat, atunci există motive întemeiate 
să credem că şi legenda oraşului Manoa are o bază reală.”[7] 

 

Pe 26 februarie Mercur va intra pe zodia Pești și funcțiile pe care le-am îndeplinit până acum 

trec într-un alt registru. În primul rând, vom avea probleme de asimilare, de înțelegere ori de 

acceptare, dar acestea se vor concretiza așa cum știm că se concretizează de regulă, ci vor atrage 

atenția asupra a ceea ce nu este de viitor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 26 februarie se va 

împlinii și Luna nouă, apoi, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, se va definitiva și careul pe 

care Mercur și Luna neagră îl formează de ceva vreme. Dacă ne gândim că traseul cel mai bun este 

cel care ne îndeamnă la retragere, la reținere sau la suprimarea dorințelor puternice, trebuie să luăm 

în considerare că unghiurile care s-au împlinit de la începutul acestei decade ș  i până în momentul de 

față face trimitere la o formă de revoluție pe care 

trebuie să o concretizăm într-un fel. Nu ne gândim 

aici la dificultățile de exprimare, nici la funcțiile 

ciudate pe care trebuie să le îndeplinim pentru a ne 

menține o anumită poziție, ci la ceea ce se consumă 

în zilele de 26 și 27 februarie, la ceea ce înseamnă 

funcție și, deopotrivă, viziunea. Prima zi de tranzit al 

lui Mercur prin zodia Pești ridică un mare semn de 

întrebare. Ajungem în punctul acesta în care ne 

întrebăm dacă este foarte corect ceea ce facem, dacă 

parcurgem traseul care trebuie sau dacă nu cumva 

repetăm într-un mod penibil și ridicol o greșeală a 

trecutului. Luna, imediat ce a intrat pe zodia Pești va 

trebui să treacă prin mai multe unghiuri, printre care 

două careuri (cu Lilith si Neptun), un sextil (cu 

Junon) și prin patru conjuncții (cu Mercur, Coada 

Dragonului, Soarele si Neptun). Seara târziu, cu puțin 

timp înainte ca ziua să se încheie, din cauza 

conjuncției cu Neptun, va face toată această modelare 

a caracterului mult mai dificilă decât am fi putut anticipa. Astfel, oamenii se vor împărți în inferiori 

sau puternici, în oameni cu dorințe multe sau oameni cu dorințe mai puține, în ființe cu aspirații false 

sau ființe cu adevărat puternice. 

Schema pe care o vom explora în ziua de 26 februarie ține mai curând de riscul de a face o 

greșeală atât de mare încât popularitatea să scadă într-un mod foarte rapid. Nu se întâmpla lucrul 

acesta doar pentru că Soarele se află acum în conjuncție cu Luna, ci și pentru că Mercur atinge careul 

maxim cu Luna neagră. Modelarea aceasta dificilă face trimitere la o anumită vocație a trecutului, la 

obiceiuri mai vechi, cele pe care nu le putem lăsa în urmă atât de ușor. Un individ rău va deveni pe 

26 februarie și mai rău, un individ bun va deveni acum o persoană conflictuală, tristă sau dezamăgită 

de oamenii cu care lucrează. Pe fondul acestor evenimente dominate de reproducerea trecutului apar 

anumite comentarii, iar acestea vor fi cu atât mai virulente cu cât cel care le emite este mai fals, iar 

cel care trebuie să le împlinească este mai fricos. La asta se referă careul lui Mercur din Pești, temător 
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și interiorizat, cu Luna neagră din Săgetător cea dornică să mintă pe toată lumea cu scopul de a se 

menține pe tron, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătească. 

Schema care este acum pusă în aplicare urmărește să atragă atenția asupra unor elemente de 

comportament pe care le-am lăsat la voia întâmplării de la începutul anului și până acum, și pentru că 

nu a existat o presiune teribila în sensul acesta, dar și pentru că am fost delăsători. Schimbarea nu se 

va face peste noapte, ci doar atunci când există o potrivire din partea contextului astral, când sunt 

anumite forțe care permit lucrul acesta. Pe 26 februarie vom avea impresia că nimic nu ne permite să 

mergem în etapa următoare, să fim mai puternici sau mai buni, dar dacă refuza această direcție falsă, 

dacă luăm în considerare explicația aceasta astrală, dacă nu ne lăsăm impresionați de conotațiile 

negative dominate de teama, grijă, lipsă de viziune sau îngrijorare atunci sentimentele profunde care 

vin din conjuncția Lunii cu Neptun arată că orice element, oricât de mic ar fi, ne poate ridica la nivelul 

pe care-l dorim. Așadar, avem ocazia pe 26 februarie să fim puternici așa cum ne-am dorit încă de la 

începutul anului și nu am avut ocazia. 

 
„Când au ajuns pe teritoriile anticelor civilizaţii Aztecă şi Incasă, pentru a le prăda şi 

distruge, conchistadorii au auzit de la triburile băştinaşe o poveste absolut extraordinară. Au aflat 
despre un neam, ascuns în mijlocul junglei, al cărui rege este acoperit cu aur şi înoată într-un lac 
de aur. Aceasta este povestea lui „El Dorado”, „Omul de Aur”. Unul dintre primii spanioli care au 
pornit să caute şi să descopere această zonă fantastică a fost Jimenez de Quesada. 

În 1536 Quesada, împreună cu 500 de soldaţi cărăuşi, au pornit spre nord- vest, spre zona 
unde acum este Columbia. După cîteva zile cumplite în care cu greu şi-au făcut drum prin jungla 
periculoasă au ajuns la două triburi indigene, numite Chibchas. Cele două triburi erau extrem de 
bogate, aveau aur, argint şi multe grămezi de smaralde, dar nu l-au întîlnit pe faimosul „El 
Dorado". Cu toate acestea, băştinaşii i-au spus lui Quesada despre un lac aflat în mijlocul craterului 
unui vulcan, pe platoul Bogota, nu foarte departe. Lacul se numea Guatavita şi în fiecare an acolo 
avea loc o ceremonie foarte bizară a Omului de Aur. Membrii tribului care au participat la 
ceremonii i-au spus lui Quesada că în timpul acestora sunt oferite daruri şi se aduc ofrande zeului 
pe care îl venerează. Potrivit ritualului, regele tribului se acoperă cu un strat de noroi umed pe care 
praful de aur se prinde foarte uşor, după care, împreună cu alţi patru conducători, încărcaţi cu 
bijuterii şi comori, pornesc pe o plută către mijlocul lacului. În tot acest timp, restul membrilor 
tribului interpretează tot felul de cântece. Când regele şi cei patru însoţitoti ai săi ajung în centrul 
lacului aruncă toate darurile şi ofrandele în apa lacului, după care regele se îmbăiază, pentru a se 
spăla de praful preţios. Quesada a găsit lacul, însă nu a descoperit nici măcar un indiciu despre 
presupusele comori. Bineînţeles că şi alţi spanioli au auzit poveştile despre Guatavita, şi au început 
să cerceteze apele lacului în 1545. 

O dată cu trecerea timpului, fiecare nouă expediţie era confruntată cu o altă versiune a 
legendei lui El Dorado şi fiecare a scormonit jungla în căutarea comorilor. Nimeni nu le-a găsit, 
însă au descoperit totuşi lucruri foarte interesante. În 1537 un aventurier, Francisco de Orellana, 
încerca să găsească oraşul de aur navigând pe cursul râului Napo. Orellana a ajuns la gura de 
vărsare a acestuia şi a descoperit că era afluentul altui rîu, mult mai mare. Şi- a continuat drumul 
pe cursul apei şi la un moment dat a fost atacat de un trib de femei războinice cu părul lung. Aceste 
femei i-au amintit lui Orellano de legendele amazoanelor din Sciţia, Grecia, aşa că a numit râul 
„Amazonas”. 

În 1584 s-a răspîndit o altă poveste, potrivit căreia incaşii au fugit din faţa invadatorilor 
spanioli şi au creat un nou oraş de aur, numit Manoa. Această legendă s-a contopit cu aceea a lui 
El Dorado şi, în 1595, un alt aventurier, de această dată britanic, Sir Walter Raleigh, a încercat să 
găsească Manoa şi aurul său pentru Regina Elisabeta I. A dat greş şi o nouă expediţie, la fel de 
inutilă, s-a soldat cu execuţia sa. 

Peste ani a început să circule încă un mit: al lacului Parima, un lac dispărut, cu conotaţii 
mistice foarte asemănător, aproape identic, ca descriere, cu lacul Guatavita descoperit iniţial de 
Quesada. În ciuda acestui fapt, mulţi alţi exploratori s-au avântat în junglă, rătăcind prin frunzişul 
des până când rămâneau fără resurse, fără oameni şi îşi pierdeau răbdarea. 

Între timp, alţi exploratori spanioli au încercat să sondeze fundul lacului Guatavita. În anii 
1580, Antonio de Sepulveda, un comerciant care trăia în Bogota, cu ajutorul a 8 000 de localnici a 
construit un canal de scurgere a apei din lac pentru a-l seca. A reuşit într-adevăr să îndepărteze 
un mare volum de apă şi să găsească, de asemenea, o cantitate considerabilă de aur, dar malurile 
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au început să se surpe peste oameni, provocând pierderi umane imense şi determinînd în cele din 
urmă abandonarea proiectului. Următoarele încercări de secare a lacului s-au făcut în secolul XX, 
când au fost descoperite multe artefacte deosebit de valoroase, dar niciodată acea comoară 
impresionantă, menţionată în legende. 

În ciuda nenumăratelor expediţii întreprinse de-a lungul şi de-a latul junglei, conchistadorii 
nu au reuşit să descopere toate secretele Amazonului. Biologii, botaniştii şi antropologii susţin că 
acolo, în jungla Amazonului, mai sunt încă multe lucruri nedescoperite. Au găsit oare aventurierii 
spanioli lacul El Dorado? După toate probabilităţile Guatavita este faimosul lac. Însă nimeni cu a 
găsit încă Manoa. Dacă mitul El Dorado s-a dovedit a fi adevărat, atunci există motive întemeiate 
să credem că şi legenda oraşului Manoa are o bază reală.”[7] 

 

27 februarie aduce probleme de conduită, 

de înțelegere a comportamentul celorlalți, de 

adaptare la ceea ce este important pentru alții sau 

la ceea ce va fi important peste o lună, peste două 

luni sau peste câțiva ani. Sentimentele acestea 

complicate pe care trebuie să le parcurgem pe 27 

februarie ne vorbesc acum despre necesitate, 

despre rezolvarea unor probleme care nu au fost 

niciodată clare. Trecerea lui Mercur prin Coada 

Dragonului accentuează această complicație dată 

de problemele care nu sunt clare. Dar până să 

ajungem în punctul acela va trebui să trecem prin 

tensiuni teribile, cele date de conjuncția lui Marte 

cu Uranus, pe de o parte, și de opoziția lui Marte 

cu Jupiter, de partea cealaltă. 

Schema aceasta aferente zilei de 27 

februarie ne vorbește despre complicarea 

lucrurilor, despre naivitate, despre o aroganță care este întreținută tocmai pentru ca sunt multe 

elemente naive care nu au fost administrate corect și care sunt pe punctul să reorganizeze viața 

personală. Ne referim aici la impulsuri, la dorința de independență, la cea de performanță, la 

comportamentul pe care un om educat trebuie să îl adopte pentru ca dezamăgirile și excesele 

temperamentale să nu construiască o identitate falsă. Ecuația astrală aferente zilei de 27 februarie 

seamănă cumva cu ceea ce am parcurs pe 26 februarie, când Mercur a intrat pe zodia Pești. Acum se 

ocupă de un demers final, adică are de încheiat tratative noi, contracte noi, are de trasat directive noi 

cu Axa Dragonului. De aici înțelegem că schema aceasta aferentă zilei de 27 februarie seamănă cumva 

cu un ultimatum. Va mai exista un ultimatum, va mai exista o etapă la fel de complicată precum este 

cea de pe finalul lunii februarie, careul Lunii negre la Axa Dragonului din 9 martie, apoi careul lui 

Marte la Axa Dragonului din 22 aprilie pentru ca apoi Axa Dragonului să treacă de pe Fecioară-Pești 

pe Leu-Vărsător. Acum se consumă acele episoade care fac referire la ansamblul situațiilor. Trecerea 

lui Mercur peste Coada Dragonului, concomitent cu accentuarea axei Berbec-Balanță prin 

intermediul planetelor Uranus și Jupiter, face referire la progres, pentru că ciclul Uranus-Jupiter mai 

este denumit și ciclul progresului. 

Înțelegem de aici că schema aferente zilei de 27 februarie este construită de o așa manieră 

încât să aducă, în cazul oamenilor răi, o formă de răzvrătire, relații complicate, reconfigurări stranii 

ale centrelor de putere, dar și, în cazul oamenilor buni, o reorganizare a vieții sociale pe baza unor 

sentimente profunde. Toate acestea au fost construite din aproape în aproape prin încercări pe care 

le-am parcurs în anul dihotomiilor periculoase, anul 2016, sau în anii anteriori, pentru că Mercur, 

trecând acum peste Coada Dragonului, ne reamintește de lucruri vechi, cele care fac parte din limbajul 

personal, din expresia personală, din identitatea personală. Prin ceea ce se consumă pe 27 februarie 

relațiile complicate trec printr-o preschimbare interesantă, oamenii pot deveni mult mai înțelepți prin 

ceea ce înțeleg acum că au depășit, inventarul pozitiv pe care-l fac acum fără a fi amenințați, fără să 

planeze asupra lor o presiune prea mare. Presiunea care există în momentul acesta vine mai curând 
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pe decizie, dar și pe acțiuni. Chiar dacă se accentuează această opoziție a lui Uranus cu Jupiter ea, 

pentru că face parte din ciclul progresului, reprezintă un punct culminant pe direcția asupra căreia am 

lucrat de mult timp în urmă. Tensiunea acesta distruge ceea ce este împotriva a ceea ce am crezut că 

reprezintă progresul personal, împotriva identității personale și chiar împotriva statutului pe care-l 

avem. Dacă progresul este în contradicție cu statutul atunci lucrurile se schimbă și toată această 

agresiune zdruncină sentimentul, distruge dragostea și calcă viitorul picioare. 

Există multă teamă în ecuația astrală aferentă zilei de 27 februarie și neplăcerile de acum vor 

ține mai curând de lipsa de control. Ceea ce nu funcționează corect acum nu este un element care a 

fost batjocorit de comunitate, ci unul care a primit din partea sa o sancțiune pentru că nu s-a ridicat la 

nivelul standardului pe care-l declară. 

 
„Mulţi dintre cei cunoscuţi ca având capacitatea de a levita, se caracterizează prin stări 

mentale dominate de forţă. Biserica Creştină timpurie considera că levitaţia era un indiciu al 
posesiei demonice şi cu siguranţă au existat destule cazuri în care cei posedaţi au fost torturaţi. 
Totuşi, de-a lungul secolelor, mulţi oameni sfinţi au fost la rândul lor capabili să se desprindă prin 
forţe proprii de pământ. Probabil că cel mai celebru a fost Sf. Iosif din Copertino, născut în 1603 în 
Apulia, Italia, care a atins o stare de extaz religios ce i-a permis să desfidă legea gravitaţiei. Se 
spune că, pe parcursul vieţii, a levitat de peste o sută de ori şi tocmai demonstraţia abilităţii sale 
indusă de extaz, prezentată în faţa Papei Urban al VlI-lea, a dus la canonizarea lui. 

Religiile şi filosofiile răsăritene atestă faptul că levitaţia poate fi obţinută printr-un 
exerciţiu menit să exploateze la maximum forţa vitală a corpului. Această energie naturală este 
denumită Chi sau Ki - şi se spune că poate fi controlată de un asiduu exerciţiu de natură yoghină. 
Fenomenul, salturilor yoghice, în cadrul cărora o persoană poate face scurte mișcări de levitaţie 
prin intermediul meditaţiei transcendentale este de asemenea promovat de învăţăturile răsăritene. 
Accentul este pus nu atât pe emoţii extreme, cât pe vizualizare și controlul respiraţiei, pentru 
mobilizarea tuturor energiilor latente existente în corp. Unele persoane cu abilităţi parapsihice 
cred că levitaţia este posibilă datorită unei puteri psihokinetice naturale, înnăscute. Daniel 
Douglas Home, medium-ul din secolul al XlX-lea, era cunoscut drept un frecvent practician al artei 
levitaţiei. În anul 1868 a fost văzut levitând de pe o fereastră situată la etajul trei al unei clădiri. S-
a raportat că a intrat la loc în clădire printr-o altă fereastră, aflată la același etaj. Spre deosebire 
de cazurile religioase, Douglas Home nu a intrat în transă, considerând că a fost nevoie doar de o 
mare capacitate de concentrare. Cu toate acestea, în ziua de astăzi, mulţi oameni sunt de părere că 
cel mai bine ar fi ca teoriile despre levitaţie să fie lăsate în seama inginerilor, designerilor și 
magicienilor, în spectacole de cabaret sclipitoare.”[7] 

 

Ultima zi a lunii februarie aduce, pe de o parte, împlinea unui careu între Lună și Saturn și, 

apoi, finalizarea tranzitului Lunii prin zodia Pești, atât de apăsător și de complicat, apoi, după ce Luna 

a intrat deja pe zodia Berbec, împlinirea unor unghiuri care fac referire la atenție, la elementele 

complicate de personalitate, la curiozitate sau la acea înțelepciune pe care schimbul de experiență o 

poate consolida, dar nu o poate confirma. 

Culoarea aceasta teribilă care vine spre noi pe finalul lunii februarie arată că evenimentele par 

să fie în criză, că ele ne atrag atenția asupra unor lucruri care țin mai curând de cadouri, de moșteniri, 

de experiențele de viață încadrate în patrimoniu, de acea bogăție personală ce ne îndeamnă să privim 

lucrurile cu mai mult curaj. Trecerea Lunii pe zodia Berbec, după ce aceasta, din zodia Pești, a 

împlinit un careu cu Saturn, arată că experiențele acestea teribilă care sunt legate de emoțiile 

tulburătoare trebuie lăsate în urmă. Evenimentele ce urmează a se consuma în ultima zi a acestei luni, 

dar și în primele zile ale lunii martie, atrag atenția asupra unei exprimări noi, asupra faptului că 

personalitatea nu trebuie să fie complicată doar pentru a capta atenția, ci ea trebuie să răspundă unor 

necesități existențiale, ale destinului, ea trebuie să fie în conformitate cu direcțiile pe care existența 

personală și le-a creionat încă de la naștere. Înțelegem de aici că noul început, cel care vine spre noi 

împreună cu intrarea Lunii prin zodia Berbec, vizează, pe de o parte, împlinirea unei etape finale, cea 

legată de disciplină, rigoare sau constrângere, apoi, forma aceasta de exigență pe care urmează să o 

aplicăm de acum încolo să ne arate că ea nu se poate exprima la cota maxima decât prin curaj, prin 

inițiativă, așa cum am constatat până acum prin frica. 
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Dacă unii oameni fac abuz de defecte, își schimbă declarațiile pe care le-au făcut cu ceva timp 

în urmă și vor să-i bulverseze pe cei din jur doar pentru a le epuiza o rezervă psihică, doar pentru a-i 

pune în dificultate și a lansa mesaje confuze, nu arată că sunt puternici, ci că au ales, după 

evenimentele pe care le-au parcurs de la începutul anului și până acum, să fie exponenți ai răului. 

Așadar, ecuația astrală aferentă zilei de 28 februarie ne impune să fim atenți la cadourile pe 

care le primim, la strategiile pe care le preferăm, la ceea ce ne promitem că vom realiza până la finalul 

lunii iunie. Sintezele pe acțiune fac trimitere la ceea ce nu am reușit să împlinim în decada anterioară, 

însă proiectele de viitor, sinteze care țin de înțelegere emoție sau cunoaștere, ne îndreaptă atenția către 

finalul lunii iunie, atunci când Marte va avea de împlinit o opoziție cu Junon, un careu cu Jupiter și 

un trigon cu Neptun. Momentele acelea vor fi dominate de duritate, vor face apel la rezistența la efort 

pe care am învățat-o acum, pe final de luna februarie sau în mijlocul lunii ianuarie. Apoi, schema pe 

care o consultăm din decada a 18-a, de pe finalul lunii iunie, ne îndeamnă să fim mult mai atenți la 

ceea ce înseamnă serviciu față de celălalt și să apreciem cu seriozitate și respect, nu doar de suprafață, 

munca celuilalt. 

Finalul lunii februarie poate aduce abundență de acțiuni, o atracție către interacțiunii care să 

ducă la complicații, o înclinație către ceea ce în popor se numește "atracție către rău". Doar prin 

această atracție spre rău evenimentele se mențin în criză, oamenii se pot arăta foarte exigenți unii față 

de alții și doar în conformitate cu aceste false armonii se vor explora defecte de caracter în loc să fie 

corectate. 

Rezolvările de pe finalul lunii februarie vor fi marcate de detalii și exprimarea nouă pe care o 

învățăm acum se pare că ne va fi de foarte mare folos până la finalul lunii iulie. Vom vedea însă dacă 

achizițiile de acum, cele care vor trece prin mai multe etape, vor fi utile și în a doua parte a anului. 

Știm însă sigur că rostul lor se va împlinii până la finalul lunii iunie. 

 
Dans  
   De Nicolae Labis 
 
Toamna îmi ineaca sufletul în fum... 
Toamna-mi poarta în suflet roiuri de frunzare. 
Dansul trist al toamnei il dansam acum, 
Tragica betie, moale leganare... 
 
Sangera vioara neagra-ntre oglinzi. 
Gandurile-s moarte. Vrerile-s supuse. 
Fara nici o soapta. Numai să-mi intinzi 
Bratele de aer ale clipei duse. 
 
Ochii mei au cearcan. Ochii tai is puri. 
Cata deznadejde pasii nostri mâna! 
Ca un vant ce smulge frunza din paduri, 
Ca un vant ce-nvarte usa din tâtâna... 
 
Maine dimineata o să fim straini, 
Vei privi tacuta maine dimineata 
Cum prin descarnate tufe, în gradini, 
Se rotesc fuioare vestede de ceata... 
 
Si-ai să stai tacuta cum am stat si eu, 
Când mi-am plans iubirea destramata-n toamna, 
Si-ai să-asculti cum cornul vantului mereu 
Nourii pe ceruri catre zari indeamna. 
 
Pe când eu voi trece sub castani roscati, 
Cu-mpietrite buze, palid, pe carare, 
Si-or să mi se stinga pasii cadentati –  
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In nisip, scrasnita, lasa remuscare... 
 

Așadar, cea de-a treia decadă a lunii februarie aduce o intensitate teribilă sentimentelor, o 

corelație cu ceea ce nu am reușit să împlinim în a doua decadă a lunii februarie și tendința de a aprecia 

faptele celorlalți prin comparație cu ceea ce trebuie să împlinim prin efort propriu. Este posibil ca în 

această devenire să privim lucrurile prin caracterul lor condiționat, prin ceea ce inspiră teamă sau prin 

ceea ce strigă foarte tare că nu se poate împlinii. Acum activează o forță rudimentară, o atracție către 

lucruri mai puțin corecte care va face legătura între această decadă și ceea ce s-a consumat anterior, 

între ceea ce încercăm să reparăm acum și ceea ce s-a stricat cu titlul iremediabil în decada anterioară. 

Schema pe care am putea să o reparăm în această a treia decadă a lunii februarie se referă cu 

precădere la risipă. Dacă urmărim să dăm o replică, să distrugem armonia cuiva, arătăm că dorim să 

facem o risipă în mod intenționat. Dacă risipim în mod intenționat elemente de patrimoniu, daruri, 

timpul celuilalt, nu vom reuși să fim foarte convingători, adică vom risipi, împreună cu energia 

personală, cu achizițiile personale sau ale celorlalți, dovezile care ar putea să ne propulseze pe un 

nivel superior. 

 

Așadar, luna februarie este un capitol important al anului 2017 care se referă la modul în care 

observăm, înțelegem și integrăm emoțiile tulburătoare privite ca sinteze. Avem ocazia să folosim 

achizițiile acestei luni prin puterile pe care le-am cultivat în anii anteriori pentru ca, uzând de ele, să 

transformăm emoțiile tulburătoare în forțe constructive și să ne pregătim, în felul acesta, pentru ceea 

ce urmează să parcurgem în 

luna martie, adică să ne 

ocupăm de sinteze care duc 

la cercetare și aprofundare. 

Fără temperarea emoțiilor, 

fără o înțelegere frumoasă a 

ceea ce a fost până acum 

tulburător și enervant, nu 

putem trece la cercetare și 

aprofundare, ci doar la 

explorarea a ceea ce nu am 

putut să rezolvăm până 

acum, adică la a rămâne în 

același registru. Desigur, nu 

este cazul să fim atât de 

pesimiști, nu este cazul să ne 

gândim că după atât de 

multe explicații, după atât de multe ajutoare pe care le-am primit de-a lungul lunii februarie nu vom 

putea să ne pregătim pentru studiu. Emoțiile tulburătoare au avut, ce-i drept, un vârf, nu doar în 

trecerea lui Junon pe zodia Capricorn sau în inițierea mersului retrograd a lui Jupiter, dar și în trecerea 

Lunii negre pe zodia Săgetător. Apoi, nu este de trecut cu vederea nici tranzitul lui Marte, cel care 

face din ultima decadă a lunii februarie un corolar, adică o concluzie ce derivă din regulile aplicate 

de-a lungul întregii luni. Visul de a fi puternici nu este la fel cu realitatea puterii. Aceasta este marea 

încercare a lunii februarie. 
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MARTIE 
 

 

 

SINTEZE CARE DUC LA 
CERCETARE ȘI APROFUNDARE 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1630 – Angajarea Suediei (Gustav II Adolf) alături de 

protestanți in Războiul de 30 de ani. 

 1668 – În India, distrugerea templelor Mathura de către 

Aurangzeb provoacă răscoala djaților. 

 1992 – Descoperirea la Movile (România) a unei peșteri 

în întregime izolată de exterior, a cărei faună și floră 

funcționează pe baza unei chimiosinteze bacteriene unice 

în prezent în mediul continental. 

 1613 – Sfârșitul epocii frământărilor în Rusia. Mihail 

Feodorovici Romanov este ales Țar (Romanovii vor domni 

până în 1917). 

 

 

O CARTE 
Focul de Henri Barbusse  

„Membrii brigăzii din povestea lui Barbusse, despre luptele de la începutul Primului Război Mondial, 
sunt soldații francezi porecliți poilus („păroșii"), fără ca vreunul dintre ei să fie liberal sau intelectual. După doi 
ani petrecuți ca voluntar pe front, Barbusse, un ziarist convins, a îmbrățișat cauza pacifistă și apoi pe cea 
comunistă, Focul fiind un prim pas în această direcție. 

Cum experiența războiului este una fundamental distructivă, este greu de construit o narațiune dintr-o 
perspectivă pacifistă, și Barbusse nici nu încearcă. Uneie capitole descriu viața din spatele frontului, permisiile 
sau exprimă furia „păroșilor" față de „ariergardă", unde intendența poate evita baia de sânge. Sunt evocate 
anecdote peste anecdote, povești despre traversarea din greșeală a liniei frontului și întoarcerea cu o cutie de 
chibrituri de la un soldat german măcelărit, dar, mai presus de orice, luptele în care oamenii mor în diverse 
moduri: zdrobiți, împușcați, despicați, arși, îngropați sau neîngropați. Povestirile sunt orchestrate de un narator 
participant care îl îndrumă pe cititor din afara evenimentelor. în capitolul final, brigada - acum mult redusă - 
discută despre naționalism, respingându-1, și elogiază forța politică latentă a soldaților, recunoscând 
necesitatea egalității și a justiției. „Visul gândirii iscoditoare" e pentru acești muncitori obișnuiți începutul unui 
proces de învățare, validat prin relatările memorabile romanului despre viața de pe front.” (Amu) [16] 

 

UN FILM 
LORD OF WAR (2005) - Regia Andrew Niccol  

Yuri Orlov, un cetatean american de origine ucraineana, este 
implicat accidental in afaceri cu droguri si arme... La inceput este ceva 
mai retinut in ceea ce priveste afacerile de genul acesta, dar cand prinde 
gustul banilor nu mai poate renunta. Odata cu terminarea razboiului rece, 
el se foloseste de relatiile sale din Ucraina si vinde diferitor asa-zise 
grupuri de eliberare si teroristilor arme de orice fel, chiar si tancuri si 
elicoptere militare. Urmarit de niste agenti FBI, Yuri reuseste sa scape cu 
succes, dar sotia sa afla de afacerile sale si ii cere sa renunte. Nestiind 
insa cand sa o faca, isi pierde fratele si sotia. (http://www.cinemarx.ro) 

 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Multe din experiențele de viață pe care le-am parcurs în primele două luni ale acestui an își 

vor găsi finalitatea în luna martie. Asta se întâmplă pentru că martie aduce sinteze care duc la cercetare 

și aprofundare. Pe de o parte, vom observa care sunt direcțiile care trebuie continuate, apoi vom vedea 

și care dintre acestea au nevoie să fie gândite în profunzime, să fie analizate cu mai multa atenție sau 

care ne cer corelații profunde. Această lună nu ne aduce ingresuri spectaculoase, nu ne aduce 

evenimente ieșite din comun, ci se mențină pe această linie a cercetării și aprofundării ceea ce poate 

deveni, pentru sufletele leneșe, pentru ființele care nu au dorit niciodată să facă mai mult, ci doar să 

primească mai mult, o lună foarte încercată, enervantă și obositoare. Evenimentele care se vor 

consuma acum ne vor ridica mingea la fileu, ne vor oferi posibilitatea de a gândi mai mult, de a 

cerceta mai atent și asta pentru că rezultatul trebuie să fie unul foarte important pentru sănătatea 

psihică, pentru imaginea socială sau pentru ceea ce vrem să devenim în această viață. S-ar putea ca, 

unora, să li se pare o deviză mult prea îndrăzneață, însă vor vedea, prin cele trei decade, prin cele trei 

direcții importante ale acestei luni, că această cercetare și, deopotrivă, această aprofundare, schimbă 

cumva viziune asupra vieții, optica pe care am preferat-o până acum. Nu ne rămâne decât să fim 

curajoși în această inițiativă, să fim atenți la provocările pe care le primim, la invitațiile care ne sunt 

lansate sau la ceea ce aflăm. Este foarte posibil ca informațiile noi care ne vin să fie tendențioase, dar, 

în egală măsură, ele ne pot oferi, cu precădere în a doua decadă, un impuls către progres așa cum nu 

am mai avut de ani de zile. 

 

Decada I  (1 – 10 martie 2017) 
Drumuri încurcate. Cercetările false striga mai tare. Culegerea 

roadelor perene. Visare profundă și vindecătoare. 
 

DECADA NR. 7  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   2 11-20 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 22 1-10 august 

 

Inteligența afectează deciziile. Mânie. Se merge prea departe cu o decizie proastă. Se pune 

în aplicare un plan. Expansiune. Un gest major impresionează. Reculegere. Forța este deasupra 

sentimentului. Interes față de problemele celorlalți. Curiozitate. Simț umanitar. Aspirație spirituală. 

Transformare. Se vede foarte departe. Ignoranța este combătută prin obiceiuri frumoase. Clarificare. 

Atenție pe lucruri mici. Rezolvare. Supunere în fața unui sfat bun. Indiferență. Revoltă împotriva 

unei ordini. Se rupe tăcerea. Destăinuire compromițătoare. Infidelitate. Distracția este plătită scump. 

Drumul se întoarce. Lumina este palidă. Teamă de insulte. Regenerare. Abordarea unor subiecte 

controversate. Decuplare. Inspirația devine neoficială. Lipsă de adaptare. Descurajare. Verificări 

sterile. Există o șansă, dar nu este valorificată. Impediment. Provocare. Valorile afective sunt 

complicate. Rezervă. Se vede clar lipsa de experiență. Tensiune. Nu mai este urmat cursul normal. 

Impulsivitatea anturajului creează teama. Maturizare bruscă. Avertisment. Afaceri dubioase. 

Modestia este răstălmăcită. Spiritul conservator ascunde un deficit de înțelegere. Prăbușire. 

Instabilitate. Se caută o dovadă de superioritate. Se face un pas înapoi. Vorbirea nu este înțeleasă. 

Mesajul este răstălmăcit. Planuri de muncă suplimentară. Curățenia este făcută cu forța. Epuizare. 

Cuvinte spuse fără rost. Obiectele aruncate sunt din nou necesare. Redecorarea vieții. Nu se ține 

cont de o recomandare. Inspirație frumoasă. Energie. Regenerare. Acordăm atenție unor lucruri 

importante. O coordonare este adusă din nou la centru. Control de sine. Comportamentul subiectiv 

este dat la o parte. Se fac sinteze prin ajutorul misterios al celorlalți. Se iese dintr-un bucluc. 

Sacrificiu frumos. Dorința de studiu. Impactul personal asupra vieții face apel la experiențe 

constructive. Pierderile numai dor. Se discută despre profunzime. Invitație la gândire. Se valorifică 
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o șansă. Se modifică o conduită. Extravaganțele nu mai sunt acceptate. Invidie. Conjuncturi ciudate. 

Se caută recâștigarea încrederii cuiva. Se trezește patima pentru minciună. Instabilitate. Traseu 

sinuos. Valorile nu sunt acceptate. Adoptarea unei atitudini rele. Separare. Interes pentru valori ce 

pot fi convertite în bani. Aspirații greu de atins. Fapte inconștiente. Transformarea în bine este o 

poveste frumoasă. Niciuna. Hoție. Dorință de muncă. Acceptarea recomandărilor celorlalți. 

Subiectivitate plăcută. Duritate. Încrâncenare. Neputința de a face o schimbare necesară. Se rezolvă 

prin dăruire. Se complică prin stagnare. Caracter ostentativ. Decădere ciudată. Tensiune emoțională. 

 

Prima decadă a lunii martie ne vorbește despre fatalitatea vieții, despre drumurile încurcate, 

despre ceea ce ne sperie pentru a ne ajuta să progresăm, despre condiționările pe care oamenii le evită 

sau de care se tem cel mai mult. Pe de o parte, justiția va fi abuzivă, oamenii vor deveni foarte aroganți 

și răi, prietenii trădează foarte ușor și toată schema pe care trebuie să o parcurgem în prima decadă 

ne lasă această senzație de abandon, ne lasă un gust amar din care, cel superficial, ar extrage ideea că 

viața este încărcată numai cu dezamăgiri. Dacă se stabilește să iasă din această zonă a superficialității 

va vedea că roadele pe care le obține acum sunt perene, au o durabilitate atât de mare în timp încât la 

ele vor face referire ani de zile. Se va pune problema în această decadă a curajului sănătos, a ceea ce 

trebuie să punem în curaj pentru ca acesta să aibă un rol important pentru destinul personal, nu al 

curajului standard pe care îl aflăm de la alții. 

Partitura vieții personale schimbă acum direcția și oamenii devin încrezători prin ceea ce 

primesc din jur crezând cu convingere că acestea sunt elementele cele mai importante pentru sine. 

Dacă au șansa de a fi zdruncinați puțin în aceste convingeri vor câștiga timpul pe care-l vor folosi 

pentru a-și reveni din această zăpăceală, pentru a rezolva probleme cauzate de alții și, în consecință, 

să-și testeze tăria de caracter și să obțină o noblețe pe care numai prin experimentare directa o poate 

cineva obține. 

 

Începem luna martie cu o agresivitate care ne obosește. Luna se află acum în plin tranzit prin 

zodia Berbec și va trece în zodia următoare abia în dimineața zilei următoare. Asta înseamnă că în 

momentul acesta, impulsul de a demonstra, de a ne ridica deasupra celorlalți, de a obține o mare 

victorie, una pe măsura orgoliului pe care l-am hrănit de-a lungul vieții, una pe măsura educației ce 

ne-a fost implementată de mentori, va avea un rol absolut esențial. Prima parte a zilei va deveni 

reprezentativă prin două unghiurile pe care Luna le realizează cu Venus (conjuncție), cu Pluton 

(careu). În felul acesta, descoperim că în prima zi a lunii martie se merge prea mult într-o direcție 

greșită din dorința de a aprofunda un sentiment curat, unul care este povestit de persoana în cauză 

prin elementele bune selectate, prin ceea ce crede, prin ceea ce pretinde că merită. 

Schema aceasta îl desprinde pe individ de metodă, de rigoare, de educație sau de acele valori 

morale pe care omul ar trebui să nu le piardă de-a lungul vieții atunci când întâlnește obstacole. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia Berbec, participă la o 

configurație numită careu în T pe semne cardinale. Pe cer mai există un careu, însă pe semne mutabile, 

la care participă Axa Dragonului și Luna neagră. Unii pasionați de astrologie vor spune că aceste 

configurații nu vor avea un impact atât de mare asupra conștiinței. Noi știm însă că Luna neagră, abia 

intrată pe zodia Săgetător, tulbură tot ceea ce ține de progres, performanță, scheme care trebuie să ne 

ducă pe nivelul următor și, fiind acum foarte strâns legată de Axa Dragonului, tot ceea ce poartă 

amprenta unui element îndrăzneț primește această negație, primește acest impuls rău de a se opri ori 

de a o lua pe un alt drum. Rămâne, așadar, să arătăm cât suntem de atenți, inteligenți sau educați 

pentru a depăși această presiune socială. Avem toate prerogativele necesare pentru ca schema aceasta 

negativă în care este implicat destinul (Axa Dragonului) să ne încarce prin semnale pozitive venite 

din partea planetei Saturn, semnale ce sunt transmise și către Lună. 

Desigur, pentru a înțelege corect mesajul primei zile a lunii martie va trebui să facem trimitere 

la ceea ce se va consuma în ziua următoare, pe 2 martie, când se va împlini trigonul perfect dintre 

Lună și Saturn. Totuși, pentru că noi lucrăm în această descriere astrologică și cu unghiuri în limita 

toleranței, putem spune că această primă zi aduce ideea de dreptate împăcată în haine de sărbătoare, 
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încurajată să privească dincolo de oportunism, dincolo de obstacole sau de durerile personale ce au 

primit de prea multe 

ori confirmări. 

Pentru că 

este vorba de 

Uranus, Luna fiind 

acum în conjuncție 

cu această planetă, se 

poate vorbi și despre 

secrete dezvăluite, 

despre un gest major 

pe care un individ îl 

poate face pentru a 

impresiona, pentru a 

atrage atenția asupra 

talentelor sale, 

asupra puterilor pe 

care le are ori asupra 

abilităților pe care 

dorește să le obțină 

practicând o meserie, 

făcând de multe ori 

aceeași operație. 

Luna însă nu va fi în 

această primă zi a 

lunii martie doar în 

conjuncție cu 

Uranus, ci va fi în 

conjuncție și cu 

Marte, cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie. Există, așadar, prea mult interes pentru dorințele 

personale, ca și cum întreaga schemă a destinului, în care sunt implicate persoane sau evenimente 

istorice, are nevoie de acest impuls personal, pentru a se confirma, pentru a prinde viață, pentru a fi 

vizibile și pentru alții.  

Prima zi a lunii martie devine, așadar, un element de forță, de expresie, un gând puternic 

îndreptat pentru a repara ceea ce am stricat în mijlocul lunii ianuarie și pentru a da evenimentelor o 

perspectivă de aproximativ jumătate de an, adică forța de a fi vii până la începutul lunii august. 

Vorbele și oamenii care vor hrăni prea mult disprețul, care vor iubi prea mult faptele indecente, care 

vor pune bariere față de lumea nevăzută, față de îngeri, față de dragostea personală sau față de progres. 

Este greu de crezut ca în fața unor evenimente atât de mari, susținute în primul rând de modificări 

impuse de tranzitul lunii, omul să fie atât de reticent. Nu trebuie să fim superficiali și să credem că 

omul devine profund doar dacă întâlnește o oportunitate, doar dacă are șansa de progres. Am văzut 

de-a lungul vieții nenumărate persoane care trăiesc în condiții mizere tocmai pentru ca au excelat la 

capitolul eșec. 

 
„Înainte de a vă lansa într-o acţiune mai importantă, primul lucru de făcut este să vă 

reculegeţi, să vă conectaţi la Lumea invizibilă pentru a vă crea cele mai bune condiţii pentru a 
acţiona. În stare de agitaţie, de dezorientare, comitem erori, încurcăm sau distrugem lucrurile. Şi 
aceasta se întâmplă destul de des: acţionăm în grabă, orbeşte, iar rezultatele nu sunt grozave. 

Pentru a acţiona corect trebuie, mai întâi, să căutaţi Lumina. Acest lucru îl faceţi deja în 
planul fizic: sunteţi trezit noaptea de un zgomot, ceva care s-a spart în cădere sau cineva care a 
intrat... Şi atunci ce faceţi, daţi buzna, aşa, în întuneric? Nu, căci este riscant. 

Întâi aprindeţi o lumină ca să vedeţi, şi abia apoi acţionaţi. Ei bine, în orice situaţie din viaţă 
trebuie mai întâi să aprindeţi lumina, adică să vă concentraţi, să vă reculegeţi pentru ca să ştiţi 
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cum să acţionaţi. Dacă nu aveţi lumină, o veţi lua la stânga, la dreapta, veţi bate la mai multe 
porţi, veţi încerca tot felul de mijloace care se vor dovedi nepotrivite. 

Deci, înainte de a întreprinde ceva mai important, este necesar să vă concentraţi câteva 
minute gândurile asupra Lumii inteligente, din Lumină, şi să cereţi să aflaţi cum este cel mai bine 
să acţionaţi. Răspunsul va veni sub forma unei idei, a unui sentiment precis sau a unei imagini 
simbolice. Dacă răspunsul este foarte clar, puteţi trece la acţiune. Dar dacă simţiţi o nehotărâre, 
un resentiment, o tulburare sau o contradicţie, aceasta înseamnă că obstacolele sau duşmanii vă 
barează calea. Atunci, amânaţi totul pentru a doua zi, puneţi din nou întrebarea şi aşteptaţi înainte 
de a acţiona, până când drumul va fi clar şi liber.”[10] 

 

A doua zi a acestei decade împlinește așteptări afective de un mare rafinament așa cum nu s-

a mai întâmplat de mult timp. Soarele trece printr-o conjuncție cu Neptun și, imediat ce Luna intrat 

în zodia Taur, participă cu un aport emoțional special la împlinire sextilului dintre Mercur și Junon. 

Schema aceasta care se adresează cu precădere primei jumătăți a zilei de 2 martie, aduce posibilitatea 

de a atinge o profunzime sufletească într-un mod aparte. Desigur, oamenii sunt liberi să simtă și să 

aprofundeze relațiile lor așa cum doresc. Se va pune problema greșelii atunci când faptele lor 

afectează sănătatea, când viețile le sunt date peste cap, când trebuie să meargă pe jos deși pe lângă ei 

trec tot felul de mașini, atunci când iubesc ignoranța, deși au ocazia să-și aprofundeze cunoștințele, 

să treacă prin cursuri de formare, să devină oameni mai buni prin exemplele pe care le au în preajma 

lor. Este și cazul zilei de 2 martie care încearcă să ne învețe mai multe despre ceea ce este complex 

în viață, despre moarte, despre sentimentele adânci, despre calitățile tipului inferior și despre 

capacitățile tipului superior. Este foarte posibil ca în acest moment de progres omul să treacă printr-

o ruptură, să piardă contactul cu realitatea, să fie dominat de scandal, separare sau o să ajungă, în 

cazul cuplurilor care nu s-au maturizat încă, la divorț. În mod paradoxal, toate aceste direcții sunt 

susținute de impulsuri pozitive, adică de a fi mai bun, de a progresa. Se ajunge la o experiență 

nefericită pentru că avem de-a face cu forțe care, în esență, sunt diferite. În momentul în care fac 

primul pas către evoluție, către clarificare, către progres, adevărul le arată nu doar cum sunt în 

realitate, ci și relațiile pe care le au. Conjuncția Soarelui cu Neptun, în aceste momente de sinteză, ne 

arată în ce mod putem folosi acest simț umanitar, cât de departe putem merge cu aspirația spirituală, 

cu transformarea și, mai ales, care este puterea personală de a vedea, de a înțelege și de a pune în 

practică. Desigur, nimeni nu este perfect, și dacă încercăm să clarificăm toate aceste probleme pornind 

de la acest simț umanitar, pornind de la această dorință de a ne menține pe calea de mijloc, ne 

depărtăm de ignoranță și iubim obiceiurile frumoase, atât ale noastre, care au supraviețuit de-a lungul 

timpului, dar și pe ale celorlalți. 

O altă componentă a zilei de 2 martie ține de evoluție, de urcușul pe care trebuie să-l 

conștientizăm acum când emoțiile sunt confirmate sau împlinite. Relația aceasta frumoasă pe care 

Mercur și Junon o definitivează este susținută de tranzitul Lunii prin zodia Taur, care aduce acum 

împlinirea a două trigoane, unul cu Capul Dragonului și celălalt cu Junon. Asta înseamnă ca schema 

aceasta în care ne trezim pe 2 martie este una bună, menită să ne rezolve probleme foarte ample sau 

care până acum ni s-au părut foarte complicate. Ceea ce face trimitere acum către mijlocul lunii 

ianuarie ar trebui să ne ajute să înțelegem care sunt durerile existențiale, în ce mod trebuie să 

procedăm pentru care întâmplările să nu mai aibă atât de mare greutate, să prindem putere acționând, 

să nu ne fie teamă de eventualul eșec sau de durerile pe care le simțim. 

În consecință, 2 martie este o zi care ne ajută să evoluăm, care ne confirmă că a face o sinteză 

pe o cercetare personală implică, în mod obligatoriu, și a aprofunda anumite sentimente. De fiecare 

dată când aprofundăm sentimentele împreună cu oameni buni, cu cei care au fost încercați, cu cei care 

obișnuiesc să clarifice o problemă, nu să o ascundă, ne alegem cu rezultate foarte bune, devenind 

foarte puternici prin ceea ce înțelegem, observăm sau nu este implementat. De asemenea, 2 martie 

este și o zi de muncă, o muncă cu sine, cu problemele personale, chiar dacă, procedând în felul acesta, 

nu avem clar sentimentul că rezultatele vor fi aplicate pe o perioadă mare de timp. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că cele două direcții specifice decadei în curs au cumva o acțiune retrogradă. Acțiunile 

concrete se ocupă mai mult de repararea trecutului, iar cele care sunt legate de înțelegere, emoție sau 

cunoaștere ne vorbesc despre perspective la modul ideatic. Nu avem clar sentimentul că, lucrând 
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acum cu aceste emoții, devenim puternici, adevărate exemple pentru ceilalți, ci avem sentimentul că 

devenim mai supuși, mai docil, mai blajini. Există o mare putere în aceste emoții pozitive și lucrul 

cel mai frumos pe care am putea să-l facem în momentul acesta este să le luăm în serios. Doar prin 

aceste emoții pozitive reușim să împlinim toate experiențele pe care le-am avut în primele două luni 

ale anului. 

 
„Dacă sunteţi furios, probabil că din această cauză v-aţi distrus multe prietenii şi aţi ratat 

multe condiţii favorabile pentru viitorul vostru. Dar această forţă brutală care explodează că o 
furtună, o putem sublima, transforma, făcând o grefă, şi atunci veţi deveni neobosit pentru a vă 
lupta, a vă război, a combate tot  ce este inferior, deveni un soldat al lui Hristos, un servitor al lui 
Dumnezeu. În loc să fie folosită pentru a distruge  ceea ce este măreţ, forţa voastră marţiană vă va 
ajuta să construiţi. 

  Este suficientă grefa. Dar amintiţi-vă că trebuie să păstreze rădăcină, nu o smulgeţi 
niciodată, pentru că ea este viguroasă şi trunchiul la fel. Trebuie să faceţi altoirea, extrageţi mental 
forţele pe care le conţin şi vă legaţi de o entitate, de un spirit luminos, de un înger sau de arhanghel.  

Toţi iniţiaţii au fost obligaţi să facă grefe  ei au intrat mereu în legătură cu fiiintele  care-i 
depăşesc şi fructele pe care le-au produs astfel, sunt cele mai bune. Dar cea mai puternică altoire, 
cea mai sublimă este de a ne lega de Domnul şi de a spune: "Doamne, ceea ce fac eu nu este grozav. 
Acceptă deci să intri în mine, să lucrezi şi să Te manifeşti prin mine. Vreau să lucrez pentru 
Împărăţia Ta şi Dreptatea Ta". Aceasta este grefa cea mai bună, cea mai sublimă, şi dacă în acel 
moment Dumnezeu accepta, dacă El intră în legătură cu noi, arborele vostru (adică voi înşivă care 
produceaţi în trecut fructe de nemâncat) va produce după aceea fructe delicioase şi parfumate. Au 
rămas numai rădăcinile şi trunchiul, dar altoiul, adică lumea invizibilă, lumea divină, lumea 
celestă  a produs aceste fructe. Ce s-a întâmplat? Toate aceste forţe brute, primitive, clocotitoare 
ale personalităţii au fost luate din cer pentru a le transforma datorită grefei spirituale.”[9] 

 

Pentru că în 3 martie se va împlini opoziția lui Jupiter cu Uranus, schema lunii martie, dar în 

special schema care se aplică primei sale decade, capătă o notă dramatică. Vom vedea că nu este 

suficient să intervină această opoziție dintre Jupiter și Uranus în toată ecuația astrală, ci va fi nevoie 

și de alte unghiuri, precum este inițierea mersului retrograda lui Venus din 4 martie, adică ziua 

următoare. 

Referindu-ne strict la ceea ce avem de parcurs pe 3 martie trebuie să pornim în această analiză 

cu un avertisment: nu tot ce zboară se mănâncă. Această opoziția dintre Jupiter retrograd și Uranus 

direct arată că justiția pe care o căutăm este reală, este bazată prea mult pe resentimente, o interpretare 

subiectivă asupra evenimentelor sau pe ceea ce auzim din jur că ni s-ar potrivi, că merităm sau că am 

pierdut, pe ceea ce observăm în mod direct sau pe ceea ce înțelegem din instrumentele pe care le 

avem foarte aproape. 

Atitudinea pe care o vom cultiva pe ziua de 3 martie este cea de defăimare. Defăimarea va 

merge mână în mână pe 3 martie cu destăinuirile compromițătoare, cu infidelitatea, cu ceea ce strigă 

foarte tare că reprezintă o dovadă de independență sau de curaj, în timp ce, în realitate, ea nu este 

decât o dovadă de revoltă sau de eșec. Opoziția lui Jupiter cu Uranus le vorbește oamenilor despre 

deformarea realității, despre o gelozie care pune stăpânire pe emoțiile pe care am încercat să le 

încadrăm pozitiv în evenimente. Viața ni se va părea mult prea tristă, apăsătoare sau incapabilă să se 

regenereze după momentele acestea dureroase dacă privim totul doar prin aceste sentimente confuze. 

Există o discreție la care suntem invitați să luăm parte acum și ea va fi mai curând descrisă de 

gândurile personale, de ceea ce își declară individul când este față în față cu propria persoană, când 

nu trebuie să demonstreze nimic, nu trebuie să explice nimic celorlalți, nu trebuie să deformeze 

adevărul pentru a-i fi crezută suferința. Indiferența față de progres poate fi acum greu de acceptat, de 

tolerat sau de încadrat într-o schemă a realității armonioase. Pot apărea probleme legate de muncă, de 

abordarea oamenilor în general sau de înțelegere a stimulilor care vin din exterior. Automulțumirea 

este în egală măsură o problemă a momentului și trebuie evitată pentru că ea ne oprește regenerarea. 

Am văzut, din evenimentele pe care le-am parcurs până acum, ca această regenerare se face prin 

emoții profunde, prin interiorizare, prin atracția către ceea ce s-a ascuns până acum sau nu s-a făcut 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

134 

remarcat deși are o mare valoare. A merge mai departe cu acest sentiment arogant, de autosatisfacție 

sau de împlinire falsă nu ar fi altceva decât o sfidare la adresa propriei evoluții. 

În realitate, ceea ce ne deformează cel mai mult în ziua de 3 martie este dorința de lux. Luna 

se află acum în tranzit prin zodia Taur și ne trezește această plăcere de a avea, de a deține, de a 

acumula ca și cum numai în felul acesta putem percepe cu liniște viitorul. Eșecul de acum este un 

element care zdruncină chiar aceste convingeri în patrimoniul personal, în stabilitatea viitorului. Dacă 

vom cădea pradă fricii de insulte, dacă acordăm prea mult preț distracției, deconectării, evadării dintr-

o zonă intimă atunci singuri, din proprie inițiativă, ne oprim această regenerare. A opri regenerarea 

pe opoziția Jupiter-Uranus înseamnă a stinge lumina sufletului, adică a înlocui o convingere optimistă 

cu una pesimistă. Dacă se va întâmpla lucrul acesta în cazul multora, este pentru prima dată, pentru 

că această opoziție nu poate de la sine putere să impună lucrul acesta decât dacă omul a arătat până 

acum că are o atracție specială către defăimare, către atitudini compromițătoare, către insultă. 

În felul acesta, înțelegem cât de clare au fost durerile pe care le-am parcurs în mijlocul lunii 

ianuarie și cât de greu ne-a venit să le explicăm în modul acesta. Acum, faptele pe care le parcurgem 

în prezent, exprimă mult mai bine durerile de atunci, dar pentru că nu s-au întâmplat atunci 

evenimentele de acum, ci a fost programate să fie parcurse în prima decadă a lunii martie, apare și 

acest regret că trăim în mediul nepotrivit, în anturajul nepotrivit, că avem în preajmă oameni pe care 

nu ni-i dorim.  

Elementul 

care ne ajută să 

înțelegem foarte mult 

schema astrală 

aferentă zilei de 3 

martie ține de 

deschiderea minții. 

Există o forță teribilă 

în ecuația astrală a 

momentului care îi 

îndeamnă pe oameni 

să creadă că este mult 

mai importantă o felie 

de paine decât ideea 

care ne deschide 

mintea, care ne 

descătușează lanțurile 

ignoranței. Un om 

profund investește 

foarte mult în 

cunoaștere, consumă 

de la sine, se epuizează dacă este cazul pentru a primi ceea ce îl ajută să se elibereze din lanțurile 

ignoranței, pentru a primi ceea ce-l ajuta să înțeleagă mai mult, să devină mai puternic prin modul de 

a gândi, prin voință. Pentru că este profund nu se pune problema să nu-și câștige traiul comun. Așadar, 

se va mulțumi cu puțin în ceea ce privește satisfacție materială, fizică, nevoia de hrană, îmbrăcăminte, 

loc în societate, și va aprecia foarte mult acea viață spirituală care îi împlinește nedefinitul, adică acea 

parte a ființei care este majoritară. Conflictul zilei de 3 martie vorbește cu precădere despre echilibrul 

dintre fizic și subtil în modul acesta. 

 
„Un tânăr terapeut avea nevoie să ţină predici cuiva. Ori de câte ori un pacient nu dorea să 

facă ce-i cerea el, îi ţinea o predică. Un exemplu tipic pentru un astfel de pacient era un tânăr artist, 
care venise la terapie pentru că era blocat. Era un tânăr la douăzeci şi cinci de ani care, la fel ca 
mulţi alţii, venise în Manhattan în căutarea faimei şi a norocului şi nu se alesese decât cu 
dezamăgiri. Nu venise la terapie pentru a se înţelege pe sine, ci ca să afle cum să se deblocheze, 
pentru a reîncepe să picteze. Tânărul avea o predilecţie să se tot vaite şi-i plăcea să vorbească la 
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nesfârşit despre ceea ce-1 înfuria; cu toate acestea, când terapeutul îi cerea să facă un exerciţiu 
gestaltist care să-l ajute să-şi elibereze furia, tânărul refuza. 

— Ştiţi, i-a spus terapeutul într-o zi, nu o să vă deblocaţi dacă nu scăpaţi de furie. Vă daţi 
seama cât de important este pentru dumneavoastră să scăpaţi de furie şi să simţiţi ce este dincolo 
de ea? 

— Dacă spuneţi dumneavoastră, a răspuns pacientul apatic. 
— De ce nu luaţi racheta aceea de tenis ca să izbiţi perna aceea. 
— Nu vreau să izbesc perna. 
— Nu vreţi să scăpaţi de furie? 
— Nu. Nu vreau să scap de ea. Cred că furia e importantă pentru procesul meu creator. Este 

forţa mea motrice, puterea mea. Este armura care mă protejează împotriva vicisitudinilor vieţii. 
Am nevoie de furia mea. Am nevoie de nevroza mea. Nu vreau să scap de ele. 

Acest terapeut, ca mulţi alţii, avea nevoie să fie de ajutor. Nu avea răbdare să aştepte până 
când un pacient era pregătit să lucreze la ceva sau să primească o interpretare. Îşi forţa mereu 
pacienţii să-şi conştientizeze sentimentele. Avea atât o nevoie narcisică de a fi un „mare" terapeut 
(ori de câte ori reuşea să-şi determine un pacient să facă ceva grozav, se simţea nemaipomenit), 
cât şi o nevoie sadomasochistă de control şi putere asupra pacientului său. Prin urmare, nu era 
dispus să-i permită pacientului să-şi găsească ritmul propriu, îi era frică să nu fie controlat de 
pacient şi lupta împotriva acestei frici prin activitate. Dacă pacientul refuza să fie de acord cu 
activitatea sugerată de terapeut, atunci pe pacientul respectiv îl aştepta o predică. La nivel 
inconştient, terapeutul recrea situaţia din copilăria sa, cu precădere pe aceea din stadiul anal, când 
propria sa mamă obişnuia să-l împingă mereu spre oliţă şi-i făcea mereu morală cu privire la 
obiceiurile sale. 

Terapeutul îi ţinea acum predici pacientului cu privire la nevroză şi creativitate. „De foarte 
mult timp, artiştii au concepţia greşită, a spus el cu multă autoritate, că nevroza este vitală pentru 
creativitate. Nu sunteţi primul artist. Am mai auzit acest punct de vedere şi n-o să fiţi nici ultimul. 
Ideea acestor artişti este că nevroza îi face cumva speciali, unici, că e «forţa lor motrice», aşa cum 
aţi spus. Dar de fapt asta e o raţionalizare, o apărare, ca să nu vină în contact cu sentimentele 
blocate, de care partea nevrotică a personalităţii lor nu vrea să se apropie.  

— Nu ştiu ce să zic. 
— Staţi doar puţin şi ascultaţi-mă. Ce încerc să vă spun e că nevroza dumneavoastră nu vă 

aprinde flama creativităţii. Vă poate împinge către faimă, dar nu o să vă facă mai creativ. Din 
contră, vă face mai puţin creativ. Vă face atât pe dumneavoastră, cât şi creaţia dumneavoastră 
stereotipici, unidimensionali, distorsionaţi. Pentru că nu sunteţi în contact cu sentimentele 
dumneavoastră cele mai profunde, opera dumneavoastră va fi mai degrabă superficială şi 
obsesivă, decât profundă şi cu adevărat impresionantă. Mă ascultaţi? 

— Vă ascult. 
— Cu cât vă agăţaţi mai mult de furia dumneavoastră, cu atât o să vă otrăvească mai mult. 

Poate părea ca o armură, dar e de fapt mai degrabă o barieră, o barieră care vă împiedică să 
comunicaţi în mod real cu alţi oameni. Şi dacă nu comunicaţi cu ceilalţi în mod sincer, perspectiva 
dumneavoastră asupra vieţii va începe să fie plină de prejudecăţi. Cu cât veţi deveni mai nevrotic, 
cu atât mai părtinitoare şi mai îngustă va fi şi perspectiva dumneavoastră. La extremă este, 
bineînţeles, schizofrenicul, a cărui perspectivă a devenit atât de limitată, încât este total ireală. Mă 
mai urmăriţi? 

— Vă urmăresc. 
Aceste sentimente de furie pe care le consideraţi atât de vitale şi care credeţi că vă protejează, 

în realitate sunt ca un paravan autocreat. Au rolul de a vă menţine focalizat asupra lumii 
exterioare, ca să nu simţiţi lucruri din interiorul dumneavoastră, cum ar fi frica de moarte, vidul 
interior si o mie si una de răni din trecut care au fost reprimate — mergând până în copilăria 
timpurie. Ele vă împiedică să trăiţi adevărata profunzime a fiinţei dumneavoastră şi dacă nu faceţi 
acest lucru, atunci vă limitaţi foarte mult ca artist si ca flintă umană. Îoo — în mod clar. 

— Când un nevrotic priveşte un anumit lucru, are tendinţa de a vedea doar un singur aspect 
al lui, se declară de o parte sau de alta, are o perspectivă limitată. O persoană normală vede viaţa 
în toată complexitatea ei şi reacţionează ca atare, cu compasiune şi respect pentru această 
complexitate. Cu alte cuvinte, concepţia populară că nevroza este vitală pentru creativitate este un 
mit. Nevroza duce la stagnare şi moarte. Creativitatea izvorăşte din viaţă — din a trăi în acord 
total cu propriile sentimente, înţelegeţi? 

— Înţeleg. 
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— Ce înţelegeţi? 
— înţeleg că vă pricepeţi să ţineţi discursuri bune. 
— Ce altceva? 
— încă mai cred că am nevoie de nevroza mea. 
— Spuneţi deci că încă nu vreţi să lucraţi cu furia dumneavoastră şi să vă deschideţi către 

sentimentele dumneavoastră profunde? 
— Da, aşa e. 
— Pot să vă pun o întrebare? 
— Desigur. 
— De ce sunteţi în terapie? 
— M-am gândit că poate aţi putea să-mi daţi nişte indicii despre cum să-i fac pe critici să 

acorde atenţie operei mele. 
Terapeutul a devenit din ce în ce mai furios pe pacientul său, pentru că nu l-a putut controla 

sau influenţa prin predicile sale. Cu cât devenea mai furios, cu atât îşi forţa mai mult pacientul să-
i facă pe plac. Astfel, s-a blocat într-o luptă pentru putere cu pacientul şi sentimentul pregnant de 
sine al terapeutului a început să depindă de faptul de a putea „câştiga" lupta şi de a-l face pe pacient 
să facă ce-i cerea el. Pe de altă parte, şi pacientul simţea că respectul său de sine depindea de 
succesul cu care rezista la eforturile terapeutului de a-1 controla şi manipula — pacientul având o 
mamă intruzivă, dominatoare şi un tată agresiv, autoritar. Această luptă pentru putere a 
continuat până când pacientul a plecat într-un acces de furie, lăsându-l pe terapeut în picioare, în 
mijlocul cabinetului, cu racheta de tenis în mână.”[11] 

 

Ziua de 4 martie ne aduce în fața unei mari tristeți pe care ar fi trebuit să o anticipăm încă de 

luna trecută, de când Venus a intrat pe zodia Berbec. Ceea ce vine spre noi acum prin această 

retrogradare ne aduce aminte de faptul că inspirația nu a fost apreciată, nu fost evaluată corect sau nu 

i s-a oferit acesteia șansa pe care o aștepta. Abordarea subiectelor devine oarecum îndrăzneață, chiar 

neconforme cu realitatea pentru că se cere prea mult de la o relație amicală cu o persoană cu care nu 

se poate construi decât o relație oficială. 

Schema socială a acestor dispuneri duce spre crearea unor evenimente menite să surprindem 

autoritatea unei grupări în formare. Observăm că momentul acesta există o șansă, chiar una neoficială, 

pentru ca sfera aceasta individuală să se ridice, talentul unei persoane să facă o impresie bună și, dacă 

obține susținerea grupului, grupul să investească în talentul său. În mod indubitabil finalitatea a ceea 

ce se construiește pe Venus retrograd va duce spre dezamăgire, chiar și atunci când nu trebuie. Prima 

jumătate a zilei va fi însă dominată de finalizarea tranzitului Lunii prin zodia Taur, când, în data de 4 

martie se va împlini și sextilul cu Chiron. Durerile pe care vrem să le rezolvăm acum, legăturile 

dubioase pe care vrem să le anulăm alimentează falsele străluciri, gândurile care duc spre atacuri, 

spre cramponare în probleme ciudate, rememorări negative, dar, în același timp, îl îndeamnă pe 

individ să conștientizeze care sunt marile probleme ale vieții sale pentru a se adapta mai bine. Ziua 

de 4 martie aduce o nouă interpretare vibrațiilor specifice acestei decade, prin care înțelegem cât de 

încurcate pot fi drumurile, cât de false pot fi mesajele care invocă ajutorul din disperare. Se poate 

anticipa însă că ziua de 4 martie încearcă să facă o reglare a veniturilor, punând la dispoziția oamenilor 

informații pe care nu știu să le interpreteze corect. Retrogradarea lui Venus ar putea să aducă verificări 

sterile, suspiciuni, care sunt certe sau certitudini pe situații care sunt complet nesigure. 

Problema momentului atrage atenția asupra faptului că ar trebui acum să insistăm foarte mult 

pe administrare de bunuri. Ceea ce este tranzitoriu, ceea ce ne ridică mingea la fileu, ceea ce inspiră 

sau încurajează spre creativitate ne oferă șansa de a demonstra că nu facem parte dintr-o structură 

negativă. S-ar putea ca în 4 martie mulți să conștientizeze că lumea nu este construită așa cum au 

gândit până acum, că există multe probleme care trebuie rezolvate și că valorile cu care lucrează acum 

trebuie așezate într-o altă ordine. Asta înseamnă inspirație specială, cea care vine cu precădere din 

conjuncția lui Mercur cu Neptun, dar presiunea pe care Luna din Gemeni, aflată în opoziție cu Lilith 

din Săgetător, o pune pe conștiința individuală îi face pe oameni să nu își poată interpreta corect 

experiențele personale, cele care să îi încurajeze să creadă în inspirația care le este facilitată acum. 

Multora li se va părea că ceea ce li se întâmplă acum este prea mult, prea dureros sau nepotrivit. Dacă 

nu uită că schema astrală aferentă acestei decade îi îndeamnă să repare trecutul și nu orice fel de 
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trecut, ci acela care s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, atunci își vor înțelege mult mai ușor drama 

și vor putea să încadreze corespunzător fluxurile informaționale care vin în preajma lor. Există o lipsă 

de claritate în ceea ce simțim acum pentru că Mercur nu are în zodia Pești o calitate specială, însă 

dacă găsim mediul potrivit, dacă aceste elemente personale care nu sunt clare sunt coordonate de 

anumite reguli sociale care au devenit clare prin experiențele individuale filtrate de-a lungul timpului, 

atunci sfera succesului ne va fi accesibilă și valențele zilei de 4 martie ne vor aduce multă încântare. 

Retrogradarea lui Venus înseamnă a merge cu pași mici pe o cale dureroasă, usturătoare, încărcată de 

incertitudine. Totuși, nu aceasta este deviza generală pe baza căreia activează prima decadă a lunii 

martie. Avem nevoie să reparăm ceea ce n-a fost clar din mijlocul lunii ianuarie, inclusiv să ne 

edificăm asupra relațiilor care s-au format în perioada aceea. Avem putere, trebuie doar să punem în 

evenimentele prezentului mai multă sinceritate. 

 
„Câți își imaginează că iubirea Domnului trebuie să le dea sănătate, bogăție, succes! Dacă 

apare o întâmplare penibilă, după părerea lor, Infernul este cel responsabil. Ei, nu, acesta poate fi 
și Cerul care se ocupă de perfecționarea lor. Căci Cerul, când dorește îmbunătățirea stării noastre, 
nu prea ia în considerare suferințele provocate, bolile: am strigat, am plâns, am urlat, am 
amenințat, aceasta nu îl tulbură, acceptă că suntem nefericiți, bolnavi, dar ceea ce el dorește este 
să devenim mai inteligenți, mai înțelepți, mai lumnoși; nu dă doi bani pe suferințele noastre. 
Dovada? Priviți ce se întâmplă în lume: foamete, războaie, catastrofe... De ce nu face nimic Cerul 
pentru a împiedica toate acestea? Pentru că, după ce a încercat să-i facă să acționeze, cu multă 
iubire și duioșenie, a văzut că era singura metodă pentru a face să se maturizeze capetele lor 
dure.”[8] 

 

În 5 martie vedem cum anume abordează oamenii succesul personal, dacă se tem de avantajele 

pe care le-au obținut până acum, dacă modestia le este accesibilă sau dacă înțeleg ceva din ceea ce 

aplică. Din nou se face 

trimitere la schema 

aplicată acestei decade și 

care ar putea să le 

sugereze unora că 

impulsivitate este o 

soluție, că anturajul nu se 

poate adapta la condițiile 

excesive pe care 

individul trebuie să le 

parcurgă pentru a-și 

împlini un deziderat. Cu 

alte cuvinte, momentul 

acesta ne aduce în fața 

unor ambiții personale 

destul de intense, de mari 

sau poate în fața unor 

ambiții care nu au nicio 

legătură cu realitatea. 

5 martie este 

dominată de obsesia 

succesului și se pierd 

ușor aburii modestiei pe 

care i-am acumulat în 

ultima perioadă. Abia 

acum vedem cât de sterile 

pot fi cercetările, cât de false pot fi concluziile, cât de periculoase pot fi observațiile personale dacă 
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acestea nu au trăinicie. 5 martie poate fi privită și ca o zi de selecție, prin care observăm ce este 

durabil, ci ce este efemer și aplică tuturor acestor elemente câte o etichetă. 

Prima parte a zilei va fi dominată de situații confuze. Pe lângă faptul că Luna are de împlinit 

un careu cu Neptun și tensiunea va fi la mare artă, agresându-se cursul normal al unor evenimente 

simple, prin relația de careu pe care o împlinește Luna cu Mercur suntem invitați să spunem ce nu ne 

convine, să susținem o persoană care nu a demonstrat până acum că merită așa ceva sau să arătăm o 

maturizare bruscă. Apare astfel un deficit de înțelegere, o problemă de tensiune pe care o vom 

administra foarte greu, căreia nu-i vom găsi o explicație logică și care, rămasă în afara normalului, 

poate afecta cursul pe care l-am gândit cu mult timp înainte. Cu cât ne vom teme mai mult pe 5 martie 

cu atât proiectele de anvergură sunt puse în dificultate. Schema astrală aferentă primei decade a lunii 

martie ne spune că sintezele de înțelegere, emoție și cunoaștere nu sunt afectate până la începutul lui 

august, dar dacă nu îndeplinim această condiție a maturizării lente, relația bună a lui Marte cu Saturn 

ne va aduce prăbușire și instabilitate, nu onoare. Dacă îndeplinim această condiție atunci valorile 

personale vor fi apreciate și individul va obține onoarea pe care o caută. 

Există o consecință în cazul persoanelor care nu definesc această condiție și ea va veni prin 

ruină. Spiritul conservator îi îndeamnă pe oameni acum să folosească energia trigonului lui Marte cu 

Saturn pentru a acumula dovezi de succes, pentru a acumula valori materiale, pentru a strânge medalii, 

onoruri, pentru a face toate sacrificiile posibile cu scopul de a-și împlini aceste deziderate, dar de a 

plăti succesul acesta cu prețul prieteniilor ucise, cu prețul sentimentelor care nu pot merge mai departe 

în felul acesta. 

Cei care nu opun rezistență factoriilor de evoluție, persoanele care nu confundă stabilitatea cu 

inhibiția sau cu agresivitatea, vor putea să-și păstreze un curs normal al faptelor și vor descoperi cât 

de frumos este să trăiască normal. Normalitatea, prin trigonul Marte cu Saturn, arată depășirea unei 

bariere de înțelegere, oprirea suferinței, întoarcerea de pe un traseu negativ. Dacă ne referim la un 

cadru mai larg, atunci am putea preciza că momentul acesta aduce succes pe cale diplomatică, succes 

într-o confruntare intensă, care a consumat resurse importante, dar care îi va oferi individului și 

stabilitatea pe care o caută foarte mult sau îi va oferi grupului faima pe care și-o dorește. Momentul 

acesta sfidează tot ceea ce ține de modestie pentru că 5 martie nu poate susține elementele care se află 

în umbra, ci doar pe cele care trebuie să ocupe o poziție privilegiată. Nici Luna din Gemeni nu poate 

trăi în umbră și nici Marte din Berbec sau Saturn din Săgetător. Singurul element care a rămas în 

această schemă ar fi Soarele din Pești care primește susținerea planetelor Mercur și Neptun. Este, de 

altfel, un element care face trimitere la o zonă intimă întunecată, dominată de îndoială sau de neputința 

de a construi ipostaze sociale care să îl ducă pe individ la strălucire. Cu alte cuvinte ceea ce este 

evident primește onoruri, ceea ce nu este clar sau care activează într-un plan secund va trebui să se 

mulțumească cu onorurile obține de alții. Desigur, așa cum știm că se întâmplă în general, fiecare 

zonă este cu specificul ei. Așadar, nu trebuie să confundam acum onorurile lumii materiale cu 

onorurile lumii imaterială. 

 
„FEBRA (în general) Atunci când tempertura corpului urcă peste 380 C, am febră. Febra este 

un simptom al emoţiilor care mă ard. Aceste emoţii se transformă în furie împotriva mea şi a 
celorlalţi sau împotriva unei situaţii îmi invadează tot corpul. De ce am nevoie să ajung la această 
extremă? Este modul meu de a compensa, pentru a mă odihni şi a primi mai multă iubire şi atenţie? 
Am nevoie de această pauză pentru a mă adapta unei realităţi care se schimbă foarte repede? Ce 
anume mă irită în viaţă? De obicei, este vorba despre o emoţie ‘'arzătoare” care apare sau această 
emoţie la forma unei furii intense, a unei indignări, a unei disperări, a unei nelinişti. Îmi fac griji 
pentru tot ceea ce există în jurul meu, în afara celui mai important lucru: binele meu interior. Vreau 
ca ceilalţi să fie mândri de mine, dar cum mă percep eu însumi? Dacă sunt copil, febra bruscă poate 
fi în relaţie cu conflicte interioare, cu furia sau cu o rană refulată. Eu, copil fiind, îmi exprim 
emoţiile prin corp, deoarece încă nu ştiu să le exprim verbal. Orice ar fi, accep să identific cauza 
acelei febre şi voi găsi o acumulare de iritare şi de furie, care apare adeseori atunci când „rumeg'' 
nefericirile din trecut. În loc să îmi produc violenţă, îmi conştientizez nevoile şi accept să învăţ să 
comunic pentru a exprima ceea ce simt. De acum înainte, nu mai acumulez nimic: ştiu că soluţia 
este dialogul, comunicarea.”[5] 
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6 martie este o zi de încercare. Luna va încheia tranzitul său prin zodia Gemeni și, în a doua 

parte a zilei, va trece pe domiciliul său. Până în momentul acesta are de împlinit cinci unghiuri cu 

Jupiter, Uranus, Chiron, Saturn și Marte. Apare, așadar, o problemă de curățenie, de interiorizare, de 

transfer al unor informații dintr-o zona curată într-o zonă impură cu scopul de a extinde această zonă 

pură și care ar putea face din ziua de 6 martie un moment de înțelepciune. 

Există multe persoane care vor aborda această dispunere astrală într-o zonă a muncii. Vor dori 

să se extindă, să se impună prin noile cunoștințe pe care le-au acumulat în primele două luni, să facă 

o schimbare, dar nu vor reuși prea multe deoarece nu există putere pentru a împlini lucrul acesta, 

adică aceste persoane vor experimenta întârzieri ciudate care le vor duce la epuizare. 

Dacă nu ar căuta foarte departe în trecut probleme pe care să le rezolve acum, dacă obiectele 

de care se folosesc în momentul acesta nu au fost trecute pentru revizie în mijlocul lunii februarie, ci 

au aceeași funcție deficitară pe care au demonstrat-o în mijlocul lunii ianuarie, schema zilei de 6 

martie nu poate ajuta prea mult. Ar putea să aducă valori pe care să le încadrăm într-o altă zonă și 

pentru că procedăm așa să avem impresia că s-a produs o schimbare. Ideea aceasta că repararea 

trebuie să anuleze un defect al timpului va deveni adversarul resurselor personale, obstacolul cel mai 

mare care nu va permite o schimbare de durată. În mod normal, după cum observăm din schema 

sintezelor aplicate acestei perioade, ceea ce facem acum ar putea avea o perspectivă de aproximativ 

jumătate de an. Din nefericire, nu se ține cont acum de sfaturi, de recomandări, pentru că oamenii 

sunt mult prea atașați de eșecul lor, de timpul pierdut altădată și de obstacolele care au generat 

pierderea timpului în trecut, schemă pe care sunt tentați să o reediteze și acum. 

Toate lucrurile se reglează însă prin speranța. Speranța că lucrurile se pot remedia nu trebuie 

dusă în zona pasivității, nu trebuie să sperăm și doar atât, ci să ne folosim acum speranța pentru a 

accepta că lucurile pot fi îndreptate însă într-un alt ritm. Întârzierile care vin spre noi acum asta ne 

învață, să respectăm timpul celorlalți, modul în care își așază informațiile, modul în care le accesează 

de fiecare dată când au nevoie de ele, să respectăm toate cele necesare lor. La lucrul acestea, de fapt, 

se face trimitere prin relația bună a Lunii cu Axa Dragonului prin care se mediază și tendința 

Nodurilor. Această mediere se folosește de momentul care s-a consumat în prima parte a zilei, cel 

legat de înțelegerea nevoilor celorlalți. Personale care obțin succes în această zi ne demonstrează că 

sunt ființe bune, puternice, că instrumentele gândiri la care fac acum apel nu sunt false, nu sunt 

elemente care hrănesc autoamăgirea, ci forțe care creionează traseul pe care nu am mers niciodată. 

Imediat ce Luna a intrat în zodia Rac aceste sentimente vor prinde viață și puterea de a crede în lucruri 

bune va căpăta în noaptea de 6 spre 7 martie conotații profunde. 

Înțelegem de aici că dușmanul cel mai mare al sintezelor aferente zilei de 6 martie este frica, 

indiferent că ea se manifestă prin teama de oameni, de faptele lor, de propriile reacții, de propriile 

neînțelegeri. Speranța își face loc în sufletul omului care acum nu se învinuiește pentru ceea ce nu 

mai poate schimba, nu se acuză că a fost superficial sau s-a hrănit cu gânduri depresive. Ea ne învață 

acum cât de valoroasă este experiența personală pentru că avem puterea să o vedem dintr-un alt unghi. 

Primul indiciu că ne aflăm pe calea cea bună este toleranța. Toleranța este rezultatul hazardului, nu 

este produsul unor forțe care se întâlnesc pentru a produce un alt efect. Prin această toleranță se 

atenuează impulsul de a curăța, de a elibera, de a detensiona nu prin acceptare unanimă, ci cu forța. 

Lipsa timpului sau neputința de a ne adapta la ritmul de lucru al celorlalți ar putea să ne creeze o 

tensiune internă pe care să o menținem până în începutul lunii august, și acesta să fie edificiul pe care-

l vom ridica. Este de la sine înțeles cât de important este să gândim acum toleranța altfel decât am 

făcut-o în trecut. 

 
„PĂR (în general) 
Părul protejează pielea capului şi simbolizează forţa, vitalitatea, libertatea, frumuseţea şi 

puterea (de exemplu, povestea lui Samson şi a Dalilei, din Biblic). În cazul femeilor, părul 
reprezintă puterea de atracţie, seducţia, Iar în cazul bărbaţilor, virilitatea. Părul este legat direct 
de demnitatea de a fi, de esenţa puterii, de imaginea de sine. Prin păr intru în contact cu energia 
spirituală, cosmică sau supracosmică. De asemenea, reprezintă relaţia cu tatăl sau echivalentul 
acestuia. Părul creşte aproape de cea de a şaptea chakră sau centru de energie, chakra coloanei. 
Firele de păr sunt nişte "antene“ deoarece leagă planul fizic de cel spiritual. 
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Rădăcina părului şi a firelor de păr, în general, simbolizezi înrădăcinarea lumii spirituale 
în lumea fizică. Descriind starea părului meu, descriu relaţia pe care partea mea spirituală o are 
cu partea mea raţională, fizică. Într-o anumită măsură părul simbolizează latura mea feminină, 
creativitatea, intuiţia mea. Părul fiind în continuă creştere îşi reaminteşte faptul că, în calitate de 
fiinţă umană trebuie să mi responsabilizez faţă de creşterea mea personală sau de faptul că am 
puterea de a schimba vechile moduri de a gândi, vechile mele scheme mentale, care îmi frânează 
evoluţia. Părul face referire la intuiţie şi este simbolul feminităţii. Este interesant de observat că, 
bărbaţii care poartă părul lung au de obicei un suflet de artist sau poate fi vorba despre tineri care 
se opun autorităţii din societate şi vor să îşi recupereze puterea interioară. Starea părului este, de 
asemenea, reprezentarea puterii sexuale, genitale şi reproductive. Părul este asociat cu glandele 
suprarenale (energia de frică sau de încredere) care sunt legate de moştenirea ancestrală (cea de 
a doua chakră). Există multe mituri referitoare la păr (blond, brunet, persoanele chele...) Este 
important de ştiut că părul exprimă imaginea puterii pe care o am pentru a-mi conduce viaţa. Ce 
vreau cu adevărat în viaţă? Am impresia că ceilalţi sunt cei care îmi conduc viaţa? Forţa şi curajul 
de a prelua hăţurile vieţii mele îmi vor întări sentimentele de libertate şi vigoarea părului meu. 
Părul reflectă bucuria de a trăi a unei persoane, iar curăţenia sa indică interesul pe care îl are 
pentru a avea grijă de el de a fi aici. Observ diferitele stări ale părului meu, care corespund 
diverselor stări interioare (păr tern, subţire sau casant, des etc.). Accept să rămân deschis faţă de 
această minunată putere pe care o reprezintă părul meu.”[5] 

 

Conjuncția Soarelui cu Mercur este un element foarte frumos care va împlini cercul 

circumscris elementelor benefice aferente acestei decade. Avem ocazia, atât în noaptea de 6 spre 7 

martie, cât și de-a lungul zilei de 7 martie, până spre seară, să cultivăm sentimente frumoase, să 

înțelegem care este direcția 

spre care trebuie să ne folosim 

energia, care este 

comportamentul subiectiv, 

plăcut, agreat de ceilalți pe 

care trebuie să îl întreținem. 

Va exista însă și o teamă, aceea 

ca nu cumva aceste emanații 

personale apreciate de ceilalți, 

să nu trezească interes, să nu 

fie înțelese corect. Prin 

direcțiile acestea se crează din 

nou discrepanțe între intenția 

personală și așteptările pe care 

le avem de la cei din jur. În 

cazul în care am respectat 

recomandările zilei de 6 

martie, ecuația astrală aferentă 

zilei de 7 martie, cea care se 

încadrează perfect în 

directivele generale aplicate 

acestei decade, ne va înnobila 

și ne va selecta acele 

convingeri care sunt foarte 

frumoase. De altfel, inspirația pe care o primim în momentul acesta ne ajută să ne pregătim pentru un 

eveniment foarte dur, foarte agresiv și care ar putea să ne compromită pentru mult timp de acum 

încolo. Este vorba despre careul Lunii negre la Axa Dragonului, unghi care se va împlini la grad 

perfect pe 9 martie. Așadar, ceea ce împlinim în această zi nu este singular, ci face parte dintr-o 

schemă a evoluției, dintr-o zonă a progresului asupra cărora vom zăbovi toată luna martie. Lucrând 

cu binele, ne dăm seama ce trebuie să cercetăm, să aprofundam ori să ducem mai departe un element 

reprezentativ. Gândul, dacă este corect și profund, ne va ajuta să transformăm visarea într-o forță 
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vindecătoare. Reversul medaliei este dat de convingerea că lucrurile rele sunt perene, durează foarte 

mult și pentru înlăturarea lor este nevoie de sacrificiu. Pentru că avem de-a face cu o conjuncție Soare-

Mercur pe zodia Pești, se poate vorbi în momentul acesta și despre căutarea sacrificiului. Dacă alegem 

să punem această nevoie de sacrificiu în convingeri negative atunci ne merităm soarta. 

Cu alte cuvinte momentul acesta al zilei de 7 martie seamănă cumva cu eliberarea de o mare 

presiune, identificarea cauzelor care transformă micile probleme în evenimente care durează prea 

mult. Forma aceasta de cunoaștere este o veritabilă putere personală care ne ajută să ne controlăm sau 

să ieșim din această zonă misterioasă pentru că avem mai mult curaj și pentru că alegem să urmărim 

acum doar lucrurile frumoase. Perdeaua de protecție lansată de conjuncția Soarelui cu Mercur are o 

fază maximă și ea va fi vizibilă în noaptea de 6 spre 7 martie, dar și în prima jumătate a zilei. Oricum 

ar fi, nu putem să privim ansamblul situației fără să vedem care au fost momentele în care a trebuit 

să facem un sacrificiu, care au fost ipostazele care au definit pierderile celorlalți, care dintre aceste 

sacrificii sunt frumoase și care sunt încărcate de o mare durere. Regretul că lucrurile bune pe care le 

vedem în viețile celorlalți nu fac parte și din viețile noastre conturează un sentiment straniu care 

trebuie cumva combătut cu toate mijloacele pentru că el nu trebuie asociat cu inspirația. Dacă se 

greșește în sensul acesta, ne pregătim evenimentele proaste care își vor atinge vârful pe 9 martie. 

A doua parte a zilei este dominată însă și de sentimente confuze. Cu toate că vom trece prin 

unghiul frumoase pe care Luna le realizează cu Mercur și cu Soarele, aflate acum în conjuncție, ceea 

ce poate fi un impuls către a selecta lucrurile bune, nu putem ajunge la fructul cel mai de sus decât 

dacă trecem printr-o zonă respingătoare, decât dacă ne amintim de derapajele lunilor anterioare și de 

acea presiune care vine din partea comunității pe ideea de patrimoniu, de sărăcie, de condiție precară. 

A alege din toată această gamă lucrurile bune înseamnă a face o selecție, înseamnă a lucra cu 

instrumente folosite în sinteză, înseamnă a combate teama de mister, de necunoscut sau de ceea ce ar 

putea acestea să conțină. În consecință, găsim resortul necesar să ne prezentăm în ochii celorlalți prin 

lucruri profunde care sunt ușor de observat și de înțeles, deci să ieșim din această zonă întunecată, 

din această penumbră care a creat, cel puțin în ultimele două luni, impresii false celorlalți. 

 
„ANGOASĂ  
Angoasa se caracterizează printr-o stare de disperare psihică, în care am sentimentul că sunt 

limitat, restrâns în spaţiul meu şi, mai ales, sufocat în dorinţele mele. Mă simt limitat de graniţe 
care în realitate nu există. 'Mă simt prins într-o capcană". Nu îmi pot exprima furia. Sunt de acord 
cu faptul că oamenii îmi invadează spaţiul privat şi acest lucru se manifestă printr-o retragere în 
mine. Îmi las la o parte nevoile personale pentru a fi pe plac celorlalţi, pentru a atrage iubirea de 
care am nevoie chiar dacă există şi alte moduri de a face acest lucru. Trăiesc o insatisfacţie 
profundă. Retragerea în mine mă face să îmi amplific emoţiile şi emotivitatea în general, în 
detrimentul unui echilibru interior. Deoarece trăiesc într-o ceaţă, încrederea în mine este 
zdruncinată, fiind înlocuită de disperare şi de invidie. Simt un anumit pericol, dar nu în pot 
identifica. Îmi este teamă de viitor şi de eforturile pe care trebuie să le fac pentru a-mi atinge 
scopurile. Am de făcut o alegere care mi se pare imposibilă. Nesiguranţa mea are legătură cu faptul 
că, în loc să cred în puterea mea interioară, o atribui altcuiva, o persoană pe care o consider mal 
elevată, mai realizată decât mine. Vreau ca acea persoană să mă protejeze, ca şi cum eu aş fi prea 
slab ca să am grijă de mine însumi. Caut un sens în viaţa mea. Mă simt la miia unui pericol de 
moarte, deoarece cautín exterior pe cineva sau ceva pe care să mă sprijin. Sunt plin de tristeţe şi 
mă simt prins, legat, comprimat, în lanţuri chiar. Nu mai am încredere în capacităţile mele. Care 
ar putea fi situaţia în care m-am simţit foarte strâns, în copilărie şi pe care acum o reproduc fidel 
astăsi. după acelaşi model mental? (angoasa şi claustrofobia se aseamănă prin aceeaşi senzaţie de 
a fi imobilizat, strâns). 

Pentru corpul meu este ceva natural să împlinească nevoile psihice de bază: nevoia de aer. 
pentru a respira şi a trăi, spaţiul dintre mine şi ceilalţi, libertatea de a decide şi de a discerne ceea 
ce este bun pentru mine. Dacă, începând de acum, răspund aşteptărilor mele faţă de viaţă. În 
primul rând. există şanse să îi las pe ceilalţi să se ocupe de nevoile lor: astfel, voi fi mai în acord cu 
ci şi fac acest lucru fără să le invadez spaţiul vital, pentru că. dacă eu mă simt sufocat, acest lucru 
se întâmplă pentru că, fi sufoc, conştient sau nu, pc cci din jurul meu. Angoasa se poate manifesta 
şi ca o aşteptare neliniştitoare şi ca o teamă că se va 'întâmpla ceva", cu o tensiune difuză, 
înspăimântătoare şi adeseori fără nume. Poate fi o tensiune legată de o ameninţare concretă, 
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neliniştitoare (precum o ameninţare cu moartea, o catastrofă personală, o sancţiune). De multe 
ori, este vorba despre o teamă Iară un suport real care poate fi perceput sau exprimat. De aceea, 
cauzele profunde ale unei angoase pol fi căutate de multe ori, în copilăria mea. Având legătură cu 
teama de abandon, frica de a pierde iubirea unei fiinţe dragi şi teama de suferinţă. Când trăiesc o 
astfel de situaţie, angoasa reapare la suprafaţă. De fiecare dată când reapare una dintre aceste 
frici sau trăiesc o situaţie imaginară sau reală, inconştientul meu o percepe ca pe un semnal de 
alarmă: atunci când apare un pericol, angoasa este şi mai puternică. Când sunt copil, angoasa se 
manifestă de obicei printr o frică de întuneric şi tendinţa de a fi izolat. 

începând de acum, accept)» să îmi folosesc discernământul să îmi manifest curajul şi 
încrederea în viaţă pentru a mă respecta şi a le respecta şi celorlalţi spaţiul vital. Alung din viaţa 
mea orice remuşcări. Astfel vo: vedea “mai clar" şi voi merge înainte în viaţă, cu mal multă 
luciditate. Îmi dau dreptul să fiu stăpân pc viaţa mea, pe alegerile mele. Am încredere în mine şi 
ştiu că viaţa îmi va oferi toate lucrurile de care am nevoie. Mă aştept Ia tot ceea ce este mai bun în 
viaţă şi accept)» raptul că merit tot ce e mal bun.”[5] 

 

Ecuația astrală aferentă zilei de 8 martie va fi privită cu mai mult optimism. Acum Mercur își 

împlinește sextilul pe care îl formează de ceva timp cu Pluton și se consumă lucrul acesta pe finalul 

tranzitului Lunii prin zodia Rac. Apare, așadar, dorința de studiu și vom încerca să o concretizăm 

căutând o metodă de lucru foarte bună, abordând experimentul, comparația, operaționalizarea, vom 

încerca să evaluăm toate aceste elemente atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Apoi, 

pentru cei care surprind fenomenul social sau care sunt interesați de rezultatele ce ar putea să vină din 

această zonă, acestea vor fi atractive, privite ca instrumente folosite în interviu, cazuistică, în analiza 

unui conținut sau în trasarea unor grafice care să ofere concluzii despre nivelul de trai, nivelul de 

cultură sau despre fobii. 

Schema aceasta împlinește o nouă etapă de studiu, un nou mod de a privi cercetarea și 

aprofundarea și, după cum vom vedea, mulți vor încerca prin această formă de studiu să își distragă 

atenția de la adevăratele probleme, cele care se vor acutiza în ziua următoare. În zona personală, 

preocupări ale zilei de 8 martie se vor orienta către pierderi. Pierderile zilei de 8 martie vin dintr-o 

gândire deficitară, dintr-o educație proastă sau pentru că nu am fost în stare să încadrăm corespunzător 

schemele pe care le-am întâlnit până acum sau rezultatele pe care le-am obținut cu efort propriu. 

Aceste pierderi nu sunt trecute cu vederea pentru că ele se leagă de performanță și avem acum tendința 

de a-i arăta omului că muncește degeaba, că speră inutil și că, până la urmă, puterea sa nu este atât de 

mare pe cât speră. În realitate, 8 martie ne aduce capacitatea de a evalua rezultatele muncii proprii pe 

baza impactului asupra comunității. Dacă acest impact, până acum, a fost negativ ar fi cazul să ne 

oprim din demersurile acestea, iar dacă acesta a fost pozitiv atunci vom găsi puterea necesară să 

mergem mai departe, vom găsi și motivațiile necesare să abordăm etapele următoare chiar și dacă se 

pune problema unui nou sacrificiu. 

A avea o gândire puternică înseamnă, în primul rând, să fi lucrat cu instrumentele abstracte, 

să fi acceptat regulile celorlalți pentru a le pune în aplicare, pentru a le optimiza sau pentru a avea un 

model pe baza căruia să inventăm și noi reguli după care să ne coordonăm pașii. Schema aceasta 

trebuie să conțină și amintirea unor evenimente triste, și ambiții puternice, trebuie să aibă și câteva 

picături de orgoliu pentru că nu se poate ca acest traseu să fie foarte lin. Conduita aceasta ridică acum 

o problemă de conștiință. Este foarte posibil ca în lunile anterioare să ne fie impus puțin cam mult 

punctul de vedere, să fi fost puțin cam duri atunci când am dorit să obținem un rezultat, refuzând 

invitația la a munci pentru că ni s-a părut mult mai simplu să obținem rezultate prin alte mijloace. 

Acum, când Marte se află pe finalul tranzitului său prin Berbec, sunt reînviate aceste impulsuri 

negative de a învinge, de a cuceri, dar nu pe baza unei scheme pozitive, ci, după cum am făcut și până 

acum, prin greșeli, prin orgolii sau lipsă de metodă. Dacă pe 8 martie vom trece prin conjuncturi 

ciudate, dacă vom fi atrași în conjuncturi sociale complicate despre care vom spune acum că sunt 

doar extravagante, ar trebui să căutăm în trecut când am fost invidioși și, pe baza acestei invidii, când 

anume am greșit cu vorba, cu fapta sau când am hrănit demersuri negative cu puterea proprie. 

Lucrurile acelea greșite se răzbuna acum oprind evoluția sau arătându-le individului că acestea sunt 

prieteniile pe care le-a hrănit. Așadar, un om care are obiceiuri de această factură nu va putea să aibă 

un 8 martie încărcat de semnificație, ci doar în registrul acela își va folosi instrumente de gândire, 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

143 

procesele interne, doar în modul acesta va căuta corelații între idee și faptă, între gând și acțiune, 

adică după ambițiile pe care și le recunoaște foarte bine. Spre seară, Luna va intra în zodia Leu și va 

avea de împlinit un unghi pozitiv cu Lilith. Indiferent care este zona în care vom acționa ne vom 

mândri cu performanța pe care o atingem, cu rezultatele pe care le obținem considerând că acestea 

sunt demne de toată admirația. Din nefericire, în cazul celor care sunt orientați negativ, demne de 

admirație sunt doar gândurile frumoase care hrănesc intuiția, compasiunea, altruismul, adică admiră 

la alții ceea ce lor le lipsește.  

 
„Abia la multă vreme după moartea lui Shakespeare s-a pus în discuţie paternitatea operei 

sale. În cazul lui B. Traven, scriitor din secolul al XX-lea, identitatea lui a fost învăluită în mister 
toată viaţa. 

O serie de lucrări radicale, antiautoritariste, obsedate de cruzime, singurătate, frică, 
superstiţii şi moarte au început să apară în Germania la mijlocul anilor ’20. Titluri ca Podul din 
junglă, Corabia morţii, Revolta spânzuraţilor şi Comoara din Sierra Madre au fost ulterior 
publicate şi în engleza. Despre autor, B. Traven, se ştia că trăieşte în Mexic, dar refuza Să trimită 
editorilor fotografii sau date biografice. Reticenţa scriitorului nu a făcut decât să sporească 
interesul ziariştilor şi istoricilor literari, dar abia în 1990 — la 21 de ani după ce murise — văduva 
lui, Roşa Elena Lujan, i-a dezvăluit secretul. 

Conform spuselor ei, scriitorul a fost actorul revoluţionar Ret Marut, silit să părăsească 
Germania după o revoltă eşuată la München, în 1919-Printre pseudonimele alese în Mexic s-a 
numărat şi Hal Croves — nume sub care regizorul John Huston, care a filmat în 1947 Comoara din 
Sierra Madre, l-a angajat consilier tehnic. 

Paşaportul mexican obţinut în 1950 îl identifica drept Traven Torsvan, născut la Chicago 
la 3 mai 1890, din părinţi norvegieni imigranţi. Romancierului îi mai plăcea să susţină că ar fi fost 
fiul nelegitim al împăratului german Wilhelm al II-lea. Întrucât identitatea lui Ret Marut poate fi 
urmărită numai până în 1907, dezvăluirile doamnei Lujan nu pot răspunde altei întrebări: cine a 
fost B. Traven înainte de a fi fost Ret Marut?”[14] 

 

Relația proastă a Lunii negre cu Axa Dragonului atinge în a doua parte a zilei de 9 martie un 

vârf periculos. Din fericire, schema aceasta are și elemente care atenuează din duritate, spre exemplu 

sextilul Soarelui cu Pluton sau trigonul Lunii cu Venus. Pentru că este acum în mers retrograd, Venus 

va fi puternică doar în ecuația astrală a zilei de 9 martie, încurajează la adoptarea unei atitudini 

pozitive pentru că răul care vine din partea Lunii negre este mult prea intens și obscur pentru a mai 

avea și ea loc să își etaleze pretențiile. Ceea ce se consumă pe 9 martie este de fapt o continuare a 

ceea ce am gândit și am încercat să punem în aplicare de-a lungul întregii decade, dar mi s-a părut că 

ambiția este prea mare și, ca o consecință, drumurile s-au încurcat într-un mod obositor. 9 martie lasă 

impresia că aduce în vârful acesta negativ fapte alese prost, cuvinte folosite nepotrivit, care par 

expresii ale unei puteri speciale, dar, în realitate, ele sunt simple compromisuri. A apela acum la 

visare înseamnă a evada dintr-un plan al realității și a alerga pe trasee halucinante, a alimenta prin 

banii câștigați cu mare greutate, prin energia conservată cu atât de mult efort, proiecte care nu duc 

nicăieri. 

Ceea ce se consuma acum nu este specific doar datei de 9 martie, nu este specific nici primei 

decade a lunii martie în mod exclusiv. Acesta este unul din motivele care au contribuit la stabilirea 

devize generale aplicata acestei luni, cea care lucrează cu sintezele care duc la cercetare și 

aprofundare. Schema aceasta negativă nu este în totalitate negativă, nu este în totalitate rea și nici în 

totalitate compromițătoare. Pentru a fi așa ar fi trebuit ca primele două luni ale anului să fi lucrat doar 

într-un registru negativ, doar prin trăsături obscure și acestea, privite ca sinteză, ca o concluzie, să se 

împlinească acum. Dacă au mai existat și lucruri bune, atunci acestea se vor regăsi în schema primei 

decade a lunii martie sau în ziua de 9 martie. Cu toate acestea, există o presiune teribilă pe aceste 

fapte rele, ca și cum cele bune nu ar exista. De aceea este mult mai important să nu uităm că viziunea 

de ansamblu este foarte utilă, că Mercur o fi el acum în conjuncție cu Soarele, dar este ars de Soare, 

deci ceea ce am stabilit până acum va trebui să fie utilizat cu înțelepciune, nu să căutăm soluții de 

moment, ci să descoperim esența care ne-a scăpat în perioada anterioară, pe finalul lunii februarie și 

începutul lunii martie. 
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De aici înțelegem că poveștile de viață ale celorlalți vor fi cu atât mai atractive cu cât au o 

picătură de otravă, au un sâmbure de neadevăr, o atracție către instabilitate sau către a merge pe traseul 

cel mai lung posibil până la destinație, în cazul în care ființa este foarte determinată și nu poate fi 

întoarsă din drum. Pentru că evenimentele de acum sunt legate de cursivitatea unor fapte preferate de 

la începutul anului și până acum, momentul zilei de 9 martie trebuie privit în cadrul sectorului de an 

în care se consumă sau în cadrul anului 2017 în ansamblu. Temeri foarte profunde, frici foarte adânci 

se trezesc dintr-odată și ne întunecă judecata. Unii se vor simți încurajați de toate aceste episoade să 

fure, să-și însușească bunurile celorlalți și vor face lucrul acesta și pentru că Luna neagră are o 

dispunere proastă față de Axa Dragonului, deci și pentru că există tentația de a sfida ceea ce este bun 

din interior, dar și pentru că Marte trece acum pe ultimul grad al zodiei Berbec și nu ținem cont decât 

de ceea ce ne satisface, de ceea ce ne încântă, de un aliment plăcut, nu și sănătos, de o băutura, de o 

stare de excitație maximă, de un drog. 

La nivel social, schema aceasta ar putea să aducă frământări în grupurile care nu sunt stabile, 

decizii proaste adoptate de lideri înainte de a ieși din schemele viitoare ale grupului, înainte de a fi 

înlocuiți dintr-o funcție sau dintr-un demers. Înfățișarea bună cu care faptele rele vor fi ascunse ține 

de tendința de a prefera ceea ce transformă totul în bani, în valori materiale, în ceea ce poate oricând 

să depășească o barieră a moralității. Sentimentele confuze vor deveni astfel liantul dintre faptele rele, 

de care nu ne putem desprinde, și zăpăceala momentului. 

De altfel, ceea ce vedem că se consumă pe 9 martie sau în jurul acestei date, nu trebuie încadrat 

ca fiind specific doar acestui moment. S-a lucrat cu insistența la demersurile rele care nu pot fi evitate 

acum. Cu alte cuvinte, se întâmplă acum răul pe care l-am construit din aproape in aproape, primim 

răspunsuri negative pentru că am hrănit mult timp o atitudine revendicativă, o atitudine agresivă sau 

una compromițătoare, nu putem acumula nimic în momentul acesta, nu ne putem ridica prin puterea 

personală pentru că până acum ne-am îmbrăcat cu penele altora, iar acum vedem adevărul crud din 

spatele acestei fapte: nu putem zbura cu penele altora, așa cum ne învăța Lucian Blaga. Maniera 

această pozitivă susținută de relația bună a Soarele cu Pluton reprezintă mantaua de protecție, însă 

dacă până acum ne-am ocupat de fapte rele acestea au avut un caracter coroziv și această manta îi va 

acoperi și pe cei răi, dar va fi găurită de propriile lor fapte și s-ar putea să nu le folosească la nimic. 

 
„Aborigenii, populaţia originara a Australiei, au ajuns pe continentul sudic în urmă cu mai 

mult de 50 000 de ani venind prin arhipelagurile de insule din Asia de sud-est. 
In ianuarie 1788, primii colonişti britanici, respectiv 736 de ocnaşi deportaţi (bărbaţi şi 

femei), au sosit în portul Sydney la bordul a 11 corăbii aparţinând Primei Flote. Erau mult mai 
puţin pregătiţi să supravieţuiască în noua lor patrie decât oamenii epocii de piatră pe care i-au 
întâlnit aici. Aceşti vânători-culegători umblau aproape dezbrăcaţi şi foloseau ca arme de 
vânătoare în principal bumerangul, lancea, toporul din piatră sau săgeţile aprinse. Existau 
probabil 750 000 de băştinaşi împărţiţi în 600 de triburi, cu limbi şi obiceiuri distincte. Toţi erau 
profund legaţi de natură — bărbaţii fiind vânători răbdători şi iscusiţi, iar femeile pricepute 
culegătoare de plante. Fiecare trib avea un perimetru care oferea populaţiei mijloacele de 
subzistenţă necesare, iar drepturile teritoriale erau respectate cu stricteţe. 

Soarta aborigenilor, asemănătoare celei a indienilor nord-americani, a constituit un episod 
dureros în istoria descoperirii şi colonizării noilor lumi de către europeni. Britanicii şi-au 
proclamat suveranitatea asupra pământurilor necesare coloniilor de deţinuţi, arătându-şi lipsa 
de consideraţie faţă de revendicările teritoriale ale triburilor locale. Ţelul oficial era de a se clădi o 
relaţie paşnică cu aborigenii, însă, în realitate, puţini dintre coloniştii—foşti ocnaşi împărtăşeau 
acest ideal de umanitate. „Oriunde calcă europenii, scria Charles Danvin după vizita din 1836 în 
Australia, urmează moartea băştinaşilor.“ Privaţi de terenurile de vânătoare, afectaţi de noile boli, 
corupţi de alcool, recrutaţi pentru muncă ieftină, cu copiii obligaţi să urmeze şcolile misionarilor, 
vânaţi şi omorâţi în interesul „asigurării păcii“, aborigenii au suferit un declin tragic. Până în 1901 
populaţia scăzuse la 66 950, iar în 1921 la 60 479. 

Al Doilea Război Mondial a marcat o cotitură în ceea ce priveşte tratamen-tul aplicat 
băştinaşilor australieni. Cum mii de soldaţi fuseseră trimişi peste mări, forţa de muncă a ţării era 
neîndestulătoare. Aborigenii au găsit astfel de lucru, de cele mai multe ori primind plata în bani 
pentru prima dată. În anii postbelici au obţinut cetăţenia, dreptul de vot, au primit o educaţie mai 
bună, asistenţă medicala, dreptul de a deţine pământ şi posibilitatea de a alege să rămână 
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aborigeni sau să se asimileze australienilor europeni. Conform recensământului din 1991, numărul 
acestora se ridica la 238 575.”[14] 

 

Faptul că Marte trece din zodia Berbec în zodia Taur, în acest context agresiv, impulsiv sau 

dăunător pentru sentimente frumoase, este un element de bun augur. Ne întoarcem către muncă, către 

seriozitate, către dorința de a construi, de-a reinventa sau de a așeza într-o ordine mult mai clară ceea 

ce am reușit să păstrăm cu atât de mult efort până în momentul acesta. 

Descoperim, începând cu 10 martie, cu ultima zi acestei prime decade, că avem nevoie de 

stabilitate, dar într-un alt mod decât am gândit până acum. S-ar putea ca faptele în care să ne implicăm 

de-acum încolo să invoce o altă formă de duritate, una mult mai concentrată, mult mai puțin 

demonstrativă, mai ascunsă sau ușor temătoare. Nu vom resimți lucrul acesta acum atât de intens, ci 

cu timpul, adică începând cu decada următoare când Marte se va stabiliza în tranzitul său prin zodia 

Taur. 

Succesul spre care tindem acum are ceva din doza de revendicare pe care am folosit-o la 

intensitate foarte mare în zilele anterioare. Acum ceea ce este plăcut trebuie să fie apreciat de toată 

lumea, dar nu va fi spus, nu va fi verbalizat, nu va fi exprimat la scenă deschisă. Se va insista mult pe 

nonverbal, pe a citi faptele oamenilor pentru a deduce care au fost gândurile lor și a stabili prin aceste 

corelații, dacă avem de-a face cu un om care evoluează sau cu unul care simulează evoluția. Este 

adevărat, schema aceasta face parte din procesul de cunoaștere, ea împlinind acum etapa 

autocunoașterii prin simțuri, prin efort, prin sârguința, prin muncă. 

Este foarte posibil ca această zi de 10 martie să nu reprezinte finalul unui demers, ci, în mod 

surprinzător, începutul unui demers care ar putea să ne complice relațiile cu ceilalți prin faptul că 

stagnează. Nu ar trebui să fim atât de superficiali și să credem că această stagnare este, prin definiție, 

periculoasă. Avem nevoie și de liniște, și de momente în care să ne oprim, să ne tragem sufletul, să 

ne gândim de mai multe ori înainte de a porni pe un traseu.   

Etapa aceasta ar putea să ne obosească prin aglomerare, prin faptul că ne cere o altfel de 

dinamică, pentru că nu se renunță la agitație sau nu ne oferă viziunea completă a demersurilor în care 

suntem implicați, nu ne ajută să înțelegem mai multe despre natura gândurilor, ci se menține acum, 

la începutul tranzitului lui Marte prin Taur, o componentă ambivalentă: nici nu ne desprindem de 

vechile acțiuni, dar 

nici nu suntem 

implicați total în 

cele noi. Pentru a 

atenua puțin din 

această notă, 

oamenii se vor 

interioriza, vor 

accepta să 

coabiteze cu 

energii mai puțin 

plăcute, adică se 

vor lăsa în voia 

unei decăderi 

ciudate care va fi 

observată mult mai 

târziu, după ce 

Marte se va 

stabiliza pe zodia 

Taur. Din această cauză, comenzile ar trebui ținute sub control, adică ar fi indicat să evităm deciziile 

care se bazează exclusiv pe impulsivitatea trecutului, ci să scoatem din sertar o listă cu cele pe care 

ni le-am propus la începutul acestei decade să le îndeplinim. Desigur, asta nu înseamnă că le vom 

împlinii pe toate acum, în ultima zi acestei decade. Nu le vom întâlni acum doar le vom așeza cu 
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multă căldură la baza unui edificiu care trebuie să se înalțe cu demersurile următoarelor două decade. 

Sintezele care duc la cercetare și aprofundare au nevoie de baze solide, de educație construită din 

aproape în aproape, nu de informații cu caracter speculativ, nu de valori superficiale și nici de bunuri 

însușite de la alții. 

Cei care vor reuși să facă lucrul acesta vor putea să respire un aer proaspăt, să se desprindă de 

o tensiune emoțională, nu să o ducă în adâncime, nu să o scufunde într-o zonă tenebroasă și să se 

întoarcă la ea peste mult timp, poate chiar la începutul lunii august. S-ar putea ca atunci inițierea 

mersului retrograd a lui Uranus să pună în dificultate chiar deciziile acestei zile de final aparținând 

primei decade a lunii martie, când Luna se află într-un trigon cu Uranus. Ceea ce credem acum că 

trebuie să primim prin ascundere, prin ocultare sau prin alimentarea unor demersuri va primi pe viitor 

o replică dură, poate mult prea dură și lipsită de protecție față de cum ne așteptăm acum. Modestia de 

acum va fi recompensată atunci, aroganța de acum, chiar dacă pare permisivă, ne va complica mult 

existența la începutul lunii august. Desigur, această previziune nu-i ajută pe cei care trăiesc de pe-o 

zi pe alta, care nu se pregătesc pentru nimic, care trăiesc ca frunza-n vânt sau, după cum spun maeștrii 

de carton, cei care îi țin pe ceilalți în confuzie pentru a nu li se vedea minciuna "trăiesc liber". Dar 

pentru că sunt buni la teorie și repetenți la practică, au acum șansa să-și repare acest neajuns, să nu 

poată merge mai departe decât dacă îndeplinesc această condiție să fie sincer cu ei, să fie responsabil 

cu deciziile pe care le adoptă, responsabil cu faptele pe care le săvârșesc împreună cu alții. Este foarte 

ușor să invoci această expresie a libertății când ea nu are nicio legătură cu realitatea. 

 
„Cartea lui Erich von Daniken, Caleştile zeilor, este considerată de mulţi cititori drept cel mai 

convingător text în sprijinul ideii călătoriilor extraterestre care au fost semnalate din cele mai 
vechi timpuri. El pretinde că prima navă spaţială a vizitat Pământul în perioada preistorică şi că 
extratereştii au aterizat în locurile unde au considerat că se aflau anticii noştri strămoşi inteligenţi. 
O astfel de teorie include nenumărate poveşti despre specii antice în prezent dispărute. Toate 
legendele despre Lemuria, Atlantida şi Nazca au în comun elemente care confirmă teoria relaţiilor 
intergalactice, iar sugestiile îndrăzneţe ale lui Daniken vin în contradicţie cu nenumărate teorii 
similare care leagă istoria umanităţii de vizitele unor astronauţi antici. 

Daniken s-a născut pe 14 aprilie 1935, la Zofingen, în Elveţia şi încă din copilărie a fost 
fascinat de anticele scrieri sfinte. Cartea Caleştile zeilor pe care a scris-o mai târziu, când deja era 
managerul unui hotel, prezintă dovezile care susţin teoria conform căreia omul preistoric nu avea 
abilităţile necesare să-şi creeze propria civilizaţie. Daniken este de părere că pe planeta noastră 
au sosit astronauţii antici care ne-au civilizat prin introducerea unei culturi, statornicirea unor 
tradiţii şi cultivarea inteligenţei. Cercetând cu atenţie datele religioase, istorice, ştiinţifice, 
biologice, legendele şi chiar unele scrieri SF, Daniken a formulat un argument cuprinzător, pe care 
mulţi experţi îl privesc cu reticenţă. 

Daniken pretinde din punct de vedere tehnic că, atâta vreme cât din punctul de vedere al 
designului este impracticabil, Chivotul Sfânt a fost destinat să servească drept un emiţător electric 
foarte mare. În privinţa faimoaselor linii de la Nazca Daniken susţine că sunt piste pentru navele 
spaţiale. El însă nu ia în considerare şi alte posilităţi, cum ar fi, spre exemplu, faptul că aceste linii 
ar putea avea legătură cu cultura Nazca. Daniken introduce ecuaţii imposibile şi chiar recurge la 
dovezi inventate. Un exemplu este vasul ceramic care avea pictată o navă spaţială şi pe care 
Daniken l-a prezentat ca fiind executat în perioada biblică. Ulterior, o echipă de televiziune care 
realiza un documentar a descoperit olarul care crease artefactul. Când i s-a demonstrat frauda, 
Daniken a replicat că nu trebuie condamnat pentru că a încercat să producă o dovadă menită să-
i convingă pe cei care refuză să creadă o teorie fără probe concludente. De-atunci au tot apărut 
teorii, complementare sau total opuse despre subiecte similare.  

Un alt subiect controversat a fost cel abordat de Robert Bauval şi Adrian Gilbert în cartea lor 
Misterul lui Orion, apărută în 1994. Autorul recurge la „Teoria lui Orion" pentru a dovedi că 
egiptenii antici sunt descendenţii unor vizitatori extratereştri. Gilbert şi Bauval au demonstrat că 
cele trei piramide de la Gizeh se potrivesc exact cu poziţia celor trei stele din centura constelaţiei 
Orion. Pe baza acestei teorii, studii ulterioare au demontrat că în Egipt mai sunt şi alte structuri 
care corespund unor puncte din aceeaşi constelaţie Orion. 

Teoria lui Orion porneşte de la ideea că vizitatorii extratereştri care au ajuns în zona 
Egiptului provin de pe o planetă din constelaţia Orion. Egiptenii îl venerau pe zeul Osiris, a cărui 
reprezentare cosmică era constelaţia „Sha”, adică exact cea pe care noi o numim astăzi Orion. 
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Gilbert şi Bauval au studiat, de asemenea, nişte tije ciudate găsite în interiorul piramidelor, despre 
care au afirmat că le-ar indica sufletelor faraonilor morţi direcţia potrivită către cer, pentru a se 
putea întoarce acolo de unde au venit. Cercetări moderne au scos la iveală faptul că poziţia 
Pământului şi deci harta cerească trebuie să fi suferit modificări importante din antichitate şi până 
în prezent şi deci toate calculele făcute pot fi alterate, ceea ce pune sub semnul întrebării teoria 
celor doi. În realitate acest lucru nu afectează integritatea teoriei. 

Autorul tuturor acestor ipoteze, nimeni altul decât Daniken, are motive să respingă cu 
încrîncenare teoriile altor oameni. Cartea lui, Caleştile zeilor, devenise peste noapte un bestseller 
nu numai în SUA, ci şi în întreaga lume. De atunci el a mai scris încă aproape 30 de cărţi vândute 
în 60 de milioane de exemplare. A făcut nenumărate călătorii, a ţinut discursuri peste tot în lume 
şi a apărut la televiziune, în emisiuni unde a vorbit despre teoriile sale. A inspirat, de asemenea, 
unul dintre cele mai vestite seriale SF de televiziune, intitulat Chariots of the Gods, iar în vara 
anului 2003 a deschis pentru public un parc privat consacrat „Misterelor Lumii”. Poate că misterul 
din această povestioară nu are nimic de-a face cu extratereştrii şi civilizaţiile antice, dar iată cum 
poate un om să creeze o adevărată industrie, bazîndu-se pe o teorie fără fundament temeinic.”[7] 

 

Prima decadă a lunii martie încercă să rezolve într-un timp record probleme care au rămas 

nerezolvate în primele două luni ale anului. Vom vedea că multe din conjuncturile de acum ne 

îndeamnă să vedem profund, dar obiceiuri mai vechi ne trag spre o zonă întunecată, vor să ne 

convingă care sunt roadele perene dar ne șoptesc la ureche o poveste frumoasă despre visare și despre 

tristețea unor ținuturi pe care nu le putem controla. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de aceste șoapte 

amăgitoare și să credem în continuare în faptele bune, pe care le facem în cunoștință de cauză, cu 

implicare, cu emoție și seriozitate. În această decadă Marte își încheie tranzitul său prin zodia Berbec 

unde se află de pe finalul lunii ianuarie. În aparență, schema aceasta agresivă ne-ar spune că face 

trimitere doar la luna februarie, dar noi știm că sintezele pe acțiune ne îndreaptă atenția către mijlocul 

lunii ianuarie, când Marte trecea prin Pești. Acum în această decadă am trecut și printr-o conjuncție 

a Soarelui cu Mercur pe zodia Pești și numai dacă nu vrem nu vedem că motivele acestea de reparare 

sunt multiple și ele acoperă atât zone ale mentalului cât și zone ale structurii emoționale. Faptele 

primei decade a lunii martie trebuie să fie ample, dar nu să alimenteze drumurile încurcate, cercetările 

false sau concluziile la care ajungem prea repede, fără să luăm în calcul toate datele, toate informațiile. 

Apoi, nu în ultimul rând, schema aceasta care are inclusă și o trăsătură definitorie a zodiei 

Pești, ne îndeamnă să nu uităm de modestie. Cel care se pierde cu firea și se aruncă acum în brațele 

aroganței doar pentru că nu există prea multe forțe care să-i pună la punct strict această problemă nu 

înseamnă că rămâne pedepsit. Nu foarte departe în timp, la începutul lunii august vor vedea că 

rezultatele acestor fapte compromițătoare îi ajung din urma. Dar nu avem de ce să fim înțelegători 

din frică, iertători doar pentru că ne temem de sancțiune, ci pentru că este mult mai plăcut așa. Iertând 

ne conserva energia, nu o risipim pe conflicte sterile, ci o folosim pentru vindecarea sufletului. Vom 

vedea că prima decada lunii martie ne ajută să ne vindecăm de identitatea falsă, de identitate arogantă, 

agresivă sau rea. 

  



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

148 

 

Decada a II-a  (11 – 20 martie 2017) 
Elevare prin ajutor. Toate drumurile discută între ele despre 
călători. Ce s-a pierdut nu va mai fi găsit niciodată. Regretul 

slăbește o încredere. 
 

DECADA NR. 8  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   22 1-10 august 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 13 1-10  mai 

 

Sunetul este plăcut. Nereușita este amânată. Atenție pe detalii. Epuizarea are și părți bune. 

Întâlnire cu destinul. Împliniri majore. Se abuzează de ceva rău. Poziția socială tentează. Se simte 

profund dar nu se poate spune. Pierderi complicate. Valorile personale sunt enervante. Se apelează 

la un motiv de retragere. Nu se câștigă încrederea pierdută. Drumul se bifurcă. Patimile simulează 

ascensiunea. Romantismul este pus la colț. Apare un jucător pe scena socială. Urechea aude doar 

ceea ce vrea. Câștiguri fără rost. Acumulări ciudate. Dușmănia devine vedetă. Se răspunde urât la 

un sentiment frumos. Atitudine inconștientă. Povești frumoase despre bunurile celorlalți. Este 

nevoie de disciplină. Comentarii fără rost. Încurajare. Acceptarea condițiilor impuse de ceilalți. 

Vârsta înseamnă securitate. Evoluție. Condiții acceptate de ceilalți. Inteligență practică. 

Autoamăgire. Dezavantaj. Pericol exprimat prin fapte, nu prin vorbe. Simpatie pentru suferința 

celorlalți. Aprecierea unor valori profesionale. Împrejurări obscure. Evoluție. Înșelare. Profunzime 

abordată printr-o competiție. Regret. Spirit practic. Evoluție prin metoda. Responsabilitate. 

Respectul este cumpărat de la colțul străzii. Spirit critic. Nimeni nu este perfect. Reîncărcare. 

Profunzime plătită scump. Caracterul negativ este răstălmăcit. Este momentul unei mari schimbări. 

Duritate verbală. Neînțelegere. Ridicarea nivelului prin acceptarea unei condiții. Subiectivitate. 

Vasalitate. Problemele de viață sunt analizate într-un context nou. Binele trebuie dovedit altfel. 

Ghinion. Speranță într-un trai mai bun. Valorile sunt judecate după împrejurări. Severitate. 

Revendicări absurde. Corelații complicate. Concluzii care nu duc nicăieri. Are nevoie de o schemă 

nouă. Deplasare lenta ce cu greu poate fi înțeleasă de ceilalți. Optimismul. Comunicare ușoară. 

Inspirația devine critică. Lipsa inspirației nu este o scuză. Vorbe care limitează. Pasiuni care nu sunt 

înțelese corect. Conjuncturi complicate. Frământare. Răfuială. Afaceri ciudate. Se risipește forța 

cuiva. Activități financiare riscante. Receptivitate ciudată. Niciodată nu trebuie spus niciodată. 

Funcția devine mai importantă decât cel care o execută. Risipă. Teatru. Inițiativă complicată. 

Raționamentul nu mai este corect. Vibrațiile se orientează împotriva individului. Iubirea profundă 

trebuie demonstrată. 

 

Schema astrală aferentă celei de-a doua decade a lunii martie ne îndeamnă să fim curajoși. 

Marte, abia a intrat pe zodia Taur, ne arată care este drumul, cum anume trebuie să le împărtășim 

celorlalți din achizițiile personale, ce ar trebui să facem pentru a arăta că suntem puternici, elevați, că 

toate tratativele pe care le vom duce în această perioadă sunt de bun augur. Schema momentului joacă 

un rol foarte important în echilibrul emoțional. Cu alte cuvinte, sinteza aceasta pentru cercetare și 

aprofundare pare că se adresează tot începutului de luna august, însă într-un alt mod. Ceea ce în 

decada anterioară era sinteză pentru înțelegere emoție și cunoaștere, acum devine sinteză pentru 

acțiuni concrete. Ceea ce în decada anterioară era considerat o perspectivă greu de îndeplinit, acum 

se transformă în eveniment concret, poate chiar în finalizarea unor demersuri ce țin de sfera 

financiară, de o confirmare a ceea ce reprezintă individul, ca om sau ca stâlp al societății. 
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Un alt element de care ar trebui să ținem cont în această decadă este acela al convingerilor 

personale. Convingerile personale sunt acum puternice, înțelepte și capabile să ne arate că toate 

traseele pe care am încercat să mergem în primele luni ale anului și în prima decadă a lunii martie, 

ajung într-un singur Punct, acela care ne spune că trebuie să ne pregătim pentru o mare încercare, cea 

care este programată a se consuma la începutul lunii mai prin opoziția pe care Marte din Gemeni o 

va realiza cu Luna neagră din Săgetător. Ceea ce am crezut că este foarte greu în această perioadă va 

deveni un element foarte simplu de învins la începutul lunii mai, doar că atunci problemele s-ar putea 

să fie mult prea avansate, mult prea dificile sau prea complicate. 

 

Pe 11 martie oamenii cred că pot să facă orice. Luna se află acum în zodia Fecioară și în 

dimineața acestei zile va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului inițiind un ciclu draconitic și 

îndemnându-i pe oameni să fie foarte preciși, valoroși prin ceea ce își amintesc și temători prin ceea 

ce nu au obținut încă. Ziua de 11 martie este însă reprezentativă și prin conjuncția pe care Mercur o 

are de îndeplinit cu Chiron. Forma aceasta de experiență, exprimarea aceasta ne arată că dacă nu 

suntem atenți, dacă nu ne folosim curajul și ambiția într-un mod constructiv decădem foarte ușor, 

acceptăm presiunile venite din exterior și vom crede prea mult în nereușită. Schema aceasta ne 

vorbește foarte mult despre gândul de eșec, despre conduita pe care trebuie să o avem în fața bolii. 

Oamenii sunt adesea educați de acest sistem bolnăvicios, de parte administrativă care nu ține cont de 

problemele personale să creadă prea mult în boală, să accepte condiționările pe care acest dezechilibru 

îl impune și să construiască din aproape în aproape finalul apoteotic. Conjuncția lui Mercur cu Chiron 

pe zodia Pești ne vorbește despre această convingere pe care omul modern o are în dezechilibru, în 

boală, în tristețe, în depresie. 

În mod normal, un om educat sau profund reușește să se adapteze la condițiile prezente și ceea 

ce nu a fost bun din achizițiile pe care le-a adus cu el din trecut să fie eliminat. Recomandările 

momentului sunt încadrate într-o zonă confortabilă în așa fel încât să nu producă nicio schimbare. În 

realitate, stagnarea în aceste convingeri de boală, de inactivitate, de eșec sau de tristețe reprezintă o 

mare decădere sau această decădere se va putea exprima prin erupții agresive, prin adoptarea unei 

poziții grave, prin înmulțirea posibilităților de a trata, renunța sau de a le arăta celorlalți că își trăiesc 

o viață încărcată de ghinion.   

Nu trebuie să uităm că Marte se află acum în tranzit prin zodia Taur, singura planetă care trece 

pe acolo, dar care are suficient de multă putere încât să ne lanseze un impuls de transformare. S-ar 

putea ca acest impuls acum, când Mercur se află în 

conjuncție cu Chiron, să fie dominat de nesiguranță, 

zdruncinat de gândul de boală, de dezechilibru ori de 

eșecul ce nu va putea fi rezolvat niciodată. Pentru a 

ține sub control ecuația astrală a zilei de 11 martie 

trebuie să facem apel la o poziție socială, la un 

privilegiu sau la o funcție. Cel mai mare pericol pe 

care îl vom întâlni în ziua de 11 martie este cel al 

rutinei, aceasta ne duce spre decădere, spre o 

finalitate neprogramată, ciudată care este în 

conformitate cu mesajul confuz pe care-l lansează 

Luna neagră față de Axa Dragonului. Luna se află 

acum în zodia Fecioară și poate prin careul pe care-l 

definitivează cu Luna neagră să împlinească aceste 

așteptări negative. În plus, se va afla și în opoziție cu 

Neptun, ceea ce arată o decădere într-o zonă 

emoțională, o teama față de intuițiile celorlalți, grija 

că acestea nu vor fi niciodată reciproce, nu vor fi niciodată confirmate sau că ne vorbesc despre o 

cauzalitate pe care în momentul acesta nu o înțelegem. 
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Există însă tendința de a vorbi deschis despre problemele personale, de a ridica standardul de 

viață, de a produce sunete care să impresioneze, de a zdruncina convingerile celorlalți prin sonoritate, 

prin atingere sau prin apelul la evenimente care să ne vorbească despre aceste instrumente. 

Ultimul aspect al acestei zile este opoziția Lunii cu Neptun ceea ce arată că ne pregătim într-

un mod neadecvat pentru ceea ce va însemna 12 martie. Prin această opoziție Lună- Neptun oamenii 

vor considera că poziția socială este mult prea importantă, că este mult mai confortabil să credem în 

rău, în eșec, în obstacole, decât să credem în iubire. Iubirea oprește acest rău să se prolifereze însă nu 

ne poate oferi niciun fel de garanție, nu ne poate garanta că viața personală va fi liniștită și încununată 

de succes. În consecință, 11 martie poate să ne vorbească despre destin, despre împlinirile sale, dar 

nu ne spune nimic despre cum ar trebui sa folosim potențialul pe care-l avem sau instrumentele care 

ne sunt așezate la picioare. 

 
„ Este foarte important să vă observaţi în timp ce mergeţi. Trebuie să mergeţi cu supleţe, cu 

uşurinţă, ţinând capul drept. Mersul curbat, cu ochii fixaţi pe sol, este un semn rău, la fel şi calcatul 
apăsat pe călcâie la fiecare pas. Persoana care merge aşa ignoră faptul că astfel dă lovituri mortale 
creierului său. După câţiva ani sistemul său nervos va fi dezechilibrat şi va manifesta grosolănie 
şi violenţă în maniera de a gândi şi de a acţiona. 

 Când plecaţi pentru un drum lung, trebuie să nu aveţi nimic în mâini. Puneţi pe spate tot ce 
doriţi, dar lăsaţi mâinile libere. Nu vorbiţi, nu cântaţi, ci căutaţi un ritm care să fie acordat cu 
respiraţia şi balansaţi braţele în timpul mersului, ca şi cum braţele v-ar ajuta. Datorită acestor 
mişcări ale braţelor şi a respiraţiei ritmate veţi putea merge mult timp fără oboseala. 

 Este de asemenea important de a avea un gând în cap. Când mergeţi într-o pădure, 
puteţi gândi: “Fie ca toţi cei care vor traversa aceasta pădure să fie atinşi de iubire, de fraternitate, 
să se amelioreze, să devină copii ai lui Dumnezeu, să lucreze pentru pace!" Când faceţi o excursie 
în munţi, gândiţi-vă că mergeţi acolo sus să găsiţi lumină, să vă simţiţi mai aproape de cer, că veţi 
reveni purificat, transformat.”[9] 

 

12 martie se referă cu precădere la convingeri. Acum se va împlinii și Luna plină și avem 

ocazia să vedem dacă ceea ce am făcut până acum pentru alții va deveni important pentru sine, dacă 

puterea pe care am dovedit-o pentru ceilalți se poate răsfrânge și asupra noastră în același mod cum 

am dovedit-o, prin fapte bune sau prin fapte rele. În schema aferentă celei de-a doua decade a lunii 

martie, aspirațiile acestea către mai bine ne vorbesc despre o avansare dificilă, dar pe merit, de 

complicații care ne sunt specifice și despre care numai noi putem vorbi. În momentul acesta în care 

sintezele sunt foarte importante prin cercetare sau aprofundare viața se pare că merge după legi care 

nu sunt specifice celorlalte perioade, că parcurgem evenimente complexe care nu ne permit să emitem 

păreri despre rezonanță, calitatea oamenilor cu care interacționăm, evenimente neprevăzute, retragere 

din fața unei probleme sau evoluție către o nouă țintă morală. 

Eșecul pe care-l vom întâlni pe 14 martie este însă foarte trist atât pentru cel care-l parcurge, 

cât și pentru spectator. El va fi argumentat de o presiune socială, de ceea ce nu am câștigat ușor, de 

ceea ce am acumulat printr-un efort teribil sau prin importanța de sine. Dacă Luna nu ar fi fost acum 

pe zodia Fecioară, dacă abilitățile sale nu s-ar fi manifestat prin vibrațiile acestei zodii, atunci puterea 

s-ar fi exprimat altfel. Acum oamenii sunt inhibați și cu cât își văd mai bine defectele cu atât se vor 

teme mai tare de consecințele aplicării lor. 

Cu alte cuvinte, 12 martie ne vorbește despre patimi, despre un romantism dureros, exilat, 

despre o suferință care poate fi așternută pe hârtie, dar care nu va putea fi apreciată la momentul 

prezent, ci mult mai târziu, nu anul acesta, ci în anii următori când lucrurile vor fi așezate altfel și 

oamenii vor fi un pic mai maturi. Acum traseul existențială se bifurcă, pentru că există o mare 

presiune pe ideea de a dărui, de a pune la dispoziția celorlalți valorile personale, de a crede în altruism. 

Ceea ce se consuma pe 12 martie ne oferă clar convingerea că lucurile se repară prin retragere. 

Luna plină ce se împlinește în a doua parte a acestei zile ne vorbește despre întoarcerea la origini, 

despre puterea de a învăța renunțarea, evoluția, înțelegerea problemelor celorlalți. 

Opinia personală, privită prin schema aceasta a careului dintre Mercur și Saturn, va susține 

marile îndoieli față de studiu, ca și cum ceea ce am învățat până acum nu mai este de actualitate. Este 

adevărat, convingerile acestea se amplifică pentru că avem în 12 martie de parcurs Luna plină. Nu 
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avem planete retrograde care să participe la acest careu, doar Luna plină, de aceea intensitatea de 

moment, romantismul acesta bolnăvicios, ireal, fantasmele, ne îndeamnă să ne implicăm în 

angajamente afective care nu duc la nimic bun, care generează consecințe negative sau care ne obligă 

să nu modificăm interiorul doar pentru că există o presiune socială, dar să arătăm că suntem 

zdruncinați de presiunea pe care comunitatea o pune pe zona intimă a individului. 

Pe această Lună plină din Pești am putea descoperi că oamenii au o perdea de protecție, au o 

înțelepciune de viață la care fac trimitere, că nu se pierd cu firea în orice moment și că perioadele 

triste, chiar dacă sunt apăsătoare, întotdeauna sunt urmate de perioade fericite. Tocmai pentru că 

ultimul aspect al zilei de 12 martie face trimitere la această teamă de boală, de limitare sau de 

sancțiune, schema zilei de 12 martie le oferă oamenilor acele dovezi de care trebuie să țină cont pentru 

a depăși condiția limitată pe care au avut-o până acum. Atât lipsa de coerență, teama de pedeapsă, de 

sancțiune sau de interdicție, dar și acele presiuni sociale care limitează puterea individului de a se 

exprima sau îl întârzie în anumite proiecte, trebuie să reprezinte resorturi pentru a transforma dorința 

personală într-o emanație absolut impresionantă. Nu se știe dacă toată lumea va putea să atingă 

această performanță, însă cei care sunt instruiți, care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-

un proces de cercetare spirituală vor reuși să pătrundă sensul acestei zile și să transforme romantismul 

bolnăvicios într-un romantism constructiv. 

 
„Dacă pentru majoritatea oamenilor, existenţa pare atât de monotonă şi de goală, aceasta 

înseamnă că ei au o înţelegere prea îngustă şi superficială a ei îşi spun părerea asupra oamenilor 
şi lucrurilor, după aparenţe, şi îşi imaginează că această cunoaştere le este suficientă pentru viaţa 
zilnică. Să luăm, de exemplu, felul în care bărbaţii şi femeile au obiceiul să se aprecieze reciproc. 
Când se cunosc, deja, de o vreme, ei se gândese că nu mai au nimic de descoperit unul altuia şi, 
astfel, se plictisesc. Dar în ei înşişi, nu la alţii, trebuie să caute cauza acestui plictis. Ei s-au închis 
în faţa curenţilor vieți şi, astfel, partea subtilă a fiinfei lor, sufletul, le scapă. Fiinţele sunt vii, 
Natura, de asemenea, dar, pentru a intra în contact cu această viaţă, trebuie să dezvolţi în tine 
anumite facultăţi de percepție.”[8] 

 

13 martie ne aduce bucuria succesului, capacitatea de a atrage atenția asupra unor lucruri care 

ne sunt specifice, dar care nu sunt apreciate suficient de mult de comunitate. Ceea ce vine spre noi pe 

13 martie face trimitere mai curând la demersuri sociale, decât la cele individuale. Există o mare 

presiune pe ceea ce trebuie să primească individul, pe probleme legate de imoralitate, incoerența, 

sondaje care nu sunt confirmate de realitate sau trezire la realitate. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că în prima parte a zilei Luna își încheie tranzitul prin zodia Fecioară și va intra în Balanță, dar va 

avea de împlinit, destul de rapid, și un sextil cu Luna neagră. Asta înseamnă că pe scena socială apare 

un nou jucător, unul versatil, care nu dorește să-și impună, din primul moment, toate forțele, ci 

manipulează speranțele celorlalți pentru a-i face pe aceștia captivi în dorința de a-și îndeplini 

deziderate importante ale vieții. Apoi, mai apare o problemă vizibilă în prima jumătate a zilei, cea 

legată de patrimoniu, de moștenire, de a primi ceva ce se va dovedi foarte important pe viitor. În afara 

faptului că Luna va avea de împlini, imediat ce a intrat în zodia Balanță, o calitate specială în raport 

cu Luna neagră, schema acestei zile nu are adâncimi emoționale atât de mari. Există însă o presiune 

teribilă legată de ceea ce s-a împlinit pe 10 martie, de necesitatea de a împlini un termen, de a rezolva 

problema cuiva, de a consolida o poziția socială a unui individ ca și cum după data de 13 martie nu 

mai există succes, nu mai există realizare, nu mai există progres.   

În consecință, tocmai pentru că există o mare presiune care planează asupra individului, ziua 

de 13 martie ar putea să ne aducă profituri fără rost, câștiguri inutile, dușmănie împotriva omului care 

are nevoie, care este slab, care a cerut ajutorul, fără să existe o altă justificare care să susțină această 

atitudine. 13 martie ne aduce acumulări ciudate și în schema generală aplicată acestei decade, relația 

bună dintre Marte și Axa Dragonului, cea care este definitorie pentru această decadă, ne atrage atenția 

asupra a ceea ce ar trebui spus clar, asupra a ceea ce nu ar trebui negociat, cântărit s-au vândut la 

scenă deschisă. Conjuctura zilei de 13 martie ridică o problemă de comportament, de atitudine, dar și 

de portret. Nu este o noutate, știm din astrologia karmică, dar și din noile teorii ale astrologiei 

holistice, că de fiecare dată când Marte se află într-o relație bună cu Axa Dragonului suntem încurajați 
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să facem o demonstrație de forță ori găsim piatra filozofală, găsim traseul pierdut, suntem încurajați 

să facem ceea ce este mai important pentru individ, ceea ce este mai important pentru destinul 

personal. 

Încadrând acest deziderat în trăsăturile lunii martie, dar și în cele ale anului 2017 înțelegem 

că lucrurile acestea mici se vor impune cu timpul, nu vor avea nevoie să fie exagerate, nu va fi necesar 

să se invoce o dramă personală teribilă pentru ca abilitățile personale să fie văzute mult mai clar. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că relația aceasta bună a lui Marte cu Axa Dragonului ce se împlinește 

în mijlocul zilei de 13 martie primește susținerea tranzitului lui Mercur pe ultimul grad al zodiei Pești. 

Toată schema aceasta a finalului de drum, a universalizării, toată ecuația aceasta socială care ne 

vorbește despre 

limitări, despre 

dureri sau despre 

pierderi își găsește 

echivalentul într-o 

poveste de succes. 

Există o presiune 

care a încurajat 

alegerea unui 

drum, alegerea 

unui domeniu sau 

alegerea unei 

persoane. Pe baza a 

ceea ce trăim acum 

comentariile sunt 

fără rost și trecerea 

lui Mercur pe zodia Berbec, eveniment care se va consuma chiar în seara acestei zile, arată că 

presiunea succesului, indiferent că ea este acum confirmată de fapte reale sau că este prezentată în 

mod potențial sub titulatura "pot să fac, dar nu vreau", face persoana în cauză o vedetă. Persoana 

aceasta care se simte vedetă nu trebuie să uite că noaptea de 12 spre 13 martie a fost dominată de 

obstacole, de-o grijă teribila, de un consum de energie absolut impresionant pe care individul nu și-l 

poate explica prin nimic concret. Fie că au fost evenimente care s-au încheiat în acest interval, fie că 

anumite decizii au generat această finalitate. Cert este că acumulările cu pricina par să fie foarte 

ciudate și, în consecință, poveștile generate de aceste limitări să fie ușor alterate. Din această cauză 

nu avem de ce să facem prea multe comentarii despre ceea ce ni se întâmplă pe 13 martie, dar ceea 

ce este bun trebuie apreciat, elogiat și pus în vitrină. Nu contează dacă vitrina va fi sau nu văzută de 

cineva, nu contează dacă ea ocupă un loc important într-un muzeu. Dacă este vitrina, este suficient. 

 
„EROTICUL 
În ultimele decenii, în programele televiziunilor din America sau din lumea occidentală în 

general s-a putut constata o creştere continuă a ponderii materialelor cu conţinut erotic. 
Cercetările statistice publicate de Fundaţia Kaiser, în anul 2002, studii care au avut în vedere 
câteva mii de programe de televiziune, aparţinând tuturor genurilor, arată că 64% din programele 
de televiziune ale unui canal american conţin materiale privind sexualitatea (4,4 scene pe oră), în 
61% apar discuţii despre sexualitate (3,8 scene pe oră) şi în 32% apar prezentate explicit relaţii 
sexuale (2,2 scene pe oră). Dintre genuri, se arată că telenovelele conduc detaşat cu 96%, având în 
medie 5,1 scene pe oră, iar la urmă se află programele cu conţinut realist din care, „doar" 28% 
conţin materiale sexuale (4,5 scene pe oră). O statistică făcută pe programele populare în rândul 
tineretului arată că în 83% din acestea se face referire la sexualitate, în 80% se vorbeşte despre 
această problemă şi în 49%) apar explicit prezentate comportamente sau relaţii sexuale. Aceasta 
indică o atracţie a tineretului către genurile şi programele ce conţin materiale erotice. 

[…] 
Care sunt modificările de atitudine privind sexualitatea, generate de televiziune? 
„Elevii de liceu cărora li s-au proiectat filme cu conţinut sexual explicit acceptă cu o mai mare 

uşurinţă infidelitatea sexuală şi promiscuitatea decât grupul de control (grup format din tineri 
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provenind din acelaşi mediu, cărora nu li s-au proiectat filmele respective) (Zillmann, 1994). 
Adolescenţii care au vizionat doar 10 video-clipuri au devenit mult mai deschişi în a privi ca 
acceptabile relaţiile sexuale înainte de căsătorie (...). De asemenea, se arată că expunerea intensă 
a tinerilor la materialele ce vizează relaţiile sexuale dinaintea sau în afara căsătoriei îi 
desensibilizează, determi-nându-i să le considere normale (Bryant şi Rockwell, 1994). 

În alte două studii, elevii de liceu care dezaprobau violul şi-au schimbat atitudinea, devenind 
mai deschişi în a accepta acest comportament, după numai 9 minute de vizionare zilnică, pe o 
perioadă de 6 săptămâni, a unor filme notate cu R-rated sau după vizionarea a 5 ore de filme cu 
conţinut explicit sexual (Brown, Chil-ders, Waszak, 1990) (...)• Băieţii şi fetele unui colegiu după ce 
au vizionat zilnic, timp de o oră, pe o perioadă de 6 săptămâni un film cu subiect erotic au 
mărturisit că se simt mai puţin satisfăcuţi de cei cu care întreţin o relaţie intimă decât înainte de 
experiment (Zillmann şi Bryant, 1982). Un studiu făcut pe 391 de elevi ai unui liceu din Carolina de 
Nord a găsit că pentru aceia care au vizionat în mod selectiv mai multă sexualitate la televizor 
începerea vieţii sexuale în anul respectiv a devenit mult mai probabilă (Brown şi Newcomer, 
1991)." (Strasburger, 1995) 

Studiul evidenţiază o relaţie de proporţionalitate între probabilitatea ca un tânăr să înceapă 
viaţa sexuală şi cantitatea de programe cu conţinut sexual vizionate la televizor. 

„Datele provenite de la National Surveys of Children pun în evidenţă faptul că bărbaţii care 
dedică cel mai mult timp televiziunii au cea mai mare prevalentă a relaţiilor sexuale, iar tinerii 
care se uită la televizor separat de familia lor (având un aparat TV în propria cameră) au o rată 
a relaţiilor sexuale de 3 până la 6 ori mai mare decât aceia care se uită la televizor împreună cu 
părinţii." (Strasburger, 1995) 

Televiziunea creşte efectiv activitatea sexuală la tineri şi la copii. Studiile arată, totodată, o 
semnificativă descreştere a vârstei primului contact sexual, probabilitatea ca primul act sexual să 
aibă loc la o vârstă mai timpurie crescând proporţional cu numărul orelor de vizionare TV. 

In acelaşi timp s-a observat că acei copii care discută împreună cu părinţii materialele cu 
conţinut sexual văzute la televizor încep viaţa sexuală mai târziu decât cei care le interpretează 
singuri (J.L. Peterson, K.A. Moon şi F.F. Furstenberg, 1991). Cercetările efectuate de Weaver au 
arătat că pornografia creşte comportamentul sexual dur cu femeile (Weaver, 1994). Această 
duritate include agresivitate crescută asupra femeilor, ca şi o insensibilizare la rănile pe care 
violenţa şi atacurile sexuale le provoacă.”[12] 

 

După acest element spectaculos oamenii vor trece într-o nouă etapă. Fiecare se va teme de 

puterile pe care ceilalți le au, de ceea ce ar putea să demonstreze, de abilitățile pe care le au sau de 

poveștile frumoase pe care le prezintă ca fiind și mai frumoase. 14 martie ne aduce o încurajare 

ciudată, o atracție către lucrurile firești, ca și cum am fi controlați de forțe necunoscute, puși să 

executăm ordine care nu ne sunt specifice. Se întâmplă lucrul acesta pentru că noaptea de 13 spre 14 

martie este dominată de două unghiuri proaste pe care Luna le realizează cu Junon și, respectiv, 

Venus. A cântări prea mult lucrurile, a privi exclusiv în viitor, considerând că prin aceste elemente 

ne rezolva multe probleme care nu au, în general, soluție, înseamnă a ne ocupa de o problemă de 

securitate, dar a pune lucrurile acestea legate de securitate în aceeași zonă cu vârsta înseamnă a face 

o mare greșeală. În consecință, schema acestei zile, tocmai pentru că debutează greșit, tocmai pentru 

că administrează în mod eronat devizele generale aplicate acestei decade, cele care ne trimit, prin 

acțiunile concrete, către începutul lunii august, dar și cele care ne trimit prin înțelegere, emoție și 

cunoaștere către începutul lunii mai, ridică un mare semn de întrebare referitor la curaj, atenție, 

prezență de spirit sau forțe latente. 

Poveștile frumoase sunt acum foarte greu de încadrat, mult prea demonstrative sau dispuse să 

anuleze ceea ce ar putea să încurajeze o revendicare ce ține de cunoaștere personală. 

Pentru a supraviețui acestui moment, pentru a fi în consonanță cu un mesaj personal sau pur 

și simplu pentru a nu pierde teritoriu vom încerca să ne impunem prin acea dreptate pe care am gândit-

o în primele două luni ale anului și care nu au fost acceptate. Condițiile acceptate de ceilalți sunt acum 

adevărate nestemate și le vom iubi foarte mult. Prin această acceptare a celorlalți vedem că se poate 

evolua, se poate trece pe nivelul următor, iar oamenii care beneficiază acum de lucrurile acestea vor 

fi foarte fericiți. 
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Relația proastă a lui Venus cu Junon ne vorbește acum despre trădare care depășește limita 

vârstei, condiția socială sau care nezdruncinat foarte tare convingerile personale. Pe de o parte, există 

și o relație proastă a Lunii din Balanță cu ceea ce se află pe crucea cardinală, pe ceea ce ar trebui să 

alimenteze impulsul de a reuși, de a ne ridica deasupra celorlalți, adică de a face apel la forța rapidă 

cu care trecem de la slăbiciune la putere, de la joc la seriozitate. Această relație proastă a lui Venus 

cu Junon care este definitorie pentru 14 martie se încadrează tot în această zonă în care activează 

crucea cardinală. Oamenii care se păcălesc, care se autoamăgesc, care interpretează eronat faptele 

celorlalți devin acum pietre de moară pentru comunitate, ființe de care nu se poate trece deșii le-ar 

veni mult mai ușor dacă și ele s-ar adapta la această necesitate de grup. Există, așadar, dezavantajul 

de a crede într-un imperiu, de a consolida convingerea că lucrurile acestea fanteziste în care credem 

sunt de mare perspectivă și ne conferă un statut privilegiat real. Dacă vrem să fim, fie și numai puțin, 

lucizi, atunci vom înțelege că pe aceste dispuneri conflictuale adevărul este cu capul spart și cu 

pantalonii rupți. Veselia de acum nu este decât o formă de păcăleală pe care individul o preferă 

deoarece se teme ca nu cumva adevărul să fie prea dur. Vorbele care sunt folosite acum descriu altfel 

viața socială, ne arată direcții instabile pe care să le vedem ca fiind foarte importante pentru echilibrul 

emoțional, pentru realizările pe care l-am cerut cu ani în urmă. Pentru că suntem într-un an al 

sintezelor, dezavantajele ce ar putea să ne vină din această absurdă revendicare schimbă modul de a 

gândi și îl face pe omul foarte activ să devină casnic, iar pe cel casnic să prezinte comunității obiceiuri 

de sufragerie. În consecință, pericolul zilei de 14 martie vine prin exprimarea greșită a unor fapte, nu 

neapărat prin conținutul cuvintelor. Cuvintele înlocuiesc faptele și oricât de bine s-ar argumenta, 

oricât de multă inteligență este pusă acolo sau folosită în aceste instrumente, nu duce la nimic bun. 

 
„Există o poveste veche, dar frumoasă despre cel mai interesant şi iubitor dintre toţi sfinţii 

medievali ai Italiei. Sf. Francisc de Assisi a cucerit inimile a generaţii de adepţi devotaţi pentru 
aprecierea lui delicată a vieţii în feluritele ei forme. Oamenii îl îndrăgesc pentru dragostea lui faţă 
de animale şi grija lui pentru cei în suferinţă şi mai puţin alintaţi de soartă. 

Povestea începe în izolarea adăpostită a mănăstirii lui de pe o coastă de deal. Acolo, Sfântul 
Francisc a invitat un novice tânăr ca să predice cu el într-un sat apropiat. Novicele a fost încântat 
ca un om mai în vârstă atât de stimat să-i ceară acest lucru. Sigur va avea de învăţat urmărindu-
l şi observându-l cu atenţie pe maestrul său cum predică. 

Au pornit împreună pe deal în jos, printre uliţe de ţară mărginite de ferme. Sfântul Francisc 
zâmbea şi saluta localnicii de-a lungul drumului. Zăbovea puţin ca să mângâie câte un animal, se 
oprea sub un pom ca să asculte ciripitul matinal al păsărilor şi părea să savureze frumuseţea 
tihnită a vieţii în afara coridoarelor întunecate ale mănăstirii. Însă novicele era nerăbdător să 
ajungă în sat şi să-l asculte pe Părinte predicând. 

Când au ajuns în cele din urmă în oraş, au luat-o de-a lungul străzii principale pavate. 
Clădirile opturau lumina. Străzile erau murdare şi pline de gunoaie. Animalele scormoneau prin 
gunoi după resturi de mâncare. Oamenii făceau negoţ cu diferite mărfuri. Sfântul Francisc colinda 
încoace şi încolo pe străzile dosnice, continuând să zâmbească şi să salute oamenii cu amabilitate. 

Novicele a început să se întrebe când îşi va ţine Sfântul Francisc predica. 
După un timp, monahul a făcut cale-ntoarsă, a luat-o iar pe minele paşilor lor prin oraş, apoi 

pe drumul de ţară şi a început să urce dealul. Tânărul novice încerca să se abţină, dar în timp ce 
urcau pe cărare spre mănăstire, nu şi-a mai putut ţine gura. 

— Părinte, a întrebat, am crezut că mergem în sat ca să predicăm. 
— Am fost, a venit replica binevoitoare a Sfântului Francisc. În timp ce ne plimbam, 

predicam. Uneori nu este nevoie de cuvinte. Simpla noastră prezenţă le aminteşte oamenilor ceea 
ce reprezentăm. Prin faptele noastre, ne-am ţinut predica de dimineaţă. 

Întorcându-se ca să prindă privirea novicelui său, a conchis: 
— Nu are rost să mergem nicăieri să predicăm, dacă nu predicăm în timp ce mergem.”[4] 
 

Complicațiile zilei de 14 martie se transformă pe 15 martie în înțelepciune de viață, în 

elemente pe care le folosim pentru a ne coordona, pentru a deveni responsabil, curajoși sau eficienți 

la locul de muncă. Luna se află acum pe finalul tranzitului său prin zodia Balanță și le va vorbi 

oamenilor despre evoluție. Din nefericire, exemplele pe care le oferă nu sunt foarte bune, nu sunt ușor 

de înțeles și nici ușor de încadrat. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna se află în opoziție cu 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

155 

Uranus și se apropie, imediat ce se desprinde de această obositoare relație negativă, de sextilul cu 

Saturn, de exemplele corecte de viață. În general, trecerea aceasta seamănă cu renunțarea. Dacă la 

nivel individual lucrurile acestea sunt ușor de abordat, deoarece omul renunță ușor la ceea ce-i 

provoacă durere sau îi crează conflicte, pe zona socială lucrurile acestea cer dialog, analize, informații 

statistice sau proiecte de anvergură. Schema acestei decade nu ne permite însă să ne implicăm în 

proiecte care se întinde pe o perioadă prea mare de timp, ci, cel mult, până la începutul lunii august. 

Asta înseamnă că valorile de acum ne vorbesc despre o profunzime care trebuie concentrată, atât prin 

efort cât și prin timp. Zona în care ne menținem pe 15 martie este cea a competiției, atât cu alții cât și 

cu sine. 

Relația aceasta bună pe care Soarele o are de împlinit cu Chiron ne vorbește despre natura 

umană. În primul rând, erorile cu care am conviețuit până acum au nevoie să fie conservate corect, să 

fie interpretate și să iasă din această zonă a minciunii. Păcăleala este acum văzută și de persoana în 

cauză, dar și de ceilalți. Poate ar trebui să fim puțin mai realiști și să nu ne mai acordăm la tot pasul 

circumstanțe atenuante pentru că acestea nu au perspectivă. A fi indulgenți cu sine înseamnă în mod 

special a avea respect față de ceea ce ne este oferit, față de timpul celorlalți pe care și-l petrec în 

prezența noastră, față de spiritul practic ce este invocat de cei din preajmă pentru a ne oferi un ajutor, 

o consultanță, pentru a ne scoate dintr-o încurcătură. Ne gândim acum la lucrurile acestea pentru că 

vindecătorul vine doar la omul bolnav, de aceea, atunci când întâlnim o conjunctură care se referă la 

vindecare, neapărat avem nevoie să cercetăm care au fost cauzele dezechilibrului, a bolilor, a 

durerilor, de a fost nevoie de vindecare. 

Imediat ce Luna trece pe zodia Scorpion 

încerca să-i facă pe oameni responsabili. Nu 

va reuși decât să aplaneze o parte din 

derapajele ce au fost abordate în ultimele 

zile. Sextilul acesta pe care Luna îl face cu 

Capul Dragonului nu poate aduce o soluție 

pe o problemă de interacțiune, de 

comunitate, de conviețuire, ci doar pe una de 

confort. Oamenii vor renunța la pretenții, la 

atitudinile revendicative așa cum le-au 

abordat până acum pentru că simt că pierd 

teren. 

Aici intervine mesajul confuz al 

tranzitului Lunii prin zodia Scorpion. 

Calitățile acestui tranzit vin din contracție, 

nu din conținut. Responsabilitatea, văzută 

din exterior, poate fi un element ce are la 

bază o cauză bună. De cele mai multe ori, 

Luna din Scorpion se folosește de c  eea ce 

este compromițător, de schemele dureroase sau de abordarea operațiilor care repară bolile celorlalți, 

gândurile lor eronate sau apelează la elemente de sinteză care nu pot fi combătute pentru că sunt 

foarte eficiente. Acum, pentru că forma aceasta de responsabilitate apare într-o situație care, în esența 

sa, este conflictuală, dar la vedere are alt chip, calitățile personale care ar trebui să se regăsească în 

această maturitate sunt superficiale, de scurtă durată sau nu prea ne folosesc. Vom vedea în zilele 

următoare cât de eficientă este această responsabilizare și cât de departe se poate merge cu ea. Pentru 

a transforma toată această direcție, ce este periculoasă tocmai pentru că primește din partea 

individului un mesaj de contracție, avem nevoie să nu uităm că vindecarea nu se poate produce decât 

prin iertare, prin eliberarea firelor care au ținut captivă energia personală și nu i-a permis ființei să se 

vindece singură. A da dovadă pe 15 martie de iertare înseamnă a face un mare pas în respectul pe care 

individul trebuie să și-l poartă lui însuși. Se știe, de altfel, că există suficient de multe curente tangente 

la evoluția spirituală care refuză această formă de respect față de sine sau, la extrema cealaltă, cultivă 

autoindulgența exagerată. Individul responsabil va știi când să se oprească din autoindulgență, când 
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să fie moderat cu restricțiile pe care și le impune, adică va știi precis ce înseamnă pentru el calea de 

mijloc. Trecerea Lunii de la Balanța la Scorpion poate însemna în momentul de față adâncirea în 

cunoaștere personală, singura valabilă de-a lungul multiplelor existențe, singura valabilă în acest fir 

al destinului pe care încercăm să îl înțelegem de-a lungul acestui an al sintezelor. 

 
„Dacă ştiinţa şi tehnica vă pun zilnic la dispoziţie produse noi care vă uşurează viaţa, aceasta 

nu înseamnă că trebuie să lânceziţi. Toate aceste facilităţi trebuie să le consideraţi ca pe nişte 
posibilităţi create pentru a vă dedica activităţii spirituale. Iată adevărata semnificaţie a 
progresului tehnic: să-i ofere omului timp liber, cu scopul de a-l folosi în alte lucrări. Rămâne mai 
puţin să trudiţi pe materia exterioară? Aceasta vă este dat ca să aveţi mai mult timp, pentru ca să 
lucraţi cu materia voastră interioară, să o stăpâniţi, să o spiritualizaţi şi să deveniţi astfel o 
prezenţă benefică pentru lumea întreagă. După fiecare efort, după fiecare exerciţiu, viaţa capătă 
o altă culoare, un alt gust. Câţi oameni nu sunt copleşiţi de bunăstare, şi totuşi sunt atât de blazaţi 
încât nu mai simt nici o bucurie! Aceasta pentru că în interiorul lor nu mai există nici o activitate, 
nici o viaţă intensă. Dacă ar fi fost luminaţi, ar fi continuat să se bucure de tot, dar fără a se opri 
din eforturile interioare, căci această activitate este cea care dă gust fiecărui lucru.”[10] 

 

Pe 16 martie descoperim dacă suntem sau nu iubiți de îngeri. Desigur, deviza aceasta se poate 

aplica și în cazul persoanelor care nu au prea multe în comun cu această idee de ființa angelică, de 

ființă care trăiește într-un plan subtil sau care se învăluie într-un anonimat total, chiar și atunci când 

ajută pe cineva să iasă dintr-o problemă. Pe 16 martie întâlnim și problema, întâlnim și soluțiile, dar 

avem ocazia să conștientizăm lucrurile acestea dincolo de vălul opac al gândirii superficiale, dincolo 

de această perdea a prejudecăților. 

În primul rând, prin relația aceasta proastă pe care Luna o are de împlinit cu Marte, de această 

dată pe o altă axă, deci apare un conflict dintr-o altă zonă și cu alte personaje, există o motivație prin 

lupta sau prin refacerea de după o luptă în a menține un spirit critic sau în a combate argumentele 

celorlalți care s-au dovedit complet inutile sau, de ce nu, chiar păguboase. 

Per total, prin acest impuls de a repara, prin această investigație ciudată, vorbim pe 16 martie 

despre putere, despre un mediu neprielnic în care ar trebui să-l integrăm și care nu ne permite nicio 

formă de adaptare. Pe acest fond intervine nevoia de asociere, nu doar în a identifica persoanele cu 

care am avea ceva în comun, dar în a stabili și care sunt calitățile personale pe care trebuie să le 

folosim în genul acesta de interacțiune. În consecință, descoperim pe 16 martie care este realitatea în 

care trăim, care sunt oamenii răi și care sunt cei buni, dar și care sunt calitățile de care trebuie să ne 

folosim pentru a duce mai departe o schimbare. Deci, pe 16 martie nu vorbim atât de mult despre 

demersuri ce trebuie continuate, cât vorbim despre necesitatea de a produce o schimbare, chiar cu un 

preț mare. Consumul este inerent, pierderile de asemenea și s-ar putea ca această zi să slăbească, să 

nu ne lase să ne liniștim, să ne mulțumim cu ceea ce avem pentru că ne va speria că viitorul este 

complet nesigur. Asta se întâmplă pentru că unghiurile de acum care ne îndeamnă la schimbare se 

produc în aplicația careului dintre Soare și Saturn, cel care ne oferă argumente în a nu produce 

schimbare de teama eșecului. De aici și situația complicată pe care o avem de parcurs pe 16 martie. 

16 martie devine astfel o zi de profunzime cu care va trebui să ne adaptăm, pe care va trebui 

să o iubim, fără să considerăm că prețul pe care-l plătim este mult prea scump. Caracterul acesta 

negativ ni se va părea și dur, dar și dureros, pentru că așa se întâmplă în general când facem o 

schimbare, dar el va avea ceva în plus față de ceea ce știm că se întâmplă de regulă. Pentru că asupra 

zilei de 16 martie planează și o anume constrângere socială, nu atât confirmată prin evenimente, cât 

înțeleasă de omul care face totul foarte greu sau din ce în ce mai greu, ecuația momentului poate fi 

mai dureroasă decât altele. Avem, așadar, obligația morală față de noi înșine să nu ne pierdem cu 

firea, să fim puternici și înțelepți, să fim chibzuiți în critica pe care o folosim ca o platoșă, să nu fim 

zgârciți și să nu considerăm că prețul pe care îl plătim este prea mare. De asemenea, dacă ne încearcă 

acest gând al lăcomiei și credem că prețul este prea mare, să ne oprim, să ne gândim la consecințele 

a ceea ce ar fi însemnat absența prețului, nu prin ceea ce ni se cere, ci prin ceea ce oferim. Omul 

lacom se gândește la acumulare, în timp ce omul chibzuit se bucură că are cu ce plăti. Pentru că Luna 

se află acum în Scorpion lucrurile acestea ne vor fi accesibile. De altfel, în general ele sunt accesibile 
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cu o asemenea poziție, dar acum putem să folosim acest impuls pentru a obține mai mult, pentru a 

încadra corect vibrația Saturnian, cea care ne vorbește tot de o contracție, dar într-un alt mod. 

S-ar putea ca drumul pe care mergem acum să ni se pară prea îngust, prea obositor, prea ciudat 

sau încărcate de prea multe pericole. Șansa cea mare a acestei zile este că le vedem pe toate acestea 

presărate peste tot în jur, pentru că de existența lor am aflat încă de la începutul anului, adică nu sunt 

noi. Cine își va folosi acum puterea pentru a le combate, creează o karma care se va consuma prin 

acțiuni concrete la începutul lunii august și care îl va expune pe individul în cauză la același gen de 

reacție însă atunci va ocupa poziția celuilalt. 

 
„NELINIŞTE 
Neliniştea se manifestă prin agitaţie, angoasă şi frică. Provine dintr-o nesiguranţă 

interioară pe care o trăiesc şi care mă face să fiu foarte emotiv. Neliniştea mea îşi poate avea 
originea în copilărie, mai ales dacă am trăit o stare de nesiguranţă fizică sau socială sau am avut 
impresia că mi-a lipsit ceva pe plan afectiv şi educaţional sau dacă m-am simţit abandonat la un 
moment dat Această trădare poate reapărea la vârsta adultă atunci când retrăiesc o situaţie 
asemănătoare cu cea pe care am trăit-o în copilărie şi care îmi “reactivează“ acest sentiment. 
Trăiesc nelinişte şi faţă de o situaţie faţă de care cred că nu am nicio putere să o schimb sau în care 
mă percep mai mult ca victim a evenimentelor decât ca şi creator al acestora. Cred că trebuie să 
îndur în loc să cred că sunt capabil să acţionez şi să accept]r să învăţ să am încredere în mine. 

Trebuie să fiu mai puternic decât angoasele mele pentru a le putea controla, în loc să fie ele 
cele care mă controlează şi îmi alimentează sentimental de' neputinţă faţă de viaţă. 

Neliniştea este legată de o îndoială, de o frică faţă de o situaţie sau o persoană, faţă de care 
simt un pericol. Am o neînţelegere faţă de ceea ce ml se întâmplă. Mentalul meu începe să fabuleze 
cu tot felul de idei şi nu mă mai pot concentra. 

Începând de acum îmi concentrez atenţia pe interiorul meu şi accept la nivelul inimii 
experienţele vieţii şi mă protejez în acelaşi timp.”[5] 

 

Ne va veni greu să necontrolăm mâniile pe 17 martie. Este o duritate care plutește în jur, există 

o forță care îi îndeamnă pe oameni să se gândească la viitor într-un mod nepotrivit. Există și un 

ghinion care plutește în jur și care îmbracă hainele unor consecințe pe care trebuie să le înfruntăm 

acum sau, mai exact, pe care le înfruntăm acum pentru că suntem ajutați să ne eliberăm din timp de 

o mare presiune. Omul inteligent se va bucura dacă află acum de problemele pe care le are, pentru că 

în viitor va dori să se ocupe de altceva, va dori să treacă dincolo de aspectul înșelător al vieții pentru 

a crea lucruri remarcabile. Cu alte cuvinte, constrângerile zilei de 17 martie sunt dominate de 

subiectivitate, dar și generoase în a arăta tot conținutul, în a descrie care au fost factorii care au 

întreținut această inadaptare, această rugină sufletească, această subiectivitate păguboasă.   

Relația proastă a Soarelui cu Saturn care se consumă cu puțin timp înainte ca ziua să se 

încheie, îi face pe oameni neatenți, le taie din cuvinte, îi zăpăcește, le încurcă limbajul, discursul sau 

chiar drumurile. Problemele de viață devin, astfel, expresii ale unor goluri care până acum au fost 

ascunse prin impactul celorlalți. Ca o consecință a acestui fapt, cei care, de felul lor, sunt mai agresivi 

sau mai duri, vor ridica tonul, vor face apel la acele elemente personale care sunt încadrate în termenul 

generic de "derapaje". Poate ar trebui să depunem mai mult efort pentru a fi mai curajoși, mai înțelepți, 

pentru a răspunde frumos unei fapte rele, pentru a deschide cufărul cu amintiri, nu pentru a descoperi 

care au fost, de fapt, problemele din copilărie, ci pentru a ne aminti de prietenii care au rămas acolo. 

Din această cauză, 17 martie este o zi de severitate, de duritate, când ar trebui să trecem pe nivelul 

următor fără să fim convinși că am plătit un preț prea mare, fără să transformăm în calități slăbiciunile 

pe care le avem. Dacă nu vom face lucrul acesta, ne vom adânci în argumentele depresiei, vom fi 

triști și nimeni nu ne va putea schimba convingerea că această tristețe este perfect justificată, vom 

alimenta o tensiune în relațiile personale și nimeni nu ne va putea face să râdem, să glumim, să ne 

destindem când avem cele mai pertinente argumente în a susține conflictul. 

Imediat ce s-a consumat la grad perfect careul dintre Soare și Saturn, relația bună dintre 

luminarii (trigonul Soare-Luna) ne arată că va trebui să ne ocupăm de altceva. Dacă am acordat prea 

multă importanță lucrurilor care ne constrâng, argumentelor negative, tristeții sau agresivității, 

bunăstarea ce vine din această relație bună a luminariilor, va alimenta prin cantitate, prin intensitate, 
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lucrurile rele în care ne-am hotărât că trebuie să credem. Noi, pentru că studiem astrologia, dar și 

pentru că înțelegem că lucrurile acestea pe care le trăim sunt complexe, nu sunt expresii ale 

hazardului, acceptăm pe 17 martie și o formă de vasalitate. Problemele de viață vor fi analizate acum 

de omul înțelept într-un context nou și binele va trece dincolo de ideea aceasta de pedeapsă, de ghinion 

sau de compromis. 

Este posibil ca schema momentului să susțină rutina, să ne îndemne să facem același lucru de 

mai multe ori și să avem impresia, tocmai pentru că trebuie să le repetăm, când ni se opune rezistență 

și când tensiunile acestea vor exploda. Nu se știe dacă acestea vor exploda într-un mod periculos. Ele, 

dacă se acumulează, în cazul unui om needucat, au nevoie în mod obligatoriu de un debușeu. S-ar 

putea ca acest debușeu să vină chiar în ziua următoare, pe 18 martie, când Luna va trece prin careul 

la Axa Dragonului și ni se va părea că păcatul din 

17 martie a afectat destinul în ansamblu. Vom 

vedea la momentul potrivit că aceasta este doar o 

impresie. De aceea trebuie să fim acum curajoși, 

puternici sau mulțumiți de ceea ce putem să facem, 

de ceea ce suntem obligați să împlinim sau de ceea 

ce am realizat până acum. Nu avem de ce să ne 

gândim că fiind foarte puțin nu ne va folosi la 

nimic. Criteriul la care facem trimitere nu are 

perspectiva pe care noi dorim deci rezultatul pe 

care-l obținem se aplică doar acestei zile. Pentru a 

împlinii concluzia de acum, pentru a o face 

eficientă va trebui să așteptăm să se împlinească 

conjuncția lui Mercur cu Venus care, chiar dacă se 

realizează cu Venus retrograd, aduce mai multă 

armonie decât avem în prezent. 

 
„CLEPTOMANIE  
Dacă, într-un mod compulsiv, sunt tentat să comit furturi fără un motiv utilitar, sufăr de 

cleptomanie. Trăiesc o tensiune care provine dintr-un gol interior, legat de un sentiment de 
culpabilitate. Astfel, pentru mine, scopul scuză mijloacele şi este ca şi cum mi-aş fixa provocarea 
de a-mi însuşi ceva ce este interzis. După ce fac acest lucru mă simt eliberat, chiar dacă pot avea şi 
remuşcări. Este posibil ca, inconştient, să sper că voi fi prins asupra faptului, deoarece pentru mine 
este o modalitate de a atrage atenţia. Faptul de a face un gest interzis este pentru mine o modalitate 
de a-mi manifesta revolta faţă de autoritate şi de a "brava'. Această autoritate, pe care nu o 
acceptam în copilărie, era fie cea a tatălui meu, fie a mamei mele sau a unei persoane care se ocupa 
de educaţia mea. Gândurile sunt atât de dezordonate încât, acest lucru se manifestă prin lipsa unui 
control asupra gesturilor. Îmi folosesc carisma pentru a sustrage sau a-mi procura lucruri care nu 
îmi aparţin, în loc să o folosesc pentru a transmite un mesaj pozitiv şi de speranţă, prin cuvintele 
mele, de exemplu. 

Accept să urmez o terapie pentru a putea identifica acel gol interior sau acea revoltă faţă 
de autoritate şi de a putea aduce iubire în acea situaţie. Astfel voi trăi o mal mare pace interioară 
şi ceilalţi ‘se vor purta mai frumos cu mine".”[5] 

 

18 martie ne vorbește despre dragostea de oameni. Luna trece acum prin zodia Săgetător și ne 

arată care sunt momentele când oamenii din jur au nevoie de susținere, când dragostea pe care o 

purtăm ar putea să îi ridice. De multe ori se întâmplă ca atunci când iubești pe cineva să suferi pentru 

că nu primești ceea ce te aștepți să primești. Asta înseamnă că ziua de 18 martie le vorbește oamenilor 

despre așteptările nerealiste, nu doar despre faptele rele pe care un om iubit le poate face față de cei 

pe care îi iubesc. 

Faptul că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Săgetător ne ajute pe noi să cântărim 

mai bine valoarea acestor fapte, valoarea vorbelor, să acceptăm aceste experiențe pe motiv că sunt 

legate de performanță, sunt legate de un talent personal, de ceea ce trebuie să ascundem sau să 

rezolvăm cu maximă urgență. Este foate posibil ca în momentul de față să privim cu regret față de 
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puterile pe care alții le au îndreptat împotriva noastră. Avem capacitatea acum, la fel ca și în zilele 

anterioare, să vedem adevărul în față. Lucrul acesta se întâmplă pentru că sinteza pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere are o legătură specială cu ceea ce se va consuma la începutul lunii mai, când se 

vor acutiza probleme care sunt și acum active. Asta înseamnă că înțelegerea de acum este aplicată 

unui flux realist, adică face trimitere la fire relaționale reale și care își ating un vârf, o intensitate 

vizibil superioară, la începutul lunii mai. Pentru a înțelege mult mai bine schema aceasta nu trebuie 

să ne gândim foarte departe, ci să facem trimitere la ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie. 

Decada pe care o parcurgem acum a fost pe mijlocul lunii ianuarie o prezență vizibilă care a îndemnat 

la același gen de sinteză. Știm că la momentul acela nu a existat atât de multe elemente negative care 

au fost active, dar a existat o presiune teribilă pe înțelegerea durerilor. Schema aceasta va primi la 

începutul lunii mai o altă definiție, cea a evoluției complicate, a avansărilor dificile. Așadar, firul pe 

care mergem acum, pe 18 martie, este unul prea delicat pentru a ne putea permite să emitem păreri 

atât de drastice referitoare la trădare, neîmpărtășirea sentimentului frumos, abandon. 

Dacă ne vom abține din a-i alimenta aceste impulsuri negative ajungem într-o altă zonă care 

ar putea să ne lase impresia că lucrurile se împlinesc la fel de greu: cea a muncii. Zona muncii, prin 

conjuncția lui Mercur cu Venus retrograd, ne îndeamnă să facem corelații complicate, să tragem 

concluzii intense, să acceptăm chiar și posibilitatea de a ne deplasa prea lent față de nevoie, de a 

merge pe drumul cel mai complicat doar pentru că așa avem în program, așa am stabilit din timp, 

numai pe acest traseu putem ajunge la o destinație sau intra pe poarta care trebuie. Pentru că există o 

Lună pe zodia Săgetător, impulsul de a alege varianta cea mai simplă, care ne duce cel mai ușor la 

finalitate, va fi preferat, însă avem nevoie să ne consumăm o parte din energiile personale pentru a ne 

menține pe cale de mijloc, pentru a da deplasării, evoluției însemnătatea pe care o merită. Dacă, pe 

alocuri, vom privi lucrurile acestea și cu o anume severitate, nu trebuie să cădem în depresie. Vorbele 

care nu sunt înțelese de ceilalți vor fi reținute, vor rămâne în memoria lor și vor primi destul de curând 

aprecierea cuvenită. Acum cu toții suntem implicați în acțiune și interesul personal merge doar în 

această zonă. A considera că altcineva trebuie să se oprească din acțiune pentru a aprecia acțiunea 

altuia înseamnă a pune o greutate mult prea mare pe celălalt, în situația în care și el, ca ființă, are 

dreptul să facă ceea ce-și dorește sau cel puțin același lucru cu ceilalți. Iată, așadar, cât de delicată 

este această deplasare și cât de mult avem nevoie de această armonie, de această înțelepciune adică 

să nu-l judecăm pe celălalt după așteptările pe care le avem, ci doar după ceea ce face. Persoanele 

care împlinesc acum aceste așteptări, oamenii care pot arăta acum ca sunt echilibrați, că au 

cunoștințele necesare pe care vor să le folosească pentru binele celorlalți nu pun în practică niște 

deziderate cu caracter general pe care omenirea le lansează de mii de ani, ci aleg cum anume să 

trăiască, la modul practic, împreună cu semenii. Rezultatele acestor fapte minunate vor fi văzute 

foarte clar la începutul lunii august. 

 
„EMOTIVITATE 
Emotivitatea sau mai degrabă, hiperemotivitatea, este o stare în care toate emoţiile sunt pe 

cale de a exploda. Orice lucru mărunt mă poate tulbura. Când mă aflu într-o astfel de stare, mă 
simt paralizat, vederea mi se tulbură şi pot chiar să îmi pierd echilibrul. Trăiesc o stare de 
nesiguranţă, sunt hlperactiv mental şi am tendinţa de a dramatiza totul. Am. de asemenea, 
tendinţa de a fi mai puţin activ, de a nu-mi împlini sarcinile, de a realiza puţine proiecte, deoarece 
sunt paralizat de mea. Devin fragil pe plan emoţional şi fizic. Am reflexul de a mă izola de lume, 
pentru a mă proteja. Simptomele fizico legat de hiperemotivitate sunt: accelerarea ritmului 
cardiac, senzaţia de sufocare, digestie dificilă (ajungând chiar până la ulcer stomacal), constipaţie, 
diaree şi tensiune musculară. Deoarece îmi este frică de necunoscut, îmi dezvolt obiceiuri pentru a 
diminua angoasa. De unde vine această agitaţie? Poate fi rezultatul unui traumatism afectiv, a 
unor conflicte repetate, a unui climat obişnuit din viaţa mea, bazat pe nesiguranţă (afectivă sau 
materială) ctc. 

Accept să reintru în contact cu esenţa fiinţei mele, să îmi consider emotivitatea un mod de 
comunicare cu ceilalţi. Meditaţia, relaxarea sau orice altă tehnică care mă ajută să mă calmez, 
care mă aduce aici şi acum. mă poate ajuta să reintru în contact cu fiinţa mea interioară şi să îmi 
reechilibrez emoţiile. Astfel. Îmi voi redescoperi adevăratele nevoi şi voi învăţa să am încredere, 
deoarece ştiu că totul vine spre mine într-un mod perfect, pentru evoluţia mea.”[5] 
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Cea de-a doua zi de tranzit al Lunii prin zodia Săgetător aduce un moment de tristețe. 

Dimineață, înainte ca Soarele să răsară, Luna va avea de împlinit un careu cu Neptun. De-o parte și 

de alta, adică la începutul și, respectiv, la sfârșitul acestei zile trece prin două unghiuri pozitive, un 

trigon cu Mercur și, respectiv, un sextil cu Jupiter. Schema aceasta le vorbește oamenilor despre 

tristețea de a se concentra pe un proiect care nu mai este de actualitate, care le creează chiar o durere 

care îi motivează să se desprindă de obiceiurile lor, de ceea ce le-ar ridica nivelul de percepție sau i-

ar duce către o zonă a succesului. Nici comunicarea și nici ideea de dreptate, nici informațiile bogate 

și nici tonusul aparte pe care ar putea să le folosească de-a lungul acestei zile importante nu-i ajută 

pe oameni să obțină un grad de satisfacție, să fie mulțumiți cu ceea ce au, să fie încrezător în destinul 

propriu și optimiști. Optimismul este acum plătit scump ori pentru a obține o doză minimă de 

pozitivism oamenii trebuie să plătească, la fel ca în zilele anterioare, un preț mult prea mare. Mulți 

vor avea impresia în această zi că li se ia ceea ce le aparține, ceea ce au iubit foarte mult, poate chiar, 

fiind vorba de ceva imaterial, inspirația, sursa de putere sau logica lucrurilor. Schema zilei de 19 

martie aduce multă confuzie în ecuația aferentă decadei în curs, oprind anumite demersuri care au ca 

țintă începutul lunii august și bulversând toate planurile care ar trebui să primească argumente din 

evenimentele programate pentru începutul lunii mai. 

Există mult regret în evenimentele de acum pentru că, avem șansa de a le vedea pe acestea 

foarte clar, lucid, printr-o forță anume, poate chiar cu pasiune, dar există un ritm cu care nu suntem 

de acord, ori poate suntem în postura de a fi obligați să facem toate aceste lucruri bune în compania 

unor oameni de proastă factură. Cu toate că inspirația este acum agresată, dacă se invocă absența ei 

nu înseamnă că ieșim din zona aceasta a acuzațiilor nefondate, nu înseamnă că am găsit rezolvare la 

toate problemele cu care ne confruntăm. Lipsa de inspirație reprezintă doar un gol pe care trebuie să 

îl conștientizăm așa cum este, să vedem ce se întâmplă dacă nu mai avem acces la izvor. 

Mirarea este 

întâlnită la tot pasul și ea 

va crește cu fiecare 

vorbă pe care o primim 

din jur, cu fiecare 

informație slabă în care 

alegem să credem și 

care se va dovedi foarte 

repede a fi complet 

ineficientă. Pentru că 

zona aceasta negativă 

oscilează între trigonul 

Lunii cu Mercur și 

sextilul Lunii cu Jupiter, se face un balans interesant între nevoia de informații și puterea de a apela 

la o critica, de a simplifica lucrurile prin intermediul obiceiurilor frumoase sau a pasiunilor nobile. 

Este foarte posibil ca puterea aceasta de opoziție în fața unui factor de transformare să vină dintr-un 

paradox, adică dintr-o experiență personală lipsită de sămânță, falsă, fără logică, fără putere și fără 

rost. Careul acesta al Lunii cu Neptun care se împlinește în dimineața zilei hrănește pasiunile care nu 

sunt înțelese corect, dar nu pentru a scoate în evidență un element negativ ce vine de pe zona publică, 

din sectorul celuilalt, ci de a arăta că viața personală este destul de încercată acum, poate chiar supusă 

unor teste interesante. Există și impulsivitate, și tendința de a apela la idei fixe, că nu degeaba impactul 

lui Jupiter acum este unul care nu poate regla o problemă. Retrogradarea acestei planete aduce simțul 

valorilor foarte aproape de dragostea față de păcat, de greșeală ori de viciu. Se-ntâmplă ca mesajul 

acestei planete retrograde să fie pus în evidență printr-un sextil cu Luna, adică să depindă foarte mult 

de ceea ce individul vrea să facă, să spună, să împărtășească celorlalți. Pentru că toată această decadă 

a adus o inversare a valorilor, poate chiar o tristețe neobișnuită susținută pe raționamente simpliste, 

dorințe personale neîmplinite, lipsa de atenție sau neîmplinirea unor așteptări nerealiste, există o mare 
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șansă ca acest grad de satisfacție să aibă un cuvânt de spus mult prea mare față de rolul pe care ar 

trebui să-l aibă în cadrul zilei de 19 martie sau în cadrul acestei decade. 

 
„EMOTIVITATE 
Emotivitatea sau mai degrabă, hiperemotivitatea, este o stare în care toate emoţiile sunt pe 

cale de a exploda. Orice lucru mărunt mă poate tulbura. Când mă aflu într-o astfel de stare, mă 
simt paralizat, vederea mi se tulbură şi pot chiar să îmi pierd echilibrul. Trăiesc o stare de 
nesiguranţă, sunt hlperactiv mental şi am tendinţa de a dramatiza totul. Am. de asemenea, 
tendinţa de a fi mai puţin activ, de a nu-mi împlini sarcinile, de a realiza puţine proiecte, deoarece 
sunt paralizat de mea. Devin fragil pe plan emoţional şi fizic. Am reflexul de a mă izola de lume, 
pentru a mă proteja. Simptomele fizico legat de hiperemotivitate sunt: accelerarea ritmului 
cardiac, senzaţia de sufocare, digestie dificilă (ajungând chiar până la ulcer stomacal), constipaţie, 
diaree şi tensiune musculară. Deoarece îmi este frică de necunoscut, îmi dezvolt obiceiuri pentru a 
diminua angoasa. De unde vine această agitaţie? Poate fi rezultatul unui traumatism afectiv, a 
unor conflicte repetate, a unui climat obişnuit din viaţa mea, bazat pe nesiguranţă (afectivă sau 
materială) ctc. 

Accept să reintru în contact cu esenţa fiinţei mele, să îmi consider emotivitatea un mod de 
comunicare cu ceilalţi. Meditaţia, relaxarea sau orice altă tehnică care mă ajută să mă calmez, 
care mă aduce aici şi acum. mă poate ajuta să reintru în contact cu fiinţa mea interioară şi să îmi 
reechilibrez emoţiile. Astfel. Îmi voi redescoperi adevăratele nevoi şi voi învăţa să am încredere, 
deoarece ştiu că totul vine spre mine într-un mod perfect, pentru evoluţia mea.”[5] 

 

Trecerea Soarelui în zodia Berbec aduce un suflu nou. Avem ocazia acum să fim mult mai 

verticali, capabili să explicăm lucrurile care nu au fost clare în ultimele patru săptămâni, dar să le 

prezentăm celorlalți ca și cum acestea au fost simple experiențe care nu au afectat gradul de 

comunicare și nici sănătatea emoțională ori cea mentală. Înainte ca Soarele să își încheie tranzitul sau 

prin zodia Pești, Mercur, aflat de ceva vreme în Berbec, trimite un careu către Junon din Capricorn. 

Se activează din nou vibrația crucii cardinale, cea care aduce în acest context al celei de-a doua decade 

a lunii martie prea multă răfuială, tendința de a ne implica în afaceri ciudate, obsesia progresului făcut 

împotriva asociaților, împotriva celor cu care conviețuim, împotriva variantelor multiple ce au fost 

luate în analiză cu ceva timp în urmă. În plus, Luna are de împlinit trei unghiuri interesante înainte 

de a-și finaliza tranzitul său prin zodia Săgetător: trigon cu Uranus, careu cu Chiron și conjuncție cu 

Saturn.  

20 martie este o zi de experiență, de evaluare a puterii personale, o zi în care posibilitățile de 

reușită vin în viața individului care este ordonat, care poate să privească reușitele sale și prin riscurile 

pe care și le-a asumat, dar, în egală măsură, poate fi și capricios cu traseele pe care ar trebui să meargă 

de-acum încolo. Este o perioadă excelentă pentru a sfida o constrângere, pentru a renunța la o 

dependență, pentru a arăta că nu tot ceea ce este rău este coroziv. 

Pentru a răspunde tuturor acestor provocări mulți își dramatizează sentimentele, se îmbracă 

într-o ținută nouă, vor să schimbe ceva în comportament sau în imagine, emit tot felul de idei chiar 

dacă până acum nu au crezut în ele, fără să conteze dacă le aparțin sau dacă și le-au însușit de la alții. 

Impulsul acesta de a acționa specific zilei de 20 martie are această componentă a succesului pe care 

nu trebuie să-l ratăm. 

Pe acest fond, trecerea Soarelui pe zodia Berbec trebuie să împlinească nevoia de libertate, de 

claritate sau de independență, așa cum am văzut că ne prinde în ultima perioadă. Un element foarte 

neplăcut care vine să perturbe această atmosferă specială a echinocțiului de primăvară ține de 

receptivitate. Toată presiunea socială arată că în jur există o plasă de vibrații astrale care ne îndeamnă 

să privim realitatea înconjurătoare printr-un defect, să vedem doar lucrurile rele, să fim morocănoși 

și să nu avem mustrări de conștiință dacă apar și anumite derapaje. Noi, pentru că studiem astrologia, 

nu avem însă aceleași probleme precum au oamenii obișnuiți. Știm însă că finalitatea a tot ceea ce se 

consumă pe 20 martie ține de o medierea tendinței Nodurilor de către Luna aflat în Capricorn. Toate 

lucrurile acestea impulsive, dure sau revoluționare au ca scop desprinderea individului de obiceiiurile 

proaste, de raționamente incorecte, de tendința de a demonstra iubirea celui care nu a cerut lucrul 

acesta. Avem ocazia, așadar, pe 20 martie să vedem ce nu a fost corect în comportament, cât de 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

162 

accentuată poate fi tristețea dacă, la finalul acestei zile, când apare un moment de concluzie, de 

analiză, ne uităm în urmă și nu vedem decât crize. 

Procedând în felul acesta, considerând că lucrurile acestea dureroase sau neplăcute care vin 

spre noi acum se întâmplă pentru a fi mai motivat să lăsăm în urmă, reușim să facem o filtrare pozitivă, 

o selectare corectă a acestor episoade pentru că nu avem de ce să le luăm cu forța și să le ducem pe 

mai departe. Vom vedea însă că decada următoare are o altă schemă de acțiune, nu se mai oprește în 

lucruri care au obligatoriu ca finalitate începutul lunii august, ci lucrează cu alte perioade. Se va baza 

însă la nivel de idee, de analiză sau de concluzie pe ceea ce am înțeles de-a lungul acestei decade, dar 

perspectiva va fi alta, una care lucrează într-un mod mult mai eficient cu acest balans dat de echilibrul 

între lucrurile bune și cele rele. 

 
„Doctorul Jekyll şi domnul Hyde 
Toată lumea are o dublă personalitate. Nimeni nu e doar bun sau doar rău; fiecare este ceea 

ce este şi, de asemenea, contrariul a ceea ce este. 
Doctorul Jekyll şi domnul Hyde trăiesc în fiecare dintre noi eternul conflict între bine şi rău, 

punând partea conştientă a personalităţii noastre (adică Eul) în faţa unei dileme perpetue. 
Persoana sănătoasă din punct de vedere psihic rezolvă această problemă cu ajutorul 

bunului-simţ, căutând o nouă dimensiune în dependenţa de Supraeu şi încercând să-şi lărgească 
şi câmpul percepţiei, pentru a aduce în conştiinţă zonele inconştiente ale Se-ului. 

Printre cele mai primejdioase soluţii la care poate recurge omul pentru a scăpa de 
angoasele care îl macină se află fuga de realitate. Doar înfruntând situaţiile în care ne aflăm putem 
învinge şi depăşi angoasa. În nici un caz nu trebuie să facem apel la alcool, droguri, să ne refugiem 
în apatie ori în visarea cu ochii deschişi (care este o atitudine mult mai periculoasă decât se spune); 
aceste false remedii nu fac decât să agraveze situaţia, slăbindu-l pe Eu, care se află astfel la 
cheremul celor doi tirani, Se-ul şi Supraeul.”[1] 

 

Cea de a doua decadă a lunii martie încearcă să ne arate că nu avem de ce să lucrăm cu regrete, 

nu avem de ce să ne pierdem cu firea doar 

pentru că, la un moment dat, ni se pare că 

drumurile s-au încurcat. Ceea ce 

parcurgem, de fapt, în această decadă este 

o selectare pentru că în modul acesta se 

face o aprofundare. Dacă la începutul 

acestei decade nu ne-a fost foarte clar 

cum anume vom face sintezele pe 

cercetare și cum vom ajunge la 

aprofundare acum, la finalul acestei 

decade, știm că cercetarea ne-a arătat 

ceea ce ar trebui să aprofundăm. Multe 

dintre cele pe care le-am aprofundat au 

fost neplăcute sau au ajuns la aprofundare 

dacă am acceptat să lăsăm în urmă ceea 

ce nu ne mai este util sau ne complica 

existența. Aceste momente au fost 

analizate punctual pe fiecare zi însă per ansamblu schema aceasta, care se bazează pe elementul 

central, relația bună a lui Marte cu Axa Dragonului, arată că ceea ce s-a pierdut nu va mai fi găsit 

niciodată pentru că așa trebuia, pentru că ne-am dorit și împliniri pozitive, nu doar negative, iar aceste 

împliniri pozitive numai în modul acesta puteau fi obținute. 
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Decada a III-a  (21 – 31 martie 2017) 
Aparențele înșală. Suparea este invitata mai aproape. După 

vreme bună vine furtuna. Cercetări ce enervează. Semnele sunt 
bune, faptele, nu! 

 

DECADA NR. 9  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   15 21-31 mai 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 8 11-20 martie 

 

Nu ne mai plac jumătățile de măsură. Ideile sunt revizuite. Sensibilitate ciudată. Iluzie. 

Lucrurile importante sunt tergiversate. Instabilitate. Dezordine. Judecăți prea aspre. Atitudinea 

interioară nu face față criticilor exterioare. Viziune prea mare. Agresivitate ciudată. Rezervă față de 

beneficiile prezentului. Valorile puternice sunt ascunse. Restricție. Flexibilitate. Analiză care nu 

poate folosi nimănui. Severitate. Sensibilitate complicată. Motivația este relativă. Probleme de 

conștiință. Agresivitatea poate avea și un caracter religios. Se joacă un rol important. Nu mai credem 

în povești. Veniturile sunt importante. Riscul vine prin căi neconvenționale. Inhibiție. Rămân multe 

lucruri nespuse. Omul este foarte important. Privilegiu. Reprezentare. Picătura nu mai poate umple 

paharul. Ne permitem un lux ciudat. Valori care sunt analizate greșit. Caracterul binefăcător inspiră 

liniște. Drumul se schimbă. Nu mai credem în certitudine. Generozitatea este încercată. Duritatea 

seamănă cu justiția. Subiectul inferior vrea să devina subiect superior. Slăbiciunea vrea să domine 

lumea. Dezavantajele sociale sunt lovite de vulgar. Sensibilitatea nu ne mai ajută. Ineficiență. 

Subiectivitate. Frumusețea trebuie interpretată altfel. Studiu asupra valorilor tradiționale sau asupra 

istoriei. Obstacol conștientizat clar. Binele nu mai poate înclina balanța. Prostul gust devine popular. 

Trădare. Simpatie față de cel care simte frumos dar nu se poate exprima. Se atinge o limită a 

înțelegerii. Oamenii se grăbesc. Sentimentele devin confuze. Banii cântăresc prea mult. Precipitare 

în schimburi de experiență. Sentimentele se transformă în amor. Moment dominat de cheltuieli. 

Concepției superioare. Cineva îmbracă o haină nepotrivită și devine celebru. Securitatea. Mișcarea 

vrea să schimbe ordinea lucrurilor. Faptele mai veche se impun mai ușor. Inspirație. Vindecare. Se 

găsește o soluție la probleme delicate. O decădere este oprită. Riscurile sunt evaluate corect. 

Posibilitatea de întoarcere la origini este iubită. Raționamentul devine foarte corect. Unelte 

folositoare. Planuri pentru un viitor luminos. Relațiile amicale se transformă în altceva. 

Neprevăzutul este judecat corect. Teamă de greșeală. Se declanșează un eveniment trist. Inhibiție. 

Frustrarea domină totul. Victoria este amânată. Inteligența este analizată ca o bijuterie de preț. 

Nimeni nu mai devine celebru. Tulburările sunt complicate. Intuiția se transformă într-o filozofie 

inaccesibilă. Atitudine deficitară.. Bunurile sunt evaluate greșit. Acumulări ciudate. Transformarea 

programelor de viață în probleme de moment. Fericirea nu este ceea ce pare. Suntem analizații după 

ceea ce nu este specific. Viața sentimentală devine periculoasă. Valorile personale sunt importante. 

Ispită. Revoltă împotriva celui slab. Judecățile se bazează mult program. Emoțiile sunt prea aspru 

analizate. Idei încadrate greșit. Devenire. Totul este relativ. Lumea se orientează către o nouă 

direcție. Descurajare este combătută printr-o metodă clară. Fanteziile sunt ciudate. Perturbații. 

Indiferență față de suferința altuia. Conflict pe care individul poate gestiona. Viața personală devine 

critică pentru destinul personal. Amabilitatea joacă rolul de actor premiat. Se înțelege altceva despre 

viață. Perioadele importante încep să își facă simțită prezența. 
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Ultima decadă a lunii martie ne aduce evenimente care creează o notă distinctivă cu ceea ce 

am parcurs în celelalte două decade ale acestei luni. În primul rând, participăm la un proces de 

prezentare, de selecție sau de construire a unor direcții care trebuie să ajungă la destinație mult mai 

ușor, cu mai puțin consum sau cu mai multe beneficii. Se întâmpla lucrul acesta pentru că sinteza 

pentru înțelegere, emoție și cunoaștere face trimitere la ceea ce am experimentat în decada anterioară 

poate, după cum li se va părea unora, pentru că am invocat de prea multe ori motivul acesta al 

aprofundării, al sintezei pentru luna martie, dar aceste explicații își vor găsi locul în evenimentele 

concrete pe care le va parcurge fiecare deoarece ele vin ca o concluzie, ca o consecință absolut firească 

după două luni de mare efort, lunile ianuarie și, respectiv, februarie. 

Așadar, această decadă împlinește așteptări importante, creează condițiile necesare pentru ca 

lucrurile să nu mai fie atât de complicate, ci să se simplifice. Vom vedea că aparentele înșală mult, 

pentru că încă ne întâlnim cu o nouă furtună și că, de această dată, cercetările acestea care nu-și ating 

finalitatea foarte repede, enervează sau sunt văzute ca semne ale răului. Cei care acționează printr-o 

atitudine rea, ușor crispată, printr-o impulsivitate pe care și-o laudă, nu și-o diminuează, vor avea un 

final de lună martie destul de complicat, unul încărcat de pericole sau de tensiune, ipostaze care, la 

rândul lor, ar putea duce spre faliment, spre pierderea reputației, spre a împlini o tensiune la care 

individul să renunțe foarte greu, dar nici într-un caz anul acesta. Este, așadar, de maximă importanță 

să fim responsabili și, doar în măsura în care putem, să acceptăm binele. Suntem încurajați să facem 

un efort peste măsura puterilor personale, iar cel care se va implica în aceste episoade nu ca o 

obligație, ci cu bucurie, va fi cel mai câștigat. 

 

Prima zi a acestei decade ne aduce în fața unor revendicări. Luna se află acum în plin tranzit 

prin zodia Capricorn, semn în care a intrat în seara zilei de 20 martie, la puțin timp după ce Soarele a 

intrat tot pe un semn cardinal, pe zodia Berbec. Acum avem luminariile pe două semne cardinale și 

Luna într-un raport dificil față de planeta Venus, cea care se află în Berbec de ceva vreme. Problemele 

cu care ne confruntăm la începutul acestei decade ni se par cunoscute, dar pierdem din vedere că 

acestea au nevoie acum de o altă abordare. Desigur, pentru că Venus este în mers retrograd vom fi 

cumva încurajați să privim toate evenimentele acestea cu greutate ca și cum orice am face nu putem 

fi niciodată mulțumiți, încântați sau impresionați de ceva. Există grade de insatisfacție toate aceste 

evenimente și acum acesta va ieși în evidență pentru că este răscolit de relația proastă pe care Venus 

o are cu Luna. Luna primește însă și raze pozitive de la planetele din Taur și, respectiv, Pești, dar s-

ar putea să nu fie suficient deoarece aceste planete au experiența unor evenimente încărcate de 

responsabilitate și forma aceasta de viteză de lucru, de grabă pe care o traversăm în prima zi a acestei 

decade nu le priește. Dacă am privi toate aceste evenimente cu sentimentul că ne aflăm într-un cămin 

cald, că nu trebuie să demonstrăm celorlalți lucrurile simple pe care le trăim, ci ele sunt citite, 

consultate sau iubite, atunci schema aceasta agresivă ar merge către revizuire, n-ar avea nevoie să fie 

reinventată pentru a fi acceptată sau tolerată, ci va fi agreată mult mai simplu. 

Marele eveniment al acestei zile ține de relația de sextil pe care Neptun o împlinește cu Junon. 

Această dispunere creează condiții pentru împlinirea unor secvențe sociale foarte bune, dar ele nu se 

vor consuma acum, ci poate până la finalul acestei luni sau în luna următoare. Acum ne ocupăm de 

proiectele care ar trebui să se încheie până la sfârșitul lumii și este foarte posibil ca lucrurile acestea 

bune cu care intrăm în contact la începutul acestei decade să aibă o perspectivă de maximum două 

luni. Cert este că lucrurile acestea sunt bune pentru că așa le vede individul, se face o selecție pozitivă, 

o reașezare a acestora pe alte baze după cum îi place fiecăruia, după cum consideră că s-ar împlini. 

În acest context al perspectivei evenimentelor lucrurile acestea bune care vin din unghiurile 

frumoase pe care Luna le împlinește cu Marte și cu Neptun își găsesc cumva rostul. Este însă nevoie 

de puțin efort pentru a fi observate și acest trigonul al Lunii cu Marte să facă trimitere la impactul pe 

care individul îl are față de partenerul de viață, iar sextilul Lunii cu Neptun la rolul pe care îl 

îndeplinește în viața celuilalt. Este de la sine înțeles că, în zona aceasta, a efortului de a înțelege, 

viteza de lucru de acum este oarecum dificil de încadrat și aceste elemente. Ele își vor găsi rostul în 

evenimentele care vor fi parcurse încet, din aproape în aproape până la finalul lunii mai. 
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Apoi, acest sextil dintre Neptun și Junon mai are o componenta și aceasta se referă la 

sinceritatea în relațiile pe care le avem. Unii, care acordă mai multă credibilitate sau importanță 

relațiilor de cuplu, se vor simți îndreptățiți acum să clarifice problemele care s-au acutizat în primele 

două luni ale anului. Nu vor reuși să le clarifice acum, nu vor reuși nici măcar să le încadreze 

corespunzător, dar vor reuși un lucru absolut impresionant, le vor opri pentru a nu fi duse mai departe 

în etapa următoare. Fără acestea, etapele următoare vor fi parcurse mai ușor sau înțelese mai bine. 

Există încadrată în această schemă astrală și posibilitatea ca secvența aceasta de clarificare să 

vină cu pretenții noi, ca și cum oamenii sunt nerăbdători să împlinească încă din această zi lucrurile 

bune pe care le intuiesc sau pe care l-am discutat de comun acord. S-ar putea ca această formă de 

nerăbdare să își pună amprenta asupra stării de sănătate, asupra echilibrului social sau asupra 

evenimentelor din comunitare pentru cei care sunt în postura de a decide în favoarea comunității. 

Grupul are acum o mare sensibilitate și, în egală măsură, are și o mare vulnerabilitate. De aceea locul 

de muncă este foarte important pentru că ține de relația cu societatea și de impactul public de care-l 

are nevoie individului pentru a trăi, de a supraviețui. Un cămin cald s-ar putea acum să nu mai fie 

atractiv dacă nu face parte dintr-o zonă tolerantă, dintr-un univers care la rândul său să fie cald și 

prietenos. 

 
Grădinarul 
de R. Tagore 
 
Poete, se-apropie seara; îţi încărunţeşte părul 
Auzi în visările tale singuratice chemarea de dincolo? 
E seară spunse poetul şi-ascult, cineva poate strigă din sat, 
Cu toată ora târzie 
Veghez dacă două inimi tinere, rătăcite, se găsesc şi dacă 
Ochii lor lacomi cerşesc muzica menită să le curme tăcerea 
Şi să vorbească pentru ei. 
Cine le va ţese cântece de iubire, dacă eu stau pe ţărmul vieţii 
Şi contemplu moartea şi viaţa de dincolo? 
Cea dintâi stea a serii se stinge 
Flacăra unui rug funerar moare domol lângă râul tăcut. 
Şacalii urlă în cor în curtea casei pustii, în lumina istovită a lunii. 
Dacă vreun călător, părăsindu-şi căminul, vine aici să vegheze 
Nopatea şi cu fruntea plecată să asculte murmurul întunericului 
Cine va fi acolo să-i şoptească tainele vieţii, dacă eu, închizându-mi 
Uşile, aş încerca să mă lepăd de datoriile de muritor? 
Nu-mi pasă că-mi încărunţeşte părul. 
Sunt pururi la fel de tânăr, sau la fel de bătrân, 
Asemeni celui mai tânăr, sau mai bătrân din satul acesta. 
Unii au surâsul dulce şi simplu, iar alţii, un licăr viclean în privire. 
Unii au lacrimi ce ţăşnesc la lumina zilei, iar alţii   lacrimi ascunse în intuneric. 
Toţi au nevoie de mine şi eu nu am timp să cuget la viaţa de dincolo. 
Am vârsta tuturor, ce-mi pasă dacă îmi încărunţeşte părul! 

 

Nu de puține ori am constatat că oamenii se rănesc foarte ușor. Pe 22 martie, când Luna va 

împlini un unghi rău cu Mercur și alte două unghiuri rele cu Jupiter și Uranus care se află pe axa 

Berbec-Balanță într-o relație agresivă, am putea să vedem că faptele acestor oameni depășesc 

așteptările chiar și în această zonă a răului. Există însă și posibilitatea ca în aceste momente de 

maximă determinare să alegem să nu participăm la ele, să le privim de pe margine, să fim refractari 

la ceea ce înseamnă agresivitate, fie că este argumentată, fie că nu. De altfel, evenimentele zilei de 

23 martie în contextul acestei decade încărcată de responsabilitate ne aduc sentimente confuze sau 

teama că din cauza acestor agresivități gratuite s-ar putea să nu ne împlinim ceea ce ne-am propus. 

Criza aceasta se poate transforma într-o mare povară dacă ajungem să credem în ea. Evenimentele 

agresive pe care le parcurgem acum au și ele o explicație și aceasta ține mai curând de mândrie, de 
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fală, de aroganța cu care unii oameni se erijează în lideri de opinie deși nu există nimic bun sau 

constructiv care să îi plaseze în această poziție. 

Apar, astfel, două segmente, două tipuri de persoane care se luptă pentru aceeași poziție: prima 

dintre acestea include persoanele care sunt agresive în mod gratuit, care nu au rezerve față de ceilalți 

și care se bucura atunci când se manifestă neadecvat sau ciudat față de semeni. A doua categorie este 

cea oamenilor care, înainte de a vedea dacă sunt sau nu agresive, constată că sunt fricoși. Știm că nu 

este prima dată când ne amintim lucrul acesta pentru că frica mergem totdeauna la pas cu agresivitate. 

Astfel, valorile zilei de 22 martie sunt inflexibile, puse la grea încercare pentru că ocupă una din cele 

două poziții ce face parte din acest sector, fie ține de frică, fie de agresivitate și care se soldează cu 

același efect: îl ține pe individ captiv într-o energie negativă. Desigur, fiecare va acționa acum după 

firea pe care o are, după valorile în care crede sau după cât de ordonat dorește să se prezinte, după cât 

de înțelegători arătat că poate fi față de cei din jur. Fapta se va caracteriza toată această luptă internă 

și doar din fapte se poate citi dacă acest individ trece tangent pe lângă aceasta agresivitate sau se 

aruncă cu totul în ea.  

Dar nu trebuie să ne lăsăm prea mult atașați de această zonă a agresivității, ci trebuie să ieșim 

din ea, să descoperim care este viziunea cea mai simplă asupra vieții care să ne permită un trai ușor, 

simplu și deconectant. S-ar putea să se pună problema ca pe 

aceste unghiuri să renunțăm la locul de muncă, la casă, la 

familie sau să renunțăm la anumiți prieteni. Este foarte util și 

confortabil să facem lucrul acesta din proprie inițiativă, prin 

voință proprie nu presați de o necesitate exterioară. Oamenii 

care ajung aici ca urmare a unor presiuni exterioare nu sunt 

neapărat profunzi, dar dacă iau această decizie ca urmare a 

unei analize personale, pentru că au ajuns la această concluzie 

pe baza unor observații personale, nu sunt în mod sigur ființe 

înzestrate cu o inteligență aparte, nu simți profund al 

valorilor, ci au doar respect față de viață. Acesta este de 

asemenea momentul când forțele negative se concentrează și, 

pentru individul care se află implicat într-un proces de 

cercetare spirituală, care nu-și risipește timpul sau nu se lasă 

atras în tot felul de medii rele pentru a-și sacrifica puterea de 

dragul atenției pe care ar putea s-o primească de-acolo, devine 

un moment de conștientizare, când se ridică deasupra 

condițiile în care a crezut-o până acum și atinge un nivel 

superior. Nivelul acesta superior va fi greu de deslușit în focul 

războiului, adică în evenimentele acestei zile, dar odată atins el se va așeza în sectorul potrivit și va 

începe să producă efecte chiar din această decadă. Apoi, spre finalul ei, Marte își va definitiva trigonul 

cu Junon și oamenii ar putea să își facă aceste intenții bune, acest nivel nou prin aprecierile celorlalți, 

prin interacțiuni, prin schimb de experiență. 

Desigur, ipostaza aceasta, în care individul se ridică deasupra condiției sale, nu este accesibil 

oricui. Pentru a reuși să reziști unei agresivității sociale, în situația în care aceasta găsește în forul 

personal multiple argumente pentru a fi băgat în seamă, trebuie să mai fi trecut prin situații de genul 

acesta și, în plus, să fi fost ajutat să le vezi, să le înțelegi și, pe măsura puterii personale, să încerci să 

le depășești. Fără o astfel de experiență momentul acesta va fi destul de neplăcut. 

 
„Fenomenul cercurilor din lanurile de grâu este unul dintre cele la care noi ne referim ca fiind 

un mister relativ recent, dar astfel de forme apar practic pe câmpuri de peste 3 000 de ani. Uneori 
pot fi observate pe nisip, alteori pe gheaţă și chiar pe zăpadă. Cinci mii de astfel de forme 
geometrice au apărut în peste 40 de ţări de pe întreg cuprinsul globului. Cu toate acestea, omul 
este departe de a le desluși înţelesul. Unele dintre aceste semne sunt indubitabil niște păcăleli, dar 
ce se întîmplă cu celelalte? Sunt ele mesaje din spaţiu, de la Planeta Mamă, sau poate din altă 
dimensiune? 
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Cei care au trăit la ţară, în special cei care au locuit de-a lungul liniilor energetice şi al 
canalelor de energie naturală au început să privească aceste forme care apăreau în lanuri ca pe o 
parte a vieţii rurale, câţiva dintre ei fiind chiar martori atunci când au fost făcute. Ei au spus că o 
linie invizibilă a lovit lanurile cu o viteză extraordinară, culcându-le la pământ. După aceea, 
ajungând la un anumit punct, începeau să se rotească, în sensul acelor de ceasornic, lăsând spicele 
perfect aliniate. După ce se realiza o rotaţie completă, misterioasa forţă dispărea pur şi simplu. 
După dispariţia acelor forţe nici o tulpina nu se mai ridica, fără ca spicele să fie sfărâmate, toate 
rămînînd definitiv culcate la pământ. 

Cine şi cum a determinat apariţia acestor cercuri în lanuri este încă o întrebare care nu şi-a 
găsit răspuns. Sunt cunoscute poveştile despre OZN-uri şi lumini ciudate care se văd deasupra 
câmpurilor în nopţile de dinaintea apariţiei unor astfel de cercuri în lanuri. Multe poveşti sunt o 
păcăleală, dar aceasta poate fi uşor detectată, pentru că spicele sunt sfărâmate, câtă vreme în 
celălat caz paiele rămîn întregi. Mulţi oameni sunt convinşi că aceste apariţii se datprează vremii 
capricioase şi curenţilor de aer, care formează acele mici vârtejuri. Oamenii de ştiinţă continuă să 
studieze problema cercurilor din lanurile de grâu şi se speră că o abordare ştiinţifică şi raţională 
în acelaşi timp va duce în cele din urmă la dezvăluirea adevărului. 

Probabil că cea mai rezonabilă explicaţie a acestor fenomene o constituie forţele pământului. 
Marea majoritate a celor mai cunoscute şi veritabile cercuri care au apărut în lanurile de grâu se 
află în Anglia, în zone istorice renumite pentru punctele foarte puternice de energie naturală. De 
asemenea, ele au mai fost semnalate în apropierea ruinelor vechilor cetăţi antice, a monumentelor 
funerare, a ansamblurilor de pietre, precum şi a statuilor reprezentând zeităţi ale fertilităţii, ceea 
ce sugerează apropierea de tradiţiile britanice moştenite. Într-adevăr, mulţi oameni pun toate 
aceste creaţii pe seama forţei ancestrale a Pământului Mamă. 

Un singur aspect al fenomenului cercurilor din lanurile de grâu este absolut indubitabil: 
efectul pe care îl au asupra echipamentelor electronice. În interiorul cercurilor absolut totul o ia 
razna. Aparatele de înregistrat cu bandă îşi măresc brust viteza, după care, în afara cercurilor, 
revin la parametri normali; echipamentele video aflate în perfecă stare de funcţionare se 
dereglează fără un motiv anume şi chiar camerele de luat vederi înregistrează distorsiuni 
inexplicabile ale imaginilor. O reacţie asemănătoare o au şi asupra utilajelor agricole. În afară de 
faptul că mulţi fermieri şi-au văzut recolta culcată la pământ, nici echipamentul mecanic pentru 
recoltare nu mai funcţiona în apropierea cercurilor. 

De asemenea, cercurile au un efect perturbator şi asupra oamenilor. Sînt experţi care afirmă 
că după ce au păşit în interiorul lor oamenii au trecut rapid printr-o serie de emotii extreme. Unii, 
în anumite cercuri, au simţit că li s-a îmbunătăţit condiţia fizică şi vitalitatea, în timp ce alţii au 
avut ameţeli, migrene, au manifestat o oboseala exagerată şi stări de leşin. Au fost cazuri de 
oameni cu boli ce au necesitat un tratament îndelungat, care după ce au stat în interiorul cercurilor 
de piatră au declarat că simt o îmbunătăţire semnificativă a stării de sănătate, ba chiar că s-au 
vindecat. 

Efectul asupra animalelor este la fel de impresionant. Caii şi pisicile, în special, devin foarte 
agitate în preajma cercurilor şi refuză să intre în interiorul acestora. Turmele şi păsările au fost 
vazute traversând cercurile în formaţie circulară, în timp ce unii câini s-au simţit pur şi simplu 
atraşi către centru doar pentru a se prăbuşi la pământ şi a adormi instantaneu. 

Este regretabil faptul că unele persoane au vrut să inducă în eroare oamenii de ştiinţă 
creând cercuri false, pentru că acest fenoment merită cu adevărat să fie studiat. Spre deosebire de 
imaginile rapide cu monştri, extratereştri şi fantome, cercurile din lanurile de grâu au o forţă care 
este încă necunoscută. Oamenii de la ţară ştiu foarte bine că, de secole, în lanurile lor există ceva, 
cu care s-au obişnuit deja, dar pe care încă nu îl înţeleg.”[7] 

 

23 martie ne ajută să ne luăm revanșa însă ne îndeamnă să facem lucrul acesta printr-o 

sensibilitate destul de complicată. Motivațiile la care facem apel pentru ca lucrul acesta să fie împlinit 

sunt greu de înțeles, greu de acceptat de comunitate, dominată de fenomene distructive sau 

autodistructive sau compromițătoare prin intensitatea puterii folosită. Luna se află acum în zodia 

Vărsător și, deși această poziție este una destul de bună, pentru că îi ajută pe oameni să vorbească 

frumos, să înțeleagă ceea ce este profund sau să treacă dincolo de bariera iluziei, observația directa 

este o condiție importantă, chiar esențială în a ne bucura de toate acestea. Așadar, există riscul foarte 

mare de a cădea în patima răutății, agresivității, pentru că am văzut că ultima perioadă a fost dominată 

de această direcție. Este adevărat, ceea ce avem de împlinit acum nu ține de cum anume interpretează 
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omul viața, de poveștile personale, nu ține de ce alege să povestească despre ceea ce i s-a întâmplat, 

cu toate că cele trei sextile care se împlinesc acum și la care Luna este principala protagonistă ne-a 

îndemnat să credem lucrul acesta. 

Valorile care sunt promovate acum țin mai curând de calitatea de om, de ceea ce marchează 

momentul de cotitură al vieții sale, de inventivitatea sa sau de puterea sa de a face întoarcerea la 180°, 

de a schimba cursul evenimentelor, de a învinge un obstacol și de a privi totul cu dinamism, cu 

curiozitate și cu pasiune. Luna din Vărsător aduce această vibrație oamenilor, dar, după cum am 

constatat că sunt așezate lucrurile în această perioadă, puțin vor fi aceia care le vor valorifica la 

adevărata intensitate. Mulți vor prefera să-și pună încrederea în sine în negativitate, în cât de grea este 

viața, cât de complicată și cât de multe riscuri își asumă pentru a îndeplini sarcini comune. Există însă 

și elemente pozitive care trebuie să fie parcurse cu maximă implicare în această zi, iar acestea vin, în 

mod paradoxal, din asumarea riscului. Riscul de a fi într-un anumit fel, de a vorbi într-un anumit fel 

face parte din sinteze de care duc la cercetare și aprofundare, din deviza generală aplicată lunii martie. 

Este foarte posibil ca în această schemă dominată de trecerea Lunii prin zodia Vărsător 

oamenii să-și dorească să impresioneze și să devină duri fără să conștientizeze lucrul acesta, să atingă 

o limită a agresivității cultivând idei bune, invocând mesaje frumoase, poate chiar unele cu caracter 

metafizic sau religios. Pentru ca lucrurile acestea să fie împlinite, este nevoie de disciplină, de puțină 

precizie și de o schemă a gândirii verificată în timp. 23 martie aduce sextilul Lunii cu Venus, unghi 

care nu se poate exprima decât prin relația de careu a Lunii cu Marte. Lucrurile bune pe care le simțim 

și care, din cauza retrogradării lui Venus, dor, își găsesc acum locul într-un mediu agresiv, ca și cum 

un rău atrage alt rău, nu binele care ar trebui să-l împlinească. Dar nu răul contează, nu duritatea 

acestor momente este importantă, ci curajul de a privi realitatea în față și de a accepta că evenimentele 

programate sau cele pe care și le creează omul prin voință proprie țin acum de modul cum interpretăm 

lumea, de viață sau de ceea ce le leagă pe cele două. 

Desigur, vor exista oameni care vor spune că nu ține de interpretare, cât de observație, adică 

ei se declară influențați de eveniment doar pentru că află de el, doar pentru că nu văd, dar, în realitate, 

după momentul observației arată că urmează prea brusc raportare la un etalon închipuit și, acaparați 

complet de imaginație, nu mai observă realitatea. Persoanele care separă aceste etape, care schimbă 

viteza timpului, care au puterea să privească totul mai lent și mai înțelept, vor înțelege de ce riscul 

acestei zile este un mare beneficiu. 

Bineînțeles, în schema săptămânii 20 - 26 martie, conotațiile riscului vor fi privite altfel, 

veniturile personale sau agresivitatea celor din jur pe această problemă vor căpăta conotații aparte. 

Acum, în această analiză, ne interesează mai mult viziunea de ansamblu, observațiile care ne ajută să 

înțelegem că facem parte dintr-o schemă globală care acum ne îndeamnă să devenim profunzi prin 

cercetare. 

 
„Mesa Verde este o minune spectaculoasă şi misterioasă. Vizitând situl arheologic am realizat 

câte întrebări în viaţă sunt încă fără răspuns, întrucât, în ciuda tuturor cercetărilor făcute în 
legătură cu această civilizaţie, sunt încă atât de multe pe care nu le ştim. 

Unul dintre aceste mistere este de ce indienii anazasi, care au trăit în acest teritoriu între 
circa 700 şi 1200 d.H., şi-au abandonat casele accesibile, situate pe nişte vârfuri netede de terase 
de stâncă, pentru a se muta pe protuberanţe mai puţin accesibile de feţe de stâncă. În timp ce-şi 
construiau casele, nu ar fi putut prezice care factori necunoscuţi urmau să-i forţeze să plece, nu 
mai mult decât ar fi putut prezice jandarmeria parcului un eveniment ce s-a întâmplat în 1996. 

În acest an, parcul naţional îşi celebra cea de-a 90-a aniversare, o perioadă când arheologii 
cercetau orice sit puteau găsi. Dar, în timpul verii, nişte trăsnete au declanşat un foc rapid în 
Canionul Soda. În decurs de patru zile, limbile sale devoratoare au distrus aproape 5 000 de acri. 
Cărbune şi funingine au acoperit pereţii locuinţelor istorice, lucrări originale de tâmplărie au fost 
arse, devenind cenuşă, şi pietrele de construcţie fie s-au desfăcut straturi-straturi, fie au crăpat în 
căldura intensă. 

Dacă pierderea atâtor construcţii vechi de milenii nu a fost suficientă pentru a distruge 
decenii de studii ştiinţifice, un eveniment singur a ajuns spre a-i mişca până la lacrimi pe cei care 
iubeau acest sit. Într-un loc numit Battleship Rock, un panou mare de petroglifă cu desene incizate 
de neînlocuit, înalt de până la 1,20 m a crăpat, s-a despicat şi a căzut de pe faţa stâncii. Pentru 
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arheologi, pierderea a fost reală şi semnificativă. Orice amărăciune au resimţit a fost cu siguranţă 
adecvată. 

Imaginaţi-vă, dacă vreţi, că aţi fi unul dintre aceşti arheologi. Simţiţi pierderea şi, cu toate 
că ştiţi că, asemenea tuturor sentimentelor, va trece cu timpul, mintea continuă să vă spună că 
obiectul pierderii voastre s-a dus pentru totdeauna... Şi apoi găsiţi o casă nouă pe câmp ici, un 
pueblo cu multe camere colo şi, în afară de asta, un kiva subpământean. Focul a ars şi a făcut să 
dispară pădurile şi lăstarii care ascunseseră atât de bine nişte situri entuziasmante, până atunci 
nedescoperite. 

Este adevărat că ele nu ar putea înlocui niciodată ce s-a pierdut, dar aceste situri sunt unice 
şi furnizează cunoştinţe noi despre o societate misterioasă. Focul care păruse atât de devastator 
expune 400 de situri nedocumentate anterior, dezvăluind împreună cu ele că, în faţa aparentei 
tragedii, se pot descoperi comori noi.”[4] 

 

24 martie ne învață care este drumul cel mai scurt către cunoaștere, ce anume ar trebui să 

facem pentru ca lucrurile acestea să se împlinească mai repede. De altfel, ecuația astrală a zilei de 24 

martie se încadrează perfect în diviziile specifice celor trei decade, dar și în direcția sintetică a lunii 

martie. Forma aceasta de cunoaștere pe care o traversăm acum devine un fel de picătură care umple 

paharul, un lux care vine în preajma noastră puțin cam târziu, dar care produce aceleași efecte. Există 

multă frică ridicată la un nivel prea înalt, există o teamă de oameni, de lucruri deschise, de ceea ce 

oamenii ar putea să-și 

împărtășească în 

momentul acesta. 

Schema astrală a 

zilei de 24 martie aduce 

planeta Mercur în postura 

de a reactiva careul în T 

pe semne cardinale cu 

planeta Pluton focar. De 

acum și până pe 26 martie 

când se va împlini și 

conjuncția cu Uranus 

pentru a închide cercul 

circumscris al acestor 

unghiuri declanșate de 

Mercur vom fi temători în 

fața celor care au declarat 

că au mai mult, că pot mai mult, că știu să se apere în orice moment și mai și fac lucrul acesta. Sectorul 

acesta care începe pe 24 și durează până pe 26 martie se referă, în primul rând, la inhibiție. Persoane 

care reușesc să depășească această inhibiție vor atinge un vârf al cunoașterii, vor fi puternice și nu 

vor cădea în patima de a administra greșit aceste valori. Apoi, mai este și gelozia, teama ca nu cumva 

un lucru spus cu sinceritate, poate cu prea mare sinceritate, ar putea să-i afecteze individului reputația 

și să ducă către o imobilizare accentuată. Teama de imobilizare îi încurajează pe oameni acum să facă 

tot felul de lucruri care nu sunt corecte, care nu sunt conforme cu bunul simț sau care se apropie mult 

prea periculos de o limită. Dorința de a depăși un prag face parte din ambițiile acestei zile nu doar 

pentru că Mercur activează această configurație dură, ci și pentru că Luna se află în spatele acestei 

ambiții cu o curiozitate foarte mare, cu un curaj la fel de mare ce va fi vizibil în cazul de față până 

când apare prima problemă socială, până când oamenii se confruntă cu primul mare obstacol. 

Acesta este momentul când orgoliul este oprit, aripile aroganței sunt tăiate și omul ajunge în 

punctul în care să înțeleagă mai multe despre prietenie, despre relațiile care ar trebui alimentate, 

despre dezavantajele sociale pe care le-ar fi parcurs dacă nu ar fi fost opriți în momentul acesta, dacă 

nu ar fi ajuns la prag. Acesta este și punctul în care se activează ceea ce am denumit prind termenul 

de "cunoaștere". Este bine ca omul să aibă o stima de sine clar conturată, este foarte înțelept pentru o 

persoană care lucrează cu valori, care are ce oferi și nu se oprește din a dărui, să înțeleagă cât de 
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frumos este să trăiești liber, să te exprimi fără îngrădire. Riscul ca această expansiune, ca aceste 

emanații să ajungă la eșec, să transforme toate aceste fapte în derapaje, este, însă, unul foarte mare. 

De aceea apar aceste obstacole, din această cauză ajungem să descoperim că slăbiciunea și invidia 

fac uneori casă bună și, atunci când se unesc pentru un ideal comun, nu doar când locuiesc în același 

punct, strică foarte mult. Pe baza acestor două defecte am putea că valorile pe care le deținem și pe 

care nu le poate contesta nimeni să fie analizate greșit, să le prezentăm celorlalți cu duritate pentru că 

nu mai avem răbdare, nu mai există nici timpul necesar pentru a le reașeza în ordinea preferată de 

anturaj. Există, în mod potențial, această inflexibilitate, această rigiditate și doar obstacolul poate să-

i arate individului ca această rigiditate nu este ceva bun. 

Lucru cel mai bun pe care am putea să-l facem cum ar fi să privim evenimentele acestea cu 

seninătate. Este adevărat, ceea ce întâlnim acum nu se va opri la o simplă înțelegere, va trebui să mai 

încercăm o dată pentru că, de fapt, se referă pregătirea pentru conjuncția lui Mercur cu Uranus pe 

zodia Berbec, când, în 26 martie, vom reveni la dorința de a ne impunem pe demersul care este oprit 

acum. Atunci însă nu vom mai beneficia de privilegiul obstacolului care ne trezește și ne arată acum 

adevăratul drum spre cunoaștere. Atunci va trebui să ne oprim singuri. 

 
„La început Richard Wagner a crezut că vizitatorul nepoftit se folosea de un şiretlic pentru a-

l putea vedea şi că, de fapt, nu era vorba decât de o încercare din partea unuia dintre mulţii săi 
creditori de a-i înmâna nişte acte oficiale. Ce treabă putea să aibă cu el secretarul regelui Bavariei 
şi cum îl descoperise acesta în casa unui prieten din Stuttgart, unde îşi găsise adăpost? A refuzat 
aşadar să-l primească. Dar mesagerul era insistent şi la a doua tentativă i-a înmânat 
compozitorului fotografia monarhului, un inel cu rubin şi o invitaţie de a se prezenta imediat la 
Miinchen. 

Pe data de 4 mai 1864, la mai puţin de două luni de la urcarea sa pe tron, Ludovic şi-a întâlnit 
idolul muzical. Wagner avea 51 de ani, dar în ciuda unor opere remarcabile precum Olandezul 
zburător şi Tannhauser, suferea din pricina sărăciei, a unei căsătorii ratate şi dizgraţiei în care 
căzuse ca urmare a activităţilor sale republicane. Tânărul monarh, care încă nu împlinise 19 ani, 
fusese vrăjit de creaţiile compozitorului încă de când asistase la un spectacol cu opera Lohengrin 
cu erei ani în urmă: experienţa îl impresionase până la lacrimi. După ce a citit libretul Inelului 
Nibelungilor, ciclul de patru opere neterminat şi încă nepus în scenă la acea vreme, Ludovic a jurat 
să fie cel care, având resursele financiare şi autoritatea necesare, să sprijine montarea grandioasei 
opere. 

Extaziat după prima încâlnire, Wagner i-a scris unui prieten că regele îl îndrăgise „cu 
pasiunea şi tandreţea primei iubiri“. Ludovic a promis să-l recompenseze pe Wagner pentru toate 
suferinţele, sâ-i înlăture din viaţă toate grijile mărunte, „astfel încât să fii liber să-ţi deschizi aripile 
puternice ale geniului în aerul pur al fermecatei tale arte“. 

I-a pus lui Wagner la dispoziţie o vilă, iar el s-a mutat în castelul Berg din apropiere. Când 
nu se aflau împreuna făcând planuri pentru operele ce aveau să ne compuse şi jucate în anii 
următori, cei doi îşi trimiteau unul altuia mesaje ce nu puteau fi considerate decât scrisori de 
dragoste — cu toate că nu exista nici o îndoială că Wagncr nu împărtăşea înclinaţiile homosexuale 
reprimate ale lui Ludovic. „De nezdruncinat este legătura care ne leaga, trainică, eternă, sfântă şi 
profund încântătoare este dragostea pentru tine ce îmi mistuie sufletul“, scria monarhul. „Fără tine 
nu mai sunt nimic, răspundea compozitorul. Oh. Regele meu, eşti divin!" Wagner nu putea să nu-
şi fi dat seama că protectorul său nu avea ureche muzicală; ceea ce îl atrăgea însă pe rege era 
mirifica lume a basmelor. 

Pe 4 decembrie 1864, când Wagncr a dirijat la München Olandezul zburător, regele se afla în 
loja regală pentru a participa la triumful compozitorului. Premiera spectacolului Tristan fi Isolda 
din anul următor a fost deopotrivă un succes. Dar chiar şi îndrăgostiţii se mai dondănesc uneori, 
iar când Ludovic a aflat că idolul său se referise la el numindu-l „flăcăul meu“, i-a interzis pentru 
o vreme acestuia accesul la persoana sa regală. Dar mai îngrijorătoare erau murmurele de 
nemulţumire ale cercurilor de la Curte. La început au existat resentimente determinate de faptul 
că regele risipea banii publici pentru a finanţa stilul de viaţă extravagant al compozitorului. Apoi, 
în noiembrie 1865, Wagner a criticat deschis guvernul — o ofensă de neiertat pentru bavarezii 
sensibili, care îl considerau pe compozitorul născut în Saxonia un străin. Membrii familiei regelui 
s-au reunit pentru a-i da acestuia un ultimatum pe data de 1 decembrie: Ludovic trebuia să aleagă 
între Wagncr şi „dragostea pentru şi respectul faţă de poporul tău credincios“. Regele a ales 
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poporul, şi zece zile mai târziu Wagner se afla într-un tren care îl ducea în Elveţia — muzicianul 
căzut în dizgraţie anunţând în prealabil că pleca din motive de sănătate. Idila dintre rege şi 
compozitor durase 18 luni. Wagner a avut parte de o viaţa foarte productiva în Elveţia, iar regele 
a continuat sa-1 sprijine şi să-l susţină financiar de la distanţă. Ludovic a contribuit la construirea 
unui teatru magnific la Bayreuth, pentru reprezentarea operelor wagneriene, şi a fost de faţă la 
prima reprezentaţie integrală a ciclului Inelului, care a durat patru zile consecutiv în august 1876; 
era prima oară când cei doi se revedeau după opt ani. La finalul celei de a patra opere, monarhul 
cel retras a fost convins să se ridice în picioare şi să se arate publicului în loja regală pentru a se 
alătura ovaţiilor care se revărsau asupra Iui Wagner. 

Când a aflat de moartea compozitorului petrecuta la Veneţia pe 13 februarie 1883, Ludovic 
a declarat: „Trupul lui Wagner îmi aparţine“, şi a poruncit să fie transportat la Bayreuth pentru 
înmormântare. „Eu am fost cel dintâi care a recunoscut artistul pe care îl plânge acum lumea 
întreagă, a spus el; şi tot cu am fost acela care l-a salvat pentru a-l reda lumii.“[14] 

 

Luna și încheie acum tranzitul său prin zodia Vărsător intrând, în mijlocul zilei, în zodia Pești. 

Trecând pe acolo, va avea de împlinit o conjuncție cu Coada Dragonului și schema aceasta ne va 

clarifica anumite probleme legate de imagine, de consecințele faptelor proprii sau de valori care, 

probabil, după efectele pe care le-au produs, nu au fost încadrate corect. De altfel, atât pe finalul 

tranzitului său prin zodia Vărsător, cât și începutul zodiei Pești, Luna le vorbește oamenilor despre 

slăbiciune. Până în mijlocul zilei vom constata că slăbiciunile vin din prea mult curaj, din nerăbdare, 

din bogăția de observații care nu este susținută și de experiența explicațiilor, demonstrațiilor, 

rafinamentului în comunicare sau în interacțiune. 

Cele două sextile pe care Luna le împlinește cu Saturn și, respectiv, Uranus arată că ne aflăm 

într-un cont favorabil, când putem înțelege atât greșelile personale cât și pe ale celorlalți. Desigur, pe 

25 martie nu totul se rezumă la a înțelege greșelile, defectele sau lucrurile care nu sunt în regulă, ci 

se referă și la satisfacție. Doar că în momentul acesta, fiind în zona în care Mercur are ceva de 

demonstrat, este puțin probabil să poată cineva ajunge la gradul de satisfacție fără a primi un feedback, 

fără a i se arăta din partea celorlalți că este acceptat și că are calități de apreciat. 

Pentru individ, dispunerile acestea sunt bune pentru că îi încurajează pe oameni să studieze, 

să vadă ce se mai întâmpla din nou în viețile celorlalți, le deschide mintea și sufletul, îi facem 

comunicativi și, pe această stare de expansiune, de frumusețe și de bucurie poate suporta mai bine și 

trădarea, poate tolera și prostia celor care vor, într-un mod obositor, să fie remarcați. Siguranța de 

sine în aceste dispuneri servește unui interes ascuns, acela de a da realizărilor sociale, reputației o 

importanță prea mare, de a pune toate acestea în slujba unei importanțe de sine pe care să o evidențiem 

prin modestie. 

Conjuncția Soarelui cu Venus retrograd accentuează această retribuție existențială, acest drept 

pe care individul dorește să și-l însușească: dreptul de a fi remarcat. În general, relația Soarelui cu 

Uranus este semn de rafinament, exprimare frumoasă, dar și o dovadă a faptului că binele trebuie să 

învingă, demersurile în care suntem implicați primesc un imbold pozitiv și, în egală măsură, oferă și 

garanția unei mari satisfacții rezultată din aceste demersuri. Retrogradarea lui Venus aduce 

complicații, conștientizarea unui nou obstacol, unul ce ține mai mult de temperament, de atitudine, 

de înțelegerea lucrurilor după alte repere. S-ar putea ca în momentul acesta să obținem o mare 

satisfacție învingând, reușind într-un demers, dar să nu ne ajungă această satisfacție pe motiv că în 

cazul lor destinul a cam exagerat. 

Această conjuncție a Soarelui cu Venus de pe 25 martie, tocmai pentru că trezește sentimente 

frumoase, poate aduce și o simpatie față de binele celuilalt, față de eleganța oamenilor deci să 

participăm la un proces de selecție pozitivă. Nu este însă de neglijat faptul că Luna trece acum prin 

Coada Dragonului și s-ar putea ca aceste etaloane de frumos, de eleganță, această simpatie să o 

coordonăm tot după ambiții mai vechi, care nu mai sunt acum de actualitate. În felul acesta, ne vom 

întâlni cu frumosul, dar îl vom motiva după șabloane vechi, gândind ca altădată, abordându-le 

retrograd, le-am obligat să se exprime într-o limbă moartă. Aici are putere careul Lunii cu Luna 

neagră, aici descoperim credințe vechi, inutile în prezent, mucegăite, care limitează convingerea și 

aduce un gust amar pe care să vrem în mod insistent să îl denumim ca fiind “noul dulce”. Relațiile 

proaste la care participă nu pot fi combătute decât prin regulă, prin metode abordate cu drag, cu inima 
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deschisă, cu sentimentul că obstacolul vine ca să ne trezească, nu să ne chinuie. Cel care se teme de 

rău îi va da răului din puterea sa. A privi evenimentele acestea cu seninătate înseamnă a trece dincolo 

de caracterul lor negativ și dacă vom prefera în continuare să folosim metode învechite care nu dau 

rezultate acum, va fi deja o altă problemă. 

 
„Deşi Oppenheimer nu a fost niciodată chemat să se prezinte în faţa faimosului senator 

Joseph McCarthy, tratamentul la care a fost supus de către FBI, Casa Albă şi Comisia pentru 
Energie Atomică era fără îndoială rezultatul, cel puţin parţial, al temerii că politicianul de 
Wisconsin va fi tentat să-şi îndrepte atacurile şi împotriva renumitului fizician. Aşa-numita „epocă 
McCarthyistă“, care avea sâ afecteze şi să distrugă vieţile şi carierele unor americani nevinovaţi, 
a început în 1950. La doar câteva zile după ce preşedintele Eisenhower anunţa că Uniunea 
Sovietică posedă arsenal nuclear, senatorul declara: ,Am în mână o liscâ de 205 de persoane 
cunoscute de către secretarul de stat ca membri ai partidului comunist şi care, cu toate acestea, 
încă mai lucrează şi contribuie la politica Departamentului de Stat.“ 

În 1953, McCarthy devenea preşedintele Subcomisiei de Investigaţii a Senatului, ai cărei 
membri aveau să fie curând surprinşi de un articol nesemnat publicat în revista Fortune, care 
susţinea că Oppenheimer încercase să discrediteze Comandamentul Strategic al Forţelor Aeriene 
şi insinuase cândva că „doctrina Forţelor Aeriene se baza pe masacrarea civililor“. Înainte însă de 
a face vreo mişcare, McCarthy s-a consultat cu directorul FBI-ului, J. Edgar Hoover, care l-a 
prevenit că „acesta nu este un caz care să fie abordat prematur doar de dragul unor titluri pe prima 
pagină a ziarelor“. Pentru o vreme, senatorul s-a arătat cooperant şi a renunţat la idee, dar Hoover 
şi următorul preşedinte al Comisiei pentru Energie Atomică, Lewis Strauss, ştiau că politicianul 
avid de publicitate nu va sta deoparte pentru mult timp. Strauss a dispus îndepărtarea 
documentelor secrete din dosarele lui Oppenheimer de la Princeton, un act considerat de către unii 
ca primul pas într-o campanie secretă ce avea să ducă la audierile lui Oppenheimer din 1954.”[14] 

 

Ajunși în 26 martie constatăm că ne-ar fi plăcut să rămânem în continuare în aceeași lume a 

poveștilor frumoase, a istoricilor interesante, însă nu se prea poate. Ne întâlnim acum cu o problemă 

specifică acestei decade, cea pe care am conștientizat-o pe 24 martie și care acum trece într-un alt 

plan, devine mult mai importantă, 

mai vizibilă și mai agresivă. S-ar 

putea ca multe din aceste situații 

să fie prezentate celorlalți prin 

exces de zel, prin confuzie, prin 

idei lansate într-un mod mult prea 

dur sau abrupt în așa fel încât să 

se piardă conținutul sau oamenii 

să nu mai ajungă să-l vadă pentru 

că nu pot trece dincolo de 

atitudine.  

Desigur, există o șansă pe 

care o vom aborda cu maximă 

implicare acum, căreia îi vom 

construi o haină frumoasă, chiar 

dacă pe alocuri este nepotrivită, 

pentru a promova ideile pe care suntem foarte siguri. Dacă vom fi înclinați întru totul să facem lucrul 

acesta, arătăm că vrem în mod insistent să ducem mai departe poveștile frumoase ale zilei de 25 

martie, în situația în care nu este potrivit lucru acesta. Trigonul lui Venus cu Lilith trebuie să 

primească impulsul de a rezolva problema în ansamblu, nu de a ne opri asupra unor detalii pe care să 

le exagerăm. Asta am făcut în ziua anterioară, când Soarele a trecut prin conjuncția cu Venus și Luna 

prin careul cu Lilith, dar acum, când Mercur se află în conjuncție cu Uranus și Lilith în trigon cu 

Venus, directivele trebuie să conțină alte mesaje. Cu alte cuvinte, concepțiile superioare ale zilei de 

26 martie tocmai pentru că sunt foarte îndrăznețe inspiră teamă. 
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Ceea ce este foarte frumos din ecuația astrală a zilei de 26 martie vine din tendința de a 

clarifica sentimentele confuze care au luat amploare începând cu 24 martie. Mișcarea în care ne 

implicăm acum schimbă ordinea lucrurilor, dar sentimentele trebuie să devină mai clare, mai 

puternice, mai solide. Cei mai mulți însă vor trăi cu sentimentul că merită cu adevărat să rămână 

prizonieri într-o lume a imaginației, între copertele unei cărți, între zidurile nostalgice ale unei clădiri 

impunătoare. Sunt avertizați că dacă vor rămâne în continuare în această schemă vor deveni celebri 

prin eșec, prin ambiția de a aduce în planul realității ceea ce ține de domeniul imaginației. 

Pentru că Mercur se află într-o conjuncție cu Uranus vom fi astăzi încurajați să ne grăbim. 

Graba accentuează aceste goluri de toleranță, goluri de înțelegere sau chiar goluri de voință 

considerând că, în mare parte, ținta este elementul care merită toată atenția. Celelalte sunt detalii. 

Detaliile acestea se vor răzbuna de-a lungul acestei decade pentru că cine nu dovedește pe 26 martie 

răbdare, atenție și respect față de valorile celorlalți nu a dovedit lucrul acesta nici pe 24 martie și, în 

consecință, arată că nu a deținut calitățile care sunt invocate acum nici în decada anterioară. Deci 

golurile acestea nu sunt doar mici erori, ci mari lipsuri. 

Lecțiile de viață care se adună în vibrația sintetică a zilei de 26 martie fac trimitere și la 

pericolele grave pe care un individ ar putea să le parcurgă prin decădere socială, prin faptul că își 

permite luxul de a nu ține cont de detalii importante, prin ignoranta pe care și-a elogiat-o până acum 

ca fiind o dovadă de libertate. Dispozițiile inimii și ale minții lucrează acum altfel. Avem senzația că 

încercarea zilei de 26 martie seamănă cumva cu celelalte încercări, cu alte episoade când individul 

trebuia să demonstreze că își iubește propria securitate și că, pe baza experiențelor din trecutul 

apropiat, se poate impune. Aceasta este o mare capcană care vine aproape de individ ca o cadână 

îmbrăcată în mătăsuri și dansând languros, neștiind că, de fapt, la prima atingere, dansatoarea 

provocatoare îi va fura toată energia. Ambițiile vechi sunt păguboase și arată că experiențele 

anterioare nu au fost corecte, iar sentimentele confuze care erau echilibrate prin interacțiuni, cu 

ajutorul celorlalți sau prin munca altora, sunt acum singurele raze de lumină. De altfel, pentru o 

persoană lucidă, chiar acest comportament care invocă ostentativ, violent, experiențele trecute, 

maniera veche de a le rezolva, arată gradul avansat de confuzie în care se află o asemenea persoană. 

Există putere, există determinare, viteza de reacție, multă impulsivitate și trăire complexă, însă aceste 

persoane nu au unde să-și depoziteze valorile momentului, au trăit până acum pe plajă, la umbra unui 

copac, au mâncat tot ceea ce au avut în preajmă, iar acum tot acest decor care le-a construit o identitate 

falsă și le-a oferit un confort a dispărut. 

 
„La 5 aprilie 1933, la mai puţin de trei luni de la incendierea Reichstagului, meşterii care 

lucrau la câţiva kilometri est de Berlin au descoperit în şanţul drumului un cadavru însângerat. 
Victima s-a dovedit a fi celebrul arrisr Jan Erik Ha-nussen. 

Hanussen, născut în familia unui paznic de sinagogă, părăsise de tânăr ghetoul evreiesc, 
încercându-şi norocul în spectacolul de estradă. Avea succes ca aruncător de cuţite, atlet şi 
înghiţitor de flăcări. După Primul Război Mondial, tânărul se alăturase unui circ important şi 
descoperise că posedă un remarcabil talent de clarvăzător. Curând a uimit publicul cu puterea 
minţii sale — care mergea de la a „vedea“ obiectele din buzunarele spectatorilor până la a prezice 
jafuri bancare şi a identifica făptaşii. În anii '20, abilităţile sale neobişnuite îl făcuseră deja celebru 
şi devenise favorit al conducătorilor nazişti. 

Curând după spectaculoasa lui ascensiune a urmat şi sângerosul sfârşit. Istoricii au opinii 
diferite în legătură cu motivele care i-au adus clarvăzătorului dizgraţia. Unii spun că i-a deranjat 
pe membrii partidului atunci când — în seara de 24 februarie 1933 — a prezis „o casă mare în 
flăcări“, adăugând că va fi semnul unor mari revolte populare. Dar aceasta teorie are sens numai 
dacă naziştii au fost autorii incendiului. 

O ipoteză mai plauzibilă este aceea că Hanussen ar fi fost ucis la ordinul unui oficial nazist 
căruia i-ar fi împrumutat, neinspirat, o mare sumă de bani.”[14] 

 

Mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie ar putea considera acum, când Luna își 

încheie tranzitul său prin zodia Pești și intră în Berbec, că problemele s-ar putea rezolva mai ușor 

pentru că lăsăm în urmă această tendință de a privi totul prin notele grave, de a considera că impactul 

realității trebuie să fie greu și apăsător. Trecerea Lunii pe zodia Berbec aduce noi complicații date de 
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noile motivații de luptă. Am văzut din analizele pe care le-am aplicat celorlalte zile aferente acestei 

decade că lupta nu duce întotdeauna la rezolvări bune. Există o forță teribilă pe care oamenii trebuie 

să o controleze acum, să facă lucrul acesta prin gândul echilibrat cu scopul de a opri o decădere. 

Înainte ca Luna să treacă pe zodia Berbec va trebui să treacă prin conjuncția cu Chiron și careul cu 

Saturn. Observam că, încet, presiunea astrală se mută de pe zodia Pești pe zodia Berbec, dar nu avem 

cum să nu constatăm că se face lucrul acesta într-un context mai puțin plăcut, poate chiar unul agresiv. 

Accentuarea careului în T pe semne cardinale, ce are planeta Pluton ca focar, aduce acestei perioade 

tendința de a evalua într-un mod greșit sau prea dur elemente de patrimoniu, dar îi și convinge pe 

oameni că nu le trebuie case curate, de vreme ce își petrec toată ziua prin mall-uri sau prin restaurante. 

Gânduri acestea confuze le creează oamenilor deprinderi eronate. Poate, în această perioadă, schema 

aceasta hrănește satisfacția, le aduce bucurii și nu le pune în pericol existența în ansamblu, nici statutul 

pe care-l au și nici reputația. Le putem construi însă un viitor pe aceste valori doar dacă societatea le 

acceptă în modul acesta, dar, cum bine știm, până și societatea, pentru că și ea este o familie mai 

mare, trece prin transformări similare. Relația aceasta de sextilul dintre Marte și Neptun ne vorbește 

despre cum am putea să vedem și să înțelegem transformările sociale. Prin înțelegerile zilei de 27 

martie oamenii descoperă dacă obiceiurile de acum sunt bune și pe viitor, dacă nu cumva toate puterile 

pe care le au se scurg cu fiecare zi petrecută prin aceste preocupări, hrănind aceste raționamente sau 

trăind în prezența unor ființe care nu vor să facă nimic, ci doar să primească totul de-a gata. 

În 27 martie vedem că secretul succesului vine acolo unde există atenție, acolo unde nu ne 

speriem de oricine, de riscurile pe care trebuie să ni le asumăm atunci când promovăm o idee 

personală, un concept personal atunci când vrem să ne construim o identitate. Nu trebuie însă să fim 

speriați de această realitate pentru că, după cum am văzut în zilele anterioare acesteia, oamenii nu 

prea iubesc seriozitatea și nici discernământul, preferă să se lase duși de curent, să lucreze prea puțin 

cu contrastul, să se lase în voia acestei frenezii care se numește “societate de consum”. Pentru aceste 

persoane sextilul lui Marte cu Neptun vine cu un mesaj nou. Autodepășirea înseamnă a lăsa în urmă 

dezamăgirile care au venit până acum ca avertismente, ca obstacole pentru a ne deschide cu toții către 

cunoaștere. Aceste persoane ar putea surâde ironic în fața acestui cuvânt pretențios numit cunoaștere. 

Iată că pe 27 martie ne aflăm în fața unui paradox în care oamenii care s-au plâns până acum că sunt 

abuzați, că puterile lor se epuizează din cauza celorlalți, că există o forță a comunității care este 

orientată, cu precădere, împotriva lor, sunt invitați să facă ceva pentru ei, să schimbe această tristețe, 

să oprească retrogradarea, dar nu vor, ci, mai mult, arată că iubesc această stare de degradare. 

Într-o reprezentare foarte simplă relația aceasta de sextil a lui Marte din Taur cu Neptun din 

Pești arată prieteniile pe care le-am alimentat până acum în secret, care sunt iubirile pe care nu am 

dorit să le împărtășim celorlalți, ce ne-a făcut plăcere să facem foarte mult, ce am considerat că este 

corect și trebuie să ne definească. Nu ne referim aici doar la relația dintre oameni, ci și la relația dintre 

atitudini sau obiceiuri, la ceea ce suntem îndemnați să facem în mod insistent și ajungem să iubim. 

Cu toate că integritatea ființei presupune a împlini cercul acesta, a ne înconjura de elemente care ne 

definesc, pe lângă lucrul acesta absolut firesc, ar mai trebui să facem ceva. Avem nevoie ca, din când 

în când, să ne schimbăm hainele, să lăsăm lucrurile acestea rele în urmă sau lucrurile acestea care, 

între timp, au devenit poveri sau și-au schimbat statutul, din elemente bune și folositoare în elemente 

rele. Schimbarea este absolut necesară și cu toții trecem prin așa ceva. Cu cât ținem mai mult de 

această lume iluzorie în care plăcerea și satisfacția coordonează totul cu atât rămânem în urmă, cu 

atât mai multe scheme nerezolvate ascundem în cămara care ar trebui să fie plină cu alimente 

proaspete și sănătoase. Apoi, dacă tot facem lucrul acesta cu atât de multă insistență, nu ar trebui să 

ne mai plângem pe viitor că ne vom hrăni doar cu acele mucegaiuri. 

 
„Până în iulie 1944, când Raoul Wallenberg a ajuns la Budapesta, Adolf Eichmann reuşise să 

deporteze deja în lagărele de concentrare aproape jumătate de milion de evrei unguri. Cu toate 
acestea, mai mult de 200 000 de evrei, majoritatea aflaţi în capitala, supravieţuiseră planului de 
exterminare. 

Pentru a salva cât mai mulţi cu putinţa, Wallenberg a emis „permise de protecţie“ (vezi sus), 
conform cărora posesorul era repatriat Suediei şi se afla sub protecţia Legaţiei Regale Suedeze de 
la Budapesta. La început permisele erau eliberate doar celor ce aveau familie sau legături de 
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afaceri în Suedia; mai târziu Wallenberg nu a mai luat în calcul aceste condiţii. de cel puţin doua 
ori s-a îmbarcat în trenurile ce se îndreptau către lagărele de exterminare, cerând aceste permise 
şi eliberând sute de oameni. 

Dar activităţile lui Wallenberg nu s-au limitat la distribuirea permiselor. Cu timpul a pus 
bazele unei organizaţii formate din 335 de persoane şi 40 de medici, ce alcătuiau personalul a două 
spitale, cantine, grădiniţe şi, mai ales, a 32 de aşezăminte aflate sub protecţie suedeză. Când 
partidul pronazist Crucea cu Săgeţi a atacat unul dintre aceste adăposturi, suedezul plin de 
iniţiativa i-a îmbrăcat pe refugiaţii cu trasaturile cele mai „ariene“ în uniforme germane, 
postându-i în faţa clădirilor. Până la începutul lui decembrie, 13 000 de evrei se aflau sub protecţia 
sa. 

Când forţa lor militară a început să slăbească, Wallenberg i-a anunţat pe germani şi pe 
aliaţii lor unguri ca orice viitoare persecuţie a evreilor ar conduce la condamnarea agresorilor ca 
criminali de război. El, în schimb, nu putea fi ameninţat: „Viaţa mea este una singură, dar aici se 
pune problema de salvat multe vieţi.“ La sfârşitul războiului rămăseseră 120 000 de evrei unguri, 
dintre care cu siguranţa 15 000 sau 20 000 fuseseră salvaţi personal de Wallcnbcrg.”[14] 

 

Luna nouă din 28 martie ne arată că problema aceasta de recunoaștere trebuie luat în serios. 

A participa la sinteze care duc la cercetare și aprofundare înseamnă a fi interesat de ceea ce se află 

dincolo de instrumentele accesibile, de ceea ce vedem în mod direct cu ochii, sau atingem cu mâna. 

Prin această observație și înțelegere planurile de viitor arată altfel, sunt luminoase, relațiile cu ceilalți 

se îmbunătățesc și gradul de satisfacție nu mai trebuie să treacă prin criză pentru a fi confirmat, ci se 

așează și el într-o albie proprie. 

Momentul acesta de Lună nouă aduce un ascendent al momentului pe zodia Pești și, în 

consecință, ne întoarce la schemele pe care le-am aplicat în ultimele perioade pentru a le confirma, 

pentru a arăta că acestea nu au fost întâmplătoare, ci abordate în mod conștient. 

Amplasată pe casa I a inițierii ciclului lunar ridica acum o problemă de concepție, de acceptare 

sau de toleranță care primește din partea contextului astral de acum raze înșelătoare. Lilith trimite 

către Lună un trigon, dar ceea ce rezultă din impactul cu acest element astral nu ușurează sarcina, ci 

aduce o mai mare greutate pentru că ne îndeamnă să mergem pe traseul pe care, în mod insistent, 

trebuie să le evităm. Desigur, cei care sunt de felul lor înzestrați cu un aparte simț al cunoașterii, care 

au mai făcut lucruri de genul acesta vor înțelege relativ repede impulsul acesta și se vor abține. Apoi, 

lucrurile care ar trebui să fie bune sunt, de fapt, surse de încredere și de suspiciune. Luna se află acum 

într-o relație negativă cu Junon și mulți vor avea impresia că totul este acum judecat după frustrare, 

că din trecut nu aducem decât tristețe sau nu ne întâlnim pe stradă decât cu oameni care ne-au rănit 

până acum sau față de care avem o atitudine refractară. Se selectează din jur, după impresiile pe care 

le avem acum, doar ceea ce ne nemulțumește sau ne enervează. Lucrul acesta rău trebuie înfruntat, 

de altfel, Luna nouă de pe zodia Berbec ne vorbește despre acest curaj de a înfrunta ceea ce doare, 

ceea ce-i nemulțumește sau ceea ce obstrucționează. 

A lucra cu o claritate mentală, cu energii care ne limpezește mintea, inima și sufletul reprezintă 

un mare lux al momentului. Se întâmplă lucrul acesta pentru că foarte aproape de Luna nouă se află 

și Venus retrograd, adică aceasta se află în fereastra conjuncție cu faza de Lună nouă. Pe cer mai 

avem un aspect care aduce secvenței de acum duritate și înclină către lipsa de control: conjuncția lui 

Mercur cu Uranus. De aici înțelegem că forțele acestea care merg spre concentrare, lucrurile acestea 

care ne strigă foarte tare că se clarifică de la sine dacă primesc din partea noastră atenția cuvenită 

reprezintă tentația de a hrăni o energie rea. Energiile bune sunt acum fragile, plăpânde și ele ar trebui 

să primească din partea noastră atenția cuvenită pentru a se transforma în arbori seculari. Ne referim 

aici nu doar la poziția lui Marte pe zodia Taur, care are față de tulburările de acum calificarea 

necesară, dar și timpul să lucreze suplimentar, dar nu este încurajat și nici nu este promovat, ci ne 

referim și la Saturn de pe Săgetător, expertul care este scos la pensie, trimis în șomaj, marginalizat 

doar pentru că nu preferă documentația suplimentară de pe tabletă sau telefonul mobil, ci foaia de 

hârtie și nopțile petrecute în compania cărților tipărite. Lucrul acestea are nevoie acum de claritatea 

normalității, nu de claritatea perspectivei de a trăi mai bine. Există multă impulsivitate pe această 

Lună nouă și efortul personal ar trebui să meargă în această direcție a clarificării sau a corectării 

infertilității. Dacă nu vom fi prea încântați că obținem ușor ceva am putea vedea cât de bogați și de 
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implicați suntem în acest proces de transformare și cât de multe beneficii avem dacă nu mergem pe 

această cărare a agresivității, a impulsivității sau demonstrațiilor. Avem, astfel, ocazia să folosim 

energia lui Pluton prin trigonul cu Marte, adică să ne hotărâm să pornim pe un traseu care înseamnă 

muncă fără rezultate imediate. Am putea să folosim energia lui Uranus din conjuncția cu Mercur, nu 

pentru a smulge aprecierile celorlalți, ci în a ne implica în demonstrații pe baza studiului, a 

aprofundării, a cercetărilor, nu doar pe baza argumentelor înțepătoare. Avem ocazia prin această Lună 

nouă să înclinăm balanța valorilor către ceea ce este sănătos și peren, nu către ceea ce strălucește 

acum foarte tare sau ține doar de modele culturale. 

 
„ROUA 
Cea mai frumoasă credinţă despre rouă e că picurii de rouă de pe florile câmpului sunt 

lacrimile Maicii Precista pe care le varsă în durerile, ci de mamă pentru chinurile fiului ei cel sfânt, 
cât şi pentru păcatele noastre 

Rouă de pe iarbă şi de pe pământ e, însă, sudoarea pământului, pentru că pământul, în 
credinţa românească, e o fiinţă vie, ca tot omul, cu suflet şi cu corp şi [de aceea] se spune „mânca-
te-ar pământul“, fiindcă pământul se hrăneşte, ca orice vietate, cu trupurile noastre ale celor sortiţi 
pieirii; el şi asudă, atunci când e cald sau când doarme acoperit de o plapumă prea deasă de nori. 

Dar rouă mai provine şi din alte motive. Ştim că pământul e înconjurat de apă şi susţinut de 
patru peşti. Peştii aceştia sunt vii şi din când în când se mai mişcă şi dau din coadă, improşcând cu 
stropi de apă în toate părţile, aşa cum fac raţele când se spală. Stropii aceştia cad sub formă de 
rouă pe pământ. 

Fetele cred că cine se spală cu rouă dimineaţa, adică se rourează. Se fac frumoase şi 
atrăgătoare şi au faţă curată şi strălucitoare.”[6] 

 

Dimensiunea aceasta elevată a vieții este acum, pe 29 martie, explicată cu mai multă 

înțelepciune. Luna și încheie tranzitul său prin zodia Berbec urmând ca în a doua parte a zilei să intre 

în Taur, zodie care este în prezent tranzitată de Marte. Valorile zilei de 29 martie devin astfel 

reprezentative pentru înțelegerea aparte, profundă și sublimă a zilei de 28 martie, ziua Lunii noi. 

Oamenii care sunt puternici prin bine, curajoși prin gândirea pozitivă pe care o au, ființele care pot 

renunța foarte ușor la bunurile personale pentru a-i face pe alții fericiți vor avea o zi de 29 martie 

încărcată de semnificație. 

Desigur, există și o componentă destul de neplăcută care va face din această zi una riscantă. 

Luna trece prin conjuncția cu Uranus și opoziția cu Jupiter, dar și prin careul cu Pluton. Prin emoții 

activăm acum probleme mai vechi, iar dacă nu ne-am însușit lecția moralității oferită de Luna nouă, 

nu am înțeles că dincolo de ceea ce este foarte strălucitor sau care strigă foarte tare există elemente 

profunde și perene. Prin activarea pe care Luna o face acestui careu în T sunt reînviate complicații 

relaționale, vrem să avem o replică finală într-o confruntare cu un adversar, refuzăm o colaborare, ne 

răzbunăm printr-un impuls greu de controlat pe o persoană cu care am avut relații încordate și toate 

aceste fapte distrug armonia firavă despre care am aflat în zilele anterioare. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta ne distruge o armonie într-o secundă, într-o clipită și nu se 

știe dacă până la finalul anului vom mai putea rezolva. Problema aceasta a invidiei, a demonstrațiilor 

excesive diminuează atenția și îi împiedică pe oameni să se vadă așa cum sunt. Cei care consulta din 

timp aceste previziuni astrale sunt avertizați că au nevoie să fie optimiști în această perioadă, dar nu 

excesiv de optimiști, au nevoie să lucreze puțin la intensitate. Mai este mult până când și zodia Berbec 

se va degaja și multe din aceste impulsuri care au acum nevoie de recunoaștere vor capta atenția prin 

alte mijloace, adică planetele individuale se vor muta pentru o perioadă pe zodia Taur.  

Imediat ce Luna a intrat pe zodia Taur, adică în după-amiaza acestei zile ea va avea de împlinit 

un trigon cu Capul Dragonului. Nu va putea din această poziție să medieze tendința Nodurilor asta 

înseamnă că realizările de acum nu pot avea o perspectivă foarte mare, nu ne putem gândi nici măcar 

la perspectiva impusă de sintezele pentru acțiune, cele care merg până spre finalul lunii mai. Cu alte 

cuvinte, trecerea Lunii pe zodia Taur din după-amiaza zilei de 29 martie se adresează mai curând unui 

proces mental, lucrului cu sine, a înțelegerii sau cunoașterii. Apoi, tot în acest sector vom avea de 

parcurs și trigonului Mercur cu Saturn, moment în care primim confirmări, atât pe cale verbală cât și 

pe cale nonverbală, referitor la răbdarea pe care am avut-o, la priceperea pe care am demonstrat-o sau 
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armonia pe care am protejat-o. Lucrul acestea poate fi consultat și din trigonului lui Marte cu Junon 

și după-amiaza zilei de 29 martie, pentru aceste persoane, va fi încărcată de multă fericire, multă 

recunoaștere și de bucuria de a fi la înălțime. Desigur, la aceste înălțimi sunt ridicați toți oamenii 

pentru că acest context astral este obiectiv, însă cei care s-au pregătit pentru a ajunge în vârful 

muntelui, cei care au cunoscut din aproape în aproape fiecare pas al acestui traseu, sunt pregătiți 

pentru ceea ce înseamnă panorama aceasta. Ceilalți vor ameți de la atâta înălțime și comportamentul 

lor se va schimba. Aceste persoane rele, superficiale dominate de plăcere și de invidie se pregătesc 

pentru ca această amețeală să țină mai mult, adică o vor transfera în vibrațiile zilei de 30 martie care 

aduce împlinirea careului dintre Jupiter retrograd și Pluton. 

Iată că toată această descriere pe care am făcut-o referitor la necesitatea de a lucra și cu alte 

instrumente decât cele care ne sunt accesibile în mod direct, de a ne depăși condiția de muritor, de a 

privi în profunzime, prin înțelegere elevată și cunoaștere capătă în 29 martie conotații aparte. Tot ceea 

ce a fost rău până acum se transformă într-o filozofie de viață, într-o concluzie care întărește 

convingerea că lupta este inutilă dacă nu este abordată cu un dram de înțelepciune. 

 
„Războiul peloponnesiac (431-404) 

Pentru reconstituirea acestei perioade, istoricii dispun de izvoare relativ puţine, dar de 
bună calitate. Este vorba în primul rând, de Războiul peloponnesiac al lui Tucidide, care reprezintă 
momentul de apogeu al istoriografiei antice, şi Hellenika ale lui Xenofon. La acestea, mai putem 
adăuga Vieţile paralele ale lui Plutarh precum şi câteva inscripţii. Războiul a fost precedat de unele 
acţiuni care au sporit neîncrederea dintre cele două blocuri politice şi militare, care sunt denumite 
de obicei drept pretexte pentru începerea acestuia. Este vorba de conflictul din Korkyra, o insulă 
aflată în vestul Greciei (azi Corfu), de conflictul Potideei, o colonie corinthiană din Peninsula 
Chalcidică, precum şi de aşa-numita psefisma (decret) megariană. Aceste trei pretexte, în care erau 
implicate două dintre cele mai de seamă cetăţi din liga peloponnesiacă, Corinthul şi Megara, arată 
că războiul Peloponnesiac nu a fost datorat numai diferenţelor ideologice, ci că interesele 
economice au jucat un rol foarte important. Căci, deşi Liga Peloponnesiacă grupa cetăţi oligarhice 
şi în genere mai puţin dezvoltate, erau printre acestea, cum este cazul Corinthului şi Megarei, cetăţi 
meşteşugăreşti şi comerciale foarteimportante, interesate în comerţul maritim în mările 
Meditranei. Deschiderea ostilităţilor a fost decisă în congresul de la Sparta, unde spartanii, sub 
presiunea reprezentanţilor Corinthului şi Megarei, au fost nevoiţi să iasă din expectativă şi să ia 
conducerea forţelor Peloponnesiace. Războiul, foarte îndelungat, are mai multe perioade. Între 
431-421, este războiul arhidamic, numit astfel după numele regelui spartan Arhidamos care 
conducea trupele peloponnesiace. Cea de a doua perioadă, între 421-415, începe cu pacea lui Nikias, 
numită astfel după omul politic athenian care a contribuit la încheierea acestei păci, şi durează 
până la hotărârea eclesiei atheniene de a face o campanie militară în Sicilia. Între 415-404 este 
perioada finală a războiului, caracterizată prin înfrângeri repetate ale Athenei şi prin imixtiunea 
statului persan în acest conflict fratricid. În ceea ce priveşte strategia adoptată de cele două tabere, 
fiecare parte înţelegea să-şi pună în valoare atuurile proprii. Liga peloponnesiacă era mult mai 
puternică în ceea ce priveşte armata de uscat, în timp ce liga atheniană avea o flotă superioară. 
Cunoscând această realitate, Pericles, conducătorul necontestat al Athenei, a imaginat un plan de 
ducere a războiului care să pună accentul pe acţiunile flotei, care trebuia să atace pe peloponnesiaci 
în diferite puncte sensibile, şi să cedeze acestora iniţiativa pe uscat. Într-adevăr, peloponnesiacii 
au invadat Attica, silind pe locuitorii acesteia să se retragă în Athena şi Pireu, în spatele zidurilor, 
în timp ce flota atheniană efectua raiduri pe ţărmurile Peloponnesului. Însă, datorită marii 
aglomeraţii, în Athena a izbucnit ciuma care a produs numeroase victime, ceea ce a dus la 
prăbuşirea prestigiului lui Pericles, care a fost destituit şi amendat. El a revenit curând la putere, 
dar pentru puţin timp, deoarece a fost răpus de ciumă (anul 429 a.C.). În anii următori, războiul a 
continuat cu şi mai multă înverşunare, totuşi nici una dintre tabere nu a reuşit să-şi adjudece 
victoria, ceea ce adus la încheierea păcii. Pacea nu a fost de fapt respectată de cele două părţi, 
fiecare din ele încercând să atragă aliaţi din tabăra cealaltă. Expediţia atheniană din Sicilia s-a 
terminat cu un dezastru pentru athenieni din care nu şi-au mai revenit. Profitând de slăbirea ei, 
numeroase cetăţi au părăsit Liga atheniană. În desfăşurarea războiului un rol însemnat l-au avut 
perşii care au sprijinit pecuniar pe spartani pentru a construi o flotă comparabilă cu cea 
atheniană. Victoriile spartane din Sicilia, precum şi cea navală de la Aigos Potamos a obligat 
Athena să capituleze (anul 404 a.C.). Pacea care s-a încheiat prevedea predarea flotei atheniene, 
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distrugerea fortificaţiilor Athenei, rechemarea exilaţilor, părăsirea tuturor posesiunilor exterioare 
şi alianţa defensivă şi ofensivă cu Sparta.”[2] 

 

Careul lui Jupiter cu Pluton care se împlinește p  e 30 martie ne vorbește despre privilegiul de 

a fi la înălțime, capacitatea de a ne menține la un nivel foarte înalt sau teama de a lucra cu noțiuni 

profunde. Ecuația astrală a zilei de 30 martie ne vorbește despre planificare. Nu înseamnă că avem 

acum șansa de a ne programa viitorul și acesta, doar pe baza comenzii pe care o dăm acum, să execute 

disciplinat totul, să ne împlinească tot ceea ce ne dorim acum. Nu, nu este vorba despre acest lucru. 

Valorile personale sunt acum ispitite pentru a se așeza într-o altă ordine, pentru a se fragmenta, 

împărți, pentru a apărea structuri mai mici 

într-o structură mai mare, pentru a aduce la 

lumina un conflict care a fost până acum 

prezentat mocnit, departe de privirile 

celorlalți, poate chiar ascuns. Lucrând cu 

aceste înțelesuri oamenii descoperă acum că 

nevoile lor au fost tot timpul altele și dacă nu 

au ținut cont de recomandări care au venit 

dintr-o zonă a misticului, a înțelegerii lor 

profunde, dacă nu s-au raportat altfel la viață 

au pierdut trenul. Planificării le acestea țin 

cont de ceea ce am făcut până acum în orb, 

fără sa avem certitudinea că ne implicăm în 

evenimente profunde, puternice sau 

încărcate de semnificație, fără a avea 

garanția că măcar facem ceva bun pentru noi 

înșine. Există, așadar, o severitate cu care ne 

vom întâlni în această zi și care poate 

produce efecte iremediabile. Despre aceste 

efecte iremediabile vorbim acum când ne 

referim la planificare, la vremea bună pe care o așteptăm după furtuna. 

Avem ocazia în această zi să vedem cum anume se poate confirma o poveste frumoasă pe care 

am creat-o de-a lungul acestei decade, cum am dorit să reparăm greșelile pe care le-am făcut față de 

ceilalți în decada anterioară, dar nu la modul demonstrativ, nu prin fapte evidente, ci mai mult într-o 

zonă a gândului, a emoțiilor controlate, a sentimentelor de armonie și echilibru. Prin această reglare 

personală se va putea produce și o diminuare a acelor impulsuri care, de la sine, ar duce către o revoltă 

teribilă. Relația aceasta proastă dintre Jupiter și Pluton ne aduce acum o nouă etapă într-un conflict 

mai vechi, pentru că unde-l acesta se formează de mult timp acum doar se împlinește gradul perfect. 

Așadar, nu putem vorbi despre această schemă fără să încadrăm în marile probleme de relații, în 

crizele pe care le avem cu cei din preajmă pe ideea de patrimoniu, recunoaștere, faima sau reputația. 

În aceste momente încercate, de cotitură, secretele sunt la mare artă. Cu cât avem mai multe 

secrete de protejat, de ascuns sau de investigat la alții cu atât mai mișcătoare sunt nisipurile pe care 

mergem. Acesta este elementul care transformă o planificare absolut normală și profundă într-o 

perspectivă îngrijorătoare a condiției sociale. Careul acesta dintre Jupiter și Pluton zdruncina acele 

structuri pe care le-am construit cu mare efort, poate chiar cu ultima picătură de resurse și teama că 

am putea pierde ceea ce am câștigat cu mare efort ne tulbură gândurile și ne influențează substanțial 

modul de a reacționa. Dacă în ziua anterioară am văzut că ne putem permite să abordăm și procedee 

aparte, să deținem și acumulări ciudate, uitând că avem cămara plina de alimente mucegăite, atunci 

nu vom avea nicio problema ca să încadrăm greșit emoțiile de acum și îi vom judeca foarte aspru pe 

ceilalți, vom creiona un traseu absolut teribil, presărat din loc în loc cu momentele de victorie pe care 

le savurăm încă de pe acum într-o reprezentare mentală halucinantă. Aceasta este o dovadă a lipsei 

de control, a neputinței de a aborda realitatea înconjurătoare printr-o disciplină a gândurilor, 

emoțiilor, printr-un respect la care nu ar trebui să renunțăm dacă trecem prin momente dificile, nici 
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măcar atunci când suntem nedreptățiți. Jupiter retrograd se implică în acest episod astral cu 

sentimentul nedreptății, cu dorința de a repara o injustiție a trecutului. Face lucrul acesta producând 

la rândul său o nedreptate, iar de aici planificările pe care le vom face, programările pe care le vom 

creiona pe o foaie albă a vieții care ar trebui să conțină idei motivaționale, gânduri frumoase sau 

declarații de dragoste, cu dorință de răzbunare, cu linii mult prea întunecate sau prea groase care nu 

descriu decât suferința lăuntrică. Așa cum este lesne de observat, de aici și până la revoltă nu este 

decât un pas. Iată cât de ușor se poate ajunge dacă lăsăm liber aceste sentimente ale trecutului să ne 

spună care este realitatea pe care o trăim. Avem nevoie de puțină disciplină, de rigoare, de idei 

încadrate corect, de judecăți pertinente pentru a nu hrăni aceste derapaje. Dacă în alte zile ale acestei 

decade derapajele nu au fost atât de grave, schema zilei de 30 martie face trimitere la erori pe care nu 

le vom putea repara decât cu aportul celorlalți, pentru că ele fac referire la o decădere socială a grupul 

de apartenență, la dezintegrarea unor structuri sociale sau la zdruncinare acestora pentru repararea 

cărora este nevoie de efort de grup. 

 
„Era un terapeut cam infatuat cu privire la imaginea sa. Se îmbrăca întotdeauna în pas cu 

moda. Îşi păstra hainele la patru ace. se tundea şi se aranja la frizerie o dată pe săptămână şi 
stătea sub o lampă solară sau vara la soare pentru a-şi menţine un ten bronzat, sănătos. Când era 
pus faţă în faţă cu obsesia pentru propria sa imagine, îl cita pe Freud, care avea preocupări 
similare, spunând: „Modul în care arată cineva are un mare impact asupra modului în care acea 
persoană se simte". Aceasta era, desigur, o raţionalizare; la originea acestei obsesii era o copilărie 
în care părinţii săi l-au tăcut pe terapeut să se simtă urât; mama sa nu-l dorise şi de la început nu 
i-a oferit oglindirea corespunzătoare, tatăl său purtându-se în mod similar. Amândoi îl necăjeau 
cu privire la urechile lui, care-i ieşeau în evidenţă, şi la nas, care era prea mare, şi la alte aspecte 
ale înfăţişării sale. Pentru a compensa ceea ce el credea că era un corp urât, îşi făcuse de timpuriu 
un obicei din a se îmbrăca bine; şi acest lucru era ridiculizat de părinţii săi, dar el a persistat cu 
mai multă tărie în a-şi pune în valoare corectitudinea veşmintelor şi a început totodată să 
discrediteze modul în care se îmbrăcau părinţii lui, acuzându-i de neglijenţă.Majoritatea 
pacienţilor terapeutului erau, la fel ca el, narcisici 169 cu privire la imaginea lor. Totuşi, a venit 
odată la terapie un bărbat destul de neglijent, cu părul neîngrijit, cu tenul palid şi iritat, cu haine 
şifonate şi unghii murdare. De la bun început, terapeutul cu greu s-a putut abţine să nu-şi 
manifeste dezaprobarea cu privire la ţinuta pacientului, în timp ce, dimpotrivă, pacientul nu şi-a 
reţinut deloc dezaprobarea cu privire la înfăţişarea terapeutului. „Hei, ce faci, stai sub o lampă 
solară în fiecare zi? Adică, cred că e ridicol să te preocupe atât de mult cum arăţi." 

Pacientul, care s-a simţit ameninţat de înfăţişarea îngrijită a terapeutului (care atrăgea 
atenţia asupra propriei sale neglijenţe), a început să vorbească din ce în ce mai mult ca părinţii 
terapeutului. La a treia şedinţă, terapeutul se săturase deja. 

— V-aţi uitat bine la dumneavoastră? Credeţi că eu sunt prea îngrijit? Uitaţi-vă la 
dumneavoastră. Hainele arată de parcă n-ar fi fost niciodată spălate în viaţa dumneavoastră. 
Părul arată de parcă n-ar fi fost niciodată spălat sau pieptănat. Tenul arată ca suprafaţa lunară. 
Cred că aţi fi în stare să arătaţi puţin mai îngrijit, nu-i aşa? 

Terapeutul a mai pălăvrăgit în modul acesta câteva minute, în timp ce pacientul îl privea cu 
o faţă pământie. Într-un final, terapeutul şi-a dat seama, s-a înroşit şi a spus: „îmi pare rău. În 
mod clar, nu suntem potriviţi unul pentru celălalt. Vă recomand să mergeţi la alt terapeut". 

Pacientul a fost mai mult decât fericit să accepte şi şedinţa s-a terminat brusc în acel 
punct.”[11] 

 

Încheiem această decadă cu un eveniment care se va petrece spre seara zilei de 31 martie, 

intrarea lui Mercur pe zodia Taur. Până atunci însă va trebui să înfruntăm multe din derapajele acestei 

decade pentru că Mercur se va afla pe ultimul grad al zodiei Berbec și va extrage de-acolo ceea ce 

este mai periculos sau mai rău. Cu alte cuvinte în ultima zi a acestei decade vom experimenta un fel 

de continuare a ceea ce s-a consumat pe 30 martie, când s-a împlinit careul perfect dintre Jupiter și 

Pluton. În plus, avem ocazia acum să vedem primele frunzulițe ale demersurilor creionate anterior. 

Unii s-ar putea să fie descurajați în fața acestor obstacole, să nu vadă prea departe sau să nu-și 

dorească să meargă în modul acesta pe mai departe. Apare, astfel, un conflict între puterea individului 
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și posibilitățile sale de a activa pe noul plan al valorilor, un conflict între ceea ce poate să facă 

individul, ceea ce nu-i va fi prea ușor recunoscut. 

Până să conștientizăm lucrul acesta a trebuit să trecem în prima parte a zilei prin revendicări. 

Aceste revendicări vor părea că sunt, de fapt, forțe de care ne folosim pentru a ne regla cu trecutul 

sau cu oamenii pe care vrem să lăsăm acolo. Ultima zi a lunii ne îndeamnă să ne achităm o datorie, 

să facem o plată, să arătăm că față de aceste persoane avem un comportament corect. Pentru că vrem 

să rupem aceste legături cu trecutul nu avem un comportament corect și lipsa de corectitudine ar 

trebui să ne arate că suntem într-o perioadă dominată de frustrare. Dacă am fi fost așa cum ne credem 

pe 31 martie nu am fi ajuns în situația în care să întârziem cu această datorie pe care vreau să o 

achităm complet. Timpul acesta de așteptare spune multe despre moralitatea celui care vrea să își 

șteargă un comportament printr-o faptă făcută în mod brutal ori cu una care pară efectul unei simple 

efori. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

aborda ecuația astrală a zilei de 31 martie prin seriozitatea lucrului făcut în afara comunității. Sextilul 

Lunii cu Chiron îi va îndemna pe aceștia să caute resursele necesare de care să se folosească pentru a 

deveni mai buni, mai utili sau folositori comunității. 

Deși și în acest context al finalului de luna martie trecerea lui Mercur pe zodia Taur aduce 

momentul de liniște care este necesar, deși, tocmai pentru că Luna se va afla într-o dispunere negativa 

la Axa Dragonului, vom conștientiza clar lucrul acesta, ne vom ocupa de asta în luna aprilie, luna care 

ne va încuraja să abordăm sintezele pentru o reevaluare sau o reverificare. Vom avea nevoie să facem 

lucrul acesta pentru că după luna aprilie urmează luni încărcate de responsabilitate când aceste 

reevaluări, reverificări nu mai pot fi făcute corect, ci doar din mers, în viteză. În consecință, nu ne vor 

mai putea duce la concluzii pertinente, ci doar la concluzii oportuniste. Așadar, de lucrurile acestea 

stabile și puternice ne vom ocupa începând cu 1 aprilie. 

Acum, când Mercur se află deja pe zodia Taur, Luna intră, din după-amiaza acestei zile, pe 

zodia Gemeni și trimite raze pozitive către Venus retrograd din Berbec și raze negative către Axa 

Dragonului. Liniștea aceasta este încărcată de durere ca atunci când ne oprim după un efort intens și 

ni se pare mai dureroasă oprirea decât efortul în sine. Ne schimbăm optica, direcția, iar puterile vor 

fi folosite pentru a mai diminua puțin din entuziasmul acțiunilor din ultima perioadă. Focul de artificii 

se stinge obstacole sunt evaluate cu mai multă răspundere și ne detașăm de acea expansiune care ne-

a consumat o mare parte din energie. De-acum încolo vom fi preocupați de acumulare, de liniștea 

căminului, adică de ceea ce mai avem încă dacă, între timp, nu am dat foc la casă pentru că nu am 

mai putut suporta culoare pereților. Excesele de până acum vor fi încadrate pentru a diminua 

perturbațiile din ultima perioadă, pentru a ne apropia de lucrurile concrete, de ceea ce am făcut greșit 

și ne-a adus în acest moment de descurajare. Mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie vor 

privi ecuația zilei de 31 martie ca un îndemn la deznădejde. Este un îndemn la deznădejde ce duce la 

conștientizarea faptelor care ar putea să ne ducă acolo. Pentru că Mercur a intrat în zodia Taur multe 

se vor regla, adică multe din problemele generate de lipsa de control. 

 
„Se întâmplă în Viaţa spirituală să te simţi înăuntrul tău de parcă ai traversa regiuni pustii, 

lipsite de viaţă: nu mai ai chef de nimic, totul devine lipsit de farmec, totul pare străin. Aceasta este 
starea cea mai gravă în care se poate afla un spiritualist. 

Nu să te îmbolnăveşti este cel mai grav, nici să nu ai bani sau să ai o nereuşită, ci să nu mai 
simţi iubire, elan, credinţă. Şi cum aceasta se poate întâmpla oricui, trebuie să ştiţi să faceţi faţă 
acestei situaţii. 

Chiar în plin pustiu trebuie să fiţi capabili să spuneţi: “Doamne, Dumnezeule, sunt în 
mâinile Tale, Tu eşti cel care mi-ai ales calea şi, indiferent dacă pe ea există apă sau nu, eu merg 
pe ea, căci sunt în slujba Ta. Te iubesc Doamne, ajută-mă!” Asta este, nu trebuie să acceptaţi să vă 
pierdeţi atât de uşor credinţa şi iubirea, ci să continuaţi cu şi mai mult zel, iar credinţa voastră să 
fie de două ori mai puternică. Este singura voastră salvare. Nu vă opriţi cu impresia că v-aţi rătăcit 
în pustiu, străduiţi-vă să mergeţi mai departe, căci veţi găsi, cu siguranţă, un fruct sau apă; chiar 
şi în mijlocul unui pustiu există o oază. Continuaţi să mergeţi până veţi găsi în interiorul vostru o 
oază cu Apă, care vă va da posibilitatea de a vă continua drumul. Această Apă este umilinţa, este 
iubirea.”[10] 
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Așadar, ultima decada lunii martie ne-a arătat, prin episoadele decisive pe care l-am analizat 

în acest material, că aparențele înșală. Multe dintre cele pe care le-am parcurs ne-au lansat semnale 

pozitive, dar ne-au și invitat la o nouă formă de înțelegere și de încadrare, la un schimb mult mai bun 

de valori, de bunuri cu cei din jur pentru a nu cădea pradă impulsivității sau deciziilor categorice 

adoptate la supărare. Am văzut că tot ceea ce ține de înțelegere, emoție sau cunoaștere s-a bazat foarte 

mult pe experiențele decadelor anterioare și, prin intermediul acesteia, s-a făcut trimitere și la anumite 

evenimente care au debutat în prima decadă a lunii martie. Totul se leagă într-un carusel interesant în 

care faptele bune și cele rele trebuie încadrate pe baza unei înțelepciuni de viață. Nu ni s-a cerut să 

fim performanți, ni s-a cerut să fim atenți, puțin mai înțelepți decât am dovedit în primele două luni 

ale anului. 

 

Acum că am parcurs fragment cu fragment fiecare ipostază astrală a lunii martie putem să 

înțelegem de ce este absolut necesar să privim schema acestei luni prin sinteze care duc la cercetare 

și aprofundare. Dimensiunea personală trece acum prin momente de cumpănă pentru că forța 

personală poate fi orientată către autodistrugere sau către vindecare. Acolo unde nu există cercetare, 

acolo unde gândurile sunt împrăștiate, nu poate fi vorba de aprofundare, ci doar de ridicol, laudă de 

sine sau compromiterea statutului social. Dar nu e totul. Sintezele acestea care duc la cercetare și 

aprofundare au și o continuare în luna aprilie, în sintezele care cer reverificare, adică în ceea ce vom 

avea de îndeplinit în următoarea lună. Vom vedea că prima decadă a lunii aprilie lucrează într-un mod 

răsturnat cu aceleași valori cu care am lucrat pe finalul lunii martie. Asta înseamnă că există și prin 

sinteza mesajelor o legătură foarte strânsă dintre aceste două luni. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1957 – Căderea orașului Missolonghi, simbol al 

rezistenței grecești în fața forțelor turco-egiptene. 

 1853 – Începe intervenția franceză în Indochina: ocuparea 

Saigonului. 

 1859 – Unirea Principatelor Române. 

 1917 – Bătălia de la Mărășești. Puternica ofensivă 

germano-austro-ungară a fost respinsă de armata română 

după 14 zile de lupte grele. 

 

 

O CARTE 
PĂLĂRIA VERDE de Michael Arlen  

„Pălăria verde este povestea seducătoarei Iris Storm - personaj inspirat, se pare, de Nancy Cunard - 
care, datorită dragostei interzise pentru iubitul din copilărie, Napier Harpenden, trece printr-o serie de căsătorii 
tragice și relații amoroase dezastruoase, totul culminând cu sinuciderea dramatică. Romanul l-a făcut celebru 
pe Arlen, această figură publică flamboaiantă, având însă deja relații strânse cu mari scriitori englezi moderniști 
precum D.H. Lawrence și Osbert Sitwell. Pălăria verde rămâne un roman popular, deși de un modernism evident, 
de pildă, în parodierea afectuoasă a revistei lui Sitwell, The New Age; el mai poate fi considerat o reinterpretare 
populară a Poveștii unei pasiuni a lui Ford, descrisă drept o „uimitoare poveste de dragoste". Stilul narativ al lui 
Arlen, cu descrieri ambigue, eliptice, este clar influențat de modernism, iar imaginile deosebit de puternice, 
straniu de dislocate, amintesc de imagism. 

Aceste elemente moderniste se combină cu trăsăturile convenționale ale poveștii de dragoste, în special 
în comentariile despre modă și epoca modernă. De exemplu, Iris se sinucide lovindu-și mașina de copacul sub 
care ea și Napier își declaraseră iubirea. Deși acest măreț gest romantic este un clișeu specific genului literar al 
poveștii de dragoste, mașina, prezentată ca simbol al modernității de mare viteză și ilustrată de imaginea unei 
insecte uriașe, pare o diversiune aproape futuristică, atât de diferită de convenționalism.” (LC) [16] 

 

UN FILM 
THE SHAWSHANK REDEMPTION (1994) - Regia Frank Darabont 

Acţiunea filmului "Închisoarea îngerilor" începe în anul 1947, 
când Andy Dufresne, un tânăr bancher,  primește dubla condamnare la 
închisoare pe viață pentru uciderea cu sânge rece a soției sale și a 
amantului acesteia, chiar dacă Andy susține că este nevinovat. Andy 
este trimis la închisoarea Shawshank, un loc ce îi va fi cămin pentru 
mulți ani. Aici el îl cunoaşte pe Red, un negru închis de 20 ani. Acesta 
este un vulpoi bătrân și știe cum să procedeze în anumite situații 
imprevizibile din închisoare și de cine să se ferească. Andy se atașează 
de Red și cei doi devin prieteni foarte buni. În primii ani de ispășire a 
pedepsei, Andy duce o viață grea și mereu trebuie să se ferească de 
"Surori" - deținuții care îi agresează sexual pe ceilalți. 

În urma unui incident violent, liderul "Surorilor" rămâne 
paralizat. El este transferat la o închisoare-spital dintr-un alt stat și astfel 
viața lui Andy se schimbă: reușețte să înființeze o bibliotecă alături de 
prieteni, organizează examene la care să participe deținuții și ajunge să 
lucreze pentru directorul închisorii. În tot acest timp, Andy pune la cale 
un plan ingenios și elaborat de evadare, pe care nimeni nu l-ar fi bănuit. 
(http://www.cinemarx.ro) 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Ceea ce vom avea de parcurs de-a lungul lunii aprilie nu seamănă cu nimic din ceea ce am 

trăit în primele trei luni, pentru că folosește elementele pe care le-am parcurs până acum, dar nu așa 

cum vor ele, nu așa după cum le este mesajul principal, ci prin reverificare. Unii vor avea impresia 

că retrăiesc anumite evenimente care s-au consumat în primele trei luni, dar, în realitate, ele sunt 

reevaluate, reinventariate pentru a observa dacă sunt de perspectivă sau nu. Această reverificare 

urmărește să redefinească relațiile amicale, evenimentele profunde care s-au consumat în primele trei 

luni, dar și atitudinea pe care oamenii o au față de muncă sau față de rezultatele muncii lor. Astfel, 

putem anticipa încă de la începutul acestei luni că acest interval de 30 de zile ne afectează relațiile 

profesionale, atitudinea față de meserie, față de ceea ce conține sau față de rezultatele acesteia. 

Deși când se pune problema unei verificări oamenii se sperie, bat în retragere sau se gândesc 

că poate această verificare este făcută cu scopuri tendențioase, ceea ce avem de parcurs de-a lungul 

lunii aprilie nu este foarte complicat, iar această verificare nu este nicidecum declanșată cu gândul de 

a compromite sau a strica achizițiile pe care le-am acumulat în primele trei luni. 

 

Decada I  (1 – 10 aprilie 2017) 
Simțurile păcălesc. Atribute false. Succesul ridică un semn de 

întrebare. Ușurință în a simula. 
 

DECADA NR. 10  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   8 11-20 martie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 15 21-31 mai 

 

Atracție către valori perene. Inteligență. Spiritul critic. Moment de criză gestionat frumos. 

Durerea nu poate fi împărtășită. Valorile personale sunt scoase la vânzare. Nemulțumire. Simpatie 

față de valorile celorlalți. Se păstrează un secret. Durerea ne ia mințile. Eșecul devine important. 

Eliberare de complexe de inferioritate. Tehnica este mult mai importantă. Realizări excelente. Se 

face dovada unor cunoștințe profunde. Măsura acumulărilor se vede în prietenie. Cerințe prea mare. 

Problemele de identitate sunt gestionate corect. Atracție față de suferințele celorlalți. Înțelegere 

corectă a situațiilor dure. Trufie. Plăcerile sunt complicate. Viața depinde foarte mult de conjuncturi 

marcante. Intuiții complicate. Viața spirituală este gestionată corect. Apare un moment liberator. Se 

găsește o măsură corectă. Prietenii sunt devotați. Se renunță la minciună. Aroganța este combătută. 

Șansa plătește în jur. O problemă de comportament este vizibilă. Se combate agresivitatea prin 

experiență. Fluctuației în sentimente. Risc. Avantajele sociale sunt ignorate. Curaj. Anumite 

informații se cristalizează. Probleme de comunicare depinde foarte mult de caracter. Ceea ce este 

necontrolat duce la criză. Strălucire agreată. Complicații. Atracție către schimburi de experiență 

apăsătoare. Condițiile sunt puse de cei slabi. Introspecție. Grija este înțeleasă greșit. Achizițiile 

materiale nu țin cont de ceilalți. Prietenii dezamăgesc. Atenția trebuie investigată altfel. 

Subiectivitate. Gândul depinde foarte mult de dificultatea vieții de zi cu zi. Valorile individuale sunt 

în criză. Probleme de conduită. Schimbări în raporturile sociale. Viața se îmbogățește prin atenție. 

Dezamăgire. Tristețea ne învață cum să trăim. Caracterul practic al vieții schimbă balanța valorilor. 

Particularitatea este mai valoroasă decât generalitatea. Opoziție nefondată. Îngrijorări excesive. 

Judecată prea aspră. Se vinde prea scumpă minciună. Gândurile sunt răvășite. Atenție pe lucruri 

lipsite de valoare. Incertitudine. Apare un traseu nou. Lipsa de viziune doare. Egoism. Evenimentele 

ne iau pe nepregătite. Caracterul favorabil ne lasă să așteptăm. Blocaj. Dramă. Legăturile vechi intră 

în criză. Proiectele prea mari sunt amânate. Așteptări nerealiste. Contextul se modifică. Consecințele 

dramatice pun un filtru. Obsesia controlului. Evoluția se face greu. Favoruri false. Se ignoră dreptul 
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cuiva. Revelația este pusă la îndoială. Se îmbunătățește metoda de lucru. Trufie. Singurătate. 

Soluțiile sunt trecute într-un con de umbră. Neglijența este ascunsă bine. Receptivitate excesivă. 

Obstacolul afectează gândirea. Minciunile sunt construite frumos. Ținte greșite. Intensitate eronată. 

 

Prima decada a lunii aprilie ne aduce o ușoară confuzie. În primul rând, această confuzie ar 

putea veni din achizițiile pe care dorim să le evidențiem față de lecțiile învățate. Lucrurile bune, ceea 

ce este frumos, sublim sau de perspectivă, ceea ce ne poate încânta prin promisiunile fierbinți pe care 

le primim reprezintă primul stadiu. Apoi, spre finalul acestei decade, când Saturn va intra în mers 

retrograd vom vedea că lucrurile acestea vor merge mai departe doar dacă sunt simulate, doar dacă 

sunt povestite frumos sau încadrate altfel. Această decadă ne vorbește despre simțuri false, despre un 

succes care nu este atât de mare pe cât am crezut, despre ceea ce avem nevoie să verificăm din nou 

pentru că nu este clar. Celelalte decade vor avea și ele trăsăturile specifice aferente acestei reverificări. 

Prima decadă face referire la ușurința de a ne preface, de a simula, de a construi ceea ce nu este real 

pentru a înlocui realul pe care nu-l putem obține. Aici nu ne referim la faptul că anumite achiziții 

lipsesc, ci la faptul că acestea nu au intensitatea declarată, nu au rostul pe care l-am crezut. 

 

Debutul lunii aprilie se face într-un mod trist. În primul rând, în prima parte a zilei, Luna va 

avea de împlinit o opoziție cu Luna neagră și asta înseamnă că puterea este într-un mod sever pusă la 

încercare. Ne confruntăm în prima parte a zilei cu minciuni pe care le-am spus, pe care l-am interpretat 

ori cu neadevăruri pe care l-am dus mai departe considerând că, dacă facem acest curierat, nu suntem 

afectați. Prin acest curierat al minciunii ne-am diminuat puterea pentru că am acceptat neadevărul 

altuia, l-am promovat, l-am împrăștiat, l-am răspândit așa cum este răspândit puful de păpădie. Prin 

această faptă, oamenii descoperă în această zi că nu au subiecte comune și că punctele în care s-au 

întâlnit au fost absolut întâmplătoare, iar acum acestea îi copleșesc pentru că din acele întâlniri își 

amintesc doar de eșecuri, doar de ceea ce-i doare, doar de moștenirea pe care au sperat-o și nu au 

primit-o. Este posibil ca, în cazul persoanelor educate, aceste argumente să fie frumos construite, prin 

spirit critic, iar prin aceste construcții argumentative criza să fie explicată altfel. În realitate, deși vor 

să atragă atenția asupra altor povești, nu este vorba despre o criză a comunității, ci despre o criză 

personală. Acesta este și motivul pentru care s-au implicat în genul acesta de curierat, de aceea au 

gestionat valori frumoase într-un context negativ sau din această cauză nu au preferat opinia proprie, 

ci părerile altora, și-au spus doleanțele, dar nu au ridicat tonul sau nu au preferat adevărul pentru că 

li s-a părut că acesta îi compromite. Adevărul care a durut altădată acum se răzbună, atrage atenția 

asupra caracterului său puternic și ne arată că dacă l-am fi preferat ar fi câștigat mai mult, deși la 

momentul când l-am întâlnit pentru prima dată nu am știut lucrul acesta. 

Este de la sine înțeles că schema aceasta atrage atenția asupra frustrărilor ridicate la un alt 

nivel. Criza de identitate poate deveni prin opoziția lunii cu Lilith un argument pentru renunțare sau 

trădare. Nu doar că vedem ceea ce am pierdut, dar am putea, pe baza acestor observații, să ne 

construim un întreg sistem filozofic și evenimentele viitoare să fie încadrate în această schemă fericită 

și falsă care susține minciuna și promovează compromisul. 

A doua parte a zilei gestionează altfel lucrurile, adică mai frumos, mai profunde sau măcar 

printr-un alt înțeles. Relația bună pe care Soarele o are cu Luna acum oferă Soarelui posibilitatea de 

a gestiona într-un mod adecvat zona aceasta a minciunii. Soarele mediază opoziția Lunii cu Lilith și 

oferă oamenilor explicații pertinente față de trădare. S-ar putea însă ca aceste explicații pertinente să 

fie puțin cam pătimașe, să fie prezentate doar prin ceea ce s-a consumat în primele trei luni deși, în 

cazul în care evenimentele acestea fac trimitere la o perioadă mult mai mare, este nevoie de puțin 

efort pentru a depăși acest cadru. Sunt oameni care nu vor depăși acest cadru, iar lucrul acesta este 

explicat din punct de vedere astrală prin faptul că soarele în această primă zi de aprilie se află în 

continuare în fereastra opoziției cu Jupiter retrograd. Nedreptățile de acum sau ultimele pe care le-am 

întâlnit recent sunt mult mai importante decât posibilele cauze care au dus acolo. 
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Este posibil ca schema aceasta să îi încurajeze pe oameni să renunțe la opiniile personale dacă 

acestea sunt incomplete sau eronate și să accepte părerile celorlalți pentru că acestea sunt acum mult 

mai documentate. Dacă, pe lângă lucrul acesta, 

oamenii reușesc să își depășească această 

încrâncenare în opiniile proprii și își împărtășesc 

durerile, atunci schema aceasta devine cu adevărat 

sublimă și oamenii se pregătesc, nu pentru 

ipostaze complicate legate de tranzitul lui Venus 

retrograd, cea care pe 3 aprilie se va întoarce pe 

zodia Pești, ci pentru achiziții mărețe, cele care 

vor veni spre noi pe 2 aprilie sau pe 6 aprilie, cele 

care sunt legate de comunicare și care se vor 

evidenția prin intermediul planetei Mercur sau 

cele care sunt legate de curaj și se vor evidenția prin intermediul planetei Marte. Pentru că este vorba 

de trei tipuri de încercări venite prin trei planete individuale, înțelegem de ce această perioadă, de ce 

această prima decadă a lunii aprilie se bazează foarte mult pe interpretarea personală sau pe ușurința 

cu care unii ar renunța la propria opinie pentru alte interpretări personale cu scopul de a-și consolida 

poziția, experiența de viață sau cunoașterea. 

 
„Pitcairn, o insulă vulcanică colţuroasă, cu faleze de 330 de metri înălţime, este un punct 

izolat, greu accesibil, din partea sud-centrală a Pacificului, la circa 2 200 de kilometri de fabuloasa 
Tahiti. În mod neaşteptat, aspectul ei sălbatic ascunde un veritabil paradis de pământ roditor, 
binecuvântat cu o climă caldă, subtropicală. 

Dar Pitcairn este o insulă faimoasă, sau mai degrabă notorie, ca refugiu al marinarilor 
britanici care s-au revoltat în 1789 împotriva căpitanului William Bligh, căpitanul de pe Bounty. 
După ce îi îmbarcau pe zbirul de căpitan şi pe câţiva dintre susţinătorii lui într-o barcă,.timonierul 
Fletcher Christian şi alţi opt membri ai echipajului hotărau să se ascundă, întrucât era evident că 
Marina britanică avea să facă tot posibilul să-i trimită la eşafod. Însoţiţi de 19 polinezieni, bărbaţi 
şi femei, răzvrătiţii s-au refugiat în Pitcairn.  

Bligh a supravieţuit în mod incredibil, după ce a străbătut pe mare 5 789 de kilometri în 41 
de zile, până la insula Timor. Se dovedea mai norocos decât unii dintre adversarii lui. Alcoolismul 
şi lupta pentru femei aveau curând să le aducă moartea celor mai mulţi dintre răzvrătiţi, inclusiv 
lui Christian. Unul dintre participanţii la revoltă a fost arestat, dar regele George al III-lea l-a 
iertat. În 1800 mai supravieţuia pe insulă un singur rebel, John Adams. Până la moartea lui în 
1829, la 68 de ani, a reuşit să întemeieze pe insulă o comunitate organizată şi paşnică. Din 1887 
insularii au devenit adventişti de ziua a şaptea, continuând să-şi asigure supravieţuirea în modul 
în care o făcuseră şi strămoşii lor. O dată cu libertatea de a studia şi de a munci oriunde în lume, 
comunitatea s-a micşorat mult, din cei 200 de locuitori rămânând în prezent doar 50.”[14] 

 

Luna își încheie astăzi tranzitul său prin zodia Gemeni și Mercur, guvernatorul acestei zodii, 

se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului. Problemele care sunt puse acum în discuție fac 

referire la binele societății, la ceea ce trebuie explorat pentru a ridica nivelul de trai, pentru a 

îmbunătății cunoștințele comunității, pentru a hrăni anumite corelații care să atenueze durerile sociale, 

nemulțumirea de grup sau să anuleze un plan de revolta. Dacă Mercur nu ar fi fost retrograd în această 

perioadă, selecția pe care ar fi putut să o facă acum ar fi administrat, într-un mod cât se poate de 

înțelept și eficient, zona aceasta a destinului personal. Așa, el lucrează cu durerile sociale și munca 

individului trebuie neapărat să fie utilă comunității. Altfel, nu este apreciată, nu este conservată, ci va 

fi încadrată în zona modelor culturale. 

Relația bună pe care Luna o împlinește cu Jupiter, înainte ca Mercur să-și atingă trigonul 

perfect cu Capul Dragonului, arată că problema aceasta a binelui pe care trebuie să-l facem față de 

societate nu este singura complicație a zilei. Avem nevoie să facem un bine și față de familie, și față 

de comunitatea restrânsă, și față de cei cărora le-am declarat dragoste eternă. Cei care trec acum prin 

eșec, pentru că nu degeaba Luna, pe final de tranzit prin zodia Săgetător, împlinește opoziția cu 

Saturn, vor înțelege în această a doua zi a lunii aprilie care sunt neajunsurile majore ale vieții 
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personale, unde nu ar putea, nici în ruptul capului, să schimbe ceva. Forma aceasta de întârziere ar 

putea avea un efect neplăcut asupra sănătății individuale. Relația proastă pe care Lună din Gemeni o 

are cu Chiron din Pești arată că tensiunile peste limita suportabilității, stresul, îngrijorările exagerate 

ar putea să confere individului rezultate neplăcute sau să-i afecteze starea de sănătate. Într-o zi în care 

lucrurile acestea sunt atât de frumos construite sau de atent ordonate, momentul de inversiune face 

referire, pentru prima dată acum, la schemele de sinteză specifice acestei decade. Ceea ce întâlnim în 

această zi reprezintă o inversiune față de ceea ce am parcurs pe finalul lunii martie, adică acțiunile 

concrete ne întorc în trecut, ne cer revizuire, dar nu asupra unor evenimente care s-au consumat foarte 

departe, ci asupra a ceea ce am parcurs în mijlocul lunii martie, iar sintezele de față pe înțelegere, 

emoție și cunoaștere pot merge până la finalul lunii mai. 

Imediat ce Luna a intrat pe zodia Rac puterile individului trebuie subordonate mesajelor foarte 

clare, cele care depind de inspirația continua, de elevare, cele care sunt în concordanță cu promisiunile 

pe care le-am făcut. Aici apare, pentru prima dată în această decadă, o schimbare rapidă de opinie 

care se soldează cu o rezolvare foarte bună pentru individ. Avem șansa, spre finalul acestei zile, să 

nu lucrăm exclusiv pentru comunitate, ci să ne mai bucurăm și de rezultatele obținute pentru sine. 

Astfel, imediat ce Luna a intrat în zodia Rac, în spațiul zilei de 2 aprilie, dar și în următoarele 

zile până în noaptea de 4 spre 5 aprilie, când Luna va intra pe zodia Leu, vom gestiona corect probleme 

legate de identitatea personală și nu ne vom mai simți inferiori pentru că avem un statut sau pentru că 

nu putem face anumite lucruri. Schema aceasta a sintezelor care vor veni spre noi în prima decadă a 

lunii aprilie va avea pe 2 aprilie o mare însemnătate. Va fi important pentru noi dacă oamenii din jur 

sunt puternici sau nu, iar asta pentru investigație, pentru ceea ce avem de făcut de-a lungul acestei 

decade, începând cu ziua următoare, 3 aprilie, când Venus se va afla deja în zodia Pești și va încerca 

să ne atragă atenția asupra sentimentelor care merită investite, care merită împărtășite sau divulgate. 

Prietenia nu este o problemă, compromisul pe care-l facem față de o persoană dragă nu ne 

desprinde de succes, nu ne coboară nici din punct de vedere social, dar nici moral, însă am putea 

crede lucrul acesta în a doua parte a zilei de 2 aprilie când investigăm această problemă de identitate. 

Complicațiile acestea rudimentare pe care am încercat să le explorăm ori să le inventariem în primele 

trei luni capătă acum un rol foarte important și se transformă în realizări de excepție. Nu avem însă 

satisfacția lucrului terminat pentru că Luna se va afla, spre seară, în careu cu Venus retrograd. 

 
„Dispariţia contelui de Konigsmark a schimbat cursul vieţii surorii mai tinere a acestuia, 

Maria Aurora, asigurându-i şi ei un loc în istorie — deşi probabil numai ca notă de subsol. 
In ciuda evidenţelor, Maria Aurora era convinsă că fratele ei rămăsese în viaţă în urma 

dispariţiei din noaptea de 1-2 iulie 1694. Convingerea de nezdruncinat se baza pe prezicerile unui 
horoscop, care spunea că în acel an Philipp va supravieţui nevătămat unui dezastru. Maria Aurora 
a găsit sprijin în Friedrich August, elector al Saxoniei, în al cărui serviciu Philipp ar fi trebuit să 
intre în toamna lui 1694 a ajuns la curtea de la Dresda. 

Maria Aurora era cunoscută pentru frumuseţea şi inteligenţa ei. Printre mulţii ei admiratori 
se numărau doi duci, unul în vârstă de 60 de ani, celălalt un tânăr de 17. Filozoful francez Voltaire, 
născut în anul care s-a dovedit fatal pentru familia Konigsmarck, avea să o laude mai târziu, 
numind-o „femeia cea mai celebră a două secole“. 

Tânărul elector al Saxoniei nu a reprezentat o excepţie printre bărbaţii care s-au 
îndrăgostit de Maria Aurora la prima vedere. După o perioadă pe care un biograf a numit-o 
„scurta rezistenţă“, Maria Aurora a cedar curţii lui înflăcărate şi, în octombrie 1696, a dat naştere 
fiului lui Friedrich August. Cu toate acestea, de-abia în 1711 electorul şi-a recunoscut fiul şi i-a 
permis să poarte numele de Hermann Maurice, conte de Saxonia. În 1720, Hermann Maurice a 
intrat în serviciul Franţei, ajungând să primească în timp cel mai înalt grad militar.”[14] 
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Poate, unora, ziua de 3 aprilie nu li se va părea chiar atât de importantă, chiar atât de valoroasă 

și nici atât de profundă. Întoarcerea lui Venus retrograd din Berbec în Pești arată întoarcerea la povești 

de dragoste mai vechi, la probleme legate de muncă, de remunerație, răsplată, adică la probleme legate 

de respect față de ceea ce reprezintă omul, față de ceea ce am spus că reprezintă, am declarat că 

apreciem la cineva din 

preajmă. Rolul acesta 

afectiv, emoțional se 

poate transforma, în 

cazul unora, în dovezi 

de mândrie, de trufie, 

creând situații foarte 

complicate care nu se 

poate rezolva peste 

noapte. Avem șansa 

acum, pe 3 aprilie, să 

vedem că lucrurile se 

împart după plăcere, 

după ușurința cu care 

înțelegem problemele 

celorlalți sau după 

atenție. Unii vor avea 

puterea să se implice 

în tot felul de 

experimente, să arate 

că sunt solidari cu 

problemele celorlalți, dar să facă lucrul acesta cu o oarecare răceală, cu o distanță, deși faptele lor nu 

sunt, în esență, greșite.   

Poveștile frumoase ale zilei de 3 aprilie se referă la dificultatea de a înțelege că întotdeauna 

de-a lungul vieții există multiple variante de alegere. Acum, în momentul de față, avem capacitatea 

să alegem cu inima, cu sentimentul, chiar dacă am putea foarte ușor să greșim. Nu degeaba Venus 

este retrograd, nu degeaba în această perioadă suntem pătimași sau nemulțumiți de tot ceea ce se 

întâmplă în jur. Avem șansa ca această poveste de dragoste pe care vrem să o retrăim să ne reconfirme 

un singur lucru: o frustrare mai veche. Asta nu înseamnă că experiențele de-acum sunt greșite. Sunt 

altfel decât am crezut, sunt altfel decât ne așteptăm, diferite față de etaloanele la care le raportăm. 

Avantajul a ceea ce avem de parcurs în prima parte a zilei de 3 aprilie ține mai curând de 

accesul la intuiții complicate. Nu ne reîntoarcem la probleme mai vechi doar pentru că acolo, sus, în 

ceruri, cineva se plictisește și a hotărât că trebuie să ne vadă cum trecem de mai multe ori peste aceeași 

problemă, cu aceeași minte și cu același sistem de valori. Avem nevoie acum să învățăm ceva din 

această reevaluare și lucrul cel mai important la care avem acces acum este legat de succesul fals în 

care am crezut. Dacă Venus nu ar fi fost retrograd și ar fi intrat în zodia Pești din zodia Vărsător, nu 

din Berbec, așa cum se întâmplă acum, atunci nu s-ar fi pus problema investigării succesului fals, ci 

al celui care ne oferă, pe lângă o recunoaștere socială, și multă satisfacție personală. Acum, însă, 

revizuirea se face doar în acest registru îngust. 

S-ar putea să descoperim în ziua de 3 aprilie că ne place să vorbim, să spunem lucruri în care 

am crezut, să cerșim atenție din partea celorlalți, să îi obligăm pe cei pe care îi iubim să se comporte 

într-un mod convenabil pentru noi înșine. Lucrurile acestea fac parte din achizițiile pe care trebuie să 

le investigăm în această perioadă, fac parte, atât din viața laică, dar și din cea spirituală. Cel care are 

calitatea necesară încât să nu readucă în prezent probleme legate de merite exagerate, acele 

complicații care, în mijlocul lunii martie au fost dominate de o anume slăbiciune, de pierderea 

încrederii în sine sau au fost zdruncinate de faptul că, la momentul respectiv, nu am avut încrederea 

necesară, va reuși să se sustragă problemelor de acum și să vadă foarte departe, va reuși să nu își 

folosească experiențele mai vechi pentru a reconfirma problemele prezentului. Pentru acești oameni, 
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prietenii nu sunt obligați să facă nimic, nu sunt constrânși să privească foarte departe, nu sunt vinovați 

de nimic. Avem ocazia în ziua de 3 aprilie, când se va împlini și faza de Primul Pătrar, să înțelegem 

ce ar trebui să facem pentru a ne elibera de probleme. Cei care sunt foarte puternici vor vedea că 

există o soluție comună mai multor probleme. Cei care nu au reușit încă să atingă acest stadiu, vor 

lua problemele pe rând și le vor aplica, succesiv, soluția, pentru că, abia la sfârșitul tranzitului Lunii 

prin zodia Rac, adică în noaptea de 4 spre 5 aprilie, ar putea să vadă ca au existat probleme cărora li 

s-ar potrivit o singură soluție. Acum testăm sau, din prudență, aplicăm tot. 

Un alt lucru foarte folositor acum este cel legat de sentimentul prieteniei. Intrarea lui Venus, 

prin retrogradare, în zodia Pești ne reînvie sentimentul de prietenie, dar îl limitează pe acesta doar la 

sentimentele foarte profunde. Pentru că trăim într-o societate care nu promovează aceste sentimente, 

este puțin probabil să fim mulțumiți de ceea ce vom descoperi acum, nu pentru că nu am avea prieteni 

devotați, în mod sigur printre prietenii declarați ar putea fi și persoane care sunt devotate acestui 

sentiment, ci pentru că retrogradarea lui Venus aduce insatisfacție în orice tip de acțiune și, înainte 

de a ne gândi dacă merităm sau nu, lansăm pretenții ce se vor dovedi nerealiste. 

 
„O pacientă tânără şi drăguţă i-a spus destul de prozaic psiho- terapeutului ei că fusese 

sedusă şi abandonată de un bărbat la sfârşitul săptămânii trecute. Era genul tipic de bărbat care 
fusese foarte afectuos, romantic şi şarmant până când ajunsese în pat cu femeia, dispărând apoi a 
doua zi, cu un zâmbet arogant pe chip. Şi, ca să pună capac la toate, a sunat-o câteva zile mai 
târziu să-i spună că se hotărâse să plece din oraş şi să se stabilească în vest. 

— Ce-aţi spus când v-a zis asta? a întrebat terapeutul. 
— I-am spus că o să-mi fie dor de el, a răspuns pacienta în maniera ei realistă, dând din 

umeri. 
— Cum vă simţeaţi? 
— Tristă. 
— Doar tristă? Nimic altceva? 
— Nu, doar tristă. De ce? 
Terapeutul s-a trezit că se simţea furios pe acest bărbat pentru că o amăgise pe pacientă şi a 

izbucnit brusc, mânios: „Trebuia să-i fi spus «La revedere, nesimţitule şi călătorie sprâncenată!»". 
Dezvoltase o identificare narcisică contratransferentială cu ea şi avusese astfel un acting out; 

intensitatea reacţiei sale şi a comportamentului său a fost în detrimentul situaţiei terapeutice,  
făcând-o pe pacientă să se simtă şi mai necorespunzătoare. Şi-a ieşit din rolul analitic, din 

cauza sentimentelor sale protectoare faţă de pacientă şi a urii sale faţă de oamenii înşelători, 
ambele înrădăcinate în trecutul său. Acest lucru l-a făcut să se identifice cu situaţia dificilă a 
pacientei şi să reacţioneze cu furie narcisică, de parcă el însuşi fusese respins. 

— Cred că ar fi trebuit să spun asta, a răspuns ea apăsat. Sunt chiar proastă uneori. Nu mă 
gândesc niciodată la astfel de lucruri. 

— Nu, nu cred că sunteţi proastă, a răspuns rapid terapeutul, redobândindu-si calmul. 
— Ba da, sunt. 
— E greu să te gândeşti la ce să spui când eşti rănit. 

— Nu, pur şi simplu sunt proastă, a spus ea, retrăgându-se din ce în ce mai mult într-o 
atitudine masochistă, cuprinzându-se cu braţele, uitându-se în jos. Asta sunt eu; sunt prea proastă 
să spun ce trebuie. Întotdeauna am fost aşa şi întotdeauna voi fi.”[11] 

 

Poate, în contextul săptămânii 3 - 9 aprilie 2017, relația aceasta proastă a Soarelui cu Junon, 

înclinație aceasta către a deforma adevărul sau către a susține ceea ce este instabil și nedrept va fi 

încadrată altfel, după cum vom vedea la momentul potrivit. Acum însă careul dintre Soare și Junon 

ne lansează avertismente despre lucrurile greșite pe care le-am făcut în mijlocul unei martie și care 

acum, la judecata pe care ni se par de referință pentru primele trei luni. Această relație proastă a 

Soarelui cu Junon pune în dificultate ambiția personală, ne aduce în fața unor riscuri pe care le 

evaluăm foarte greu sau pe care le evaluăm greșit, ne pune la îndoială prieteniile declarate, ne vorbește 

despre șansele la care nu mai avem acces sau despre probleme atât de ciudate sau care au devenit 

foarte ciudate prin caracterul radical al celor care ni l-a adus la cunoștință. 

În prima jumătate a zilei, Luna, aflată deja în plin tranzit prin domiciliul, are de trecut printr-

o relație de careu cu Jupiter. În consecință, Luna se implică astfel într-o cruce cosmică pe semne 
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cardinale care face acum trimitere la o nedreptate ce ne-a afectat propriul patrimoniu. Acest 

patrimoniu nu este doar al nostru, ci și al comunității deci nemulțumirea de acum seamănă cumva cu 

nemulțumirea unui grup, încadrându-se perfect într-o revendicare colectivă. 

În consecință schema aceasta face trimitere la iubirile trădate, la sentimentele împărtășite, cele 

care sunt acum judecate ca și cum, peste noapte, devin un exponent ale unei nedreptăți sociale. Deși 

există alte principii ale rezonantei care i-au adus pe oameni în acest grup, care îi țin acolo și motivează 

să participe la activități comune, nemulțumirea este elementul care le arată acum că sunt la fel. Poate 

nu le convine, poate nu le este pe plac sau chiar îi enervează, dar acesta este adevărul. Cei care 

lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor privi cu o oarecare 

teamă adevărul zilei de 4 aprilie pentru că s-au mai întâlnit cu acesta și în mijlocul lunii martie, au 

mai lucrat cu aceste informații și la începutul lunii februarie, iar rezultatul a fost la fel. Acum se 

reîntâlnesc cu eșecurile trecutului și observă că au aceeași abordare. Ceilalți oameni însă vor repeta 

nu doar episodul, ci și reacțiile. 

Ceea ce este important de semnalat pe 4 aprilie ține mai curând de fluctuația sentimentelor. 

Poveștile frumoase nu mai au acum impact, ci ar putea fi chiar respinse, considerate inadecvate sau 

neconforme cu ceea ce ne-am dorit de fapt. Careul dintre Soare și Junon nu poate fi acoperit de 

unghiurile bune pe care Luna le formează cu Chiron și cu Venus din Pești. Experiențele frumoase pe 

care le invocăm acum nu ajută să depășim riscul momentului, nu ne oferă posibilitatea de a fi 

avantajați dintr-un punct de vedere social, nu ne oferă șanse constructive și nu ne ajută să ne formăm 

un caracter puternic. Am putea, cel mult, să obținem anumite avantaje personale, dar la nivel de 

societate acestea vor fi ignorate. 

Cu alte cuvinte, momentul zilei de 4 aprilie le vorbește oamenilor despre o problemă de 

comportament ce ar putea să devină mult mai vizibilă decât a fost în situații anterioare când ne-am 

mai întâlnit cu așa ceva. Dacă evenimentele anterioare au fost cumva dominate de armonia unei vieți 

de familie vom considera pe 4 aprilie că aceasta este fericirea care ne-a lipsit, că numai acolo ne 

putem întâlni și numai prin impactul a ceea ce ne vine din această zonă renunțăm la minciună. 

Desigur, 4 aprilie nu este o zi în care oamenii sunt, prin definiție, mincinoși, ci una care 

abordează adevărul ca o formă de terapie. Cei care sunt cultivați, oamenii profunzi vor încerca să nu 

evite adevărul considerând că, dacă sunt sinceri, oricât de riscant ar fi, au mai mult de câștigat. Ceilalți 

oameni vor încerca să ocolească adevărul brutal, cel care ar putea să producă în sufletele celorlalți 

același impact negativ care l-a produs în sufletul celui care se plânge, care invocă nedreptățile 

trecutului. Apoi, mai sunt și revendicările pe care oamenii le pot lansa acum pentru că nu se pot 

controla, pentru că sunt împinși să spună, să gândească, să impună celorlalți condițiile pe care le 

gândesc, să redeschidă o rană care, dacă ar fi fost lăsată așa, s-ar fi vindecat. 

 
„TUSE  
Tusea este un simptom minimalizat, de multe ori ignorat Totuşi ea arată o iritare; aceasta 

poate fi la nivelul gâtului sau al plămânilor şi trăiesc o tensiune nervoasă care mă irită şi de care 
vreau să mă eliberez. Este posibil să mă simt sufocat într-o situaţie, de către o persoană, pe care 
nu o suport Mă simt frustrat, îmi vine să ţip, să îmi "scuip” suferinţa, dar educaţia mea mă 
împiedică să fac acest lucru. Prin tuse reuşesc să mă eliberez de emoţiile mele, să resping ceva care 
mă deranjează, ceva ce nu mai vreau. Poate fi vorba despre singurătate, nefericire, tristeţe, 
neînţelegere, frustrare etc. Uneori am nevoie să tuşesc, chiar mă forţez, deoarece simt ceva blocat 
în gâtul meu. Este vorba, de obicei, de ceva ce nu pot exprima, de teamă de reacţia celorlalţi. Tusea 
apare atunci când văd că pot fi deposedat de ceva. Pentru că vreau să păstrez totul pentru mine, 
corpul meu reacţionează "respingând inamicul" cu această tuse. Tuşea este uscată (iritativă) 
atunci când sunt iritat şi îi critic pe cei din jurul meu, pe care nu ii mai suport. Atunci când sunt 
nervos, sub tensiune, pot să dezvolt un tic, care constă într-o tuse care îmi ascunde jena, tensiunea 
sau nervozitatea. Tuşea poate persista atunci când m-am certat cu cineva şi nu am rezolvat situaţia 
sau când vreau să obţin atenţia celorlalţi. Există ceva blocat în gâtul meu, dar mai degrabă, eu mă 
simt blocat într-o situaţie. Mă revolt într-un mod subtil. Ezit şi în loc să spun într-un mod direct şi 
ferm ceea ce am de spus spun doar câteva cuvinte. Tusea umedă, care este însoţită de secreţii, pare 
a avea o semnificaţie mai profundă. Tuşea convulsivă exprimă ranchiuna şi uneori capriciile mele, 
pe care nu le pot exprima decât într-un mod violent, deoarece sunt foarte iritat. 
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Acceptând să recunosc ceea ce mă irită (poate fi vorba despre un aspect din mine pe care 
îmi este greu să îl accepţi tuşea va dispărea. Dacă persistă, înseamnă că nu reuşesc să mă eliberez. 
Este bine să îmi acord timp pentru a rezolva situaţiile care mă irită şi să mă simt mai bine cu cele 
pe care trebuie să le accept.”[5] 

 

Fie că ne convine sau nu, există oameni cărora le place să li se atribuie un rol foarte important 

în grupul de apartenență sau le place să li se spună că sunt ființe curajoase, că au opinii care, prin 

conținutul lor agresiv sau categoric, devin elemente de referință pentru o comunitate ce are nevoie de 

transformare. Aceasta este o altă minciună pe care oamenii trebuie să o exploreze în 5 aprilie. Desigur, 

schema aceasta are rădăcini puternice în mijlocul lunii martie și, prin intermediul ei ne întoarcem 

către vibrațiile lunii februarie, în special primele două decade.   

Toate evenimentele specifice acestei zile se vor consuma în prima jumătate a sa, adică această 

formă de curaj care ne agasează sau încearcă să ne creeze impresii proaste ne îndeamnă să vânăm tot 

ceea ce am putea să obținem acum, 

încă de dimineață, până în mijlocul 

zilei și să ni se pară că acest interval 

este foarte obositor, enervant sau 

epuizant. Minciunile din această 

perioadă sunt concentrate și le ele 

fac referire oamenii care nu acceptă 

refuzul, la ființele care se bazează 

foarte mult pe promisiunile de bun-

simț ale celorlalți, dar, când se pune 

problema să reproducă modelul 

acesta care le avantajează, care le 

favorizează ori care le creează 

sentimentul de siguranță, spun că 

nu pot. Pentru că trecerea Lunii pe 

zodia Leul aduce oamenilor o stima 

de sine foarte ridicată, o putere în a-

i încadra sau extrage din 

experiențele proprii doar ceea ce îi avantajează, persoanele acestea care abuzează de încrederea 

celorlalți nu vor fi prea ușor pus la punct de ceea ce li se întâmplă pe 5 aprilie. Dacă vor conștientiza, 

totuși, niște tulburări, dacă își vor recunoaște niște defecte, o vor face doar ca idee, doar ca titlul 

informativ, doar ca informație, fără a fi nevoie să își adapteze comportamentul. Aceasta este, de altfel, 

și drama momentului, de aici pot apărea atât probleme legate de interacțiunile cu cei din comunitate, 

atât probleme profesionale, dar și cele de familie. Sinceritatea are acum un rol foarte important și nu 

trebuie să spunem lucruri foarte profunde, nu trebuie să invocăm motive geniale pentru a spune 

adevărul și, în același timp, a fi ființe complexe. Este suficient să spunem adevărul, iar dacă anturajul 

nu vede profunzimea lui, nu vede că activăm pe mai multe planuri în același timp și conștient, este 

problema sa. 

Ca o consecință, argumentele zilei de 5 aprilie s-ar putea să fie mult prea complicate, 

abundente sau sufocante pentru persoanele lacome care, neavând alte preocupări, cred că dacă se 

implică de zona aceasta a exercițiului mental au și puterea necesară se îndeplinească toate condițiile 

reușitei. Nu este suficient să fii preocupat pentru a avea succes. Având această convingere a faptului 

că sunt ființe cu totul remarcabile nici nu-și mai pun problema dacă trebuie să-și controleze o criză 

sau nu. Evenimentele sociale în care se implică aceste persoane nu sunt foarte edificatoare referitor 

la calitatea faptelor lor. Aceste evenimente sociale devin complexe și, tocmai pentru că momentului 

prezent îi lipsește simplitatea, minciuna aceasta se poate ascunde în mai multe unghiuri, poate ocupa 

mai multe colțuri, se poate așeza pe mai multe scaune și închide concomitent mai multe ferestre. 

Avem neapărat nevoie să protejam adevărul în 5 aprilie pentru că evitarea sincerității de acum 

duce spre imoralitate, spre aroganță ori spre naivitatea care nu poate hrăni pe viitor decât complicații 

sociale obositoare. Apoi, mai există o componentă care derivă de aici. Oamenii ar putea să devină 
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foarte triști pentru că minciunile se vor termina, creativitatea în ceea ce privește neadevărul s-ar putea, 

la un moment dat, să atingă punctul final și hoțul să nu mai aibă de unde fura. Cel mai bine este să 

abordăm sinceritatea cu maximă responsabilitate, să fim puternici prin sentimentele pe care le avem, 

chiar dacă ele nu sunt profunde, să nu le ducem pe acestea spre frustrare și să credem în noi înșine 

prin ceea ce suntem în momentul acesta, nu prin ceea ce ne închipuim sau prin ceea ce credem că ar 

trebui să reprezentăm pentru ceilalți. Toate aceste proiecții sunt demne tot de minciuna care ar putea 

să ne ducă la deziluzie. 

 
„Unii oameni cred că Pământul este o sursă naturală de energie care se manifestă ca un câmp 

magnetic, sau ca un curent electric. Despre această putere nevăzută se consideră că poate să 
afecteze capacităţile corpului uman, chiar să dea naştere unor reacţii biochimice, atunci când 
oamenii se află în apropierea principalului punct energetic a Pământului. Aceste arii înzestrate cu 
capacităţi energetice particulare şi extraordinar de puternice sunt cunoscute şi sub denumirea de 
vârtejuri. Mulţi adepţi ai acestei teorii sunt de părere că zonele furnizează fiinţei umane energii 
benefice, despre care se spune chiar că pot întinerii. Ca o dovadă în sprijinul acestei teorii se poate 
invoca faptul că la popoarele antice speranţa medie de viaţă era mult mai mare. Despre aceste 
popoare se spune că ştiau să folosească energiile naturale, că îşi construiau aşezările în anumite 
locuri, acolo unde existau importante cantităţi de energie. Astfel de puncte ar fi complexul 
Stonehenge, Marea Piramidă de la Giza şi Nazca. 

Cu cât ideea energiilor geofizice cuantificabile se dezvoltă din ce în ce mai mult, priza 
acestui subiect în rândul publicului creşte în progresie geometrică, alimentînd imaginaţia. 
Conceptul liniilor energetice are o bază semnificativă, atât din punct de vedere istoric, cât şi din 
punct de vedere arheologic. Teoria energiilor pământului a fost fundamentată pe filosofiile Noii 
Ere. Mulţi pasionaţi ai genului au studiat subiectul din punct de vedere ştiinţific, în ciuda faptului 
că, prin anii ’60, ’70 a generat multe idei „hippy”. Numeroşi oameni fac legătura între energiile 
pământului, liniile energetice şi însuşirile mistice, şi au, din punct de vedere ştiinţific, o oarecare 
dreptate. Cu toate acestea, ştiinţa nu este de acord cu pasionaţii genului atunci cînd se aduce în 
discuţie cea mai puternică dovadă în sprijinul teoriilor ennunţate mai sus. Cercetătorii empirici 
susţin că ei pot colecta energie pură şi foarte puternică din multe dintre locurile sacre, iar acesta 
este un fapt la fel de credibil ca şi existenţa căutătorilor. Descoperitorii de energii pământeşti susţin 
că cele mai importante centre de putere sunt toate zonele cu mare încărcătură de ioni negativi, 
acolo unde există un câmp/flux electric, magnetic şi electromagnetic neobişnuit. Căutătorii de 
energii pământeşti denumesc întregul fenomen „anomalii geofizice”, lucru cu care comunitatea 
ştiinţifică nu este de acord. Cu toate acestea, mulţi oameni de ştiinţă nu exclud posibilitatea 
existenţei unor surse de energie naturală neconvenţională, dar nu acceptă faptul că multe dintre 
aceste calitati trebuie puse pe seama energiei pământului.”[7] 

 

Evenimentele astrale aferente zilei de 6 aprilie sunt destul de complicate, pe de o parte, Marte 

va avea de împlinit un trigon cu Pluton și activitățile personale vor fi privite acum la un alt nivel, ca 

și cum partenerii cer mai multe rezultate, patronii se așteaptă ca angajații să facă de la sine ore 

suplimentare, să muncească mai mult, să fie mult mai atașați de devizele firmei, iar părinții urmăresc 

să obțină acum primele rezultate de pe urma educației copiilor sau să treacă într-o altă etapă a 

dezvoltării lor. 

Apoi, mai există un aspect destul de complicat care trasează, până pe 25 august, direcții 

delicate. Este vorba despre inițierea mersului retrograd al planetei Saturn. Există o experiență pe care 

încercăm să o adaptăm la nevoile de acum, există o forță socială care ne arată că, într-o direcție, 

lucrurile au fost etapizate corect și constant, iar în cealaltă, să observăm o întârziere care va cere o 

reevaluare, adică să înțelegem că mai avem mult de mers până să ajungem la destinație. Pentru că 

lucrurile acestea se consumă într-o zi în care Soarele și Luna sunt în trigon, înțelegem că suma 

evenimentelor nu va fi deloc modestă. Dacă se pune problema unor complicații de natură materială, 

sinteza decadei, cea care ne cere reevaluarea episoadelor care s-au consumat la mijlocul lunii martie 

și la începutul lunii februarie, apasă asupra conștiinței individuale prin lucrurile bune care nu s-au 

finalizat încă ori care nu sunt acceptate de comunitate. Dacă se va pune problema unui exercițiu 

mental, sa învățam mai multe de la ceilalți, să trecem într-o nouă etapă a unui curs de calificare, să 

mergem mai departe cu un efort, să acceptăm privațiuni sau decepții de dragul evoluției, atunci 
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oamenii vor avea sentimentul că merg pe sârmă, că trebuie să îndeplinească anumite condiții destul 

de stricte pentru a fi acceptați, tolerați sau pentru ca valorile lor personale să nu intre în criză. 

Dintre toate aceste aspecte, inițierea mersului retrograd al lui Saturn pare să fie unul dintre 

cele mai dificile. Nu este dificil pentru că, în general, retrogradarea acestei planete le vorbește 

oamenilor despre responsabilitate și despre analiza propriilor erori pentru a le repara sau pentru a le 

înlocui cu calități, ci pentru că în contextul acesta există o mare șansă ca un defect să fie văzut ca o 

calitate doar pentru că anturajul pune o mare presiune pe individ și doar pentru că în momentul acesta 

de confuzie al primei decade a lunii aprilie viața pare foarte dificilă. S-ar putea ca pe parcursul acestei 

retrogradări viziunea de ansamblu să se schimbe, achizițiile să capete o nouă valoare, severitatea vieții 

să nu mai fie așa cum este creionată acum, dar deja a fi prea târziu. Dacă nu ne vom abține acum, mai 

târziu va fi foarte greu. 

Apoi, retrogradarea lui Saturn mai are o componentă, o particularitate, un element de sine 

stătător ce a fost vizibil de fiecare dată când, în tranzitul său prin Săgetător, această planetă a avut și 

o retrogradare. Este vorba despre teama de singurătate, de a trăi fără prieteni, fără oameni cu care să 

discute în limba pe care o preferă, să abordeze subiectele preferate, să-și permită derapajele pe care 

individul nu și le-a permis altădată sau cu alte persoane. Dacă nu este îndeplinită această condiție 

toate această presiune a retrogradării lui Saturn accentuează caracterul dificil al vieții și îi pune pe 

oameni să refuze complet un talent, o înțelegere, anumite contracte semnate în mijlocul lunii martie. 

Doar prin această respingere se poate vorbi despre dezamăgiri venite din partea prietenilor, altfel 

aceste dezamăgiri sunt văzute ca fiind banale. Dacă individul refuză, aceste dezamăgiri sunt 

accentuate. 

În a doua parte a zilei, când Luna se va afla într-un trigon cu Uranus, acest aspect dificil al 

vieții va putea fi cumva pigmentat cu ambiții scurte, care nu vor putea să înlocuiască dezamăgirile 

sociale, cele definite de eșecul grupului. Vorbim aici despre legături între generații, despre capacitatea 

de a compara de la un nivel foarte înalt pentru a interacționa cu ființe care trăiesc în alte medii, care 

au probleme financiare, care au experimentat ceea ce noi nu am cunoscut până acum, care au patimi 

ciudate, care se sufocă atunci când nu primesc ceea ce cer, care au probleme cu mobilitatea. Oamenii 

aceștia arată că depinde foarte mult de dificultatea vieții, că greutățile pe care le au sunt definite de 

un factor uman care nu dorește să le schimbe. În consecință, aceste elemente care definesc valorile 

individuale sunt acum în criză. 

 
„În epoca modernă, numele lui Michel de Nostradamus este asociat exclusiv cu profeţiile 

despre apocalipsă. Concludentă în acest sens este monumentala sa lucrare Secolele, o colecţie în 
jur de 1.000 de strofe sau catrene. Nostradamus credea că, prin intermediul studiului astrologiei, 
combinat cu o călăuzire divină, era capabil să vadă viitorul. Folosea meditaţia, şi halucinogenele 
pentru a-şi stimula imaginaţia. Prima parte a Secolelor a fost publicată în 1555 - autorul folosea 
un limbaj vag şi bizar pentru a scăpa de acuzele de vrăjitorie. Versurile au fost scrise într-o 
franceză combinată ocazional cu latina, greaca şi italiana, iar în prezent multe persoane pretind 
că le pot descifra, Nostradamus fiind ridicat la rangul de profet al celor ce vor veni. Aceşti 
entuziaşti au fost avantajaţi de cunoaşterea ulterioară a evenimentelor şi de posibilitatea asocierii 
acestora cu textul său. Câteva dintre predicţiile făcute la sfârşitul secolului XX, referitoare la 
începutul noului mileniu pot fi verificate. Aşadar, cât de bine a prevăzut el evenimentele? 

Probabil cel mai celebru exemplu invocat de entuziaşti îl constituie anticiparea celui de-al 
Doilea Război Mondial. Textul în sine, luat din Secolul 2, Catrenul 24, are următoarea traducere: 

Bestii feroce avide vor trece râurile, 
Marea parte a regiunii va fi impotriva lui Hister. 
Intr-o cusca de fier îl va atrage maretul, 
In timp ce copilul Germaniei nu observă nimic. 
Adepţii lui Nostradamus sugerează că ,Hister - este Hitler, ,bestiile feroce - sunt trupele 

naziste invadatoare, avide - de putere, dar naţiunea germană, care îi urmează orbeşte, fără să 
înţeleagă pe deplin evenimentele, va fi îngenuncheată. 

Există ceva adevăr în această interpetare, însă scepticii subliniază că nu se face referire la 
nicio dată, iar termeni ca bestii feroce - şi măreţul - sunt în mod special ambigue, iar Hister este, 
de fapt, o regiune de lângă Dunăre şi nu Hitler. 
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Totuşi, alte catrene din text apropiate de acesta menţionează alte detalii importante despre 
război şi documentele personale ale lui Hitler atestă că s-a născut lângă Dunăre. Aşa că, poate, 
privită în ansamblu, scrierea lui Nostradamus. 

În ultimii ani, noul mileniu şi atacul de la World Trade Center au sporit interesul faţă de 
opera lui Nostradamus. Probabil cea mai memorabilă figură menţionată în versurile despre care 
se pune că sunt legate de această perioadă este aceea a lui Mabus - sau Maddas. Se spune că 
această persoană este următorul mare rău. În anii ’90, mulţi dintre cei ce l-au citit pe Nostradamus 
au susţinut că era, fără îndoială, numit Maddas, care se întâmplă să fie chiar, Saddam scris invers, 
aşadar, era clar pe cine vizau ei. Totuşi, după 11 septembrie, numele a fost ortografiat spre Mabus, 
care reprezintă o anagramă pentru Usam B. În timp ce eu scriu aceste rânduri, entuziaştii care-i 
interpretează opera nu sunt foarte siguri care răufăcător din Orientul Mijlociu este cel vizat de 
profet. 

După atacul de la World Trade Center, au apărut numeroase aşa-zise versuri ale lui 
Nostradamus în mass media, ceea ce a stîrnit nedumerire şi a dus la creşetera scepticismului faţă 
de opera lui, printre cei care puneau sub semnul întrebării spiritul vizionar al lui Nostradamus. Şi 
este păcat, mai ales că există argumenent solide în sprijinul afirmaţiei că Nostradamus a prevăzut 
moartea lui John F. Kennedy, prăbuşirea comunismului, Revoluţia Franceză şi dezastrul navetei 
spaţiale Challenger. Însă scepticii vor invoca întotdeauna limbajul vag, lipsa datelor clare și 
avantajul de a cataloga evenimentele din prezent raportîndu-se la trecut. Pentru cei interesaţi, 
facem precizarea că el a prezis sfârșitul lumii în anul 3797. 

Bineînţeles că și în vremea sa au existat oameni care credeau în abilităţile lui, medicale sau 
de altă natură. Regina Franţei, Catherine de Medici, i-a cerut să-i realizeze horoscopul soţului ei 
Regele Henric al II-lea și, în anul 1564, el a fost numit medicul de curte al Regelui Charles al IX-lea 
al Franţei. Ultima sa predicţie s-a adeverit la 2 iulie 1556. Cu o zi înainte, când pleca de la o 
întrevedere cu preotul său, se crede că faţa bisericească ar fi spus „Pe mâine”, la care Nostradamus 
a răspuns „Nu mă vei găsi viu la răsăritul soarelui”. După cum era de așteptat, predicţia i s-a 
adeverit. Se spune că trupul i-a fost îngropat alături de un document care traduce profeţiile sale în 
predicţii mult mai clar definite. Poate că acesta ar putea să pună capăt controversei asupra 
calităţii viziunilor sale.”[7] 

 

Pe 7 aprilie Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Leu, lăsând în urmă anumite probleme 

de conduită despre care am spus în gura mare că ne vin dintr-un trecut întunecat, că sunt, de fapt, 

probleme de comportament transmise din generație în generație sau la care am apelat pentru că așa a 

fost conjunctura, pentru că am fost constrânși. Lucrurile s-ar putea în această zi să intre într-un ușor 

derapaj și schimbările în această balanță a valorilor să afecteze din nou raporturile sociale. Pentru că 

trecerea aceasta din Leu în Fecioară a Lunii se realizează de dimineață și tot dimineață Luna va trece 

prin conjuncția cu Capul Dragonului, inițiind un ciclu draconitic, cu supervizarea planetei Saturn ce 

trimite, din Săgetător, un trigon minunat către Capul Dragonului, avem motive de speranță, avem 

disponibilitatea necesară și convingerea că lucrurile vor ieși din acest derapaj și vor intra pe făgașul 

normal. De această dată ele nu vor intra de la sine pe făgașul normal, ci avem nevoie să punem puțină 

ordine în gânduri și, pe baza acestei ordini, pe baza unei discipline vizibile să luăm anumite decizii și 

abia acestea să încline cumva către echilibru și către liniște. Având în vedere că ultimul aspect al zilei 

este o relație proastă a Lunii cu Lilith, anumite particularități s-ar putea să iasă din această schemă 

frumoasă. Luna neagră se află în această perioadă pe zodia Săgetător și afectează doar acele impulsuri 

frumoase care ar putea să ne ducă spre performanță, celelalte fiind ignorate sau, mai exact, nu vor 

trezi interesul forțelor antagonice, nu vor atrage atenția unor puteri opuse. Schema aceasta în care 

activează și Luna pe primul segment al zodiei Fecioară ne arată acum că avem libertatea să ne ocupăm 

de lucruri mici, de cele care nu se întind pe o perioadă mare de timp, care nu mobilizează nici măcar 

un volum mare de energie sau de putere. Pentru că acum se inițiază un nou ciclu draconitic, valorile 

acestea sufletești au nevoie să pornească de la o cotă minimă, dar să ajungă la un nivel foarte înalt. 

Asta înseamnă că această regulă care vine din partea Lunii negre, prin care elementele mici sunt lăsate 

în pace, fiind încărcate doar cele importante, se aplică doar acum, doar pe 7 aprilie.   
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Tot este bine pentru că avem ocazia să folosim relația bună a Lunii cu Mercur pentru 

clarificări, pentru a evalua în funcționarea unui bun, pentru a-i schimba locul în casă, pentru a trece 

cu această funcționare într-un alt sector și să ne îmbogățim experiențele sau nivelul de înțelegere. 

Poate, dacă nu am fi atât de 

pătimași sau poate dacă nu am 

fi atât de lacomi, bucuriile 

acestea mici ar putea, atunci 

când și forța negativă a Lunii 

negre scade puțin în intensitate, 

să se unească și să activeze pe 

un nivel superior, într-o altă 

balanță a valorilor, adică printr-

un caracter practic mult mai 

vizibil și să se treacă de la 

particularizare la generalizare și 

viceversa fără pericole. 

Simțurile însă ne păcălesc și cei 

care nu au o memorie foarte bună sau care nu pot lucra cu informații răspândite pe un interval mai 

mare de timp vor face acum confuzii pornind de la impresiile pe care le-au avut despre oameni, despre 

viață, despre evoluție, progres având drept bază în aceste observații doar ceea ce s-a consumat pe 

finalul lunii martie. Ar fi prea puțin să facem o generalizare doar pe baza acelor informații pentru că 

viitorul pe care dorim să-l construim nu ar putea să fie solid, ci s-ar comporta ca și cum am vrea să 

creștem într-un ghiveci mic un copac secular. În această reprezentare, în acest exemplu, lăcomia va 

fi cea care îi va îndemna pe oameni să depășească o limită a normalității, a bunului simț, adică să 

creadă că este posibilă întâlnire unei situații anormale. Tot lăcomia îi face pe unii să aibă rezerve că 

aspirațiile pe care le au, chiar dacă nici nu mai ajung să și le inventarieze, ar putea să nu fie niciodată 

împlinite. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta al zilei de 7 aprilie poate face referire la o reformă, dar nu 

la una făcută cu tristețe, doar pentru că pornește de la o limită inferioară, nu abordată cu frică doar 

pentru că trebuie să muncim din nou pentru realizările pe care ni le dorim. Dezamăgirea nu face decât 

să schimbe balanța valorilor. 

 
„Persoanele care se află în terapie întreabă deseori: „De ce sunt deprimat?", „De ce mi se 

întâmplă asta?" sau „De ce eu?" Când procedează aşa, trebuie să mărturisesc că deseori nu ştiu 
răspunsurile, deoarece câteodată acestea sunt nişte întrebări la care nu avem răspunsuri. 

Unul dintre personajele mele favorite de desene animate, Hagar cel Groaznic, oferă cel mai 
bun răspuns pe care îl ştiu la întrebarea: „De ce eu?" Hagar este naufragiat singur pe o insulă 
pustie şi stâncoasă. Valuri se sparg neostoit de ţărm. Cerul e plin de nori prevestitori, negri, iar 
fulgerele străpung ameninţător de deasupra. Hagar se uită spre ceruri şi întreabă: „De ce eu?" 

Următoarea secvenţă este identică. Hagar stă singur pe aceeaşi insulă stâncoasă. Barca sa 
rămâne naufragiată pe acelaşi ţărm. Valuri se zdrobesc de aceleaşi stânci. Fulgere luminează din 
aceiaşi nori negri. Singura diferenţă este că un mic balon coboară sub nori, iar pe el scrie: „De ce 
nu?" 

Deşi a şti ne poate ajuta să înţelegem lucrurile, doar cunoştinţele singure nu creează în mod 
necesar o schimbare. Pentru a face asta este nevoie să punem o altă întrebare decât „de ce?". Din 
fericire, exact aşa cum există unele întrebări la care nu avem răspunsuri, există şi întrebări la care 
avem. 

Acum câţiva ani am luat nişte lecţii de zbor. Tocmai începusem să zbor singur, când m-am 
mutat în altă parte a ţării. Spre dezamăgirea mea, costul lecţiilor de zbor în noul meu oraş era 
aproape dublu faţă de ceea ce plătisem înainte. Cu o familie tânără şi o rată mare la casă, cariera 
mea de zbor, cel puţin la nivel practic, s-a pulverizat printr-o oprire bruscă. Am absolvit examenele 
de teorie, însă doar pentru că am ştiut de ce un avion stă în aer nu însemna că aş fi fost capabil să 
pilotez unul. 
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Dacă vreau să mă întorc la zbor, nu are rost să mă întreb de ce nu o fac, întrucât astfel nu aş 
crea acţiunea care-mi trebuie. Dacă vreau să se întâmple, trebuie să pun întrebări la care pot găsi 
răspunsuri clare şi practice — întrebări ca de pildă: cum pot face asta? Ce trebuie să fac pentru a 
relua lecţiile? Unde pot face lecţiile? Când încep? Asemenea întrebări mă vor orienta şi mă vor 
pune pe direcţia bună spre îndeplinirea obiectivului propus. 

în acest moment aţi fi înţelepţi să nu zburaţi cu mine, deoarece în această alegere aţi arăta 
înţelegerea faptului că a face ceva să se întâmple are mai puţin de-a face cu întrebarea „de ce?" şi 
mai mult cu întrebarea „cum?". Dacă vrem să schimbăm un tipar de comportament, trebuie să 
învăţăm cum să o facem. Cunoştinţele pot fi folositoare, dar acţiunea face diferenţa.”[4] 

 

Începând cu 8 aprilie vom realiza că mofturile pe care l-am cultivat atât de mult pe 7 aprilie 

și prin intermediul cărora am refuzat să evaluăm anumite elemente de comportament ce au nevoie de 

așa ceva, nu vor mai putea fi reeditate, cel puțin nu până la finalul acestei decade. Pe 8 aprilie se va 

împlini opoziția Soarelui cu Jupiter și grijile acestea nu mai au acoperire în realitate, nu mai pot fi 

investigate corect pentru că apare o problemă socială nouă care nu poate fi soluționată prin 

administrarea unui patrimoniu, cu soluțiile mai vechi, cu modul de a gândi folosit în situații similare, 

ci, procedând așa, se amplifică tensiunea, minciuna devine mult mai scumpă și mai agreată în anumite 

medii, iar gândurile mult mai răvășite. Se întâmplă lucrul acesta pentru că din punct de vedere astral 

Pluton are un dublu rol. Pe de o parte, mediază opoziția Lunii cu Neptun, iar de partea cealaltă este 

și planetă focar în careul în T pe semne cardinale. Apoi, mai intervine o variabilă, cea în care planeta 

Pluton deține o poziție importantă și în piramida de pământ construită cu Luna și Marte. Schema 

aceasta arată că ne aflăm în fața unor probleme numeroase, dar cele mai neplăcute sunt problemele 

noi, situațiile complicate pentru că acestea ne vor face de râs, vor arăta că nu avem viziunea necesară 

sau nu suntem încă pregătiți să trecem pe nivelul următor. De altfel, pentru că întregul ciclu draconitic, 

cel care a fost inițiat pe 7 aprilie prin conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, lucrează cu elemente 

mici, marea construcție realizându-se doar prin însumarea acestora, nu se poate vorbi nici în 8 aprilie 

de proiecte de anvergură. Am putea, cel mult, să sperăm, să ne facem planuri, să visăm, dar fără niciun 

rezultat concret. 

Opoziția Soarelui cu Jupiter pe axa Berbec-Balanță le vorbește oamenilor despre revendicări 

ce nu au soluție, despre invocarea motivelor de injustiție, despre un consum interior pentru a produce 

o schimbare pentru care nu a venit timpul, care este împotriva firii, împotriva normalității. 

Dacă în prima parte a zilei ne vom preocupa foarte mult de aceste impulsuri, crezând că dacă 

producem o schimbare care nu ne este permisă sau nu suntem ajutați să o facem, am putea obține o 

victorie spectaculoasă, am putea demonstra calitățile despre care până acum doar am vorbit, a doua 

parte a zilei va fi dominată de accente dramatice care ar putea să lase semne pe corp, să atragă decizii 

proaste legate de aplicarea unui tratament, consumul anumitor substanțe sau acceptarea în intimitate 

a unor persoane toxice. 

Desigur, nu se întâmplă lucrul acesta pentru că există o atracție către rău, un ghinion de care 

ne împiedicăm, o forță pe care nu o putem domina, ci există doar o lipsă de viziune. Retrogradarea 

lui Saturn ne atrage atenția asupra unor probleme sociale care sunt amestecate printre altele și din 

această cauză nu le vedem nici începutul și nici finalitatea, ci doar ceea ce ni se arată acum, iar 

retrogradarea lui Venus arată reticența pe care o arătăm față de o nouă lecție de viață, față de supunere, 

față de toleranță. Dacă am face un efort minim pentru a cuprinde, măcar cu mintea, această construcție 

socială, dacă prin sentiment nu putem, am putea vedea că vârful acestor probleme sociale despre care 

aflăm acum nu pune asupra individului nicio presiune. Individul crede că lucrurile acestea sunt 

îndreptate împotriva sa dintr-un motiv pe care l-am detaliat mai sus, pentru că trăiește cu implicare 

această confuzie că soluțiile mai vechi pot fi aplicate și acum, doar că nu i se permite. 

În felul acesta, se va ignora stabilitatea și profunzimea legăturilor mai vechi, adică judecata 

aspră care a dus la depășirea unor obstacole care au făcut primele trei luni ale anului celebre, se va 

ignora o educație primită de-a lungul vieții sau chiar declarațiile de prietenie care au fost, la momentul 

la care l-am primit, foarte sincere. Mai târziu, adică în decada următoare, când vom înțelege mult mai 

bine acești pași mici, după cum vom observa și din abordarea tipurilor de sinteze aferente celei de-a 
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doua decade, vom regreta încăpățânarea de acum, rigiditatea cu care vrem să facem lucrurile doar 

pentru că suntem inflexibili, nu pentru că nu am avea puterea să vedem că se poate și altfel. 

 
„In timp ce Ecaterina a II-a, în ziua când a fost proclamată împărăteasă, se pregătea să 

treacă în revistă trupele, un tânăr subaltern a observat că sabia sa nu avea un şnur ceremonial. A 
făcut un pas înainte, a scos şnurul de la propria sabie şi i l-a oferit, galant, noii împărătese. Ea nu 
l-a uitat pe tânărul ofiţer şi, doisprezece ani mai târziu, Grigori Potemkin a devenit iubitul ei. Chiar 
dacă uşuratica împărăteasă s-a orientat curând spre alţi bărbaţi, Potemkin i-a rămas prieten şi 
confident până la moartea lui, în 1791, cu cinci ani înaintea Ecaterinei. 

Printre favorurile acordate lui Potemkin s-a numărat numirea în funcţia de guvernator 
general al provinciilor sudice ale întinsului imperiu. În încercarea de a stimula colonizarea, 
guvernatorul a creat oraşele Herson, Sevastopol şi Ekaterinoslav („Gloria Ecaterinei“). 

Dar Potemkin este cunoscut mai ales — şi oarecum pe nedrept — pentru călătoria triumfală 
prin sud pe care a pregătit-o pentru împărăteasă în 1787. Ca să o impresioneze pe Ecaterina cu 
prosperitatea regiunii, se spune că guvernatorul general ar fi construit sate false de-a lungul 
drumului şi ar fi plasat în „ele“ ţărani fericiţi, îmbrăcaţi în haine noi. 

In realitate, Potemkin a făcut numai ce se face şi în zilele noastre cu prilejul vizitelor oficiale 
— adică a arătat oaspetelui ce era mai bun. Pentru asta a văruit faţadele caselor şi le-a împodobit 
cu ghirlande de flori, însoţind-o pe Ecaterina în ultima parte a călătoriei, împăratul Iosif al II-lea 
al Austriei a fost impresionat şi oarecum invidios pentru noile oraşe. „Stăpânul ordonă, sclavul se 
supune“, a remarcat el cu cinism. „Ecaterina poate cheltui oricât are chef.“”[14] 

 

Deși în acest context careul Soarelui cu Pluton ar putea să fie mult mai dur sau mai complicat 

decât celelalte unghiuri rele ale acestei decade, tocmai pentru că Pluton îndeplinește un rol important 

în mai multe configurații, ceea ce ni se întâmplă pe 9 aprilie seamănă mai mult cu o criză de identitate. 

Nu este obligatoriu ca această criză de identitate să producă urmări grave asupra imaginii sociale, să 

ne strice relațiile sau să ne aducă alte tipuri de pierderi. Ea poate fi trăită și în intimitate, departe de 

privirile celorlalți, departe de mediul social. 

Ceea ce avem de înțeles din această dispunere face referire la așteptările nerealiste, la cum ar 

fi trebuit poate să interpretăm anumite întâlniri pe care le-am avut în mijlocul lui martie și ce planuri 

ne-am făcut atunci. Mijlocul lunii martie a fost dominat de impulsul de a ne ridica printr-un ajutor 

venit din exterior. Dacă acest ajutor a lipsit, vedem acum care sunt urmările sau dacă reacțiile pe care 

le-am avut pe baza absenței acestui ajutor au fost corecte sau nu. Unora le va fi foarte greu să 

recunoască faptul că au avut așteptări nerealiste, că schema aceasta a evoluției prin rectificare le cam 

dă bătăi de cap. 

Se întâmplă lucrul acesta nu doar pentru că Soarele se află într-o relație negativă cu Pluton, 

deși acesta este elementul definitoriu, ci și pentru că Luna, pe final de tranzit prin zodia Fecioară 

activează și ea, la rîndul său, un careu în T însă pe semne mutabile. Rolul luminariilor este acum unul 

de educație, cu toate că nu există un unghi major între aceste două corpuri cerești. De aici înțelegem 

că problematica vieții personale va avea asupra comunității un impact diferit dacă se face referire la 

emoții și un alt impact dacă se face referire la imaginea personală, identitate, statut. Desigur, cei care 

sunt atenți la ceea ce li se întâmplă, care nu-și conduc viața doar pe baza sugestiilor venite din partea 

celorlalți nu se vor mândri cu lucrurile mici pe care le vor face acum exagerându-le, ci vor fi modești 

și vor privi cu maximă responsabilitate ceea ce se întâmplă în propria viață, dar și ceea ce se întâmplă 

în jur. Acești oameni nu vor trece prin criza de identitate menită să îi rănească, ci printr-un conflict 

de idei care se va solda, în pofida relației proaste a Soarelui cu Pluton și a Lunii cu Saturn, cu un 

rezultat bun. 

În consecință, ecuația astrală aferentă zilei de 9 aprilie le vorbește oamenilor despre securitate. 

Ceea ce ne duce spre criză devine element de protecție, ceea ce ajunge în zona crizei amână proiectele, 

le trece printr-un filtru al dramatismului și al condițiilor precare, prin filtrul lipsurilor sau le raportează 

pe acestea la alte probleme. Este puțin probabil ca acești oameni să evolueze prin suferință. Acum 

suferința, denumită și "criză de identitate" este o sursă a gândurilor negre, a obsesiei și se poate foarte 

ușor transforma în motive de boală sau chiar în simptome. 
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În a doua parte a zilei Luna va trece pe zodia Balanță și soluția la toate aceste probleme 

complicate ar putea fi tot lauda de sine, neseriozitatea, refuzul de a accepta o nouă metodă de lucru, 

deci o dezordine. Pentru a scăpa de această presiune oamenii vor căuta să vândă și să cumpere orice, 

să se implice în acțiuni legate de tranzacții, de schimburi de produse, de bunuri, de impresii, calculând 

totul, cuantificând totul și lăsăm bunul simț la voia întâmplării. Este clar că de aici nu poate ieși ceva 

bun, ci doar se ascunde cu mai multă dibăcie o problemă personală ce capătă acum înfățișarea 

problemelor de conduită.   

Mult mai grave sunt situațiile când pe baza acestor atitudini conflictuale ale individului să se 

ignore drepturile celorlalți. Pentru acești oameni care abuzează acum lucrurile devin destul de 

complicate și de dramatice pentru că o greșeală făcută în prezent nu va mai putea fi recuperată prea 

curând, ci, poate, peste aproximativ trei săptămâni, adică după ce Mercur își va reveni din mersul 

retrograd pe care îl inițiază în noaptea de 9 spre 10 aprilie. Ce este ignorat acum va rămâne în această 

zonă pentru mult timp. Așadar, momentul de reușită al acestei zile ne ajută să ieșim din această zonă 

a gândurilor negre, a îndoielii ce este confirmată de conflicte sociale sau parteneriale pentru a vedea 

că se poate trăi și altfel. Conflictul nu vine doar pentru a pedepsi, deși se poate spune și lucrul acesta, 

ci, acum, vine, înainte de toate, pentru a ne învăța să fim atât de puternici încât acesta să dispară. 

 
„NODULI 
Un nodul este o leziune cutanată sau mucoasă, bine delimitată, aproape sferică şi palpabilă, 

care poate apărea în diverse straturi ale pielii (dermă, epidermă sau hipodermă). Apare frecvent 
pe corzile vocale sau în ureche. În acest caz, un nodul mă ajută să conştientizez faptul că trăiesc o 
decepţie, o ranchiună faţă de un proiect pe care nu l-am putut realiza, deoarece am avut de 
înfruntat un obstacol foarte mare. care m-a îndepărtat de scopul meus au nu m-a lăsat să îl ating. 
Poate fi vorba despre ceva pe plan profesional sau pe plan afectiv. Comunicarea (corzile vocale) 
poate fi afectată, poate am vrut să spun ceva ce nu am îndrăznit sau am impresia că am vorbit 
prea mult şi în gol. Sau poate fi vorba despre ceva ce am auzit (nodul la nivelul urechii) şi care m-
a deranjat atât de tare, încât am oprit proiectul pe care îl derulam. Este important să ştiu că totul 
se întâmplă la momentul oportun. Observ dacă rigiditatea pe care o arăt în viaţa mea poate fi 
cauza afecţiunii mele interioare. Dacă sunt prea dur faţă de mine însumi, intr-o zi voi vrea să mă 
revolt Am uneori impresia că, aşteptările celorlalţi faţă de mine sunt practic nerealiste şi trebuie 
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să fiu altcineva pentru a supravieţui în această lume. Nodului apare de obicei într-un loc din corpul 
meu unde nu vreau să fiu atins (nici măcar de cineva pe care îl iubesc sau în care am încredere, de 
exemplu un medic) deoarece acest lucru îmi reaminteşte un şoc emoţional, un eveniment dureros. 
Sentimentul meu de nesiguranţă poate fi amplificat în acel moment. Pot retrăi o situaţie în care mi 
s-a spus “nu” şi a fost ceva foarte dureros pentru mine. Nu primesc recunoaşterea de care am 
nevoie şi nu am încredere în puterea mea creatoare. 

Accept aspectul care mi-a oprit entuziasmul, pentru ca apoi să îl pot depăşi. Important este 
să îmi ating ţelul fixat, indiferent care vor fi obstacolele de pe parcurs. Voi fi mai mândru şi mai 
mulţumit de mine ! îmi las la o parte masca şi învăţ să fiu eu însumi. Aleg să realizez proiecte care 
îmi sunt dragi şi care sunt importante pentru mine şi doar pentru ceilalţi. Poziţionându-vă voi 
putea să îmi exprim nevoile şi voi avea toată energia necesară pentru a-mi atinge toate ţelurile.”[5] 

 

În ultima zi a acestei decade Mercur intră în mers retrograd și va avea această deplasare până 

pe 3 mai. Între timp, pentru că această mișcare retrogradă se realizează în primele grade ale zodiei 

Taur, Mercur va reveni în Berbec în ultima zi a decadei următoare, pe 20 aprilie, apoi se va întoarce 

în zodia Taur după ce își va încheia mișcarea retrogradă, dar abia în luna mai, în ziua de 16. 

Tranzitul acesta este destul de obositor și aduce atât de multe confuzii și de situații incomplete 

ca și cum ar fi rezolvate, atât de mulți oameni falși ca și cum sunt exemple la capitolul sinceritate 

încât ni se va părea de-a dreptul trist. Intrăm în această perioadă de retrogradare a lui Mercur cu 

ambiția de-a schimba ordinea lucrurilor, de a pune o greutate pe umerii celui care a demonstrat că 

poate duce mai mult, de a simula, de a ne preface sau de a prelua din jur comportamente doar pentru 

că ni se pare mult mai simplu să le realizăm, să le afișăm, decât să le dezvoltăm prin efort propriu. 

De fiecare dată când Mercur intră în mers retrograd oamenii se revoltă împotriva a ceea ce au 

declarat. Unii devin peste noapte mincinoși, alții ajung să spună adevărul cu o sinceritate ieșită din 

comun. Cercul circumscris acestora este definit de această zonă a neadevărului, a redefinirii situațiilor 

care au fost clarificate până acum, dar și a reinventării unui obstacol doar pentru a-i motiva efortul 

așa cum am vrea să-l facem, așa cum credem că ne este mai comod. În această ultimă zi a primei 

decade înțelegem de ce simțurile i-au păcălit de-a lungul acestui interval, de ce atributele, multe dintre 

ele, au fost false, de ce ni s-a părut mult mai interesantă o criză de identitate, decât depășirea unui 

obstacol. Prima zi de retrogradare a lui Mercur este, ca în cazul tuturor planetelor ce au mișcare 

retrogradă, o zi foarte dificilă. Acordăm o importanță majoră țintelor greșite ca și cum acestea sunt 

noile ținte bune, schimbăm intensitatea unui mesaj sau poate chiar conținutul său în așa fel încât 

mesajul pe care-l transmitem să nu mai fie coerent. 

Ne va veni foarte ușor să dăm vina pe ceilalți pentru lucrurile acestea răsturnate, dar, în 

realitate, suntem singurii vinovați. Desigur, pe 10 aprilie nu caută nimeni nevinovați, doar că oamenii 

au o receptivitate excesivă, își pierd și răbdarea cu ei înșiși, cu situațiile care nu au ajuns încă la 

finalitate, dar își pierd răbdarea și cu ceilalți. Își doresc cu precădere să fie apreciați, dar fiecare va fi 

prea ocupat cu impulsul acesta de a cere, solicita sau pretinde și nu va avea timp să și dăruiască. 

Dacă au existat episoade care s-au remarcat de-a lungul acestei decade prin omogenitate, 

pentru structură unitară, acum, zona aceasta este pusă în pericol. Nu este de vină comunitatea, chiar 

dacă există unghiuri destul de neplăcute care ne-ar convinge, dacă le-am analiza separat, de lucrul 

acesta. Comunitatea nu face decât să mențină în albia proprie probleme mai vechi, care au fost 

abordate în tipul acesta de analiză și în lunile anterioare. Aceste probleme ni se vor părea acum mult 

mai grave pentru că există o dezordine personală care le agită, le pune în dificultate, le tulbură acolo 

unde substanțele sunt mult mai corozive, acolo unde sunt peștii cei mai agresivi, acolo unde vânturile 

sunt mai puternice. Avem proasta inspirație de a face lucrul acesta acum și orice undă de abținere, 

orice impuls de a ne opri, oricât de mic ar fi, va fi apreciat pentru că aceea va fi măsura autocontrolului 

la care vom face apel până pe 3 mai. Nu ne va folosi la nimic dacă vom construi astăzi minciuni 

credibile, dacă țintele sunt dure, dacă punem în evenimentele mici o mare intensitate și până să se 

încheie ziua ajungem să credem că această intensitate este obiectivă. Retrogradarea lui Mercur, pe 

fondul unor dispuneri complexe ce vine din partea Lunii, dar, cu precădere, și din partea planetelor 

de pe zodii cardinale, arată că, dacă vom vorbi acum despre un rău mare, acesta nu va veni din 
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exterior, ci reprezintă propria creație. Așadar, avem nevoie să fim acum și lucizi, dar și răspunzători 

pentru ceea ce facem. 

 
„Dacă iubiţi pe cineva, nu i-o spuneţi. lubirea se simte, se vede, este lucrul cel mai greu de 

ascuns; ea se manifestă prin privire, gesturi, atitudine şi nu este necesar să vorbim despre ea. 
Oamenii pun prea mult preţ pe expresia verbală sau scrisă a iubirii lor. Odată ce au vorbit despre 
ea, ei cred că lucrul a fost rezolvat. Deloc, deloc, ei vorbesc, vorbesc din ce în ce mai mult şi 
comportamentul lor arată că iubirea lor slăbeşte. Trebuie să păstrăm iubirea ca pe un lucru foarte 
preţios, cel mai preţios, şi să nu îl exprimăm prin cuvinte. Numai astfel, ea poate crea în suflet cele 
mai bune condiţii, cea mai mare libertate, cea mai mare incăntare. Dacă veţi vorbi, se vor produce, 
în curand, de o parte şi de alta, reactii care vor crea neinţelegeri, şi acest lucru este regretabil. 
Atunci nu vorbiţi, şi iubirea va putea exista în voi veşnic.”[8] 

 

Așadar, cea de a doua decadă a lunii aprilie vine să ne atragă atenția asupra faptului că 

verificările, evaluările pe care le facem acum s-au orientat doar către ceea ce am inventat, doar către 

ceea ce nu este real, către valorile confuze. Caracterul coroziv al acestor minciuni se pare că atinge 

în această decadă o intensitate periculoasă și tocmai de aceea mesajul cosmic ne arată că avem nevoie 

de achizițiile acestea pentru a privi cu obiectivitate, cu maturitate ceea ce va veni spre noi începând 

cu luna mai. Fără această reverificare, realizările ce vor veni spre noi vor avea un caracter întâmplător, 

lipsindu-ne un bun de preț: capacitatea de a ne folosi voința la comandă, de a prefera un anumit tip 

de acțiune sau de a ne strecura printre probleme dacă nu le putem înfrunta sau rezolva. 

 

Decada a II-a  (11 – 20 aprilie 2017) 
Lupta pentru muncă. Plângem cu lacrimile altora. De unde vine 

lumina? Secret spus pe jumătate. Se ridică o perdea. 
 

DECADA NR. 11  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   12 21-30 aprilie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 12 21-30 aprilie 

 

Nevoie de justiție. Criză de identitate. Instabilitate. Situații limită. Indiferența doare. Mișcări 

confuze. Este dezavantajat un om bun. Sfaturi proaste. Conspirație. Temperamentul atrage atenția 

asupra unor detalii. Calități puse la îndoială. Refuz. Unii privesc înapoi cu mânie. Limbaj sărăcăcios. 

Cuceririle sunt judecate după valori materiale sau după bani. Superioritate neînțeleasă. Putere 

abuzivă. Cuvântul doare. Apare un moment de cotitură. Se discută despre sine. Se iartă mai ușor. 

Transformare rapidă. Se depășește o zonă izolată. Se este dintr-un con de umbră. Gânduri greșite 

exprimate frumos. Impulsul și violența vor să se împrietenească. Tăinuire. Însușirea bunurilor 

celorlalți. Probleme de autoritate. Păcat. Descoperirea unei vocații. Farmecul este minunat. Spectre 

favorabile ale vieții generează avantaje pentru toți cei implicați. Logică. Solidaritate. Vitejie. Teama 

de singurătate. Nevoie de disciplină. Este nevoie de reorganizare. Creativitatea este mai importantă. 

Ușoară bulversare. Eșec. Contextul face trimitere la grupuri, nu la individ. Singurătatea este înțeleasă 

greșit. Ușoară aroganță. Imobilitate. Se încheie o perioadă tristă. Aspirații frumoase. Se ridică o 

interdicție. Viața are aspecte fundamentale irosite în mod abuziv. Consolidare. Oboseală fizică. 

Atenție pe tipologii inferioare. Materializarea unor dorințe stranii. Succesul se lasă așteptat. Este 

trasată o nouă direcție. Variații. Gândul devine confuz. Probleme cu autocontrolul. Înțelegere 

deficitară. Avem nevoie de povești. Gălăgia motivează. Caută indulgenți. Nevoie de excelență. Se 

caută un simbol nou. Vitalitatea este afectată. Se discută despre tulburări. Primim răspunsuri 

frumoase. Conștientizare. Când de renunțare. Lupta nu mai pare atât de valoroasă. Tensiunea este 
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trecut în planul secund. Se modifica subiectele de interes. Tranziție către o nouă realizare. Caracterul 

irațional este canalizat greșit. Discuții în contradictoriu. Ajustări pe o metodă mai veche. Convingeri 

eronate expuse ca adevăruri absolute. Un eșec financiar devine subiect de interes. Este nevoie de 

pregătire suplimentară. Probleme cu temperamentul. Decepție. Succesul este plătit scump. Izolare. O 

vorbă strică totul. Reușim pe căi ocolite. Violența devine vizibil orientată împotriva binelui comun. 

Vigilență. Scăderea eficienței. Prejudiciu. Împrejurările sunt forțate. Binele se transformă în critică. 

Hotărâre. Idei ciudate. Zbucium sufletesc. Exuberanța este înțeleasă greșit. Este simulat un 

dezechilibru. Originalitate în privința sentimentelor. Se discută despre necesitate. Este nevoie de o 

aplicație practică. Ne întoarcem la o promisiune mai veche. Tentația răzbunării. 

 

A doua decadă a lunii aprilie este mult mai dinamică decât cea care tocmai s-a încheiat. În 

plus, schimbăm registrul verificărilor și treceam pe activități concrete, pe muncă, pe calificare a ceea 

ce reprezintă instrumentul din imediata apropiere. De asemenea, pentru că există și dispuneri pozitive, 

am putea să atenuăm prin activitățile de acum retrogradarea planetei Mercur și să ridicăm o perdea 

de protecție care să ne ajute să avem mai multă încredere în forțele proprii. 

În realitate, perspectiva a ceea ce încercăm să sintetizăm prin acțiunile concrete, dar și prin 

înțelegere, emoție și cunoaștere ne pregătește pentru ceea ce avem de împlinit în următoarea decadă, 

când Marte va trece pe zodia Gemeni, iar Axa Dragonului se va muta de pe Fecioară-Pești pe Leu-

Vărsător. Pentru că lucrurile sunt foarte vizibil conturate în această zonă, accesul la informații, putere 

și încadrarea acestora într-o învățătură de viață prin recapitulare, reverificare, inventariere trebuie să 

ne înnobileze sufletul și să ne încurajeze să fim mai sincer față de noi înșine. Cei care pierd această 

luptă vor plânge cu lacrimile altora, se vor preschimba în mesageri ai unor adevăruri pe care le iau de 

la alții sau pe care le-au mai spus și altădată, pe care le reiau pentru că nu au încă maturitatea necesară 

să treacă pe nivelul următor. Aceste persoane vor fi luate pe nepregătite spre finalul acestei luni când 

Axa Dragonului își va schimba poziția. 

 

Împlinirii fazei de Lună plină din Berbec, când Soarele se află în Berbec și Luna în Balanță, 

așa cum știm că este denumită prima Lună plină de primăvară, lucrează din nou cu valorile 

individului, cele care fac trimitere la dreptate sau la temperarea pornirii lor ce nu au fost apreciate în 

decada anterioară. Este puțin probabil însă ca aceste impulsuri pe Luna plină din Berbec să fie 

diminuate. Mișcările par confuze, agresivitatea este clar îndreptată împotriva celui care are mai mult, 

poate mai mult sau promite mai multe. 

În general, când se împlinește această fază de Lună plină se trece printr-o criză de identitate, 

dar nu în raport cu propria persoană, nu pe baza unor nemulțumiri pe care individul le are față de sine, 

ci în raport cu ceilalți, devenind imediat crize în relații. Pentru că această Lună plină se suprapune 

perfect peste opoziția lui Jupiter cu Uranus, cu greu se va face diferența între o criză de identitate 

personală și o criză a identității de grup, de neam sau de rasă. La nivel individual, persoanele vor 

considera că nu trebuie să facă mult pentru ca lucrurile acestea să fie corectate, dar cu cât vor vedea 

că interacțiunile lor nu le duc la nimic bun, cu atât mai mult se vor adânci în această criză de identitate 

și vor deveni instabile. Pentru că ființele sunt instabile și relațiile pe care le alimentează devin tot 

instabile, iar asta pentru că, pe această Lună plină, în loc să se clarifice care sunt forțele, care este 

nivelul sau puterea, se forțează pe o ambiție personală și se ajunge la o situație limită. 

Faptele cele mai dureroase pe care am putea să le facem țin cu precădere de careul în T pe 

semne cardinale ce are în poziția de focar conjuncția lui Pluton cu Junon. Schema aceasta ridică o 

problemă de identitate ca fiind o problemă a grupului și mișcările care vin din această dorință de 

autonomie, de izolare, de separare sunt încărcate de risc. Mulți vor spune că intensitatea este devină 

pentru ceea ce se consumă acum. În realitate, vor vedea că nu intensitatea de acum este de vină, ci 

faptul că o folosim și pe cea veche, una cunoscută, cea care nu a creat niciodată probleme pe o mișcare 

ce vine de la sine cu propria intensitate. Apar, astfel, forțe care se cumulează, nu se completează una 

pe cealaltă.  
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Există și un beneficiu din toată această dispunere astrală, iar acesta vine din relația bună pe 

care Luna o îndeplinește, ca ultim aspect al zilei, cu Saturn. Dezavantajul acesta arată cât de 

importantă este perioada aceasta, cât de valoroase sunt, pentru dimensiunea personală, iertarea 

socială, toleranța, promovarea valorilor care aduc stabilitate grupului și îi îndeamnă pe oameni să-și 

dorească binele, vorbele frumoase, faptele responsabile. Luna plină din Berbec, cea care se suprapune 

acum peste opoziția lui Jupiter (dreptatea), peste Uranus (neprevăzutul) face parte acum dintr-un ciclu 

al progresului care trebuie să se regăsească în alte două cicluri, cicluri războiului (Uranus-Pluton aflat 

acum în creștere) și ciclul inspirației (Jupiter-Pluton aflat în faza de descreștere). Și acestea fac referire 

la identitate, însă într-un alt mod, prin redeschiderea unor zone conflictuale, de război, de confruntare 

sau de amestecare a valorilor, ca în cazul ciclului Uranus-Pluton, sau de sedimentare a inspirației, de 

clarificare a valorilor care țin acum de înțelegerea justiției, de deschidere către valorile spirituale, de 

o mai bună gestionare a ceea ce primim în dar, atât din această lume cât și din cealaltă, așa cum se 

întâmpla cu ciclul Jupiter-Pluton. 

Schema aceasta a Lunii pline care se împlinește pe 11 aprilie lucrează cu aceste valori ce ar 

trebui să depășească zona abuzurilor, să depășească în mod vizibil complexele de inferioritate, 

divergențele de opinie sau chiar confruntările culturale, legate de rasă sau orientare. Preferințele 

oamenilor nu trebuie să alimenteze această zonă a conflictului, ci trebuie să-i scoată pe aceștia din 

structuri obscure, din conspirații, pentru a avea mai multă încredere unii în ceilalți. În felul acesta, 

prin amestecarea valorilor, sintezele anului 2017 vor capătă o conotație aparte. Vibrațiile acestea care 

țin acum de mișcare, cele care trebuie să se construiască în afara sentimentului de durere sau de 

satisfacție ori în afara celui de insatisfacție, trebuie să creeze societăți puternice, trebuie să o ajute pe 

cea pe care am format-o deja să se maturizeze. Este puțin probabil ca maturizarea să se facă prin 

parcurgerea acestor situații limită, dar și acestea trebuie trăite cu intensitate pentru că nu degeaba sunt 

programate a se consuma în această perioadă. 

 
„Visătorii 
În aproximativ aceeaşi situaţie se află şi cei care visează cu ochii deschişi. A-ţi închipui lucruri 

care nu se vor întâmpla vreodată e totuna cu a te droga şi a te distruge încetul cu încetul. 
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Imaginile frumoase pe care ne complăcem să le creăm cu ajutorul fanteziei nu fac decât să 
ne opună într-un mod violent realităţii care, în sine, nu e niciodată perfectă. Cel ce se ascunde, ca 
un pustnic, în imaginaţia proprie, crede că a descoperit secretul fericirii, deoarece în acest fel îşi 
poate oferi tot ceea ce doreşte. Lumea e a lui, dar această lume nu e reală, ci iluzorie şi, la contactul 
cu realitatea, se destramă brusc, ca o stafie. 

Iluzia este efemeră şi slăbeşte voinţa, iar visătorii cei mai mari ies înfrânţi din toate 
încercările, fără să aibă curajul să privească lucrurile în faţă şi la adevărata lor va-loare, 
acumulând astfel greşeli după greşeli.”[1] 

 

Pe 12 aprilie, Luna va trece în Scorpion și abuzul cu care am luat contact pe 11 aprilie devine 

acum mult mai vizibil. S-ar putea ca vorbele celorlalți să doară prea mult și să încercăm să le încadrăm 

pe acestea într-o schemă socială. Facem lucrul acesta însă tot pentru a întreține expresii personale 

care nu au nevoie de asemenea explicații. Opoziția Lunii cu Mercur, elementul definitoriu al acestei 

zile, se suprapune cu Axa Dragonului, creând, astfel, un dreptunghi mistic. Acesta nu este un element 

standard, dreptul mistic ce se formează acum cu Axa Dragonului nu este o configurație tipică, dar 

poate fi luată în calcul pentru că ne indică probleme de limbaj, despre diminuarea comunicării sau 

despre neputința de a găsi un canal de comunicare optimă sau unul adecvat nevoilor de acum. 

Și, ca de fiecare dată când se întâlnesc cu astfel de probleme, oamenii devin irascibili, se 

atașează prea mult de valorile materiale sau arată sentimente periculoase. Ceea ce pe 11 aprilie era o 

problemă a societății, se transformă pe 12 aprilie într-o contracție orientată împotriva nivelului, 

puterilor personale sau chiar împotriva statutului social. Luna din Scorpion îi ajută pe oameni să țină 

stindardul sus, să se mențină pe opoziție chiar dacă fac lucrul acesta cu multe sacrificii. De această 

dată însă apar derapaje în această zonă ce reprezintă, pentru poziția Lunii, un etalon de normalitate 

pentru că Mercur este retrograd și am putea experimenta acum trăiri absurde spre exemplu: nu mai 

este atât de important locul de muncă, ci faptul că în birou avem un obiect de care nu ne putem 

despărții și pe care dorim să-l vedem în fiecare zi. Luna din Scorpion nu are genul acesta de 

atașamente, decât dacă obiectul respectiv are o valoare sentimentală profundă. 

Așadar, lucrăm acum cu convingeri pe care va trebui să le punem în aplicare peste câteva zile, 

când Luna va intra în zodia Săgetător și va trece prin conjuncția cu Lilith, moment în care vom vedea 

dacă atașamentele acestea ciudate din 12 aprilie sunt abuzive sau nu. 

Dacă vom fi atenți la emanațiile acestui moment atunci nu vom duce mai departe scheme 

confuze, nu ne vom pregăti sinteze absurde pe care să le punem în aplicare în decada următoare, nu 

vom experimenta impulsuri stranii care trebuie ascunse sau demonstrate peste câteva zile, pe 

conjuncția Lună-Lilith. În felul acesta, se face apel la un exemplu de viață pe care l-am cunoscut la 

începutul anului și pe care îl vom invoca de-a lungul decadei următoare, pentru că spre acea zonă se 

vor îndrepta sintezele de pentru înțelegere, emoții sau cunoaștere. Acum totul devine foarte 

concentrat, totul este apăsător sau foarte grav pentru că se creează o legătură foarte intensă între 

intenția individului și semenii din jur, priviți ca obiecte. Greșeala zilei de 12 aprilie nu vine din faptul 

că oamenii sunt văzuți acum drept obiecte, surse de reușită, instrumente pentru realizarea socială ce 

trebuie, în mod obligatoriu, în decada următoare, să-și împlinească rostul, ci pentru că prin această 

forță a gândului îi ținem pe oameni blocați în această calitate pe care le-o atribuim. Cu alte cuvinte, 

greșeala aceasta de atitudine impune o greșeală de interacțiune, iar greșeala de interacțiune constrânge 

partenerii de dialog să aibă doar un schimb limitat, să își ofere unii altora un volum redus de informații 

și energie, să nu poată evolua tocmai pentru că se îngrădesc unii pe alții prin lucrurile acestea absurde 

pe care le pretind. Astfel, apare un moment de cotitură și va trebui să avem maturitatea necesară 

pentru a depăși schema aceasta, pentru a privi cu respect, cu dragoste, cu o atitudine condescendentă 

față de capacitățile celorlalți. Dacă nu le oferim acestora libertatea de a se exprima, de a se întregi sau 

respinge ceva, atunci putem stabili, încă de pe acum, care sunt structurile spre care ne vom întoarce 

în decada următoare, când cea ce facem acum va avea statut de trecut și când vom dori să retrăim 

toate aceste momente, sa le reinventăm, să le repoziționăm. În ultima decadă a lunii aprilie avem, de 

asemenea, Mercur retrograd și chiar dacă această planetă se va afla pe zodia Berbec și va avea o altă 

calitate, un al mod de a-și impune ideile, colonia aceasta pe care o construim acum va constrânge 

puterea de alegere pentru a fi și la momentul respectiv abuzivă așa cum este acum. S-ar putea însă ca 
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la momentul respectiv pierderile să fie mult mai importante pentru că este foarte mare diferența între 

prezentul de acum, care se adresează lui însuși, și momentul de acum, ce are în decada următoare 

statutul de trecut. Riscurile de acum sunt mult mai mici decât ar putea fi atunci. Acum nu pierdem 

atât de mult pe cât am putea pierde atunci. 

 
„Cât de mult timp pierdeţi şi cât efort risipiţi pentru a face să fie respectate cele ce credeţi că 

sunt drepturile sau posesiunile voastre! De ce vă agăţaţi mereu de interesele voastre? Doamne, 
faceţi un gest dezinteresat şi veţi fi liberi! La început, bineînţeles că nu veţi fi prea fericiţi făcând 
aceste gesturi, veţi suferi, vă veţi simţi constrâns. Dar, dacă veţi reuşi, veţi descoperi tărâmuri noi, 
zone luminoase şi nimeni nu va fi mai fericit şi mai mândru ca voi. Pentru că aţi reuşit, atunci, un 
lucru foarte greu: să învingeţi natura inferioară care vă împingea mereu să vă luptaţi pentru a vă 
păstra avantajele materiale. Dacă vă veţi baza pe Înţelepciunea şi pe Iubirea Cerului, El nu vă va 
părăsi: din moment ce aţi făcut ceva care să vă lege de El, El va veghea asupra voastră. 

 Nu vă pierdeţi niciodată încrederea în Lumea invizibilă: ea îi susţine pe toţi aceia care se 
conduc după Legile ei. Dacă, însă, urmaţi sfaturile naturii voastre inferioare, nu veţi ajunge 
niciodată cu adevărat la scopul propus: odată şi odată, Lumea invizibilă vă va pune obstacole. 
Dar, dacă vă bazaţi pe Cer şi îi respectaţi Legile, nu veţi fi niciodată părăsiţi. Chiar dacă lumea 
întreagă vă părăseşte, veţi fi susţinuţi, încurajaţi, luminaţi.”[10] 

 

Schema astrală a zilei de 13 aprilie are o presiune revendicativă pe care valorile personale nu 

prea o vor putea compensa. Se face apel la planeta Neptun, cu care Luna, în noaptea de 12 spre 13 

aprilie, va împlinii un trigon. Apoi, va încerca să medieze complicațiile sociale pe care l-am cunoscut 

la începutul acestei decade împrietenindu-se cu Junon și cu Pluton. Complicațiile personale fac acum 

apel la experiențe puternice, dar, cum bine știm, nu la cele care s-au consumat pe 12 aprilie, pentru 

că acestea vor fi invocate mai târziu. Discuțiile de acum se adresează puterilor personale. Prin trigonul 

acesta pe care Luna îl împlinește cu Neptun se transferă spre acest astru dreptul de a gestiona un fond 

personal. Oamenii devin, astfel, vulnerabili în fața societății pentru că prin comportamentul pe care 

l-au arătat până acum și-au alocat o poziție vulnerabilă. Fie că au dorit să parcurgă o transformare 

prea rapidă, fie pentru că s-au izolat, rezultatul este cam același. Oamenii sunt răvășiți în gânduri, 

așteaptă ajutor de la prima persoana care se interesează de problemele pe care le au și renunță la 

discernământul care ar trebui acum să îi scoată din anonimat, dintr-un con de umbră, dintr-o zonă 

unde nu se simt bine, nu se simt confortabil ori nu se pot exprima. 

Se-ntâmplă lucrul acesta și pentru că Luna se află în plin tranzit prin zodia Scorpion, dar și 

pentru că, foarte curând, adică pe 15 aprilie, Venus își va reveni la mersul direct, după o lungă 

perioadă de retrogradare. Trăim momentul de 13 aprilie cu așteptarea unor evenimente frumoase, cu 

emoția că foarte curând vom depăși această zonă, vom ieși din umbră și impulsul către vindecare se 

va transforma într-o realizare concretă. Deocamdată visăm, vom vedea însă după ce Venus își va 

reveni la mersul direct, atât în această decadă, dar și în următoarea, dacă lucrurile acestea vor fi 

posibile. Acum speranța depășește în intensitate simțul realității și ne va veni foarte greu să obținem 

această claritate. 

Zonele izolate cu care vom lucra pe 13 aprilie au și ele gradul lor de agresiune. În primul rând, 

vom intra în contact cu persoane care au avut la începutul anului față de noi o atitudine ostentativă. 

Faptele lor ne-au spus atunci că doresc să ne vadă decăzuți, să fim în conul de umbră pe care-l 

conștientizăm acum. Momentul acesta este însă nou, nu am mai trecut prin așa ceva, deci anticipația 

de la începutul anului față de momentul acesta, în cazul acelor persoane, a fost doar o construcție 

mentală. Ceea ce este real din obsesiile pe care aceste persoane le reînvie acum ține de faptul că 

începutul lunii iunie va putea merge mai departe cu demersurile inițiate în momentul de față doar 

dacă sunt însușite lecțiile de acum legate de muncă, suferință, maturizare, doar dacă acum înțelegem 

care este diferența între fapta bună și fapta rea, între lumină și întuneric. Dacă preferăm să acordăm 

acestor torționari mai multă credibilitate, dacă vom trai cu convingerea că presupunerile lor sunt reale, 

traseele complicate asupra cărora vom lucra acum, trezirea la realitate, complicațiile personale privite 

toate într-un complex, într-o combinație de bine și rău, ne vor bulversa mult mai tare, oprind 

cursivitatea bună. Dacă vom îndeplini corect această condiție atunci începutul lunii iunie va fi încărcat 

de succes la fel cum ar putea fi și alte trei perioade din care ne vom întoarce atenția către această 
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decadă. Este vorba despre sfârșitul lunii august, sfârșitul lunii noiembrie și mijlocul lunii decembrie. 

Dacă ecuația astrală a zilei de 13 aprilie ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția către sine, dar nu pe 

baza recomandărilor eronate ale altora, ci pentru a ne clarifica atât cât se poate, atât cât ni se permite, 

după puterea pe care o avem și după nivelul de cunoștințe, se întâmplă pentru că ne pregătim serios 

pentru momentele acelea. Citim lucrul acesta, nu doar după ecuația astrală a momentului, ci din 

ansamblul anului, însă, acum, din scurt, vom considera că faptele acestea ne pregătesc pentru ceea ce 

se va finaliza cel mai târziu până pe 30 aprilie. Valoarea a ceea ce împlinim acum are însă o 

perspectivă mult mai mare. 

 
„Cariera postbelica a lui Lawrence este la fel de ciudata şi de contradictorie ca faptele sale 

legendare din timpul revoltei arabe. În august 1922, fostul colonel se înrolează în Forţele Aeriene 
Regale britanice sub numele de John Ross. Suportă umil tirania ofiţerilor instructori. Dar când 
presa publică povestea autoumilirii lui Lawrence ca recrut, acesta este dat afară. 

Neputând să se angajeze fiindcă, după cum mărturisea chiar el, cu un oarecare umor, 
„nimeni nu vrea să îmi ofere un serviciu suficient de modest pe cât aş vrea“, singura satisfacţie a 
lui Lawrence era să străbată ţara pe motocicletă. La intervenţia prietenilor, este rcadmis în 
armată în martie 1923, de data aceasta în corpul de tanchişti, ca simplu soldat, sub numele de T.E. 
Shaw. Doi ani mai târziu, reuşeşte să se transfere în RAF, unde îşi petrece, ca aviator, ultimii zece 
ani din viaţă. 

La 13 mai 1935, se parc că Lawrence a pierdut controlul motocicletei în plină viteză pe un 
drum îngust din sudul Angliei şi a fost proiectat peste ghidon. După şase zile a murit din cauza 
rănilor de ia cap. Chiar înainte de accident, o maşină neagră a trecut pe lângă lawrence venind 
din sens opus. În acel moment, doi copii pe biciclete i-au apărut brusc în faţa, iar Lawrence a 
încercat să-i evite.”[14] 

 

Momentul acesta în care Soarele se află în conjuncție cu Uranus ar trebui să ne aducă multă 

simpatie față de lucrurile simple, față de ceea ce este puternic, față de cele care nu mai au nevoie de 

demonstrație, evadând dintr-o zonă casnică, una dominată de rutină, poate chiar tristețe sau de grija 

că ziua de mâine nu este bună. Ceea ce se consumă cu adevărat în momentul acesta de final al 

tranzitului Lunii prin zodia Scorpion scoate în evidență o altă componentă a efortului de a ne 

transforma: evidențiază o problemă de autoritate. De aici înțelegem că nevoia aceasta de libertate pe 

care oamenii o vor prefera acum, farmecul acesta minunat pe care vor să-l savureze la maximum nu-

i transformă în ființe simpatice, nu-i ajută să decidă mult mai ușor pentru că sunt liberi, ci îi sperie cu 

această libertate care nu duce nicăieri. 

Cei care sunt mai curajoși din fire vor spera că demersurile de acum se vor finaliza cel mai 

târziu în decada următoare. Atunci se vor simți cumva avantajați de evenimentele programate să se 

consume la momentul acela pentru că au această conștiință a demersurilor declanșate din aproape în 

aproape, au această speranță că toată decada curentă lucrează pentru realizările pe care le vor primi 

spre finalul lunii. Nu se știe dacă nu cumva și aceste persoane, care par realiste, nu visează și ele 

foarte departe, speră să afle de unde vine puterea, de unde vine înțelepciunea, lumina vieții sau forța 

aceasta de a crede. 

Vibrația minunată a acestei conjuncții dintre Soare și Uranus schimbă cumva modul de a 

gândi, oferindu-le oamenilor încurajări fără nicio bază. Dacă în această perioadă planetele individuale 

Mercur și Venus nu ar fi fost retrograde și nu ar fi avut această dispunere interesantă, adică nu ar fi 

încadrat conjuncția cu pricina, trigonul acesta minunat pe care Saturn, și el retrograd, îl trimite către 

conjuncția Soare-Uranus, conjunctura de față ar fi adus repararea unor probleme de conduită, nu 

evidențierea unor probleme de autoritate. În cuvinte mai simple, oamenii ar fi avut credibilitate pentru 

că nu ar fi existat probleme personale care să pună la îndoială lucrul acesta. 

Având această povară a unor probleme personale care cer o altă abordare, schimbările acestea 

favorabile, cele care vin din partea conjuncției Soare-Uranus și care ar trebui să combată lipsa de 

profunzime, ineficiența, satisfacție falsă, excentricitate impulsivitate, confirmă probleme personale, 

într-un mod cât se poate de argumentat, de logic, declarat, că nu aceasta este nevoia pe care o avem 

acum, că nu căutăm în această perioadă evenimente sociale care să confirme problemele pe care le 

avem. Dificultățile de comunicare sau neputința de a fi mulțumiți cu ceea ce avem sunt trăsături ale 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

206 

unei vieți care nu are nevoie de nemulțumiri sociale sau de sincope în transferul unor informații pentru 

a fi credibile.  

Apoi, există și persoane care, deși se află sub razele acelorași predispoziții astrale, folosesc 

energia conjuncției Soare-Uranus pentru a face o descoperire, pentru a aduce la lumină ceea ce până 

acum a fost ascuns, ceea ce până acum a trăit departe de farmecul minunat al succesului. Aceste 

persoane au șansa să devină persoane foarte cunoscute făcând foarte puțin, lucrând mai puțin decât 

ar fi lucrat altădată, pentru că ceilalți, competitorii, sunt prea preocupați cu propriile probleme. 

În a doua parte a zilei, Luna din Săgetător va trece printr-o relație negativă cu Axa Dragonului. 

Schema aceasta se 

încadrează, din 

fericire, într-o 

configurație numită 

Aripi de pasăre ceea 

ce va oferi acestui 

unghi negativ 

posibilitatea de a se 

mobiliza pentru a 

obține un rezultat 

concret. Există însă 

și un neajuns, acela 

dat de faptul că în 

unul din vârfurile 

acestei configurații 

se află chiar planeta 

Venus, aflată acum 

în ultima sa zi de 

retrogradare. Se pare 

că momentul acesta de explozie, de demonstrație, de impunere a unei autorități este ultima răbufnire 

de nemulțumire ce vine din partea acestei planete. Vom vedea însă, după ce această planetă își va 

reveni la mersul direct dacă nu cumva a stricat prea multe în încercarea de a produce o redresare 

rapidă. 

 
„Sf. Mc. Tomaida. Această sfânt|ă muceniţă a fost născută în Alexandria din părinţi drept-
credincioşi şi a fost crescută de dânşii în învăţătură şi bune obiceiuri (Vieţile sfinţilor. Vili. p. 351). 
Era virtuoasă cu purtările şi frumoasă la înfăţişare, motiv pentru care socrul său, pătimaş fiind şi 
cuprins de gânduri rele, încerca să rămână singur cu ea pentru a o necinsti. Intr-o zi, atunci când 
bărbatul ei era plecat la pescuit, căci aceasta îi era ocupaţia, socrul a venit cu forţa asupra ei pentru 
a o sili la păcat. Tomaida împotrivindu-se cu tărie, acel bătrân fără judecată a luat o sabie ce era 
spânzurată undeva pe perete şi a început să o ameninţe că, dacă nu se va supune, o va ucide. Sfânta 
muceniţă arată dârzenie şi nu cedează nicidecum, înfuriindu-1 pe bătrân, care loveşte trupul cel 
tânăr cu sabia, tăindu-1 în două. în acel moment, se spune, făptaşul a orbit, iar, mai apoi, dus la 
judecată, şi-a luat pedeapsa meritată. Tomaida a fost astfel socotită în rândul sfintelor muceniţe, 
fiindcă şi-a păstrat curăţia chiar cu preţul vieţii (Dicţionarul, p. 300).”[15] 

 

Revenirea lui Venus la mersul direct ar trebui să reprezinte momentul în care oamenii se 

desprind de teama de singurătate și se uită în urmă pentru a vedea dacă rezultatele pe care le-au obținut 

în ultima perioadă sunt pe această filieră a creativității sau combat calitățile pe care au spus că le-au. 

Pe 15 aprilie faptele sunt încărcate de o mare valoare, capabile să sporească încrederea în sine sau să 

aducă o și mai mare bulversare. 

Vorbim aici despre o zdruncinare pe care, un om capabil să-și mobilizeze forța interioară, 

logica și solidaritatea în rezolvarea situațiilor sociale, o parcurge prin nervozitate, printr-un abis 

întunecos, prin umilința de a-și vedea întreaga construcție combătută de oameni care nu au 

competența necesară. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Venus își va reveni la această deplasare 
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directă în mijlocul zilei, deci o mare parte din această perioadă va fi obligată să fie statică în Pești, 

dar și pentru că Luna trece acum prin conjuncția cu Lilith. Suntem chinuiți de propriile greșeli ce se 

pot amplifica pentru că dovedim acum o plăcere absolut ciudată de a le lăsa accesibile celorlalți. În 

mod normal, revenirea acestei planete la mersul direct poate însemna pentru un om profund o situație 

favorabilă pentru regenerare, pentru a se revigora, pentru a ieși din această zonă a tristeții și a 

abuzurilor. Venus în zodia Pești are calități remarcabile, însă nu va putea niciodată să depășească în 

însemnătate trăsăturile pe care această planetă le are în cele două domicilii ale sale, Taur și, respectiv, 

Balanță. Dacă stricăciunile pe care le conștientizăm acum nu apasă prea mult creativitatea, vom 

conștientiza că momentul zilei de 15 aprilie face parte dintr-o schemă de redresare, devenind 

reprezentativ prin ușurința cu care ne facilitează accesul la soluții majore. Suntem în continuare în 

fereastra conjuncției Soare-Uranus, cea care nu s-a putut exprima la momentul când s-a consumat la 

grad perfect tocmai pentru că a existat la un moment dat și o presiune din partea retrogradării lui 

Venus. Acum, această retrogradare dispare, unul din cei doi pereți cade, iar panorama vieții sociale 

devine mult mai atractivă, mult mai plăcută prin deschidere. Cel puțin, așa este această situație privită 

din punct de vedere teoretic. Practic, dincolo de peretele care a căzut, fiecare va vedea doar ceea ce a 

acumulat în ultimele luni, peisajul pe care l-a hrănit cu efort și atenție. 

Calitatea de-a fi purtătorul unui mesaj special presupune și existența unor simțuri umanitare 

cele legate de compasiune, toleranță, inteligență practică sau sacrificiu. Venus pe zodia Pești deține 

aceste calități, însă acum ea se gândește mai puțin la ceea ce ar putea să facă în prezent, pentru că este 

surprinsă de dezvăluirea aceasta fabuloasă a rezultatelor muncii practicată în ultimele săptămâni. De 

aici înțelegem că nu este încă momentul potrivit să ne așteptăm ca această conjuncție a Soarelui cu 

Uranus se va exprima acum de o manieră fulminantă, spectaculoasă, pentru că sinteza astrală a zilei 

de 15 aprilie nu favorizează așa ceva. În plus, Luna, trecând prin conjuncția cu Luna neagră, aduce o 

problemă de dreptate pe care am conștientizat-o la începutul acestei decade, pe 11 aprilie, când Luna 

a trecut prin faza de Lună plină, dar și în zilele următoare, cât timp s-a aflat în tranzit prin zodia 

Scorpion. Așadar, tema aceasta de singurătate pe care trebuie să o înfruntăm pe 15 aprilie are rădăcini 

mai vechi, în promisiuni pe care ni le-am făcut sau pe care le-am făcut celorlalți despre eliberarea 

dintr-un prizonierat, ca și cum este nevoie să o luăm de la capăt, să folosim cât mai util contextul de 

acum, dar nu pentru a ne amplifica problemele, nu pentru a ne adâncimi și mai mult în ele, ci a renunța 

la abuzurile relaționale despre care am avut o altă părere. Cine va crede că în această zi de revenirea 

lui Venus la mersul direct răzbună probleme mai vechi, se înșală amarnic. Gândul de răzbunare nu 

face decât să reînvie această putere negativă pe care Luna a avut-o și pe faza de Lună plină de la 

începutul acestei decade, și de-a lungul tranzitului său prin zodia Scorpion, iar efectele sale negative 

se văd asupra stării de vitalitate. Duritatea sau încrâncenarea cu care vom aborda demersurile de acum 

ne secătuiește de puteri. 

 
„Primul efect al televiziunii este crearea unei atitudini mentale pasive 
- Toate studiile privitoare la efectele televiziunii, fie că se referă la copii, fie la adulţi, constată 

că vizionarea este un factor importam în generarea unui comportamem pasiv. 
- Proporţional cu timpul dedicat vizionării, se poate constata o micşorare a vigilenţei 

generale. De asemenea, se înregistrează o scădere viabilă a perseverenţei, a voinţei fi disţioziţiei 
de a urmări activ rezolvarea unei probleme 

- Din punct de vedere neurologic, cercetătorii explică acest fenomen pnn apariţia unei 
dependenţe de ritmul cerebral alfa, activitate corticală cu care omul se deprinde pe parcursul 
miilor de ore petrecute în faţa ecranului. Obişnuiţi de mici cu această stare mentală, oamenii vor 
fi permanent înclinaţi spre activităţile distractive ce introduc mintea în aceeaşi stare pasivă, de 
relaxare. 

- Pe termen lung. vizionarea afecteaza puternic capacitatea de implicare în propria 
existenţă, determină pasivitate în planificarea activităţilor viitoare şi în organizarea programului 
zilnic, cultivă plictiseala, dezinteresul sau apatia. 

- Vizionarea TV. prin afectarea activităţii cortexului prefrontal, conduce, de asemenea, la 
reducerea activităţii voluntare (hipokinezia), un simptom specific acestei afecţiuni. 

[…] 
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Cercetările din domeniul neuropsihologiei arată că un indice al cultivării pasivităţii este 
micşorarea vigilenţei. Jr. Bryant, un important cercetător al Universităţii din Alabama, este 
convins că televizorul afectează procesul de învăţare în măsura în care acesta înseamnă implicare 
activă, iar televiziunea cultivă pasivitatea. El arată că vigilenţa (a rămâne concentrat activ pe o 
sarcină) este redusă mult de televizor. Proporţional cu timpul dedicat vizionării, se poate constata 
o micşorare a vigilenţei generale.”" De asemenea, se înregistrează o vedere vizibilă a perseverenţei, 
a voinţei şi dispoziţiei de a urmări activ rezolvarea unei probleme. 

Apariţia undelor alfa în timpul vizionării sunt o dovadă clară, din punct de vedere 
neurologic, a stării de pasivitate a celui care se află în fata televizorului. De ce însă efectul se 
menţine şi după vizionare, putând chiar să marcheze comportamentul cotidian? Cercetătorii 
vorbesc de apariţia, în urma vizionării prelungite, a unei inerţii neurologice sau psihologice prin 
care creierul poate deveni, practic, semidependent de un altfel de ritm cerebral. Tinerii vor tinde 
astfel într-o măsură tot mai mare către stări de relaxare, către eliberarea de sarcini, indiferent de 
care ar fi ele. „Dacă obişnuieşti sau creşti copii în unde alfa, susţine I. Kanc, doctor în 
neuropsihologie, referindu-se la activitatea cortieală presupusă de vizionatul TV, atunci ei vor 
deveni dependenţi de alfa precum se întâmplă cu orice stare hipnotică" 

Televizionarea poate determina apariţia unui comportament pasiv şi, în mod indirect, prin 
afectarea ariilor cortexului prefrontal.  

[…] 
Agitaţia sau hiperactivitatea ce apare în urma vizionării nu trebuie confundată cu starea de 

vigilenţă şi activitate. Dimpotrivă, acestea epuizează mintea şi ii slăbesc omului puterea de a şi 
organiza gândurile şi comportamentul. Copiii, spre exemplu, chiar când nu devin apatici şi sunt 
agitaţi, mişcându-se încontinuu, nu sunt capabili totuşi să-şi imagineze şi să-şi organizeze jocul. 
Au mai curând tendinţa de a deveni violenţi sau de a mima acţiuni sau personaje văzute la 
televizor." 

Pe termen lung, vizionarea TV diminuează semnificativ capacitatea de implicare în propria 
existenţă, determină pasivitate în planificarea activităţilor viitoare, în organizarea programului 
zilnic. Oamenii găsesc tot mai greu energia, dispoziţia şi puterea de a lupta pentru a-şi schimba 
viaţa. Ei nu mai pot lua hotărâri singuri, nu se mai pot opune nici unei măsuri politice, sociale sau 
comunitare. De altfel, proporţional cu creşterea timpului petrecut la televizor, scade dispoziţia sau 
plăcerea unei implicări în viaţa comunitară şi chiar în cea de familie. În principiu, televiziunea 
cultivă plictiseala, dezinteresul sau apatia şi inhibă comportamentele sau iniţiativele de ordin 
subiectiv, ca reflex al voinţei şi reflecţiei personale. 

Chiar dacă televizorul stimulează anumite comportamente, cele de tip consumatorist, 
căutarea plăcerilor şi chiar fuga după bani, acestea nu constituie produsul voinţei libere şi a 
necesităţii personale ale omului, ci, mai curând, sunt provocate sau condiţionate prin dominarea 
conştientului sau a subconştientului de către dorinţele sădite de televizor în mintea noastră.”[12] 

 

Pe 16 aprilie avem parte de momente de reușită. Siguranța de sine este ridicată acum la rang 

de mare artă, pentru că luminariile intervin acum într-un proiect de anvergură, într-o zonă ce ține de 

ciclul lui Saturn cu Uranus, ciclul transformărilor. Schema aceasta de progres depinde foarte mult de 

anturaj, dar și de comportamentul celor pe care i-am apreciat până acum. Pe de o parte, Luna din 

Săgetător îi îndeamnă pe oameni să gândească în perspectivă, să iasă din această imobilitate, din 

această închisoare promovată de planeta Marte, ce se află de ceva timp în tranzit prin zodia Taur. 

Ceea ce se reușește acum prin acest impuls spre progres care vine din zodia Săgetător are și o 

componentă mai puțin plăcută: ambiția nemăsurată. Luna neagră se află acolo și va mai sta multe luni 

până când vom înțelege că nu este suficient să obținem ceva foarte important doar pentru că ne dorim. 

Raportul acesta primește însă și suportul destinului, adică Axa Dragonului trimite unghiuri pozitive 

către cele două planete aflate pe zodii de foc, chiar dacă nu se pune problema încă a unui schimb de 

experiență de pe același semn, adică Axa Dragonului nu a trecut încă pe Leu-Vărsător. În consecință, 

Capul Dragonului intervine cu nevoia de precizie, cu posibilitatea de a cere mai multe de la viață și 

va fi nevoie de o experiență solidă pentru ca îndemnul venit din zodia Fecioară și pus în aplicare în 

zodia Săgetător să nu ducă spre derapaje. Lăcomia aceasta poate fi ușor pedepsită de un demers foarte 

frumos. Aspirațiile înalte, progresul, viața trăită prin simplitate ar putea să devină elemente interzise 

acestor oameni ce au dovedit până acum că sunt prea lacomi. 
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Faptul că Luna își încheie în 60 aprilie tranzitul său prin zodia Săgetător arată că avem 

posibilitatea ca acum să repare ceea ce nu s-a putut repara în această decadă, de la începutul ei. 

Condiția succesului este însă trimisă către următoarea decadă pe care o vom trăi cu mare implicare în 

tristeții improprii, prin vorbe fără rost, prin acuzații care nu vor putea fi trecute ușor cu vederea. Ceea 

ce încercăm să reparăm acum va rămâne reparat pentru mult timp de acum încolo având posibilitatea 

de a consolida ceea ce era nesigur. Abia acum putem vorbi despre reușite spectaculoase venite din 

conjuncția Soare-Uranus. Abia acum putem vorbi despre consolidarea încrederii în sine pe baza unor 

rezultate obținute prin efort propriu. Așadar, abia acum putem vorbi de lucruri reale, palpabile care 

să ne reprezinte și, în plus, să fie și profunde. 

Cu toate că acest aspect care leagă două zodii de foc, Săgetător și Berbec, este destul de 

puternic în această zi prin impactul luminariilor, există un aspect care face ziua de 16 aprilie vedetă. 

Sextilul dintre Marte și Chiron ne vorbește despre eforturi mari, cele care au dus la o oboseală 

accentuată, pretenții pe care le lansează celorlalți, rupturi care accentuează caracterul grav și dureros 

al vieții despre ceea ce ar trebui să facem ca tratament, ca dezvoltare personală pentru a evita o 

decădere. Deocamdată, în schema acestei zile și, implicit, în schema acestei decade nu se poate vorbi 

despre o decădere spectaculoasă, ci, mai curând, despre conștientizarea unor pierderi care s-au 

consumat în primele trei luni ale anului. Ceea ce ni se întâmplă acum seamănă cumva, ca mecanism, 

cu ceea ce am parcurs anul trecut, în 2016, când, în luna aprilie, am conștientizat că am lăsat în urmă 

trei luni ale anului foarte obositoare, apăsătoare și complicate. Dacă luna aprilie 2016 a adus și o 

degajare de aceste probleme, aprilie 2017 nu poate avea aceeași calitate, nu poate veni decât cu 

greutatea și responsabilitatea faptelor săvârșite, nu cu o eliberare de probleme. Am văzut însă că acea 

eliberare de probleme pe care am parcurs-o în anul anterior, 2016, nu a dus la nimic bun, adică rănile 

nu s-au vindecat de la sine și nici lucrurile nu au devenit mai clare. Acum avem ocazia să înțelegem 

ceea ce ne trebuie și să ne implicăm în demersurile adecvate pentru a obține ceea ce avem nevoie. 

Venus, abia revenit la mersul direct, se află foarte aproape de Chiron și în ziua următoare va împlini 

și ea un sextil cu Marte. Forța acestei conjuncții Venus-Chiron de pe Pești care primește o susținere 

pozitivă din partea lui Marte ne ajută să construim idei forță, concepții, să alegem cum anume să 

procedăm de acum încolo și să ne fie foarte bine. Dacă urmărim poziția lui Marte, pentru că nu putem 

extrage această planetă din ansamblul momentului, raportul negativ cu Axa Dragonului ridică acum 

o problemă de atitudine. Din fericire, Marte nu are calitatea de guvernator pentru niciuna dintre cele 

două elemente ale Axei Dragonului, ceea ce înseamnă că lucrurile nu sunt atât de grave prin 

consecințele karmice pe care trebuie să le parcurgem, ci ar putea deveni grave prin impulsurile pe 

care nu putem să ni le controlăm. Avem, așadar, parte de o efervescență aparte, în care o direcție ne 

îndreaptă către vindecare, iar cealaltă către răzbunare, către a cere socoteală celor care ne-au adus în 

stadiul acesta și pe care vrem acum să îi pedepsim spunându-le, criticându-i, acuzându-i. Fondul 

general al problemei este însă pozitiv, ceea ce este rău vine doar din acest impuls de a repara cu forța. 

 
„ALERGIA LA SOARE 
Soarele este reprezentarea principiului activ şi al energiei Yang. Prin urmare, este simbolul 

Tatălui. Dacă sunt alergic la soare, acest lucru indică faptul că, relaţia cu tatăl meu (atât pe plan 
fizic, cât şi simbolic) este o sursă de suferinţă pentru mine. Poate fi vorba despre o relaţie 
dureroasă, usturătoare, sufocantă şi care a încetat brusc, la un moment dat. Contactul cu tatăl 
meu poate a fost întrerupt, alterat sau a devenit prea sufocant. În orice caz, există un conflict sau 
o decepţie cauzată de ceva sau de o persoană de care am fost nevoit să mă despart şi care a 
provocat o reacţie dureroasă, pe care nu am ştiut să o gestionez şi care a lăsat urme chiar şi în 
prezent, în viaţa mea de adult. Poate exista, de asemenea, un refuz de a-l accepta pe Tatăl meu 
interior? 

Accept să văd ceeea ce mă deranjează şi să mă las atins cu încredere de căldura soarelui (şi 
de tatăl meu!). Mă eliberez de emoţiile care erau îngropate în mine, în adâncul inimii mele. Soarele 
este o sursă de lumină, de căldură şi de viaţă. Aleg să intru în contact cu lumina mea interioară şi 
mă împac cu trecutul meu, pentru a mă responsabiliza, pentru a mă simţi mai liber şi pentru a 
străluci şi a merge mai departe spre propriul meu destin.”[5] 
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În noaptea de 16 spre 17 aprilie Luna va 

intra pe zodia Capricorn și o parte din 

impulsurile către răzbunare, reparare sau 

rectificare vor fi ușor diminuată. Jupiter 

împlinește și el careul la Junon, iar schema 

aceasta a revendicărilor, a pretențiilor, a 

reparărilor cu pumnul în masă, cu bocancul în 

ușă, spărgând geamuri sau vesela, nu mai dă 

rezultate. Relația bună a Lunii cu Axa 

Dragonului, prin care aceasta reușește să 

medieze tendința Nodurilor, schimbă limbajul, 

atitudinea față de trecut sau față de oamenii pe 

care i-am considerat vinovați până acum. Este, 

cumva, o schimbare bruscă față de ceea ce am parcurs până acum, dar nu ar trebui să fim surprinși 

pentru că lucrurile au fost construite din aproape în aproape, am avut semnale că această gălăgie de 

fond este diminuată, trece în planul secund pentru a ne ocupa de lucruri esențiale. Din acest punct de 

vedere putem spune că respirăm mai ușor, că avem un control mult mai bun asupra evenimentelor, că 

ne înțelegem mai bine cu oamenii și, dacă nu renunțăm complet la impulsul acesta de a găsi vinovați 

pentru tot ceea ce noi nu am reușit să obținem prin efort propriu, măcar să înțelegem că aceste acuzații 

nu sunt fondate. Impulsul acesta de a răscoli, de a impune, chiar cu forța, această explozie, este 

susținută astral de conjuncția Soare-Uranus, încă activă, nu ne permite să oprim complet tot acest 

impuls, dar avem acum alte motivații de care ne putem folosi pentru a diminua consecințele unui 

asemenea impuls. 

17 aprilie este, de asemenea, o zi de poveste când avem probleme cu autocontrolul, fie pentru 

că ni se pare că trebuie să-i acordăm prea multă atenție pentru a obține rezultate palpabile, fie pentru 

că realizăm că este important, dar nu putem pe cât ne-am dori. 

Schema aceasta care combină direcții pozitive cu direcții negative, elemente de revoltă 

personală cu impulsul de a repara o greșeală a trecutului personal, seamănă cu căutarea fericirii. Acest 

concept al căutării fericirii are și conotații fizice, ține și de plăcere, dar ține și de profunzimea unor 

sentimente cu totul aparte. Este foarte posibil ca în aceste combinații complexe să găsim și nevoia de 

excelență. Performanța, chiar dacă pierde pentru că Luna nu se mai află în Săgetător și nu mai este 

de actualitate, ea rămâne în continuare o preocupare ce ar putea să ne apropie de fericire. 

Dreptul la fericire transpare acum din unghiurile aferente zilei de 17 aprilie și poate din această 

cauză poveștile frumoase pe care încercăm să le încadrăm în nota personală, să le îmbrăcăm cu hainele 

proprii sunt atât de atractive. Din nefericire, Luna în dimineața zilei de 17 aprilie se implică într-un 

trigon cu planeta Mercur. Retrogradarea acestei planete nu ne permite să selectăm contracronometru, 

în viteză, sub presiunea necesității, ceea ce este cu adevărat util pentru destinul în ansamblu, ci să 

selectăm ceea ce ne face să ne simțim bine, ceea ce ne încântă, ceea ce ține de bucurii de moment sau 

plăcerea de moment. Pe acest fond intervine, pe de o parte trigonul Soarelui cu Saturn retrograd, iar, 

de partea cealaltă, careul lui Jupiter cu Junon. Atitudinile cele mai superficiale sau lipsite de 

importanță pe care le vor arăta oamenii acum și care sunt în contrast cu nevoia de excelență țin de 

acuzațiile pe care unii ar putea să le lanseze pe motiv că li-a fost interzis dreptul la fericire. Este puțin 

probabil să se fi întâmplat așa ceva, cel puțin lucrul acesta nu s-a întâmplat de la începutul anului 

2017 și până acum, poate s-a întâmplat cu mult timp în urmă, pe alte conjuncturi care au găsit în 

dispunerile personale, în horoscopul personal un mediu prielnic. Totuși, a face astfel de acuzații acum 

când avem tot suportul astral pentru a nu face lucrul acesta, arată că extragem din această conjunctură 

astrală doar ceea ce hrănește instabilitatea, incoerența sau regretul. 

Pentru a rămâne în acest foc dinamic, pentru a rămâne în mobilitatea aceasta astrală, oamenii 

se vor apropia de vicii. Nu ajung la fericire, dar vor să compenseze prin plăcere. Având în vedere că 

Marte se află acum într-o dispunere negativă față de Axa Dragonului, plăcerile acestea, dacă sunt 

lipsite de nevoia de performanță, dacă nu au arătat până acum că sunt bune sau rafinate, creează 

ipostaze conflictuale, obosesc, consumă prea multă energie, provoacă inutil, deci întrețin agitația 
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printr-un consum personal foarte mare. Pentru că Mercur este retrograd în această zi, iar Luna îi 

acordă, cel puțin dimineață, o atenție specială, există o mare posibilitate să nu înțelegem nimic din 

lucrurile acestea. A căuta rădăcinile eficienței în trecut și a încerca să construim ceva important pe 

aceste rădăcini va reprezenta lucrul cel mai folositor pe care-l putem face acum. 

 
„Spre gloria eternă a literaturii engleze, Shakespeare şi teatrul londonez au venit pe lume în 

acelaşi timp. În 1574, când viitorul dramaturg era doar un băiat de 10 ani din Stratford, regina 
Elisabeta I autoriza ca o trupă de actori aflată sub patronajul contelui de Leicester să dea 
spectacole în capitală sau oriunde în regat. Actorul principal, James Burbage, a construit imediat 
primul teatru din Londra, un amfiteatru în aer liber cu diametrul de aproximativ 30 de metri, cu 
3 000 de locuri. Intrarea la teatrul său costa un penny, a douăsprezecea parte din şilingul câştigat 
zilnic de un meşteşugar priceput. 

Teatrul lui Burbage, construit după modelul amfi-teatrelor în care se desfăşurau pe atunci 
luptele de urşi şi tauri, avea o structură poligonala şi trei niveluri de galerie unde spectatorii 
puteau să stea jos. Dar cea mai mare parte a publicului stătea în picioare în curtea dimprejurul 
scenei-pinten de 12 pe 8 metri. 

Fiul iui Burbage, Richard, era actorul principal al trupei „Oamenii Lordului Şambelan“, 
pentru care Shakespeare a scris cele mai bune piese ale sale. Amândoi au fost printre asociaţii care 
au construit în 1599 teatrul Globe. Aici Richard Burbage a interpretat rolurile principale din 
Hamlet, Richard al III-lea, Othelloşi Regele Lear— reuşind performanţe atât de strălucite încât 
toată lumea credea că piesele nu vor supravieţui morţii lui, survenita în 1619. Dar nici măcar faptul 
că Parlamentul a închis în 1642 toate teatrele din Londra nu a reuşit să zăgăzuiască gloria geniului 
nemuritor al lui Shakespeare.”[14] 

 

18 aprilie este o zi de conștientizare. Acum Luna trece prin conjuncții succesive cu Junon și 

Pluton și vrem să primim răspunsuri frumoase pentru faptele bune pe care le-am făcut în ultima 

perioadă. Nu se știe dacă aceste fapte frumoase sunt și corecte, dacă răspunsurile pe care le primim 

au profunzimea pe care o căutăm, însă le vom cere cu insistență. Dacă am avea și curajul necesar 

pentru ca, prin sinceritate, să ne separăm elementele pozitive de cele negative, dacă nu am mai 

alimenta extravaganțele sau nu ne-am mai consuma energia inutil, puterile acestea ne-ar duce spre 

avantaje remarcabile, am fi tentați să pornim într-o călătorie, nu doar fizică, ci și subtilă, să ne 

dezvoltăm atât fizic, dar și mental și spiritual. Progresul zilei de 18 aprilie se face în concordanță cu 

feedback-ul pe care-l primim de la ceilalți, cu ajutorul pe care îl merităm și cu darurile cerului. 

Schema aceasta ar putea să ne ofere răspunsuri frumoase dacă, așa cum indicam mai sus, am avea 

înțelepciunea necesară. Acolo unde ea lipsește, există o presiune pe care începem să o resimțim și 

care vine din relația negativă a Lunii negre cu Neptun. Începând de acum ne aflăm în fereastra careului 

dintre Luna neagră și Neptun, deci în intervalul în care am putea să facem alegeri proaste pe o tensiune 

pe care nu ne înțelegem. Aspectele favorabile sunt explicate prost, iar aspectele negative sunt elogiate 

ca și cum devin exemple de înțelepciune de viață. Am văzut, nu este pentru prima dată când ne-

ntâlnim cu lucrurile acestea, sunt mulți cei care spun că practică dezvoltarea personală, dar, în 

realitate, duc mai departe idei eronate, lipsite de conținut sau repetă ca un magnetofon ceea ce 

memorează de la alții. 

Lucrurile acestea negative ce începe să-și facă simțită prezența prin relația negativă a Lunii 

negre cu Neptun sunt declanșate în această zi prin careul pe care-l Luna îl împlinește cu Jupiter. Dacă 

am înțelege mai bine renunțarea, dacă am fi mai înțelepți sau poate mai toleranți, dacă nu ne-am zburli 

atât de ușor când ne întâlnim cu un eveniment dezagreabil, când cădem sau suntem loviți, schemele 

acestea negative încep, din aproape în aproape, să ne învețe cum să trăim și prin restricții, nu doar 

prin abundență sau îndeplinirea dorințelor. 

Unora s-ar putea ca această deplasare să li se pare mult prea obositoare, să fie prea des 

încurajați să renunțe, să se întoarcă din drum, să coboare versantul pentru că sunt convinși că mișcarea 

este elementul definitoriu al momentului și dacă vor găsi o modalitate prin care această mișcare să fie 

făcută ușor atunci au păcălit încercările destinului și merg pe mai departe mult mai ușor. Nu este 

simplu de parcurs acest careu dintre Lună și Jupiter, mai ales că, la începutul acestei decade, chiar 

când se împlinea faza de Lună plină, cele două astre s-au aflat în conjuncție. Conjuncția cu Jupiter de 
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atunci care ne-a adus criză în relații, ne-a îndemnat să ne dezvoltăm pe motiv că nu am fost suficient 

de apreciați, ar putea să devină acum experiența a ceea ce nu putem obține și pe baza acestei concluzii 

să ocolim calea adevărului. Nici că se putea ceva mai greșit! 

Apoi mai există un aspect care trebuie să ne țină departe de dorința de luptă. Convingerea că 

ne aflăm într-o buclă a istoriei, că ne putem permite să pretindem comunității să ne ofere mai mult 

doar pentru că nu avem capacitatea necesară să vedem că recompensele pe care le primesc unii acum 

sunt efectele unor combinații complexe între interferentele obiective și cele subiective, este greșită. 

Faptul că ei primesc acum și că noi avem mintea întunecată nu ne dă dreptul să spunem: "Așa cum 

primesc ei, să primim și noi, dacă există egalitate!". Dacă există egalitate atunci trebuie să respectăm 

dreptul de a primi pentru că acum este momentul. 

Așadar, impulsul acesta venit din interior, care ne îndeamnă să lansăm, din aproape în 

aproape, tot felul de pretenții este și acela care ne va tulbura mult timp de acum încolo. Dacă debutul 

acestor dispuneri negative ce vin atât din partea Lunii negre, cât și din partea planetei Neptun și care 

se combina acum prin careul dintre cele două, are nevoie de un debut puternic, pozitiv, pe mai târziu 

toate acestea vor deveni dovezi de dezvoltare personală. 

 
„Acceptarea donaţiei de jumătate de milion de dolari a Iui James Smithson nu a pus capăt 

dezbaterilor parlamentare pe această temă. La ce se gândise exact binefăcătorul englez atunci 
când îşi lăsa averea Statelor Unite, pentru a dezvolta şi răspândi cunoaşterea? 

O staţiune de cercetări agricole, susţinea un senator. Ba nu, exclama altul, ţara are nevoie de 
o bibliotecă, „de un tezaur uriaş a tot ce s-a întâmplat în istoria omului şi în natură“. Un membru 
al Congresului a replicat că bibliotecile nu erau decât „nişte mărunte bucurii de anticar; mai bine 
o colecţie de istorie naturală şi o şcoală de perfecţionare pentru profesori“. „Decât să cheltuim banii 
pe o şcoală“, susţinea fostul preşedinte John Quincy Adams, devenit deputat de Massachusetts, 
„mai bine îi aruncăm în Potomac!“ După părerea lui, cel mai potrivit ar fi fost un observator 
astronomic. 

În cele din urmă, Congresul făcea în 1846 demersurile de înfiinţare legală a Institutului 
Smithsonian şi autoriza construcţia unei clădiri „cu structură şi din materiale rezistente, fără 
ornamente inutile.“ Sediul iniţial ar fi urmat să adăpostească un muzeu, o colecţie de studii 
ştiinţifice, un laborator de chimie, o galerie de artă şi săli de lectură. Despre prima clădire a 
Institutului se poate susţine cu greu că nu ar avea ornamente inutile, însă în ceea ce priveşte 
dezvoltarea cunoaşterii, caracterul ei era destul de eterogen ca să acopere tot ceea ce realizaseră 
într-un secol şi jumătate multe alte instituţii remarcabile, cu domenii largi de activitate.”[14] 

 

Înainte ca Luna să își încheie tranzitul său prin zodia Capricorn va împlinii faza de Ultimul 

Pătrar, aspect negativ ce ne atrage atenția că, pe baza concluziilor din ultimele zile, am putea ajunge 

la convingeri eronate prezentate comunității ca fiind adevăruri absolute. În acest moment, când 

Soarele se află pe ultimul grad al zodiei Berbec, iar Luna pe ultimul grad al zodiei Capricorn se va 

pune problema elogiere nevoilor personale ca și cum simțul material pe care-l avem trebuie să devină 

un bun colectiv, un etalon de normalitate. 

Opusul a ceea ce avem de parcurs acum ne îndeamnă spre izolare sau să monopolizăm 

discuțiile, să evităm compensarea prin fapte bune, să impunem o ajustare abuzivă a unei metode mai 

vechi, doar pentru că, după cum credem acum, ni se potrivește foarte bine. În realitate, ceea ce 

parcurgem în momentul acesta se amână cumva cu o perioadă de tranziție. Am văzut, această perioadă 

de tranziție a început pe 18 aprilie și ea lucrează foarte bine cu deviza generală aplicată acestei decade 

care ne arată că ridicăm o perdea. Abuzurile acestei zile certifică însă o frică. Teama că nu vom reuși 

să obținem ceea ce ne-am dorit, că dacă nu intervenim în modul acesta o vor face alții și atunci 

subiectele de maxim interes pentru noi se vor modifica în defavoarea noastră, reprezintă argumente 

care arată că slăbiciunile de acum nu trebuie trecute cu vederea pentru că sunt foarte puternice. Cei 

care refuză acest avertisment astral, care nu iau în considerare recomandările ce vin pe această filiera 

vor ajunge în mod indubitabil la decepție până la finalul acestei luni. 
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De altfel, pe 19 aprilie avem parte și de un eveniment care confirmă lucrurile acestea. Grija 

se transformă în boală, temerea se transformă în eveniment, iar evenimentul care avea alt chip pe 18 

aprilie este acum îmbrăcat de sărbătoare pentru că va fi elogiat. În această situație confuză ne întrebăm 

de unde vine binele, de unde își mai extrage puterea, cum de mai poate rezista într-un mediu social 

care dă semne că 

susține doar 

agresivitatea și haosul.  

În realitate, 

totul ține doar de 

interpretare personală 

pentru că realitatea 

înconjurătoare nu este 

atât de dură precum 

spuneam noi. Asta 

înseamnă că vom trăi 

cu implicare majoră 

îndemnul acesta la a 

face sinteze care cer 

reverificare. Ceea ce 

descoperim ca fiind 

foarte dureros este, de 

fapt, o problemă de 

temperament, de 

atitudine, una care se va 

accentua pentru că 

unghiul acesta negativ 

dintre Luna neagră și 

Neptun se va restrânge. 

Asta înseamnă că 

succesul acestei zile 

depinde foarte mult de 

nivelul de pregătire, de 

nivelul de cultură, de disponibilitatea pe care o avem pentru a fi nerăbdători, oameni buni și pentru a 

nu evita curajul doar pentru că el ne apropie de ceea ce este periculos. Desigur, acolo unde lucrul 

acestea nu există, adică unde nu avem pregătirea necesară, putem fi susținuți acum de marea 

determinare, de explozia de energie, de forța intensă pe care o resimțim acum în a ne documenta 

suplimentar. Nu vom vedea însă că depune mult mai mult efort, deoarece retrogradarea lui Mercur 

frânează procesul acesta, nu-l face atât de eficient precum ar fi în perioada în care Soarele s-ar apropia 

de Mercur, dar acesta nu ar fi retrograd. Cu alte cuvinte, ne vom comporta ca și cum trebuie să învățăm 

doar ceea ce ne lipsește în momentul acesta și ne-ar fi folositor pe viitor. 

Apoi, 19 aprilie, tocmai pentru că aduce trecerea Soarelui pe ultimul grad din zodia Berbec 

presupune reeditarea unei scheme agresive sau avertizarea unui adversar că urmează un război teribil. 

De altfel, avertizarea aceasta este o mare minciună, pentru că declarația în sine face parte din mișcare, 

din acțiune, adică după această declarație nu mai există nimic. Acest lucru se explică din punct de 

vedere astral prin faptul că luminariile împreună cu Saturn, Chiron, Venus și Mercur fac parte dintr-

o configurație numită nicovală. Apoi, Luna se implică, împreună cu Marte, Chiron și Venus, într-o 

altă configurație numită triunghi minor. Focarul acestui triunghi minor este conjuncția lui Chiron cu 

Venus de pe zodia Pești, Venus revenită deja la deplasarea directă. Toată această schemă se 

detensionează, se eliberează, se desprinde de caracterul acesta agresiv prin cuvânt. Retrogradarea lui 

Mercur are acum un rol foarte important pentru că aduce mesajul său către adversarul care l-a așteptat. 

Adică, adversarul a așteptat genul acesta de amenințare, de clarificare, de avertizare deși cel care se 

implica acum în procesul acesta nu a știut. Combinația aceasta complexă care pune o picătură de 
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toleranță pe focul intens al acestor episoade face ca, printr-o magie aparte, lucrurile să se rezolve 

printr-o simplă opinie. Desigur, oamenii care au probleme cu temperamentul vor încerca pe finalul 

acestei decade, dar și în decada următoare să se țină de cuvânt, să ducă la îndeplinire promisiunea de 

acum, dar nu vor putea. 

 
„OBOSEALĂ (în general) 
Oboseala îmi dă impresia că sunt plat. Mă simt gol pe interior. Sursa oboselii se află în lipsa 

de iubire faţă de viaţa pe care o duc. Unde a dispărut motivaţia mea? Neliniştile mele, fricile, 
suferinţele şi rănile mele Interioare mă fac să lupt. să mă opun, să refuz anumite situaţii. În loc să 
îmi centrez energia pentru a căuta punctul comun dificultăţilor mele, mă imprăştil în prea multe 
direcţii în acelaşi timp. Sunt disperat şi nu găsesc o soluţie. Trăiesc o stare de slăbiciune faţă de 
viaţă, o oboseală Interioară deoarece trebuie să mă zbat pentru a continua să avansez. Poate 
apărea şi o stare de depresie. Mă simt abătut. Am un sentiment de incompetenţă, de lipsă, de 
dezinteres şi chiar de impotenţă. Nu mai ştiu cum să mă orientez în viaţă, mi-am pierdut pofta de 
a trăi. Mă plictisesc, trăiesc în întuneric. Pot să îmi pun unele întrebări cu privire la absurdul vieţii. 
Am o mulţime de semne de întrebare şi nimeni nu mă ajută să găsesc răspunsurile, liste posibil să 
fi avut dificultăţi cu modelele oferite de părinţii mei. Dacă am avut o mamă prea masculină sau un 
tată prea feminin, este posibil ca atunci când eram copil să fi consumat multă energie pentru a 
înţelege cu cine trebuie să seamăn. Oricare ar fi cauza oboselii mele, trăiesc o slăbiciune atât 
morală cât şi fizică. 

Accept faptul că am nevoie de un timp de odihnă, pentru a-mi reface plinul de energie. 
Încetez să mă mai agăţ de trecut şi accept să trăiesc momentul prezent, deoarece fiecare moment 
îmi aduce energia de care am nevoie. Făcând lucrurile de care am nevoie şi care îmi plac în mod 
deosebit energia va reveni în mod natural.”[5] 

 

În noaptea de 19 spre 20 aprilie Soarele va intra pe zodia Taur și vom aluneca, încet, fără o 

prea mare presiune, către ceea ce ar trebui să reprezinte eliberarea de un zbucium sufletesc. Este 

adevărat, imediat ce ziua se va termina și Mercur va intra, prin retrogradare, pe zodia Berbec, vom da 

de alt zbucium sufletesc, dar aceasta va fi o altă problemă. Ceea ce s-a accentuat, ceea ce a fost de-a 

lungul acestei decade într-un crescendo periculos se stinge, fie pentru că există un concurs de 

împrejurări care duce în zona aceasta, fie pentru că prejudiciul a fost recuperat. 

În primul rând, trecerea Soarelui pe zodia Taur arată că prioritățile se schimbă. Nu mai 

umblăm după onoruri, după consumarea energiei, ci devenim mai calculați, mai liniștiți sau poate 

chiar mai atașați de bunurile casnice. În contextul acesta în care am experimentat o presiune teribilă 

venită de pe zona socială, retragerea către valorile personale, diminuarea acestui impuls poate 

însemna și acceptarea unui drum ocolitor. Avem ocazia, prin trecerea Soarelui pe zodia Taur, să 

observăm că putem reuși și pe căi ocolitoare, că violența nu este soluția, că impulsivitatea nu imprimă 

o imagine pozitivă în comunitate, ci dimpotrivă. Deși ar părea un semn de înțelepciune, acesta nu 

este, ci vine doar ca expresie a unor noi nevoi, arătându-ne chipul unei noi necesități. 

Ideea aceasta de a o lua pe un traseu ocolitor va fi sinonimă și cu retragerea. Nu trebuie să 

trăim însă cu senzația că dacă Soarele a intrat pe zodia Taur oamenii vor fi mai reținuți la vorbă, la 

comportare sau nu vor mai fi atât de dominatori. Totuși va exista o schimbare, dar motivul pentru 

care vom face lucrul acesta tocmai pentru că vine din zodia Taur are la bază o presiune teribilă, 

plăcerea de a ține toate obiectele în preajmă din teama de a nu ne pierde, din grija că dacă se vor 

ocupa alții de ele se vor distruge, se vor strica sau vor fi înstrăinate. Nevoia de a menține achizițiile 

din ultima perioadă într-o formă compactă se răsfrânge și asupra problemelor. Ceea ce am amintit în 

analizele ultimelor zile referitor la careul pe faza ascendentă dintre Luna neagră și Neptun se 

încadrează și în această zonă a protecției ce vine din zodia Taur. Cu alte cuvinte, vom proteja 

problemele, nu doar achizițiile bune. 

Dar ziua de 20 aprilie este celebră și prin alte unghiuri care se împlinesc, inclusiv încercarea, 

fără sorți de izbândă, de a compensa printr-un gest vizibil sau poate chiar unul în forță, nu agresiv, nu 

impulsiv, ci amplu, o problemă de violență care nu s-a putut rezolva prin instrumentele folosite atunci. 

Trigonul acesta pe care Mercur îl realizează cu Axa Dragonului îi permite să medieze tendința 

Nodurilor pentru că deplasarea acestei planete se face către Coada Dragonului. Scăderea tonusului, 
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chiar eșecul de acum reprezintă realizarea care ne-a lipsit până acum. Cu alte cuvinte, avem nevoie 

să obținem succes în demersul pe care-l urmărim acum, dar avem nevoie să observăm inutilitatea 

acelui succes. S-ar putea ca lucrul acesta să doară, să fie neplăcut, dar vom avea puterea necesară să 

acceptăm lucrul acesta chiar dacă e greu, iar evenimente sociale ne vor convinge că este mult mai 

bine că s-a întâmplat așa. 

După ce acest eveniment s-a consumat, fiecare astru va porni pe propriul său drum, iar noi ne 

vom pregăti să intrăm în decada următoare. În seara acestei zile Mercur va intra prin retrogradare pe 

ultimul grad al zodiei Berbec și vom avea o ușoară agitație care nu poate fi pusă pe seama a ceea ce 

s-a consumat de-a lungul zilei, dar nici nu poate fi explicată. Ea trebuie parcursă ca atare la fel cum 

trebuie parcurs ca atare și evenimentul important programat a se consuma în timpul zilei. 

Dacă oamenii nu rezistă tentației răzbunării și se lasă în voia ei atunci se vor pregăti pentru o 

ultima decadă a lunii aprilie, una furtunoasa, dominată de lipsa de control care se va răsfrânge asupra 

întregului an pentru că cele două direcții spre care se îndreaptă sinteze sunt diametral opuse, prima 

decadă și, respectiv, ultima decadă a anului 2017. 

 
„O terapeuta fără experienţă trata o tânără borderline foarte instabilă. Supervizorul îi 

spusese terapeutei în mod repetat că era important să fixeze limite clare cu o astfel de pacientă. 
Pacienta încălca orice regulă posibilă: plătea rar şi acumulase chiar o datorie foarte mare; fie 
întârzia foarte mult la şedinţe, fie nu venea deloc; o suna pe terapeuta la orice oră şi terapeuta o 
întreţinea în conversaţii lungi. 

Pacienta devenea din ce în ce mai dezorganizată în restul vieţii sale. Absenţele ei repetate de 
la serviciu au dus la concedierea ei. A avut certuri din ce în ce mai răutăcioase cu iubiţii, prietenii 
şi familia ei, până ce i-a îndepărtat pe toţi. În ciuda avertizărilor insistente ale supervizorului, 
terapeuta pur şi simplu nu a putut trage linie şi să insiste asupra punctualităţii, asupra plăţilor 
constante şi asupra renunţării la telefoanele dintre şedinţe. Intr-un final, pacienta a renunţat la 
terapie, lăsând în urmă o notă de plată foarte mare neachitată, având — mai important — un 
adevărat talmes-balmes la serviciu, în viata afectivă, socială si familială. 

Ce a fost în neregulă? De ce nu a respectat această terapeuta regulile tratamentului, de care 
era pe deplin conştientă? Terapeuta a avut o mamă care fusese abuzivă atât verbal, cât si 
fizicuneori cu ea şi cu fraţii săi. Mama terapeutei era o figură de autoritate excesiv de tiranică, 
astfel încât, sub nicio formă terapeuta nu dorea să fie ca ea. A tot lăsat de la ea, ca să nu devină ca 
mama ei, încât a sfârşit la cealaltă extremă, comportându-se într-un mod masochist faţă de 
pacienta sa, sub masca umanităţii. Prin permisivitatea sa, în cele din urmă a distrus terapia”[11] 

 

Așa după cum s-a putut observa, cea de-a doua decada lunii aprilie ne pregătește pentru un 

salt. Nu se știe deocamdată cât de departe vom ajunge, ci se știe care este puterea pe care am folosit-

o. Dacă avem un minim de cunoștințe, de experiență de viață și mai dorim să le mai și folosim, atunci 

am putea să determinăm printr-un calcul simplu cât de departe ne poate duce acest salt. Cert este că 

aceasta a doua decadă ne-a încercat pe muncă, dar nu doar munca pe care trebuie să prestăm în raport 

cu societatea pentru asigurarea traiului zilnic, ci și munca pe care trebuie s-o abordăm în raport cu 

sine, pentru șlefuire a propriului caracter, pentru rafinarea propriei structuri. Dacă am făcut sau nu 

ceea ce trebuie poate fi observat după puterea pe care o avem acum. Oamenii care sunt puternic și, în 

același timp, liniștiți au făcut ceea ce trebuie de-a lungul acestei decade. Cei care vor să îi convingă 

pe ceilalți că sunt puternici, dar, în realitate, sunt foarte agitați, nu au făcut pentru ei ceea ce trebuie. 

Poate, din anumite puncte de vedere, anumite probleme vor putea fi reeditate în decada următoare. 

Rămâne de văzut însă cum își vor gestiona tristețea, curajul risipit sau tensiunile pe probleme legate 

de patrimoniu pentru a mai avea timp și pentru ceea ce nu au făcut în decada care se încheie acum. 
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Decada a III-a  (21 – 30 aprilie 2017) 
Tristeți nefondate. Vorbele care reped cer respect. Tensiuni pe 

patrimoniu. Se pierde un drept. Curaj risipit. 
 

DECADA NR. 12  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   36 21-31 decembrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 1 1-10 ianuarie 

 

Lovitură. Informații aberante. Revendicări neobișnuite. Se constată o slăbiciune. Ușoară 

importanță. Prejudiciu din cauza unor calcule făcute de alții. Nonșalanță. Tensiune care vine de la 

mare depărtare. Subiectele interesante se așază la baza conversațiilor. Este ignorată o durere. Progres 

prin autocontrol. Educație. Cunoașterea de sine este prețuită. Afacerile sau schimburile sunt afectate. 

Este nevoie de noroc. Evenimentele favorabile ni se par dezagreabile. Plictiseală. Servitute. 

Conjuncturi favorabile înțelese greșit. Recapitulări ciudate. Explozie. Inteligență. Se resimte un mare 

efort făcut anterior. Imprudență. Oamenii sunt atenți la detalii. Consecințe care nu vorbesc despre 

bine. Austeritate. Încercare legată de administrarea unui patrimoniu. Bunurile personale sunt 

împărțite greșit. Vreodată cu averea. Intuiția este schimbată pe sfaturi. Ispită. Colaborări neobișnuite. 

Se forțează împlinirea unei profeții false. Tensiune. Binele trebuie explicat, dar ne lipsește limbajul. 

Impulsivitate. Creativitatea ne bulversează. Cei care rămân în urmă nu mai pot recupera. Pasiuni 

tulburătoare. Deviație de la normalitate. Ne amintim de un obicei. Spiritul artistic nu se poate exprima. 

Blocaj. Minciuna doare. Rezerva este ciudată. Maturizare neobișnuită. Lene. Impulsivitate. Viața 

fericită este găsită doar în cărți. Reformă. Putere de convingere folosită pentru deviație sau corupție. 

Blândețea este abordată greșit. Spirit critic. Se construiește binele cuiva. Faptele bune trebuie să fie 

și radicale. Îmbinare între neobișnuit și banal. Descurajare. Rutina enervează. Visul devine mai 

important decât realitatea. Bunătate. Se apelează la un specialist. Speranța este mult mai aproape. Se 

face o reclamație. Avem nevoie de apreciere sau de o distincție. Natura evenimentelor se transformă. 

Indulgența este privită cu alți ochi. Abstractizare. Caracterul rațional al vieții lucrează împotriva forței 

vitale. Egoismul. Regresie prin invidie. Aspirații fanteziste. Este nevoie de sacrificiu. Binele este citit 

doar din fapte. Strălucirea păcălește. Forța atrage. Atitudine categorică. Multiplele variante obosesc. 

Se desfășoară un plan ciudat. Prea multe detalii. Reușita nu întârzie să apară. Ceea ce este neobișnuit 

indică zorii unei mari transformări. Încredere în sine. Vorba ridică standardul de interacțiune. Este 

depășită o capcană. Sfârșitul unui pericol. Evaziunea nu mai sperie. Dezinteres față de binele familiei. 

Polaritate neînțeleasă. Provocare. Toți suntem egali în fața sorții. Ne reamintim de remușcări. 

Duritatea trebuie interpretată. Tensiunea nervoasă ne arată doar privațiunile și amărăciunea. Ceea ce 

este favorabil nu ne este util. Se discută despre un beneficiu. Rătăcire. Legături neobișnuite. 

Vizibilitate redusă. Nu avem acces la o înțelegere profundă. Percepție exaltată fără echivalent în 

realitate. 

 

Seria schimbărilor de vibrație care a început cu ultima zi a decadei anterioare, prin trecerea 

Soarelui pe zodia Taur și a planetei Mercur, prin retrogradare, în zodia Berbec, se va continua și în 

decada a treia prin două schimbări importante: intrarea lui Marte pe zodia Gemeni și a Capului 

Dragonului pe zodia Leu. Pe lângă acestea, cea de-a treia decadă mai aduce un moment delicat, cel 

în care Marte împlinește, chiar la începutul celei de-a treia decade, un careu la Axa Dragonului, semn 

de violență, de tensiune și de tristețe adâncă, de revoltă împotriva a ceea ce pare foarte sigur doar 

pentru că nu satisface o dorința, dar și definitivarea unui alt careu, în ultima zi a acestei luni, cel dintre 

Saturn și Chiron.  
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Așadar, această decadă ne avertizează că aceste tristeți trebuie curățate, trebuie eliminate sau 

încadrate altfel. Dacă oamenii preferă să se arate curajoși pentru a-și ascunde agresivitatea sau 

neștiința, este 

alegerea lor, dar asta 

nu înseamnă că 

procedeul acesta este 

corect. Oricum, spre 

deosebire de ceea ce 

am experimentat în 

primele două 

decade, lucrurile 

acum par mult mai 

flexibile, mai mobile 

sau mai încărcate de 

șanse. Un pasionat 

de astrologie va fi 

oarecum mirat în 

fața acestor unghiuri 

negative atunci când 

este invocată șansa. 

Nu trebuie să uităm 

că în astrologie aspectul eliberator, adică unghiul de 90°, reprezintă, nu doar o mare presiune, ci și 

factorul care ne ajută să trecem pe nivelul următor, să ne eliberăm de o mare problemă. În consecință, 

ultima decadă a lunii aprilie ne îndeamnă să privim anul 2017 în ansamblul său. Reverificările din 

această decadă fac trimitere către ultima decadă a lunii decembrie pentru acțiunile concrete, pentru 

că este important să știm ce avem de făcut, dar și către prima decadă a lunii ianuarie pentru că avem 

nevoie să înțelegem, să ne așezăm pe o albie adecvată emoțiile, să cunoaștem care este scopul 

experiențelor pe care le-am parcurs. 

 

Marte intră pe zodia Gemeni pe 21 aprilie și ne avertizează că avem de făcut alegeri dificile. 

Dacă Venus și Saturn nu și-ar fi împlinit în această zi careul lor atunci alegerile acestea nu ar fi avut 

un caracter categoric, ele nu ar fi fost radicale, nici prin informație și nici prin fapta în sine, ci ar fi 

avut mai mult un caracter informațional. Cu alte cuvinte, ceea ce suntem dispuși să îndeplinim pe 21 

aprilie seamănă cumva cu o lovitură. Nu se știe dacă nu cumva această lovitură ar putea să vină din 

partea unui grup minoritar sau să transforme un grup foarte cunoscut într-o formațiune mai puțin 

cunoscută prin evidențierea unei note agresive. Este clar că lucrurile acum nu se orientează după cum 

le gândește individul, apărând probleme legate de muncă, de calcule făcute cu rezultatele muncii, de 

încadrare sau de toleranță. Venus se află în plin tranzit prin zodia Pești și schema aceasta emoțională 

nu-și găsește locul în cadrul social, nu este tolerat individul care este foarte sensibil, foarte afectiv, 

cald sau deschis ori cel care are milă față de toate viețuitoarele. Lumea pare acum dură sau se prezintă 

așa pentru că este mult mai comod sau la modă să nu ții cont de nimeni, să nu te intereseze 

sentimentele celorlalți sau problemele cu care se confruntă. Luna se află acum în zodia Vărsător, pe 

finalul tranzitului prin această zodie, și gândurile încurajează acest comportament, aducând energie 

puternică, atracție către ceea ce se află dincolo de schemele acestea cunoscute și se face astfel o 

combinație între valorile acestei lumi și cele care ne vin prin inspirație. Din această cauză episodul 

acesta al zilei de 21 aprilie s-ar putea să ni se pară puțin cam obositor. Cine nu își evaluează corect 

rezultatele muncii, persoana care nu are o judecată corectă, care se lasă în voia sentimentelor, în voia 

primului impuls, după cum ne spune sextilul Lună-Uranus, va trebui în a doua parte a zilei, cu puțin 

timp ca tranzitul său prin zodia Vărsător să se încheie, să dea socoteală. Raportul acesta pe care trebuie 

să îl prezentăm în fața comunității, umilințele acestea pe care trebuie să le suportăm sunt, de fapt, 

avertismente din partea acestui context astral cum că anumite lucruri nu le facem corect. Dacă avem 

în jur oameni pregătiți care să înțeleagă acest comportament, care să nu obosească lucrând cu aceste 
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informații, care să nu abuzeze de slăbiciunile celorlalți atunci lecțiile acestea vor fi prezentate ca la 

școală, după obiective operaționale și conform unor rezultate pe care, la final, obligatoriu elevul 

trebuie să le obțină. 

Imediat ce Luna a intrat pe zodia Pești are de trecut prin careul cu Marte și prin conjuncția cu 

Coada Dragonului. La prima vedere am considera că aceeași presiune pe care am conștientizat-o pe 

la începutul zilei de 21 aprilie se va dovedi spre finalul cele curente mult prea apăsătoare. În realitate, 

unghiurile acestea vorbesc despre pedepse, despre o sancțiune pe care individul și-o aplică lui însuși 

cu scopul de a depăși ceva ce-l deranjează, un obstacol social sau poate un conflict direct. Luna din 

Pești răspunde foarte bine la aceste cuvinte directe, ar putea chiar să-l încurajeze pe individ să-i 

pedepsească pe ceilalți prin pasivitatea lui. Conversațiile devin dificile, dar, de această dată, nu pentru 

că Luna se află în Pești, pentru că această poziție sărăcește limbajul, îl face mult mai concentrat sau 

îl angajează pe individ să pună în cuvinte banale o prea mare încărcătură afectivă, ci pentru că sextilul 

dintre Lună și Mercur retrograd se împlinește tot spre seară, unghi care se va menține și când Luna 

va intra pe zodia Pești. Asta înseamnă că o confuzie data de incapacitatea de a gestiona o tensiune, 

neputința de a rezista la un stres, la o presiune socială sau de a controla un impuls agresiv, o mângâie, 

este încadrată greșit. Cel care se află în criză îi consideră pe ceilalți vinovați deși dacă face fie și cel 

mai mic efort pentru a progresa, vede cât de ușor se poate controla. 

Astfel, schema zilei de 21 aprilie, analizată în contextul acestei decade și-n contextul lunii 

aprilie, aduce o abordare diferită față de previziunile săptămânale, observă altfel sistemul de percepție 

al individului în acest cadru major care este anul 2017. Sinteza pentru acțiune ne îndeamnă să ne 

gândim la ceea ce se va consuma în ultima decadă a lunii decembrie, când Jupiter va fi planeta care 

se va afla în careu la Axa Dragonului. În această decadă Marte este planeta care se află în careu la 

Axa Dragonului. Cu alte cuvinte, înțelegem, chiar din prima zi, când acest unghi între Marte și Axa 

Dragonului este activ, că, în privința acțiunilor concrete, trebuie să trecem de la dorință la 

obiectivitate, de la impuls personal la nevoile comunității. Primele semnale le primim chiar de pe 21 

aprilie. 

 
„Ştiu că nu vă place să discutaţi prin telefon, a spus o pacientă, cu rugăminte în glas. Dar 

aceasta este o urgenţă. Chiar este. 
— Sunt sigură că este, a răspuns terapeuta, o femeie mai în vârstă. Doriţi o programare 

pentru astăzi, mai târziu? 
— Dar este o urgenţă! 
— Îmi pare rău, dar îmi cunoaşteţi politica în ceea ce priveşte vorbitul la telefon. 
— Nu puteţi face o excepţie, măcar de data aceasta? 
— Nu, nu pot. 
— Nici măcar nu doriţi să ştiţi care este urgenţa? 
Oricare ar li, sunt sigură că va fi mult mai bine discutată într-o şedinţă normală. 
— Nu mai contează. Pacienta a închis telefonul. 
Această terapeuta hotărâse că orice contact cu pacienţii ei în afara cabinetului (inclusiv 

contactele telefonice) îi punea în umbră transferul şi, mai mult decât atât, reprezenta o încălcare 
a regulii abstinenţei. În plus, simţea că e important să-şi păstreze limitele impuse, pentru că orice 
fluctuaţie de la respectarea acestor limite ar fi putut fi percepută de pacienţi ca slăbiciune, care i-
ar fi încurajat apoi să o manipuleze. Această rigiditate în ceea ce 313 priveşte tehnica îşi avea 
originea atât în formarea prin care trecuse ca terapeuta, cât şi în educaţia ei, ambele punând 
accent pe respectarea cu stricteţe a regulilor. În acelaşi timp, această pacientă era genul care sfida 
permanent regulile şi acum nu era prima dată când încercase să o facă pe terapeuta să discute 
ceva cu ea prin telefon. Prin urmare, ţinând cont de contextul acestui caz, terapeuta avea o 
justificare în plus să nu încalce reguhle. 

Totuşi, rezistenţa sa cu privire la vorbitul la telefon cu această pacientă fusese atât de mare, 
încât refuzase chiar să afle care era urgenţa. Aceasta a fost greşeala ei, şi a fost una care a costat-
o mult. Pentru că, de data aceasta, pacienta chiar avea un motiv întemeiat să vorbească la telefon 
cu terapeuta: tocmai fusese violată şi era în stare de şoc. Există întotdeauna excepţii de la orice 
regulă — terapeuta ştia acest lucru, dar era prea supărată pe această pacientă şi prea rigidă ca să 
poată încălca regula. În consecinţă, pacienta nu numai că a renunţat la terapie, dar a şi dat-o în 
judecată pe terapeuta pentru abandon şi a câştigat, prin acordul părţilor, câteva mii de dolari”[11] 
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Momentul în care Marte se află în careu la Axa Dragonului le vorbește oamenilor despre 

respect. Educația este un element absolut important în descoperirea respectului pe care un om trebuie 

să-l aibă față de semenii lui, față de valorile care s-au menținut în comunitate, în conștiința de grup, 

în identitatea de neam sau de rasă. Relația aceasta proastă dintre Marte și Axa Dragonului arată că 

afacerile pot fi schimbate, cunoașterea de sine poate să treacă printr-o criză accentuată dacă dorințele 

sunt în mod constant menținute împotriva celorlalți sau dacă, în promovarea lor, nu se ține cont și de 

nevoile aproapelui. 

Dar, așa cum știm că se întâmplă de fiecare dată când ne întâlnim cu un careu, un unghi destul 

de important pentru o persoană care dorește să evolueze, presiunea aceasta conține în adâncimile ei 

și factorul de eliberare, de cunoaștere, puterea care rezolvă toate aceste probleme și scoate atitudinea 

individului din zona dezagreabilului și o duce către puritate. Relația proastă dintre Marte și Axa 

Dragonului, în acest context în care Luna se află în Pești, face referire la sentimentul de vinovăție, cel 

care îl împiedică pe om să fie și respectuos, să acorde și din timpul său bucuriilor celorlalți, adică să 

participe într-un mod rafinat la viața comunității. Unghiurile acestea împiedică pe individ să participe 

frumos la viața comunității, fie pentru că aduc plictiseală, atracție către viciu, către substanțe care 

tulbură inteligența, conștiința sau care aduc o criză de nervi ce nu poate fi rezolvată în modul în care 

suntem stimulați de comunitate. Cu alte cuvinte, tramă aceasta este trăită prea mult la interior și i se 

acordă prea puțină atenție factorului care ar putea să ne salveze din acest chin, din acest iad personal. 

Voința are însă darul de a ne ajuta să facem o recapitulare foarte interesantă. Dacă până acum am 

înțeles greșit ceva din comportamentul celorlalți și interesul este bun față de comunitate atunci vom 

ascunde o tulburare interioară printr-o servitute exagerată. Știm, societatea de consum încurajează 

comportamentele false, inteligența superficială sau exploziile temperamentale. Noi, pentru că studiem 

astrologia, pentru că suntem preocupați de dezvoltare personală, nu urmărim să simulam nimic, nu 

ne speriem dacă emoțiile sunt prea puternice nici prin caracterul lor pozitiv, dar nici prea obositoare 

prin caracterul lor negativ. Înțelegem că această presiune apare indiferent de calitatea emoțiilor. 

Tristețea este de fiecare dată obositoare și oamenii care au experimentat-o de multe ori au 

văzut că întotdeauna a menține mai mult sentimentul tristeții într-un suflet curat înseamnă a pune prea 

multă energie personală la rădăcina fricii. Tristețea și cu frica dacă se întâlnesc duc la deviații 

comportamentale, la adoptarea unei atitudini retractile față de comunitate, față de realizările celorlalți 

sau față de progres. 

Prin ceea ce se consumă în ultima decadă a lunii aprilie avem nevoie de progres, avem nevoie 

de toleranță, de disponibilitate pentru a transforma aceste evenimente complicate în episoade 

favorabile. Pentru că este vorba de Marte din Gemeni, exploziile temperamentale sunt de așteptat, de 

altfel sunt de așteptat și micile răutăți, rememorări negative, acordarea sentimentului de încredere în 

sine prin persistența unor vicii mentale, legate de bârfă, invidie, răutate, lăcomie. 

Apoi, mai trebuie să trecem prin câteva unghiuri care amplifică această confuzie sau durere 

personală pentru că acestea fac referire la un moment de comprimare a voinței, de contracție, fie 

pentru că se realizează prin teamă, adică relația de careu dintre Lună și Lilith, fie că se realizează 

printr-o emoție pozitivă, frumoasă, conjuncția Lunii cu Neptun. De altfel, emoțiile acestea frumoase 

sunt acum în minoritate. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, după cum am văzut din decada 

anterioară, în această perioadă este deja foarte activ careul dintre Luna neagră și Neptun, evidențiindu-

se frica de compromis, de alegere proastă sau de păcat, de murdărie, de impurificare majoră. Omul 

care va reuși să obțină un sentiment de împlinire socială sau personală, un sentiment de satisfacție pe 

baza a ceea ce și-a protejat sau nu a compromis devine un mare învingător al acestor vremuri. Pe de 

o parte, rezistă în fața unor gânduri complexe, cele personale care nu au apucat să fie rafinate sau 

încadrate corect, apoi, de partea cealaltă, rezistă și în fața unor presiuni sociale fără să se lase 

manipulat de declarații populiste, de tehnici de inducere sau de abuzurile celorlalți. Curajul acestui 

om va fi un exemplu pentru ceilalți. 

 
„Oamenii fabrica fără oprire gânduri şi sentimente bune sau rele, fără să ştie că acestea sunt 

mici creaturi pe care le aduc pe lume şi care pentru a exista, se hrănesc din însăşi substanţa 
creatorului lor. Dacă ele sunt rele, ele îl epuizează, dacă sunt bune, îi aduc daruri. 
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 Dacă aveţi copii recalcitranţi, violenţi, nedisciplinaţi, care fac vacarm şi stricăciuni în tot 
cartierul, trecătorii, vecinii şi chiar poliţia va căuta să vi se plângă, deoarece tatăl sau mama este 
responsabil de greşelile, de stricăciunile făcute de copii, tot el este obligat să despăgubească, să 
plătească oalele sparte. Ei bine, acelaşi lucru se reproduce în forul nostru interior care este plin de 
propriile noastre creaţii, copiii noştri care fac prostii peste tot, fiindcă au fost creaţi prin mijloace 
sau intenţii malefice, tenebroase, şi produc perturbări pe care legea cosmică ne pune să le reparăm. 

 Dar, exceptându-i pe marii Maeştri, nimeni nu i-a instruit pe oameni asupra acestor 
adevăruri; de aceea îşi pun mereu întrebări: "Pentru ce sunt hărţuit, tulburat, nefericit?" Dar sunt 
tocmai proprii tăi copii care te chinuiesc. Tu i-ai creat, prin ura ta, furia ta, dorinţele tale de 
răzbunare, pentru că tu eşti un creator veritabil, că Domnul... şi nu numai în planul fizic, ci în toate 
planurile. 

 Adevărata morală se găseşte în această conştiinţă a faptului că suntem responsabili 
de tot ce facem, nu numai în planul fizic, dar şi în planul astral, în planul mental... Adevărata 
morală nu este în a ne conforma exterior unor reguli ci a ne obişnui interior să creăm fără încetare 
gânduri şi sentimente utile, benefice, luminoase, să trimitem ziua şi noaptea din inimă şi din 
sufletul nostru aceste mici entităţi invizibile dar reale care acţionează formidabil asupra tuturor 
creaturilor.”[9] 

 

Ulterior acestui moment complicat în care se atinge maximum în relația negativă a lui Marte 

cu Axa Dragonului intrăm într-o perioadă de liniște. Nu se știe dacă această liniște este la interior așa 

cum va fi văzută la exterior, dar va fi reală, cu toate că Luna trimite un unghi pozitiv către Pluton 

retrograd și unul negativ către Saturn retrograd, bulversând și aducând dificultăți în a separa răul de 

bine. Schema aceasta ne vorbește, așadar, despre imprudență, despre o precipitare într-o alegere, una 

legată de patrimoniu sau de administrație, de bunurile personale sau de cele aparținând comunității. 

Se încearcă, astfel, să se ascundă impulsul de a revoluționa mediul social pe care l-am 

cunoscut și-n decada anterioară și care ne mai este accesibil acum. Lucrul acesta se încadrează perfect 

în schema generală aplicată lunii aprilie care face trimitere la reverificare. Reverificarea momentului 

de 23 aprilie se referă la lucruri care sunt ascunse, la servicii secrete, la demersuri oculte, la structuri 

care au ca obiect de activitate promovarea unor idei obscure sau greu de înțeles pentru marea masă. 

Dacă lucrul acestea afectează patrimoniul personal atunci am putea foarte ușor să vedem oameni care 

se revoltă, care-și ies din calm, care vor să rupă gura târgului, să schimbe tactica, să schimbe 

recomandările, sfaturile, să arate că dacă au motive pot să nu țină cont de nimic. A nu ține cont de 

nimic pe 23 aprilie nu înseamnă a contrazice această liniște, ci a dorit să o obții prin forță. Maniera 

aceasta ar putea să inspire teama sau să-i facă pe oamenii sinceri, curajoși sau dezinteresați să-și 

amâne proiectele, să stea deoparte din calea furtunii, să se retragă, să-și petreacă momentul acesta 

departe de privirile curioase ale celorlalți și să spere că, la un moment dat, fie această furtună va trece, 

fie vor putea să o înfrunte cu mai multă îndrăzneală dacă se va întâlni cu oameni care gândesc și simt 

la fel. Este un mare curaj să se pornească pe acest traseu, dar nu este imposibil. 

Realizările celorlalte decade, vor fi acum judecate într-un mod mult mai aspru. În primul rând, 

aceste achiziții vin din decada anterioară, când am văzut că toate tipurile de sinteză ne orientau spre 

momentul prezent, spre această decadă, apoi perspectiva evenimentelor a ceea ce facem acum, chiar 

dacă încearcă să ne creioneze o viziune de ansamblu asupra anului 2017, ea, la rândul său, are câteva 

ținte care sunt răspândite aproape uniform. La această viziune de ansamblu de acum se va face 

trimitere în mijlocul lunii iunie, la începutul lunii iulie, la începutul lunii septembrie și la începutul 

lunii decembrie. Acestea sunt momentele când, prin mesajele de atunci, vom încerca să extragem un 
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înțeles universal, o idee forță ce ar putea deveni, nu doar pentru ceea ce avem de parcurs în acest an, 

ci și pentru următorii ani, un fel de bun folosit în orice situație, un panaceu.  

Este adevărat, schema aceasta ar putea să ne trezească numitele resentimente față de echilibrul 

pe care-l vedem din exterior că îl au ceilalți. Noi, pentru că studiem astrologia știm că în schema 

aceasta a sintezelor pentru acțiune sau pentru înțelegere, emoție și cunoaștere partitura astrală a zilei 

de 23 aprilie nu încurajează genul acesta de opinii. Ceea ce se întâmplă cu noi se întâmplă cu toată 

lumea, desigur, pentru fiecare în funcție de nivelul pe care-l are și de gradul de sensibilitate astrală. 

Cu toții înotăm în aceleași ape, unii au mâinile mai lungi, alții fac mișcări mai ample, unii sunt chiar 

înotători profesioniști. Curentul este același, iar presiunea apei este egală pentru toți. 

Cu alte cuvinte, vom încerca, în preajma zilei de 23 aprilie, să gestionam un fond care nu 

trebuie să ne sperie cu diferența între ceea ce vedem la noi înșine și ceea ce credem că li se întâmplă 

și celorlalți. Diferențele acestea nu sunt reale, ele sunt întreținute de o viziune falsă asupra vieții, de 

sincope în transferul unei informații, de încurajarea adevărurilor parțiale, adică de Mercur retrograd. 

 
„In timpul domniei lui Diocleţian, în cetatea romanilor era minunatul ostaş al lui Hristos, sfântul 
Gheorghie, cu neamul din Capadochia, fiu de părinţi vestiţi, din tinereţe învăţând buna credinţă. 
Văzând atâta cumplire a păgânilor asupra creştinilor, sfântul Gheorghe s-a ridicat împotriva 
idolilor împăratului. Acesta, fiind cuprins cu totul de mânie, a poruncit să-l arunce în temniţă şi 
să-l muncească. Pe când era legat pe roată, deodată s-a înnorat văzduhul şi s-a făcut tunet 
înfricoşat, şi mulţi au auzit un glas de sus, zicând: „Nu te teme, Gheorghie, sunt cu tine“; apoi după 
puţin timp s-a făcut o strălucire mare şi neobişnuită şi s-a arătat îngerul în chip de tânăr prea 
frumos, stând lângă roată ca purtător de lumină. Iar după ce s-a făcut nevăzut, mucenicul s-a 
pogorât singur de pe roată, dezlegat de îngerul lui Dumnezeu şi tămăduit de rane. Şi stând sfântul 
marele mucenic Gheorghe în temniţă, acei cari crezuseră întru Hristos, pentru minunile cele făcute 
de dânsul, mergeau la el, dând aur strejarilor şi căzând la picioarele lui; iar câţi erau bolnavi, 
primeau tămăduire de boalele lor, pentru că-i tămăduia prin chemarea numelui lui Hristos şi prin 
însemnarea crucii (Vieţile sfinţilor, VIII, pp. 663, 669, 671, 688). Nu se cuvine a tăcea acea vestită 
minune despre uciderea balaurului, pre care a făcut-o sfântul marele mucenic Gheorghe. aproape 
de Palestina, patria sa, lângă cetatea Viritului. Era lângă cetatea aceea a Viritului, spre muntele 
Livanului, un iezer foarte mare, în care era un mare balaur înfricoşat şi omorâtor, care, ieşind 
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dintr-acel iezer, pre mulţi oameni îi apuca şi-i trăgea în iezer, îi pierdea, mâncându-i. Apropiindu-
se cu suflarea sa cea pierzătoare, umplea văzduhul de venin purtător de moarte. Oamenii au 
hotărât ca, de nu vor să piară toţi, să dea în fiecare zi la rând şi cu sorţi fiecare pre copiii lor, fecior 
sau fată, spre mâncarea acelui balaur. Când i-a venit rândul fecioarei împăratului, a venit în acel 
oraş sfântul Gheorghe, care s-a hotărât să omoare balaurul. Şi a ucis sfântul Gheorghe pre 
balaurul acela cu sabia în mijlocul cetăţii, apoi trăgând afară oamenii trupul lui din cetate, l-au 
ars cu foc. Atunci împăratul cetăţii aceleia şi tot poporul au crezut în Hristos şi au primit sfântul 
Botez. Şi erau botezaţi douăzeci şi cinci de mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii (Vieţile sfinţilor, 
VIII, pp. 727, 728, 729, 733). 
[…] 
 

Busuiocul se seamănă de dragoste, în ziua de Si. Gheorghe, în zori, şi-l stropesc din gură. 
Cu acela se gătesc fetele când merg la joc, punând în cap sau în brâu (Niculiţă-Voronca, 1, p. 99).  
Se adună de pe câmp tot felul de buruieni de leac, care se păstrează peste an (Candrea, 1928, p. 
110).  Fetele şi feciorii se scoală de dimineaţă, iau o oală nouă în mână, cu busuioc în ea, şi se duc 
la gârlă, iau apă în oală de trei ori şi fac de dragoste (Fochi, p. 301).”[15] 

 

Ulterior acestui moment, oamenii vor vorbi foarte mult despre superioritate. În noaptea de 23 

spre 24 aprilie Luna va ieși din Pești și va intra în Berbec, nu înainte de a trece prin conjuncția cu 

Venus. Venus nu mai este retrograd, dar încearcă să compenseze prin tranzitul său direct, ce se 

realizează acum pe final de Pești, zodie pe care o va părăsi pe 28 aprilie, prin sentimente frumoase, 

prin încurajarea spre fapte bune, intuiție sau alimentarea unui limbaj rafinat, echidistant, frumos. 

Apoi, tot în prima parte a zilei se va consuma și trigonului Mercur cu Saturn. Ambele planete sunt 

acum în mers retrograd și fiecare încearcă să își impună punctul de vedere în manieră proprie, după 

o agendă de revendicări, după lucruri care au fost cerută cu insistență până acum și nu au fost primite. 

Este foarte posibil ca fiecare dintre aceste planete să vorbească acum oamenilor despre revendicări, 

despre o lume pierdută, despre un univers terifiant dominat de absența satisfacției, neputința de a 

obține o funcție, un privilegiu sau un câștig imediat. Am văzut de multe ori în analizele pe care le 

facem că schema aceasta în care se întâlnesc, într-o dispunere pozitivă, două planete retrograde ar 

putea să semene ca la matematică în care, la înmulțire doi de "-" fac "+". Elementele acestea care pot 

fi încadrate în zona filozofică sau psihologică pe baza principiului denumite generic "negația negației" 

nu ne ajută să obținem un rezultat bun acum pentru că cele două tipuri de sinteze fac trimitere la două 

intervale care acoperă tot anul 2017, iar între acestea, decada de față, cea pe care o analizăm aici, se 

va regăsi în multe dintre decade de acum și până la finalul anului. Cu alte cuvinte, există o dispunere 

amplă, puternică, poate chiar obositoare, cea care îi solicită mentalul individului care și-așa este acum 

preocupat prea mult de resentimente sau de divergențele de opinie la fel de mult pe cât îi poate solicita 

experiențele de viață din care, acum, le alegem doar pe cele care au fost mai dureroase sau mai 

înțepătoare. Cumulul celor doi factori ar putea să obțină rezultate foarte bune pe termen scurt, dar nu 

pe 24 aprilie. 

Asta nu înseamnă că oamenii nu vor simula succesul, nu înseamnă că vor fi modești sau că se 

vor mulțumi cu ceea ce au obținut, nu înseamnă că nu își vor dori să câștige cât mai mult. Luna se 

află acum în zodia Berbec și îi îndeamnă pe oameni să fie cuceritori, să răspundă tuturor provocărilor, 

să accepte ispitele ca și cum acestea nu fac parte din profețiile false, ci dintr-o altă reprezentare a 

limbajului. 

Puterea de a fi a individului pare să depășească granița experiențelor de până acum, poate să 

anuleze probleme de comunicare, de limbaj sau de înțelegere, dar asta doar în cazul oamenilor care 

au demonstrat că pot lucra foarte bine în momente de criză, că pot fi lucizi și nu se răzbuna pe cel 

care greșește, nu pune întrebări pentru a evidenția greșelile celorlalți. Poate fi victorios într-o astfel 

de ipostază doar omul care nu deviază de la normalitate chiar dacă presiunea este foarte mare, adică 

acela care dispune de o mare flexibilitate, de resurse teribile, de o încredere în sine sănătoasă și care, 

de altfel, este și un exemplu pentru ceilalți, un formator de idei. 

Cu toții, însă, indiferent de zonă, de direcție sau de stadiul în care ne aflăm, suntem încercați 

de pasiunile pe care vrem să ni le cultivăm. Cu Luna pe zodia Berbec devin evidente pasiunile față 

de competiție, confruntare, demonstrarea propriilor calități sau cele legate de dominare. Se poate 
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vorbi acum și de dominare prin sentiment, prin argument, prin frumos sau prin ceea ce credem că ne 

definește. Pentru o altă scară de valori, lucrurile acestea care sunt foarte importante pentru individ, 

pentru alții ar putea fi absolut obositoare, enervante, surse de stres sau dovezi că se încearcă 

dominarea firii, temperamentului, fără să se țină cont de nimic, fără ca persoana în cauză să ceară 

lucrul acesta. Binele făcut pe acest trigon dintre Mercur retrograd și Saturn retrograd poate trece foarte 

ușor drept unul abuziv. Deocamdată nu se poate spune nimic despre combinațiile care pot apărea în 

situația în care în același loc apar oameni care rezistă la presiune, care nu își abandonează normalitatea 

și cei care pretind ca fac lucrul acesta deși nu pot dovedi. Vom vedea până la finalul acestei luni când 

se Axa Dragonului își va schimba poziția dacă combinațiile acestea de adevăr și minciună, de 

sinceritate și fals au un caracter periculos. 

 
„Un autointerogatoriu 
Începeţi cu un examen de conştiinţă, asemănător cu cele pe care am învăţat să ni le facem în 

copilărie. Închipuiţi-vă că vă aflaţi înaintea unei oglinzi magice, în stare să reflecte esenţa a ceea 
ce sunteţi şi observaţi ce „vedeţi" în ea. Acest prim examen vă va permite să obţineţi o serie de date 
care vă vor ajuta să vă delimitaţi bazele personalităţii. Întrebările sunt numeroase, aşa că va fi ar- 
hisuficient să răspundeţi în fiecare seară la cel mult zece dintre ele. Dacă vă e greu să vă 
concentraţi, notaţi-le şi daţi-vă răspunsul pe caietul de observaţii. Respectivele întrebări, la care 
pot fi adăugate încă multe altele, nu au răspunsuri bune sau rele, căci nu e vorba de un concurs, ci 
de o metodă de reflecţie, de a ne judeca pe noi înşine şi de a ne face o imagine cât mai clară a ceea 
ce suntem în realitate. 

- Simt timid? 
- Sunt agresiv? 
- Sunt nepăsător? 
- Sunt hipersensibil? 
- Există vreun om faţă de care am, fără nici un motiv, o profundă antipatie? 
- Mi se pare că sunt simpatic? 
- E vina cuiva că n-am putut până acum să realizez ceea ce mi-am dorit? 
- E vina cuiva că n-am reuşit în viaţă (de exemplu în viaţa profesională, în dragoste etc.)? 
- Sunt intransigent? 
- Sunt slab? 
- Le reproşez părinţilor educaţia pe care mi-au dat-o? 
- Fac abuz de alcool? 
- Fumez prea mult? 
- Iau somnifere ca să pot dormi? 
- Iau tranchilizante? 
- Beau prea multă cafea? ' 
- Evit să sun un prieten (ca să aflu ce mai face şi să mai discut cu el), de teamă să nu-l 

deranjez? 
- Mă consider mai inteligent decât prietenii mei, dar neapreciat la adevărata mea valoare? 
- Cred în destin? 
- îi critic pe tinerii din ziua de azi? 
- Critic generaţia părinţilor mei? 
- Critic comportamentul adoptat de sexul opus? 
- Critic societatea actuală şi sunt convins că nimic n-o va putea schimba? 
- Mi se pare ruşinos să-mi schimb ideile? 
- Sunt ateu? 
- Sunt credincios practicant? 
- Sunt superstiţios? 
- Sufăr de insomnii? 
- Dorm mai mult decât e nevoie? 
- Mănânc puţin? 
- Mi se pare că se vorbeşte prea mult despre sexualitate? 
- Consider că nu se vorbeşte niciodată îndeajuns despre sexualitate? 
- Mi se face deseori milă de mine? 
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Să vorbim acum despre ticurile nervoase. În jurnalul sau caietul pe care îl veţi ţine, notaţi 
toate gesturile ridicole şi lipsite de importanţă pe care le faceţi maşinal şi pe care nu puteţi să le 
explicaţi, răspunzând la întrebările care urmează: 

- îmi ating adesea nasul ori urechea sau părul, mai ales când mă concentrez? 
- Mi se întâmplă să-mi rod unghiile sau vârful unui cre-ion? 
- Când vorbesc la telefon, nu rezist tentaţiei de a desena sau de a scrie ceva fără sens pe o 

bucată de hârtie sau chiar în agenda mea? 
- Am obiceiul să-mi frec încontinuu mâinile, ca şi cum le-aş spăla? 
- Dau tot timpul din picioare când stau jos? 
- Mă concentrez mai bine dacă încrunt uşor sprâncenele sau dacă scot un pic limba? 
- încep uneori să tuşesc fără motiv? Mă scarpin în cap, pe frunte, pe gât? Mă frec la ochi? 

Ticurile nu sunt doar contracţii spasmodice ale muşchilor feţei, ci şi nişte acte 
incontrolabile, care par comandate de un alt eu. Dacă nu puteţi să vă daţi seama singur ce ticuri 
aveţi, cereţi-le apropiaţilor dumneavoastră să vă spună care sunt, deoarece ele vă vor permite să 
cunoaşteţi mai bine secretele cele mai ascunse ale propriei personalităţi”[1] 

 

Pe 25 aprilie Luna se va afla în opoziție cu Jupiter și observăm că mișcarea s-ar putea să fie 

în defavoarea individului, când gândurile sale sunt dominate de un blocaj pe care vrem acum, în mod 

brusc, în mod forțat să îl înlăturăm. Reversul acestui impuls către mișcare este lenea, activitățile lente, 

cele care vor să ne convingă că avem tot timpul din lume. De altfel, după dispunerea astrală ale zilei 

de 25 aprilie, a considera că avem tot timpul din lume este un fel de capriciu, un lux pe care nu prea 

ni-l putem permite. De acest lucru nu 

vom fi conștienți în 25 aprilie, ci 

începând cu 26 aprilie, când Luna va 

intra pe zodia Taur și va împlini o fază 

de Lună nouă. Până atunci însă avem 

de parcurs finalul acestui ciclu lunar 

obositor și încărcat de lecții de viață. 

Poate, claritatea acestui moment, 

privită în schema acestei decade, dar și 

în cea a lunii aprilie, ne îndeamnă să ne 

amintim de lucruri care au făcut parte 

din obiceiurile de altădată, de 

sentimentele frumoase pe care le-am 

pierdut pentru că am fost agasați, 

pentru că am fost deposedați de ele sau 

obligați să renunțăm la o parte a felului de a fi. Cei care nu se gândesc deloc la ziua de mâine, care 

vor să fie impulsivi, care vor să refuze reforma, nu pe cea socială, cât mai ales pe cea individuală, 

persoanele care au alimentat până acum o anume impulsivitate față de disciplină și față de respect, 

sunt vedetele momentului, cele care vor să combată un blocaj printr-o mare activitate. În loc să fie 

active în mod eficient, aceste persoane vor fi active într-un mod obositor. Este adevărat, viața merge 

mai departe oricum ar fi, fără să conteze dacă rolul acestor ființe se modifică, dacă privilegiile lor 

sociale se distrug sau dacă sunt înlocuite, dar din punct de vedere individual s-ar putea ca gradul 

acesta de insatisfacție să își pună amprenta pentru evenimentele pe care trebuie să le parcurgem până 

la finalul acestui an. Nu trebuie să uităm că suntem într-o decadă în care viziunea de ansamblu este 

absolut esențială și ea va fi regăsită în multe decade ale acestui an ca un exemplu de înțelegere și de 

profunzime. A fi capricioși acum, când toată lumea este serioasă, când fiecare își umple timpul cu o 

preocupare frumoasă, nu este deloc un element cu care să ne mândrim. 

Ca o compensație, mulți vor deveni agresiv, impulsiv, vor încerca să-i implice pe ceilalți în 

activități dinamice, dominate de pericol, în speranța că acest caracter coroziv sau pericolul în sine le 

umple timpul, le captează atenția și defectele pe care le au, adevăratele cauze a ceea ce săvârșesc 

acum în mod greșit, nu vor fi văzute. În realitate, sistematizarea cunoașterii se face acum prin 

experimentare, dar nu în modul acesta impulsiv, nu la această intensitate și nu pretinzând celorlalți să 

vibreze în ritmul personal. Din punct de vedere astral lucrul acesta se explică prin combinațiile triste 
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pe care Luna le face acum din zodia Berbec. Aceste combinații triste reactivează probleme mai vechi 

care nu pot avea o soluție în această decadă pentru că cea mai mare parte a energiei merge spre 

înțelegerea contextului general, nu a câtorva puncte care ni se par noua acum foarte importante. De 

aceea impulsul acesta, forța aceasta concentrată în mod sigur nu va duce la nimic bun, nu va genera 

un rezultat corect. 

Desigur, impulsivitate aceasta ne poate învăța un lucru foarte important și prețios pentru cel 

care este interesat de cunoaștere. Curajul este un element care va fi regăsit de multe ori în 

evenimentele astrale care pornesc din zodia Berbec sau care implică acest semn astral. Indiferent ca 

acest curaj îl îndeamnă pe individ să se ascundă, să devină foarte dur sau intransigent, indiferent că îl 

învață să se strecoare printre marile probleme ale vieții pentru că nu este timpul să producă o 

schimbare, înțelepciunea a ceea ce el reprezintă are o greutate aparte. Se pare că succesul social va 

depinde foarte mult de forma aceasta de mobilizare, de calitatea acestei imobilizări și de cât de mult 

suntem dispuși să învățăm din curaj, nu din intensitatea acțiunii, oricât de bine ar fi argumentată. 

 
“Avantajele nevrozei 
Nevroza poate avea uneori şi un aspect pozitiv, deşi relativ şi nu prea de invidiat, care constă 

în faptul că nevroticul e dotat cu o hipersensibilitate aproape ca de felină, mult mai mare decât a 
oamenilor sănătoşi. Din acest punct de vedere, el poate fi comparat cu o pisică. Instabilitatea lui 
emoţională are rezultate foarte bune (chiar dacă e mediată de suferinţă), atât în domeniul artistic, 
cât şi în cel intelectual. Scriitorii şi pictorii celebri au suferit de nevroze. Bineînţeles că nu erau 
persoane ordonate şi metodice, dar genialele lor opere au luat naştere din chiar haosul lor mental. 

Deşi nu este înţeles, în cazul unui eşec, nevroticul va recurge la scuza că a ratat din cauza 
bolii sale. Întotdeauna poate apărea o explicaţie. În momentul în care îşi deplânge starea, rămâne 
convins, în ciuda a orice, că în condiţii normale ar fi putut să ajungă pe cele mai înalte culmi în 
profesia pe care o exercită. De asemenea, în momentul în care resimte un complex de inferioritate 
faţă de ceilalţi, de fapt, el acumulează un puternic complex de superioritate potenţial şi în orice caz 
suficient, pentru a se autoconvinge că este un geniu neînţeles.”[1] 

 

Luna nouă care se împlinește în 26 aprilie ne îndeamnă să descoperim sensul lucrurilor, 

faptele, adică pe această fază a lunii, trebuie să îmbinăm vechiul cu noul, trebuie să aducă un suflu 

proaspăt menit să ne ofere resursele necesare la care să facem trimitere în următoarele luni, până la 

finalul acestui an, pentru a înțelege mai multe despre ceea ce trăim. Schema aceasta astrală aduce însă 

îndemnul la curaj ca o formă de experimentare a noilor energii, ca și cum trecutul acesta pe care-l 

conștientizăm acum trebuie să moară, trebuie să se topească în spiritul critic sau, la polul celălalt, să 

se topească în blândețe. Venus mai are puțin până când își încheie tranzitul său prin zodia Pești și, pe 

momentul de Lună nouă, influența sa ne ajută să punem în practică această blândețe în relațiile 

personale, în activitățile judiciare, să iertăm și să se vadă lucrul acesta, să facem pace cu dușmanii, 

dar nu în minte, nu doar în suflet, ci și la vedere. Asta înseamnă că elementul acesta care se consumă 

pe 26 aprilie împlinește multe așteptări pe care le-am avut de la noi înșine de-a lungul acestei luni, 

dar confirmă și rolul cu totul aparte pe care luna aprilie a acestui an o are în consolidarea încrederii 

în sine sau în consolidarea propriului patrimoniu. Prin plasarea acestei planete pe casa parteneriatelor 

momentului de Lună nouă aduce o picătură de speranță acolo unde era pierdută. Faptele bune nu vor 

mai fi întâmplătoare, nu vor mai fi expresia unor impulsuri care nu au explicație sau rodul unei gândiri 

primitive care alege întotdeauna iertarea pentru că se teme de confruntare. Gândirea primitivă este 

lăsată acum în urmă pentru că îmbinarea aceasta dintre vechi și nou, dintre lumea materială și cea 

imaterială, dintre ceea ce se află la exterior și ceea ce se afla la interior, ne va preocupa în următoarele 

patru săptămâni începând cu acest moment. De asemenea, nu trebuie să considerăm că ajutorul venit 

din partea planetei Venus este suficient pentru ca lucrurile să intre pe făgașul normal, să construiască, 

să clădească, să fructifice fără opoziție. Faptul că Luna s-a aflat într-o relație bună cu Saturn pe 

vremea când parcurgea ultimele grade din zodia Berbec, apoi, intrată pe zodia Taur, trimitea raze 

pozitive către Axa Dragonului, nu înseamnă că binele de acum are și perspective. Saturn îi îndeamnă 

pe oameni să repare trecutul, că nu degeaba ne aflăm și într-o lună dominată de reverificare, iar 

neputința Lunii de a media tendința Nodurilor, adică de a găsi soluții de moment, ne conferă un 

beneficiu și mai mare: puterea de a crea evenimente durabile. De aici înțelegem că nu este suficientă 
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o simplă preocupare pe Luna nouă, așa cum știm că se întâmplă de regulă, ca lucrurile să aibă 

perspectiva dorită. Va trebui să ne preocupăm continuu, inclusiv în raport cu noile schimbări pe care 

le vom întâlni în următoarele patru săptămâni, ca evenimente particule susținute de ecuațiile astrale 

ale zilelor, și pe care să le integrăm în această schemă majoră dominată de îmbinarea între vechi și 

nou. 

Îmbinarea dintre vechi și nou este un element care a intervenit relativ recent în karma planetei. 

Sunt câteva generații care au lucrat cu această energie de graniță pentru binele celorlalți fiind, de 

altfel, implicate într-o misiune absolut specială, de sacrificiu, de salvare, nu doar a generațiilor cărora 

li s-au încredințat pentru prima dată mesajul, ci și a celorlalți. Misiunea aceasta de a face îmbinare 

între vechi și nou nu este specifică oricui dintr-o generație capabilă să facă trecerea, valorile acestea 

nu sunt specifice ființelor care nu au cunoscut și nu au demonstrat autocontrolul, care nu au 

flexibilitatea necesară pentru a lucra cu ansamblul situației, care nu au răbdarea necesară să vadă 

capătul drumului, dar sa ajung acolo în ritmul impus de condițiile prezente. Ființele care lucrează 

pentru această împlinire au o rezonanță cu totul aparte cu timpul, cu viețile oamenilor, cu acele 

structuri ale gândirii care sunt integrate în egregorul planetei. Pot face sinteze într-un mod foarte 

rapid, pot anticipa viitorul pe bază de probabilitate, clarviziune sau prin inspirație, pot să întoarcă din 

drum oameni care rătăcesc și, prin rătăcirea lor, ar putea să îi rătăcească și pe alții, producând, cu 

efort social minim, schimbări în cascade, susținute de schimbările celor care se reîntorc la Lumină. 

Desigur, asta nu se întâmplă de la sine, această îmbinare între vechi și nou nu este o putere pe care o 

asemenea ființă o manifestă, ci o sarcina, o misiune, un rol pe care îl primesc doar ființele care au 

demonstrat în alte etape ale istoriei că pot face performanță în orice mediu, prin orice relații, cu orice 

instrumente. Fără această garanție a reușitei obținută în modul acesta, o ființă nu este pregătită să facă 

față multiplelor transformări ce au loc pe graniță, dar care sunt și declanșate de schimbările pe care 

trebuie să le facă. Luna nouă care se împlinește pe 26 aprilie ridică această problemă a visului care 

devine o creație, a anticipației care schimbă emoțiile și le face din emanații efemere în emanații eterne. 

Desigur, se mai impune o precizare referitoare la această misiune a ființelor care trebuie să 

facă îmbinarea dintre vechi și nou. În general, sunt văzute nu prin vibrația pe care o au, ci prin 

perdelele mai subțiri sau mai dense ale celor care fac parte din transformare. Fiecare îi va privi pe 

acești oameni prin proprii ochi, prin propriile prejudecăți, prin propriul fum cu care aceste ființe 

lucrează pentru transformare. Vor vedea murdăria mâinilor, sudoarea frunții, maxilarele încordate  și 

cu greu vor trece de acesta. În cele mai multe din cazuri, aceste persoane au o imagine proastă și lasă 

impresia că le place să fie văzute așa de vreme ce nu fac nimic pentru a o schimba. Este mai puțin 

importantă maniera aceasta efemeră de a observa și încadra ființele care fac îmbinare între vechi și 

nou, cât de important este mesajul sau cât de importantă este împlinirea destinului, a lucrării. Cu alte 

cuvinte, deschiderea față de această zonă a transformărilor prin Luna nouă din 26 aprilie ne oferă și 

privilegiul de a învinge o problemă, dar și durerea de a gusta din descurajare, tristețe, sacrificiu. O 

ființă de lumina care are o astfel de misiune se va vedea tot timpul prin ceea ce o ancorează, nu prin 

fluctuațiile pe care le trăiesc intens cei care primesc ajutorul său. 

 
„Din 1154, când Papa Adrian al IV-lea dăruise ţara regelui Henric al II-lea — sperând că 

monarhul englez va fi capabil să reformeze Biserica irlandeză — Irlanda a fost silită să îndure 
guvernarea aspră a puternicului ei vecin. Henric însuşi a acostat aici în 1171, a primit omagiul 
baronilor locali şi l-a numit apoi pe fiul sau lord de Irlanda. Coloniştii englezi apăreau curând şi ci 
şi îi excludeau, treptat, pe localnici din toate funcţiile politice şi economice importante. 

Diferită mai întâi de Anglia prin limbă (gaelica), Irlanda s-a separat, în timpul lui Henric al 
VIII-lea, şi prin religie, rămânând catolica în vreme ce Anglia devenea protestantă. Fiica lui Henric 
al VIII-lea, Elisabeta I, a dăruit cu generozitate domenii irlandeze unor favoriţi precum Walter 
Raleigh, dezvoltând un sistem de proprietate funciară absenteistă, ceea ce îi condamna pe localnici 
la sărăcie. 

Unită cu Marea Britanic în 1801, Irlandei i s-a refuzat totuşi reprezentarea deplină în 
parlament. Pe la mijlocul secolului a început o mişcare de autonomie, dizolvată însă după ce liderul 
ei Charles Stewart Parnell a fost implicat intr-un scandalos proces de divorţ. Izbucnirea Primului 
Război Mondial în 1914 părea să dea în sfârşit Irlandei prilejul de a se desprinde de Marea Britanie. 
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După ce revolta de Paşte din 1916 a eşuat, mişcarea naţionalistă nu mai putea fi reprimată 
pentru mult timp. Lupta politica a fost preluată de partidul Sinn Fein, având ca aliat militar 
Armata Republicană Irlandeză. Deşi republica se va proclama în anul următor, cu Eamon de 
Valera preşedinte ales, Marea Britanie a semnat acordul anglo-irlandez abia în 1921, recunoscând 
statutul de dominion pentru un teritoriu irlandez compus din douăzeci şi şase de comitate din sud 
şi vest. Pentru cele şase comitate din Ulscer ramase parte a Regatului Unit, uniunea este în 
continuare o problemă.”[14] 

 

Ca urmare a ceea ce am aflat în ziua de 26 aprilie, ziua de 27 aprilie vine cu pretenții noi. 

Avem nevoie acum să fim apreciați pentru ceea ce spunem, pentru ceea ce gândim, pentru rostul 

lucrurilor pe care le-am demonstrat până acum că le putem schimba. Este posibil ca lucrul acesta să 

se facă și printr-o reclamație, printr-o plângere, printr-o critică pe care să o înaintăm unui for superior. 

Unghiurile aferente zilei de 27 aprilie nu 

se referă doar la o reclamație înaintată 

către un grup social, către o structură 

administrativă, ci și la una înaintată 

proceselor mentale. Astfel, oamenii au 

tendința acum să se judece, să își atribuie 

erori pe care nu le-au făcut deloc sau 

poate nu le-au făcut în forma aceasta. 

Rezultatul în această zonă intimă este în 

mod indubitabil unul negativ deși 

unghiurile de acum sunt pozitive. Cu 

alte cuvinte, ceea ce se întâmplă bun în 

ziua de 27 aprilie este folosit pentru un 

rezultat mai puțin bun. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că intrăm în această 

zonă favorabilă cu teama unui eșec, cu 

grija că binele de acum nu este binele pe 

care l-am cerut cândva, nu este rezultatul unor solicitări mai vechi și din această cauză trebuie să 

facem acum noi solicitări, trebuie să profităm de această încurajare pentru a corecta și a fi învingători.  

Schemele trecute despre care credem acum că sunt sortite eșecului s-au consumat la începutul 

lunii ianuarie și zona aceasta a eșecului, chiar dacă este reală, nu trebuie invocată acum, pe final de 

tranzit al planetei Venus prin zodia Pești, pentru că accentuează această autoînvinuire fără un rezultat 

clar. De altfel, acesta este motivul pentru care suntem atât de impulsivi față de factorul care nu ne 

oferă împlinirea unor dorințe mai vechi, fără să luăm în calcul situația prezentă, că nu ar fi posibil, 

ține de un alt domeniu. Situația prezentă este alta sau solicitarea pe care am lansat-o la începutul 

anului nu a ajuns încă în biroul care trebuie, nu a ajuns încă în etapa finală. Lucruri acestea nu ne 

interesează acum, adică nu ne preocupă să luăm în considerare ceea ce ar trebui să facă alții, ceea ce 

ține de bucătăria demersurilor în sine. Cine se lasă în voia acestor impulsuri nu arată decât că nu s-a 

maturizat, că nu are răbdarea necesară pentru ca aceste demersuri să ajungă la destinație și dacă nu 

dispune de răbdare înseamnă că dispune de lăcomie. Lăcomia zilei de 27 aprilie transformă 

evenimentele chiar dacă până acum totul a fost bun și le lipsește acestora doar etapa finală. Brusc le 

facem pe acestea vinovate pentru puținul care ne lipsește și nu dorim să vedem din cauza lăcomiei 

binele major care s-a împlinit până acum. 

Trecerea planetei Venus, prin mersul direct, peste ultimul grad al zodiei Pești accentuează 

această teamă că ansamblul situației nu este favorabil pentru că demersurile nu s-au împlinit și atunci 

ne întoarcem cu tot arsenalul către ceea ce considerăm că trebuie să poarte toată vina. De aici este 

lesne de înțeles că natura evenimentului rău se poate transforma, ținta poate fi amânată sau pur și 

simplu transformată în altceva. Ajungem chiar și în punctul în care să redevenim indulgenți, să o 

preschimbăm pe aceasta într-o formă de agresivitate, într-o formă de încrâncenare afișată cu duritate 

și patima. Dacă Luna nu s-ar fi aflat acum într-o relație bună cu Pluton retrograd, cel care guvernează 

în această perioadă elementele de patrimoniu, poate impulsul acesta de a găsi un vinovat pentru 
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puținul care nu s-a împlinit nu ar fi avut un caracter atât de dur sau de coroziv, am fi ajuns și la 

bunătate sau după ce frica de pierdere s-ar fi diminuat ne-am fi liniștit și am fi acceptat că lucruri de 

genul acesta se pot întâmpla în orice situație și că nimeni nu este în totalitate sigur pe rezultat până 

când acesta nu se consumă. Am fi putut accepta că orice formă de anticipație are un caracter iluzoriu 

și ca anticipația să devină practică din aproape în aproape, este nevoie să acumulăm, pe baza unei 

scheme creionate din timp, pașii care duc la realizare. Acum credem însă că anticipația trebuie să 

producă realizarea fără să ținem cont de pașii programați până acolo. 

Răspunsul pe care-l primește individul trebuie să fie o palmă care-l trezește la realitate, care 

îi deschide ochii și mintea, care îi arată cât de riscant este acest drum al pretențiilor fără rost. Cu toate 

că ultimul grad al zodiei Pești activează pe principiul pe care-l activează și celelalte grade finale ale 

celorlalte zodii, Venus are aici o calitate specială și nu poate face atât de mult rău pentru că dispune 

de capacitatea de a ierta privită ca un element de autocontrol. Așadar, avem acum șansa de a folosi 

aceste energii complexe, dar de a nu ajunge foarte departe cu aceste erori. 

 
„Dependenţa de televizor 
Criterii de diagnosticare, determinate de psihologii americani Kubey şi Csikszentmihalyi: 
• Deşi se constată apariţia unor probleme de natură fizică sau psihică datorită vizionării 

prelungite, cei mai mulţi mărturisesc că nu pot reduce timpul alocat televizorului. 
• Telespectatorul îşi propune să vizioneze numai un program, deşi sfârşeşte prin a viziona 

mai multe; 
• Cu toate că doresc să aloce mai mult timp altor activităţi decât privitului la TV, oamenii se 

declară neputincioşi în a micşora timpul dedicat vizionării; 
• Persoanele dependente dedică mult timp televizorului 3-5 ore/zi; 
• Apare renunţarea la ocupaţiile familiale, la activităţi sociale şi recreative în favoarea 

televizorului; 
• Atunci când se renunţă brusc la televizor apar simptome specifice dependenţei de drog cum 

ar fi: irascibilitate, anxietate, agresivitate, nervozitate excesivă, plictiseală. De asemenea, se 
apelează la înlocuitori cum ar fi alte activităţi media sau de divertisment ( Kubey, 1996). 

• Omul se comportă ca şi cum nu mai poate trăi fără prezenţa televizorului. 
• Imediat după întoarcerea de la şcoală sau de la serviciu, se deschide televizorul. 
• Televizorul rămâne deschis, deşi se desfăşoară alte activităţi în paralel. 
• La trezirea din somn, de dimineaţă televizorul este pus în funcţiune. 
• Nu se mai poate adormi decât cu televizorul deschis. 

 Prin televizor nu se poate realiza o învăţare conştientă, intenţională (Mander, 1978); 

 Televiziunea are capacitatea de a ne modela comportamentul sau a ne forma atitudinile 
dorite de arhitecţii lumii media - consumatorism, nihilism, divertisment (Setzer, 2001). Generează 
o lume simbolică, iluzorie, pe care tânărul o ia drept reală (Poplawski, 1998); 

 Televiziunea induce păreri eronate despre lume şi viaţă. Anumite principii de viaţă, sisteme 
de valori, fiindu-ne inoculate în subconştient, ne influenţează modul de a gândi (Mander, 1978); 

 Sunt promovate şi justificate comportamente anormale; Trăsături precum violenţa, 
sexualitatea, magicul sunt însuşite mult mai repede şi mai profund decât mesajul care se impune 
ca motiv principal al comunicării.”[12] 

 

Cu trecerea lui Venus pe zodia Berbec s-a încheiat acest capitol al bucuriilor exprimate 

frumos, sensibil sau elegant. Sentimentele devin dintr-odată libere, categorice, ne pierdem răbdarea 

cu cei care sunt mai leneș sau indiferenți față de ceea ce trebuie împlinit acum. Ajungem foarte ușor 

și la revoltă, pentru că nu ne mai atrage atenția profunzimea emoției, ci strălucirea sa. Acum 

strălucirea ne poate păcăli, pentru că Luna intră pe zodia Gemeni și aceasta este condiția acordării 

respectului, oamenii se respectă unii pe alții doar după strălucirea pe care și-o oferă sau își respectă 

doar ceea ce se află în strălucire, nu ceea ce trăiesc în penumbră sau în modestie. 

De altfel, problema aceasta a modestiei pe care am învățat-o poate cu prea multă duritate, în 

condiții drastice, trece în planul secund. Capul Dragonului se mută de pe Fecioară pe Leu, iar aceasta 

atitudine categorică va fi justificată și de noile nevoi, de noile priorități sau de schimbările care vin 

cu scopul de a obține o nouă strălucire, o nouă imagine socială, o nouă putere. 
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Momentul acesta de graniță este însă greu de suportat. Am invocat în observațiile inserate 

zilei de 26 aprilie că eficiența celor care fac îmbinarea între vechi și nou este expresia unui nivel înalt, 

nu rodul unei întâmplări. Cu toate acestea, momentul în care se face îmbinarea cu pricina nu este 

deloc plăcut pentru că el face trimitere atât la elemente care trebuie să rămână în urmă sau să fie 

transferate în amintire, cât și cu ceea ce nu s-a consumat încă, dar trebuie prezentate, explicate, alipite 

pentru a crea punți de înțelegere, de cunoaștere, de motivare. Motivarea este elementul care ne atrage 

atenția cel mai mult în 28 aprilie și pe baza acestor motivații vom activa până la finalul acestui an. 

Nu degeaba trecerea aceasta a Axei Dragonului către o nouă poziție se consumă într-o decadă care 

încearcă să ne creeze o viziune de ansamblu asupra anului întreg. 

Trecerea planetei Venus pe zodia Berbec ar putea fi dusă într-un plan secund, ar putea părea 

mai puțin importantă pentru că se consumă odată cu trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu. 

Mutarea aceasta pe care Axa Dragonului o face de pe Fecioară-Pești pe Leu-Vărsător arată că lucrurile 

se desfășoară după un plan ciudat. În această perioadă avem nevoie de judecată, de logică, de o 

atitudine docilă față de problemele personale pentru a fi foarte atenți și a nu greși în toată această 

sinteză pe care magnetismul astral ne încurajează să o facem total. Lăsând în urmă viziunea de 

ansamblu, adică lăsând în urmă Coada Dragonului de pe zodia Pești și îmbrățișând sentimentul 

universal fără a avea modestia necesară, fără a deține cheia succesului, adică a transfera poziția Cozii 

Dragonului pe zodia Vărsător, face trimitere la o reușită pe care nu am cerut-o, care nu ne va fi utilă, 

dar care va activa în paralel ca și cum aceasta ar fi trebuit să ne definească. Apoi, lucrurile nu se 

simplifică doar pentru că această deplasare a Capului Dragonului se face de pe o zodie care lucrează 

bine cu modestia, cu supunerea, cu munca și cu respectul față de efort și regulă, către un semn dornic 

de strălucire, de a fi în frunte, de a fi șef de echipă chiar dacă la un moment dat va trebui să-și 

concedieze toți subalternii. Cu toate că noua poziție pare să fie mult mai dinamică, adică mult mai 

avantajoasă din punct vedere social, situație prin care reușitele vor fi vizibile, gradul de satisfacție are 

de pierdut, seriozitatea, de asemenea, are și ea de pierdut și intrăm într-o zonă în care toate lucrurile 

sunt judecate după cât de multe diplome am acumulat, după laudele primite, după numărul prietenilor 

de pe Facebook, după numărul cuvintelor într-un document. Schimbarea aceasta nu aduce o reușită 

prea mare celor care lucrează cu sufletul, persoanelor care se ocupă de transformare și care luptă 
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împotriva rămășițelor periculoase ale egoismului. Acest egoism va trece acum într-o altă ogradă, 

acuzându-i pe ceilalți de lucrurile pe care le gândesc, dar nu le fac, încurajându-le, astfel, celorlalți 

comportamentele degradante doar pentru că le face plăcere să le vadă latura întunecată, doar pentru 

a nu fi singuri în această degringoladă. Poate, pe alte conjuncturi, când lucrurile ar fi fost puțin mai 

clare, când nu s-ar fi pus problema unei viziuni de ansamblu atât de utilă, schema aceasta a elogierii 

meritului personal ar fi trecut ca un element absolut spectaculos și evolutiv. Acum, însă, resimțim 

această trecere a Axei Dragonului pe Leu-Vărsător ca un abandon, ca și cum până acum am lucrat 

într-un proiect de grup, dar mai departe trebuie să ducem proiectul fără ajutorul grupului pentru că 

acesta s-a fragmentat.  

Despre fragmentare ne vorbește acum și careul Lunii la Axa Dragonului cu puțin timp înainte 

ca acesta să schimbe poziția, tot despre acest lucru ne vorbește și conjuncția lui Mercur retrograd cu 

Uranus pe zodia Berbec. Prea multă explozie, prea mult spectacol în care cuvântul de ordine este 

libertatea, dar această libertate trebuie să slujească elogierii unui singur om, a impulsului personal, a 

egoismului, a lucrului făcut în separare și împotriva oricărei unități. Este clar că schema zilei de 28 

aprilie aduce un dinamism imposibil de ascuns, o forță care explodează pe mai multe planuri și care 

se impune, fără drept de apel, atât în zona cantitativă, dar și în zona calitativă. Totul este mult, puternic 

și din abundență, dar nu este împotriva firii, ci doar ceea ce ne-am dorit, este ceea ce am cerut de la 

viață fără să ne gândim dacă nu cumva cerem imposibilul ori ceva absurd. Ceea ce explodează și 

umple nu înseamnă că este și universal. Pentru a fi universal este nevoie de un element, de o cheie 

care să unească toate aceste piese care umplu un spațiu. Universalizarea promovată de zodia Vărsător 

va fi un semn de unitate așa cum este cea din zodia Pești. Dar așa sunt vremurile, toate sunt supuse 

transformărilor, schimbărilor, toate trebuie trăite cu implicare, cu atenție și cu respect pentru că toate 

au un rost. Rostul pentru care lucrurile acestea se consumă acum este de a învăța să lucrăm cu acest 

sentiment al universalului, cu această viziune de ansamblu și când spațiul este arhiplin, și când 

lucrurile sunt într-o mișcare continuă, și când cel care face parte din schema analizată se opune. 

 
BABA DOCHIA 
Despre Baba Dochia se spune, că era cea mai rea babă dintre toate babele iele, pe care le-a 

purtat pământul. Aşa de rea era, încât şi copiii ei, care, cum creştea, fugea unde-i vedea ochii, 
numai să scape de răutăți şi de gura ei. Numai un singur băiat, cel mai răbdător, poate pentru că 
era cam puţintel la minte, i-a fost rămas dintie toti copiii. Dragomir, aşa il chema pe băiat, avea o 
nevastă foarte harnică, dar pentru că el era tot dus cu oile, biata nevastă multe neajunsuri avea de 
suferit de la zgripţuroaica de Baba Dochia. Nu-i lăsa pic de odilină şi toată ziua era cu gura pe ea. 
Ba, de la o vreme îi paște gând rău şi vroia cu tot dinadinsul să se scape de ea. Aşa o trimise într-o 
zi la râu cu o desagă cu lână albă s-o spele, până s-o înnegri, că altfel o ia de păr şi o răpede până-
n şes de se alege praful din ea. Femeia cătrănită se duse la râu şi o spălă 3 zile şi lâna tot nu se mai 
înnegrea. Ştia doar baba de ce-o trimisese, aşa că acuma credea că a scăpat de noră-sa. Dar a treia 
zi, se trezeşte biata femeie, care acum nici nu mai vedea bine de atâta plâns şi nesomn, cu 2 oameni 
bătrâni, care nu erau alţii decât Dumnezeu şi Sfântul Petru, cărora li se făcuse milă de câte indură 
biata femeie şi innegrindu-i lâna, o trimiseră acasă. Baba când o văzu, se uită chindorâş, şi la ea 
şi la lână, dar nu zise nimic. După o vreme, iar o trimise la râu dar de data asta să ¡nălbească nişte 
lână neagră. Munci biata femeie iar trei zile. dar lâna pas să se înălbească. 

Către seară iar veniră Dumnezeu şi Sfântul Petru, dar acum nu-i mai inălbiră lâna ci-i deteră 
o chită de flori de fragi s-o ducă babei. 

Baba când văzu florile de fragi, uită de lână şi de tot şi strigând pe Dragomir. Îi zise: 
- Dragomire, fragile au înflorit şi noi încă n-am măsurat oile. Hai sus la munte, să le 

măsurăm. Şi grăbită şi furtunoasă cum îi era firea, Baba Dochia plecă aşa cum era îmbrăcată, 
atunci, cu 9 cojoace pe ea şi cu Dragomir cu oile după ea. Afară se-ncălzisc bine şi, cum mergea 
repede şi urca la deal, se încălzi baba de începu să lepede la cojoace, până ce ajungând sus pe 
munte, rămăsese numai în cămeşoi şi poale. Dădu însă Dumnezeu repede o viforniţă cu zloată şi 
îngheţ, de îngheţară şi se-mpetriră şi Baba şi oile şi Dragomir. Şi de atunci, de ziua Dochiei, care-
i a 9-a babă, vine o viforniţă şi un frig, ca-n dricul iernei şi vai ş-amar de cel ce se-ncrede în căldura 
zilelor precedente. Iar pentru ţinere de minte şi până astăzi, stau în vârful munţilor stâncile, pe 
care poporul le numeşte Baba Dochia cu oile ei.”[6] 
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Deși observațiile aplicate zilei de 29 aprilie s-ar putea să nu fie atât de vizibile pentru că sunt 

în umbra a ceea ce s-a consumat cu mare intensitate și determinare pe 28 aprilie, ele vor fi inserate în 

acest material și cine are un simț aparte, cine dorește să aprofundeze, să exploreze și zona aceasta, 

chiar dacă i se cere un efort în plus, să aibă un ghid, o lumină, adică aceste câteva indicații. Luna se 

află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Gemeni și suntem încurajați să depășim o capcană. 

Această capcană vine prin fapte bune, vine să compenseze elementele de structură, de direcție sau de 

orientare care ne-au bulversat toată această lună aprilie, dar în special de la începutul ultimei decade 

până acum. Ceea ce este mult, diversificat sau complex, obosește și ne încurajează să participăm la o 

transformare pe care, deocamdată, nu o înțelegem. Pentru a ascunde tot acest forfot, pentru a 

demonstra că nu suntem niște rătăciți ai sorții, că avem interes pentru a trăi intens, ne bucurăm atunci 

când viața este plină, când totul este plăcut și intens, dar, în realitate, atitudinea aceasta este falsă. În 

felul acesta, se poate explica combinația dintre careul Lună-Neptun și trigonul Lună-Jupiter, cele 

două aspecte care definesc prima jumătate a zilei de 29 aprilie. Vorbim despre standarde, doar pentru 

că acestea sunt răspândite peste tot în jur, vorbim despre vestimentație, despre colorit, despre nevoia 

de mișcare, de documentare sau de educație, doar pentru că sunt curente care fac elementele acestea 

foarte vizibile. În realitate, acestea sunt, în cazul tuturor, elemente de spectacol și sunt preferate 

tocmai pentru că în memoria personală ele au această etichetă. Dinamismul a ceea ce s-a consumat în 

ziua anterioară îi îndeamnă pe aceștia să își pună taraba la ușă și să o umple cu ceea ce au adunat până 

acum, adică genul acesta de elemente banale etichetate frumoase și ambalate ochios.   

Sinteza zilei de 29 aprilie ne pregătește pentru ceea ce avem de parcurs în ultima zi acestei 

luni, când Saturn se va afla într-o relație negativă cu Chiron și conștientizăm mai bine o problemă 

socială, dar nu știm cum să o abordăm. Dacă ne pregătim întâlnirea cu unghiul respectiv încă de pe 

acum, încă din 29 aprilie, reușim să înlăturăm falsele valori, falsele atitudini fără să fim obligați să 

punem ceva în loc, trebuie numai să fim puternici și să rezistăm atracției de a face spectacol împreună 

cu ceilalți, de a participa la acest circ social. 

Dacă ne oprim din această schemă atunci parte a doua zilei de 29 aprilie, privită strict din 

punctul de vedere al decadei va fi dominată de aduceri aminte. Retrogradarea lui Mercur permite 

această răscolire a amintirilor, cu toate că ar putea să îi ofere individului multiple motivații spre a-i 

pedepsi pe cei pe care și-i amintesc ca fiind principalii vinovați, principalii răufăcători de care sunt 

legate marile eșecuri ale vieții. 

În mod indubitabil cea de a doua parte a zilei de 29 aprilie se poate transforma, acolo unde 

există luciditate, într-un final al unui pericol. Pericolul a fost tot timpul menținut în adâncimile 

gândirii, în structurile profunde ale minții, ale ființei și a participat din umbră la conturarea 

convingerii pe care omul încercat de soartă o are în greșeală, în eșec. Dacă nu suntem puternici vom 

extrage din trecut credința în păcat, în eșec, în ghinion. Vom avea și limbajul necesar pentru ca 

lucrurile acestea să fie așternute pe hârtie, să fie marcate, să fie înscrise într-un cod al vieții și să nu 

ne mai aplecăm asupra acestor procese pentru a le observa, pentru a le analiza sau pentru a le încadra 

în contextul general al anului, așa cum ne îndeamnă impulsul acesta al ultimei decade aferentă lunii 

aprilie. Le vom lua pe acestea gata elaborate și, așa cum este lesne de observat, totul va primi în 

structura sa o piesă din această concluzie. Pe alocuri, piesa aceasta va fi bună, folositoare și se va 

integra foarte bine într-un mecanism ajutându-l pe acesta să funcționeze. Trebuie însă să trăim cu 

convingerea că lunile care vor urma au înscrise în ele și mecanisme în care orgoliul nu se poate integra 

și deci concluzia falsă de-acum nu va putea fi folosită la nimic. 

 
„In 1830, Congresul a votat Legea de strămurare a indienilor. Aceasta îi dădea preşedintelui 

dreptul de a-i alunga pe indieni din teritoriile lor de obârşie răspândire în Statele Unite în regiuni 
considerare atunci sterpe, de-a lungul fluviului Mississippi. 

La început, indienii strămutaţi au fost lăsaţi să-şi continue viaţa nomadă. Dar după Războiul 
Civil expansionismul coloniştilor a trimis către Vest valuri de fermieri, mineri, vânători, forestieri 
şi constructori de căi ferate, iar teritoriile indiene au devenit din nou zone de interes economic. 
Guvernul federal, care promisese în mod solemn să-i protejeze pe indieni, a lansat o nouă strategie. 
Fiecare trib indian trebuia să semneze un tratat prin care se declara de acord să fie concentrat 
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într-o rezervaţie, contra unei plăţi anuale. Când aceste promisiuni nu au mai fost respectate, 
indienii s-au angajat într-o ultimă luptă disperată pentru drepturilor lor. 

Nu semănau deloc cu soldaţii federali — bine înarmaţi şi bine hrăniţi — şi până în 1880 
independenţa lor fusese efectiv suprimată. Din cele 19 milioane de hectare de pământ atribuite în 
1830 le mai rămăseseră doar nişte parcele risipite în regiunile cele mai aride ale vestului. Condiţiile 
nu s-au îmbunătăţit. Astăzi mai există circa un milion şi jumătate de nativi americani risipiţi în 
285 de rezervaţii din Statele Unite. Incapabili să-şi ducă mai departe modul tradiţional de viaţa 
sau sa-şi găsească de lucru în lumea albilor, mulţi indieni din rezervaţii îndură în tăcere o viaţă 
disperată, dominată de malnutriţie, alcoolism, disfuncţii sociale şi valuri de sinucideri.”[14] 

 

În ultima zi a acestei decade și, implicit, în ultima zi a lunii aprilie trebuie să facem față unei 

provocări. Această provocare și-a anunțat sosirea de mult timp pentru că acest careu dintre Saturn 

retrograd și Chiron nu s-a format peste noapte, dar acum când celelalte unghiuri și-au ales deja traseul 

acesta ni se va părea mult mai importantă. Vizibilitatea zilei de 30 aprilie este oarecum redusă și apar 

și legături stranii cărora trebuie să le găsim o explicație, legături între oameni, între situații sau legături 

între evenimente care s-au consumat la distanțe mari în timp.  

Pentru a face față acestor situații, pentru a ascunde faptul că nu avem acces la o înțelegere 

profundă prin tensiunile sociale pe care nu le înțelegem ori pe 

care nu le încadrăm corect în cazul în care le înțelegem, vom 

apela la neadevăr, la minciună, la o atitudine posomorâtă, vom 

invoca motivul umilinței sau motivul angoasei pentru a 

promova o anumită imagine în fața celorlalți. Există însă o 

înțelegere aparte pe care noi trebuie să o punem în aplicare în 

această zi, iar înțelegerea cu pricina vine din cunoaștere de 

sine. Înainte ca Luna să treacă pe zodia Rac ea se va opune 

planetei Saturn și va împlini un careu cu Chiron. Asta 

înseamnă că problemele acestea care devin foarte violente 

când Luna se află deja pe zodia Rac, trebuie explicate prin 

mecanisme specifice altor poziții, nu prin sentiment, nu prin atașamente față de trecut sau față de 

experiențele proprii, ci explicate prin termen, prin semantică, prin gramatică. Avem nevoie să facem 

lucrul acesta pentru a împlini primul eveniment în raport cu destinul. Luna de pe final de zodie 

Gemeni va împlini un Sextil cu Capul Dragonului de pe final de zodie Leu, pe care tocmai a intrat. 

Elementele acestea de destin fac trimitere la privațiuni ca și cum ne lipsește diploma necesară, 

calificarea de care credem acum ca am avea nevoie, nu suntem acceptați într-un mediu privilegiat sau 

ne aducem aminte acum doar despre cuvintele urâte ce ne-au fost adresate ca niște cadouri. 

Trebuie să fim biruitori în aceste conflicte interne, trebuie să găsim într-un timp record valorile 

care ne reprezintă, ceea ce ne face să ne simțim bine, să fim mulțumiți adică trebuie să găsim 

resorturile necesare pentru a compensa toate aceste unghiuri agresive ce alimentează tristețea. Dacă 

reușim să înclinăm balanța acestor impulsuri, vom gestiona foarte bine careului Saturn cu Chiron, 

adică vom avea o metodă care dă rezultate și o vom folosi la o scară mai largă. Cu alte cuvinte, vom 

conștientiza o problemă socială și folosind această metodă o vom putea gestiona. Nu putem însă 

aplica la scară largă această schema. Nu putem crede că oamenii, în masă, vor face această schimbare, 

acest salt pentru că am văzut de foarte multe ori în analizele pe care le facem aici că lucrul acesta nu 

este posibil. Schimbarea balanței valorilor se va face în cazuri izolate așa cum a fost și până acum. 

Asta înseamnă că la modul general, finalul lunii aprilie ne aduce întâlnirea cu o problemă pe care nu 

vom știi să o rezolvăm deși de câteva ori de-a lungul acestui an ne vom întoarce asupra acestei decade 

și de fiecare dată vom observa foarte clar că am avut tot ceea ce ne este necesar pentru a rezolva 

această problemă. Spre această decadă ne vom întoarce în mijlocul lunii iunie, începutul lunii iulie, 

începutul lunii septembrie și începutul lunii decembrie. 

Cu alte cuvinte, problema aceasta socială ar putea să fie încadrată în zona bolilor sociale, în 

zona constrângerilor care să acuze medicul cel mai bun care ajută corpul să se vindece singur, 

psihologul care îl ajută pe pacient să-și conștientizeze singur problemele, mediatorul care rămâne fără 

loc de muncă pentru că îi învață pe oameni să se împace cu problema înainte de a ajunge la conflict. 
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Desigur, situațiile acestea sunt, privite la o scară largă, utopice. Nu putem crede că ar exista un 

moment când faptele acestea bune ar putea fi aplicate la nivel de masă. Deci soluțiile acestea pe care 

le avem pentru ultima zi a lunii aprilie vor fi puse în aplicare doar în cazuri izolate. 

 
„— Aş putea întotdeauna seduce cam pe oricine aş vrea, i-a spus ca terapeutului, un bărbat 

tânăr, în timpul primei şedinţe. A continuat să-i vorbească, intr-un mod prozaic, despre pat-tcm-
ul ci compulsiv. Problema e că, odată cc-i seduc, îmi pierd interesul. Şi sunt întotdeauna atrasă de 
bărbaţi nepotriviţi. Am acest obicei — mi-e jenă să vă spun asta —, am acest obicei să mă încurc cu 
bărbaţi însuraţi. De fapt, câţiva dintre ci şi-au părăsit soţiile pentru mine. Apoi îi dispreţuiesc. Nu-
i mai suport deloc. 

In următoarele şedinţe a dezvoltat acest pattern, aducând în acelaşi timp detalii cu privire la 
viaţa ci. Era o femeie frumoasă, cu o faţă inocentă, cu buze pline şi senzuale şi ochi albaştri, care 
îşi câştigase existenţa ani de zile ca dansatoare intr-un club de noapte. Acum, la vârsta de 35 de 
ani, se înscrisese la un maste-rat de terapie prin dans, dorind să-şi facă o carieră care să nu se mai 
bazeze pe aspectul ci lizic. Doar ca remarcă, menţionase că în copilărie fusese abuzată sexual şi că 
a avut în viaţă relaţii amoroase atât cu bărbaţi, cât şi cu femei. 

Între timp, pe măsură ce vorbea despre pattcrn-ul ci cu bărbaţii, despre problemele legate de 
carieră, despre copilărie, ceva total diferit se întâmpla la nivel nonvcrbal. De exemplu, în timpul 
primei şi celei de-a doua şedinţe, stătuse timp de câteva minute cu picioarele depărtate, etalându-
se pe deplin în faţa terapeutului (purta întotdeauna rochii la şedinţe). Şi în timpul celei de-a patra 
şedinţe, s-a oprit la un moment dat şi a făcut un adevărat caz din a-şi aranja sutienul, băgându-şi 
mâna dreaptă în sutien, aranjându-l timp de un minut şi exclamând apoi „cred că e ruptă 
încheietoarea". Apoi, cu un zâmbet afectat de domnişoară şi încrucişându-şi ochii, şi-a continuat 
discursul despre bărbaţi. „Cred că bazai toţi bărbaţii sunt nesimţiţi", a spus ea. „N-am găsit 
niciunul în care să am încredere". Şi chiar în acelaşi moment s-a întors brusc către terapeut şi a 
izbucnit: „Ce crezi despre toate astea? Vorbeşti?" 

— Da, vorbesc, a răspuns el, fiind luat prin surprindere. Păreţi supărată. 
— Păi, nu spuneţi nimic. Staţi acolo ca un mut. Aş vrea un feedback. De aceea am venit aici. 
— Ce fel de feedback aţi dori? 
— Nu ştiu. Orice. S-a uitat urât la el, cu o privire supărată. 
Terapeutul, care nu practica de foarte mult timp şi care o primea la şedinţe pe această femeie 

în timpul stagiaturii, per-cepându-i o taxă redusă, s-a trezit simţind un amestec de excitaţie 
sexuală, anxietate şi furie. Era atât de invadat de sentimente, că nu le putea pune în ordine şi, prin 
urmare, nu ştia ce să spună. 

Pacienta i-a produs un contratransfer puternic, cum mai făcuse şi cu alţi terapeuţi înainte; 
trecuse din terapeut în terapeut, fără a rămâne niciodată mai mult de câteva şedinţe, consi-
derându-i întotdeauna necorespunzători. Se aştepta ca fiecare terapeut să fie o figură autoritară 
ipocrită, exploatatoare, abuzivă sexual (aşa cum fuseseră atât tatăl, cât şi mama ei), aşa că înscena 
acelaşi lucru cu fiecare terapeut. De fapt, îi întinsese acestui terapeut o dublă capcană: dacă i-ar fi 
răspuns la seducţie, l-ar fi dispreţuit, dacă n-ar fi făcut-o, s-ar fi simţit jignită. 

În ceea ce-1 priveşte pe terapeut, acesta fusese imobilizat de sentimente contradictorii. Pe de-
o parte, îşi dorea să facă dragoste cu ea, pe de altă parte, ar fi dorit să o sugrume sau cel puţin să 
o scuture. Într-un plan inconştient, contratransferenţial, pacienta devenise mama sa cea 
provocatoare, care defilase adesea goală prin faţa sa când era copil şi care, atunci când el încercase 
să întindă mâna către ea, îi spusese că era un băiat rău. Voia să-i facă acum acestei femei ceea ce 
fantasmase adesea să-i facă mamei sale. Prin urmare, nu era în stare să fie empatic, să reziste şi 
să fie figura paternă de încredere şi sprijin pe care pacienta o căuta cu disperare. În schimb, a 
contraatacat. 

— Chiar vă doriţi un feedback? a vorbit el în cele din urmă. Da-ţi-mi voie să vă întreb ceva. 
Sunteţi conştientă de poziţia în care staţi? 

— Ce vreţi să spuneţi? a răspuns ea surprinsă. 
— Staţi cu picioarele depărtate, aşa că pot vedea pe sub rochia dumneavoastră. Se simţea un 

ton de mânie în vocea sa. 
Ea a privit în jos îngrozită. „O!" Şi-a încrucişat rapid picioarele şi şi-a aranjat rochia, 

înroşindu-se. „Nu mi-am dat seama. Stau aşa tot timpul când port pantaloni. Nu ştiu la ce vă 
referiţi." 

— Şi cu ceva minute în urmă aţi făcut mare caz din a vă aranja sutienul. 
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— Şi? Se simţea mânie şi în vocea ei. Ce vreţi să spuneţi? 
— Vreau să spun că simt că sunteţi seducătoare cu mine în acest moment. 
— Sunteţi sigur că nu e de fapt ceea ce vă doriţi dumneavoastră? 
Exasperat, terapeutul a încercat să-i explice că ea încerca de 
fapt să-l seducă, cum mai făcuse şi cu alţi bărbaţi din viaţa ei care nu puteau fi disponibili, şi 

că pattern-ul continua chiar atunci, sub ochii lor. Cu toate acestea, pentru că era nervos şi pentru 
că nu era capabil să se concentreze pe nevoia ei pozitivă de a se simţi într-o relaţie de încredere cu 
el, şi pentru că sincronizarea interpretării era cu mult depăşită, ea nu a putut auzi nimic. 

La sfârşitul şedinţei a plecat supărată. La mijlocul săptămânii, l-a sunat să-i spună că 
renunţa la terapie şi că avea de gând să-şi caute o terapeută. El i-a urat succes, apoi a mai adăugat, 
într-o doară: „Dacă vă răzgândiţi şi doriţi să veniţi să discutăm despre asta, vă rog să o faceţi". 

— N-o voi face, a răspuns ea şi a închis telefonul.”[11] 
 

Ultima decada lunii aprilie ne pune, așadar, în fața unor încercări foarte mari. Avem acum 

ocazia să ne implicăm în marile evenimente ale vieții personale în situația în care multe dintre aceste 

direcții trebuie schimbate, poate chiar radical. Apar, în felul acesta, situații periculoase, poate chiar 

ciudate dominate de tensiune sau de tristețe, de ipostaze care nu au logică spre exemplu de cele în 

care ar trebui să arătăm o atitudine condescendentă față de cei care ne ceartă, mai ales atunci când nu 

au dreptate, când atitudinea lor nu este altceva decât o criză de personalitate. Cine pierde echilibrul 

acum, cine își risipește curajul se va lipsi de un drept fundamental: dreptul la mulțumire. 

 

 

Luna aprilie ne tulbură foarte mult siguranța de sine îndemnându-ne să verificăm lucrurile pe 

care credem că le cunoșteam foarte bine pentru că le-am aprofundat, le-am conștientizat atât ca emoție 

cât și ca informație în primele trei luni ale anului. Cine se ține cu firea în toate aceste evenimente, în 

toate aceste situații care nu au logică sau care cer prea multa atenție, arată că este pregătit pentru ceea 

ce va urma, pentru sintezele absurde ale lunii mai. Am văzut că luna aprilie, după cele trei decade ale 

sale, ne-au oferit posibilitatea de a ne revizui simțurile, atitudinea față de muncă sau rezistența în fața 

marilor schimbări. Aceste trei elemente vor fi definitorii pentru a face față unui nou șoc, cel aferent 

lunii mai. Sintezele absurde care vor veni spre noi în luna următoare vizează atât situațiile limita, cele 

care ne cer tribut prin sacrificiu și suferință, dar și structurile emoțională și cea a transformărilor. Din 

anumite puncte de vedere schemele acestea severe ale lunii mai vor semăna cu reevaluările lunii 

aprilie. De altfel, de asta a fost nevoie de reevaluări de-a lungul lunii aprilie pentru că fără aceste 

verificări sintezele absurde ar fi avut un caracter abuziv pe care nu l-am fi putut ignora. 

 

  



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

235 

 

 

 

MAI 
 

 
SINTEZE ABSURDE 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1957 – F. Duvalier instaurează dictatura in Haiti. 

 1958 – Începe criza din Berlin cu ultimatum adresat de 

URSS occidentalilor prin care li se acordă șase lui pentru a 

face din Berlinul de Vest un oraș liber. 

 1695 –Primii pași spre libertatea presei in Marea Britanie: 

se abolește Licensing Act.. 

 1819– Prima traversare a Atlanticului cu vaporul cu aburi. 

 

 

O CARTE 
CASA SI LUMEA de James Joyce  

„Plasat pe fundalul mișcării indiene pentru autoguvernare Swadeshi, ce pleda pentru constituirea unui 
stat autarhic și boicotarea produselor britanice, romanul Casa și lumea abordează relația dintre dragoste, 
națiune și revoluție. Nikhil, un moșier luminat, cu idei progresiste despre femei și naționalism, se căsătorește cu 
Bimala, o fată din sat. Cuplul trăiește fericit până la sosirea lui Sandeep, un prieten din copilărie al lui Nikhil, 
care aduce cu sine fervoarea mișcării Swadeshi. Irezistibil atrasă de Sandeep și credința sa înflăcărată, Bimala 
se gândește să-și părăsească soțul pentru a se alătura lui Sandeep și mișcării. Nikhil devine conștient de atracția 
dintre cei doi dar, fiind un gânditor liberal,îi permite lui Bimala să decidă singură. 

Scris inițial în bengali sub forma unor trei narațiuni la persoana întâi, romanul este o prezentare obiectivă 
a diverselor idealuri politice și a unei căsnicii amenințate. După cum sugerează și titlul, Casa și lumea este o 
meditație asupra invadării sferei private de către cea publică și politică, dar și o analiză a relației dintre femei și 
națiune. În discursul său, din 1919, de acceptare a Premiului Nobel, Tagore a criticat trasarea arbitrară a unor 
granițe și divizarea națiunilor. Această idee apare pregnant în roman, unde Tagore deplânge hubrisul mișcării 
Swadeshi și limitele naționalismului indian,” (LL) [16] 

 

UN FILM 
CALIFORNIA DREAMIN’ (2007) - Regia Cristian Nemescu 

Castigatorul marelui premiu la sectiunea Un Certain Regard de la Cannes, california dreamin’ (nesfarsit) 
este o analiza pertinenta a lumii in care traim, care aduce în prim plan subiecte 
precum globalizarea, birocratia, imaginea americanilor in Europa, 
oportunismul, dar si slugarnicia de care dau dovada deseori romanii in fata 
strainilor. Povestea este una simpla in aparenta – in 1999, in timpul razboiului 
din Kosovo, intr-o mica asezare romaneasca, un sef de gara si in acelasi timp 
baron local, opreste un tren NATO cu echipament militar pazit de soldati 
americani, care traverseaza Romania fara acte de transport, dar avand 
aprobarea verbala a guvernului roman. Sosirea americanilor scoate din 
amorteala mica asezare, care tine sa le dovedeasca musafirilor proverbiala 
ospitalitate romaneasca. Doiaru, fusese copil în mai 1944. Atunci americanii 
au bombardat România. Apoi au venit ruşii care i-au arestat părinţii. Fabrica 
lor, aflată în satul Căpâlniţa, este confiscată. Doiaru a aşteptat în zadar 
salvarea americanilor şi revenirea părinţilor... Au trecut 55 de ani de atunci, 
Doiaru este acum şef de gară, în sat. El a rămasvăduv, şi are o fiică 
adolescentă, Monica. Războiul ce a izbucnit în Iugoslavia, face că în Mai 
1999, NATO, să trimită trupele conduse de căpitanul Doug Jones, printre care 
se află şi soldaţi români, prin sat cu trenul, spre Kosovo. Doiaru îşi face datoria şi acest lucru duce la implicaţii 
multiple... (http://www.cinemarx.ro) 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Acum, când lucrurile sunt clarificate, când anumite direcții s-au schimbat, s-au așezat în albia 

proprie, atât în ceea ce privesc deplasările retrograde ale unor planete, dar și trecerea unor elemente 

astrale pe semnele următoare, avem de parcurs prima mare încercare a anului 2017. Desigur, 

cronologic, nu este prima, dar este cea mai importantă a acestui an prin care vom vedea că dacă nu 

suntem pregătiți sau dacă nu suntem atenți aspectele absurde ale vieții ne invadează cu agresivitate. 

Combinațiile acestei luni așază înainte de toate interesul personal pentru a elogia ceea ce am 

făcut bun sau ceea ce am făcut rău în primele patru luni. Între acestea așezăm situațiile de legătură, 

cele pe care le considerăm elemente de conexiune sau cele despre care alții vorbesc, pe care alții le 

prezintă ca fiind capabile să facă lucrul acesta. De aici și elementele absurde, de aici și tendința de a 

cântării viața după lucruri prea mici sau de a o aprecia pe măsura satisfacției. De altfel, aceasta este 

și cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem astăzi, cea referitoare la a aprecia totul după 

gradul de satisfacție. 

 

Decada I  (1 – 10 mai 2017) 
Avansare dificilă. Complicații personalizate. Ne este cerut 

ajutorul. Privirea care  sfidează este cea mai caldă. Transfer. 
 

DECADA NR. 13  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   16 1-10 iunie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 36 21-31 decembrie 

 

Exprimare complicată. Posibilitățile sunt limitate. Câștigurile se transformă în cheltuieli. 

Aspect favorabil greu de înțeles. Logica are de suferit. Comportament compulsiv. Victima strigă mai 

tare. Confuzie. Se povestește ceva interesant. Lucrurile nu sunt așa cum sunt relatate. Indiferența este 

judecată aspru. Se reduce tensiunea pe baza unor impresii false. Divergențe de opinie. Acces la lumină 

prin compromis. Vis. Conștientizare periculoasă. Sentimentele se încălzesc. Risipă. Curajul este 

judecat prea aspru. Vindecare prin neconvențional. Judecățile celorlalți sunt apreciate. Tentație. 

Reducerea consumului. Jocul se încheie. Vorbele zboară. Poate mai mult cel harnic. Invidie. Se 

vorbește pe ascuns despre o tristețe. Obiceiuri rele combătute eficient. Personajele obscure ies din 

umbră. Curaj. Jocuri periculoase. Iubirea este împărtășită. Calitate iese în evidență. Planurile 

interacțiunilor complicate duc la despărțire. Iese învingător cel rezervat și bun. Luptă. Sintezele sunt 

căutate. Redescoperirea puterii prin transfer. Moment de cumpănă. Dominare. Înțelegeri răsturnate. 

Eșecul este la modă. Reacție fără perdea. Autoeducația este deficitară. Nevoi noi. Apar noi conflicte. 

Puterea de îndurare modifică registrul valorilor. Evenimentele sunt încurcate. Atenție îndreptată prea 

mult spre sine. Cel slab se plânge că nu-l ajută nimeni. Incertitudinea complica relațiile. Se renunță 

la un avantaj. Un drum este deschis cu mare greutate. Vină. Patimă. Pasiuni complicate. Însemnătatea 

unei relații este tăinuită. Prea multă severitate. Se ajunge la jumătatea drumului. Haina nu-l mai face 

pe om. Sunt vizați oamenii slabi. Răul își descoperă noi rădăcini. Grupul este pus la încercare. 

Individul este favorizat. Respect față de suferința celuilalt. Prea multă răspundere. Se modifică poziția 

socială. Un individ vorbește despre evoluție. Reducere. Diminuarea forțelor proprii. Cel învins este 

elogiat. Se face o remarcă. Implicare. Se preferă o cale ocolitoare. Începuturi. O decizie este foarte 

importantă. Problema bunurilor sociale atrage atenția. Dirijare. Balanța înclină. Instabilitate. 

Nesiguranța. Rememorare complicată. Asocierile alimentează optimismul. Prea multă ambiție. 

Elementul consistent produce etape suplimentare prin atenție. Mare putere de regenerare. Probleme 

cu prestigiul. O luăm de la capăt. Naivitate este combătută prin sinceritate. Se valorifică o șansă. 

Capriciile celorlalți sunt ușor exagerate. Sentimentul de insecuritate se accentuează. Separare. 

Despărțirea este bună. Privim departe și asta ne ajută foarte mult. Se vorbește despre o promisiune. 
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Lipsa de valoare este judecată greșit. Evoluție prin analiză. Judecata se îndreaptă asupra 

evenimentelor recente. Negativismul este combătut prin optimism. Efort. Nevoie de mișcare. 

Competiție. Decepția este ignorată. Personalitatea se integrează bine, dar este prost înțeleasă. 

 

Prima decadă a lunii mai ne bruschează cu două aspecte importante pentru stabilitatea 

psihoemoțională. Avem de parcurs o opoziție a lui Marte cu Lilith pe 4 mai și inițierea mersului 

retrograd al lui Junon, deplasare care se va menține așa până pe 26 august. Schema aceasta ne vorbește 

despre o avansare dificilă. Pentru că opoziția în cauză face trimitere la veninul pe care l-am acumulat 

în primele patru luni, în sensul că primul care se atinge de acest venin va fi și primul care va cere 

ajutorul. Și, cum este lesne de înțeles, va cere ajutorul de la persoanele din preajmă, adică cele care 

au dăruit din toată inima acest eveniment. Asta înseamnă că marea încercare a primei decade a lunii 

mai vine din această confuzie, din această neputință de a face diferența între adversari și prieteni după 

faptele pe care l-au făcut, după intențiile pe care le au. Iată cum, chiar de la începutul acestei luni, se 

face trimitere la o sedimentare a experiențelor de viață, la o înțelepciune pe baza cărora să putem fi 

atenți, să evităm acest eșec pentru că ne va fi mult mai bine în creștere decât în decădere. 

 

Prima zi a lunii mai ne aduce avansarea unor pretenții față de oameni cu care am colaborat 

foarte bine. Acum Luna se află în plin tranzit prin zodia Rac și câștigurile se transformă foarte ușor 

în cheltuieli, dar nu neapărat în cele materiale, nu neapărat în cele care vizează banii sau în ceea ce 

poate fi convertit în bani. De aici înțelegem că legătura cu ultima decadă a lunii aprilie este foarte 

strânsă pentru că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere se bazează mult pe acțiunile decadei 

anterioare, pe perspectiva pe care am analizat-o anterior. Zona aceasta a acțiunilor concrete, a 

gândului realist, a forțelor de succes nu a ridicat probleme prea mari, de aceea și pe mai departe vom 

creiona câteva trasee importante, care să se bazeze foarte mult pe experiențele primelor patru luni. 

Prin aceste argumente valorile ies din această zona impulsivității și devin trasee hotărâte, zone mult 

mai sigure prin care și victoria poate deveni mult mai sigură. Schema în care se integrează 

configurația zilei de 1 mai ne vorbește însă despre sentimentul de victimă. În prima parte a zilei se 

împlinește o cruce cosmică pe semne cardinale și, rând pe rând, Luna va împlini câte un unghi adecvat 

cu toți protagoniștii care participă întreaga zi la această configurație, în limita admisă pentru toleranța 

unghiului. Confuzia ar putea să fie foarte puternică mai ales că această cruce cosmică este tăiată, este 

brăzdat de opoziția lui Marte cu Lilith, cea care va atinge gradul perfect pe 4 mai, dar și de Axa 

Dragonului. Este inutil să mai indicăm importanța acestor combinații, pe de o parte, crucea cosmică 

de pe semne cardinale și, de partea cealaltă, opoziția indicată și impactul Axei Dragonului. Vibrațiile 

momentului par să ne vorbească despre un salt pe care l-am pregătit, nu de foarte mult timp, ci doar 

în ultimele 10 zile, adică în ultima decadă. Ținta acestui salt nu este nici aceasta foarte îndepărtat în 

timp, ci la finalul anului. Cu alte cuvinte, obiectivele pe care ni le stabilim acum, țintele pe care le 

gândim sau nevoile pe care ni le formulăm ne lasă impresia că suntem doar acum victima unor 

conspirații, că doar acum suntem aspru judecați, că lucrurile nu sunt așa cum ne-au fost relatate și de 

aceea este nevoie de un efort susținut pentru a le clarifica. 

În tot acest joc, oamenii ar putea conștientiza o scădere a puterii de influență, o diminuare a 

tensiunilor și să apară, pe acest fond, impresii false despre puterile personale sau despre ceea ce am 

avea de făcut. Schema aceasta trebuie privită în ansamblul ei, prin logica omului care a suferit, prin 

experiențele de viață ale celui care a pierdut ceva pentru a vedea că suferințele nu sunt inutile și că 

dramele acestea care se transformă în sensibilitate sau în răbdare sunt foarte valoroase pentru că nu 

pot fi folosite ca lecții de viață pe alte trasee, ci doar pe acestea. Numai un om care a avut conștiința 

pierderilor iminente, numai individul care s-a văzut singur în fața unor elemente noi și a gustat din 

confuzie, din disperare sau din neîncredere reușește să se controleze acum, să înțeleagă toate aceste 

oportunități, să refuze impresiile false pentru că experiențele anterioare l-au învățat cum anume să le 

selecteze. Există însă și un inconvenient pe această dispunere astrală foarte generoasă. Plasarea Lunii 

pe zodia Rac accentuează această împrăștiere a planetelor, configurație care poartă chiar acest nume 

(împrăștierea), aducând multe oportunități și, de asemenea, multă risipă. Fără o experiență severă, 

fără amintirea întâmplărilor când am avut de suferit, am fost victime, am fost nedreptățiți, fără aceste 
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amintiri puternice nu putem selecta din contextul generos de acum ceea ce ne ajută să mergem mai 

departe, ci vom trăi cu sentimentul nedreptății, pentru că așa ne spune careul Lună-Jupiter, dar vom 

interpreta acea nedreptate după legile de acum ajungând la concluzii care nu au nicio legătură cu 

realitatea, după cum ne spune careul Luna-Mercur. Există și multă implicare, și multă nedeterminare, 

mult nerv pentru că agresivitatea ce vine din opoziția Lunii cu Pluton sau cea care vine din careul 

Lunii cu Uranus plasează nemulțumirea personală într-un context al războiului social, adică individul 

își găsește foarte ușor oameni care sunt la fel de nemulțumiți, care sunt la fel de agresivi și pe o eroare 

personală va ajunge să fie prizonierul acestor rezonanțe care vor ține, după cum ne spune sinteza 

aplicată acestei decade, până la finalul anului. 

 
„Dacă veți ține un moment în mână un fruct rece, căldura voastră îl va cuprinde și îl va 

reîncălzi. Atunci, de ce iubirea voastră nu ar putea face la fel? Când țineți un fruct, cu dragoste, nu 
numai că temperatura lui se va ridica ușor, dar el va primi, în aura căldura  inimii voastre. În 
acest mod veți apropia fructul de   temperatura voastra interioară, pregătindu-l. Gândiți-vă 
înainte de a mânca un fruct, țineți-l un  moment în mâinile voastre: îi veți transforma astfel 
materia sa eterică. Trebuie să fim surâzători în fața  alimentelor, ca și în fața ființelor vii, pe care 
dorim să le facem mai sociabile. Animalele, plantele,  oamenii, au nevoie să simtă iubirea, pentru 
a deveni mai sociabili. La fel se întâmplă cu hrana și cu  medicamentele. Vă uimesc toate acestea? 
Ei bine,  așa este: pentru ca un medicament să fie acceptat, cu adevărat, de către organismul 
vostru, și să acționeze  cu mai multă eficacitate, infrați în contact prin gândire cu corpul său 
eteric.”[8] 

 

Nu mai avem mult până când planeta Mercur își va reveni la mersul direct și atunci schemele 

de gândire, sentimentul de apartenență la un grup puternic ori încrederea în sine vor deveni din nou 

elemente de referință pentru planurile acestea îndrăznețe. În dimineața zilei de 2 mai Luna va intra pe 

zodia Leu și va aduce o încălzire a sentimentelor, ne ca trezi acest sentiment de apartenență, nu ca o 

realitate, ci ca o speranță, ca o dorință pe care să nu o îndeplinim în zilele următoare. Speranțele de 

acum încearcă însă să clădească un vis, mai exact, în 2 mai ne conturăm aceste pasiuni, această dorință 

de a trăi mai bine sau mai frumos și care reprezintă o parte importantă a ceea ce știm că se întâmplă 

prin încălzirea sentimentelor cu 

trecerea Lunii pe zodia Leu. Înainte de 

a se consuma acest episod, Luna va 

împlini un trigon cu Chiron din zodia 

Pești, schemă care ne atrage atenția că 

tristețile de acum se pot transforma în 

dovezi de boală și cu trecerea sa pe 

zodia Leu ele nu se vor elimina de la 

sine, ci ne vor construi impresii noi, 

adică vor aduce din trecut evenimente 

pentru ale permanentiza. Astfel, 

credința aceasta în boală devine pe 2 

mai destul de periculoasă pentru că 

îndemnul astral este orientat acum către 

o altă direcție, nu către a vedea lucrurile 

acestea. Cu alte cuvinte, ne întâlnim cu un doctor nu pentru a ne însuși cazuistica pe care o presupune 

experiența sa profesională, ci pentru a vedea că există soluții și la situațiile pe care le-am considerat 

imposibile. Cel care înțelege lucrurile acestea, persoana care nu se folosește de ceilalți pentru a-și 

explica propriile bunuri, pentru a crede și mai mult în ele, nu vor ajunge pe 2 mai la divergente de 

opinie, ci vor avea acces la lumină, vor face compromisuri pentru a se armoniza cu grupul de 

apartenență cu cei din preajmă și își vor folosi curajul pentru a deveni oameni aspri. Acești oameni, 

cu trecerea Lunii pe zodia Leu, devin puternici și curajoși pentru că răspund pozitiv la o tentație, dar 

modelul acesta de răspunsul nu poate fi utilizat de toată lumea, cu toate că ar putea îndeplini un 

exemplu de bune practici. 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

240 

Speranța într-o viață mai bună ne ajută să ne redobândim acum echilibrul psihic de care avem 

nevoie pentru a parcurge ultima zi de retrogradare a lui Mercur, inclusiv perioada în care acesta este 

static. Astfel, vom trece prin momente frumoase în care ne îmbărbătăm singuri, ne oferim singuri 

motivații, căutăm prin cufărul de amintiri din proprie inițiativă și selectăm fără să ne impună cineva 

lucrurile care ni se par foarte valoroase mai târziu. În procesul acesta de explorare a propriilor 

amintiri, de căutare a esenței, primim o propunere. Pentru că schema aceasta activează o piramidă de 

foc, entuziasmul va fi vizibil și pentru că există interes pentru armonizare sau pentru un schimb de 

experiență la cotele optime nu vom opune rezistență acestui entuziasm și nu vom fi în conflict cu cei 

din preajmă. Există această contradicție între ceea ce se consumă în prima parte a zilei și ceea ce vom 

împlini spre finalul ei ca și cum participăm la o călătorie inițiatică. Această călătorie este cu atât mai 

profundă cu cât persoana este mai dispusă să înțeleagă sensurile adânci ale vieții, cu cât avem de-a 

face cu oameni preocupați de ceea ce este valoros și peren. Pentru aceste persoane, tentațiile care vin 

din împlinirea trigonului dintre Lună și Lilith îi îndeamnă să facă un slalom interesant printre marile 

probleme ale prezentului. Luna neagră de pe Săgetător se află acum într-o poziție strânsă cu Marte 

din Gemeni și avem de parcurs o problemă de limbaj, de înțelegere a mesajului, de acceptarea unor 

condiții impuse din exterior. Tentația de acum ar putea veni pe această linie, adică prin entuziasmul 

pe care-l lăsăm liber să se exprime și prin a accepta fără judecată condiții abuzive. Avem nevoie să 

fim foarte atenți pentru că mai târziu când ne vom da seama ce s-a întâmplat nu vom mai putea 

schimba nimic. Cert este că dinamismul acestei zile face ca un mesaj să se propage foarte repede și 

numai un om care se bazează pe experiențele sale pentru că și le-a înțeles, și le-a explicat, și le-a 

selectat corect poate să nu cadă pradă acestei capcane. 

 
„Dumnezeu a pus toate bogătiile în iubire, dar nu le putem găsi decât cu conditia să Invătărn 

să iubim. Când două tăpturi se iubesc, de ce trebuie să sfârşească atât de repede? De ce nu pot 
intelege că ceea ce li s-a întâmplat este promisiunea celei mai mari fericiri, celei mai mari 
deschideri? Da, cu conditia să Invete să-şi folosească privirile, cuvintele şi toti acei curenti subtili 
ce emană din ele pentru intelegere, înnobilare, perfectionare şi purificare. Chiar în ziua în care îşi 
descoperă iubirea, bărbatii şi femeile cad ispitei, pentru ca apoi să nu se mai cunoască, să se 
respingă. Pentru că s-au grăbit! De ce să nu păstrăm un timp o oarecare distantă şi să utilizăm 
aceste emanatii pentru a urca, a fi inspirati, a uimi lumea întreagă? Da, ca să putem spune 
privindu-i: „Cine sunt cele două fiinte? Emană din ele o Lumină, ceva divin..." Iată scopul 
iubirii.”[8] 

 

Schema astrală a zilei de 3 mai este foarte tonică. Cu toate că avem de parcurs împlinirea 

Primului Pătrar, adică primul unghi de 90° dintre Soare și Lună din acest ciclu lunar, ceea ce nu este 

ușor de parcurs, fiind un aspect care predispune la instabilitate și tensiune, cu toate că luna se află 

acum într-o relație de sextil cu Jupiter, încurajându-i pe oameni să vorbească pe ascuns, să promoveze 

principiile conspirative, faptul că Mercur își revine la mersul direct reprezintă o eliberare majoră de 

probleme. Prin ceea ce ni se întâmplă astăzi avem ocazia să vedem și, apoi, să combatem obiceiuri 

proaste, ceea ce până acum a suplimentat consumul, jocurile acestea periculoase ale vieții care 

compromit stabilitatea și imaginea socială. Soarele se află acum pe zodia Taur, singur pe acest semn, 

apelând la celelalte elemente astrale pentru a-și consolida propriul mesaj. Din nefericire, prietenii la 

care apelează, planetele cu care împlinește unghiuri majore, conțin mesaje care nu-l ajută să își 

stabilizeze țintele impuse. Stabilitate materială devine, astfel, o mare problemă a zilei de 3 mai pentru 

că ni se va înfățișa ca un element ascuns, ca unul ce nu mai este de actualitate, nu mai este atractiv și 

pentru împlinirea căruia este nevoie de mult curaj și, desigur, renunțarea la alte proiecte ce par acum 

mult mai importante. 

Schema cu care lucrează Soarele din Taur poate deveni acum un element de vulnerabilitate 

tocmai pentru că Mercur din Berbec, cel care se află foarte aproape de octava sa superioară, Uranus, 

îi încurajează pe cei care au activat în umbră să iasă la lumină, dar nu se vorbește despre stabilitate, 

nimeni nu se gândește dacă persoanele acestea au resursele necesare, au timpul necesar sau vor fi 

ajutate de cei la care vor sa apeleze. Revenirea lui Mercur la mersul direct este, în acest context, o 
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combinație de îndrăzneală și eșec, de curaj și determinare, de răsturnare de situație și distrugerea 

ultimei șanse de a-i mai repara ceva. 

Oricât ar fi de dificil momentul acesta, faptul că Mercur își revine la mersul direct arată că 

anumite situații se vor clarifica, unele devin cristaline, favorabile tocmai pentru că se trece foarte 

rapid de la activități orientate împotriva propriei persoane la activități care ar trebui să consolideze 

statutul social sau încrederea în sine. Pentru că această ambivalență este foarte puternică, pentru că 

această revenire a lui Mercur la mersul direct se produce cu puțin timp înainte ca opoziția dintre Marte 

și Lilith să-și atingă gradul perfect, există și un mare risc al acțiunilor săvârșite prea rapid, cu ochelari 

de cal, doar cu scopul de a reduce consumul, doar pentru a avantaja ceea ce în ultimele trei săptămâni 

nu a fost avantajat, pierzându-se din vedere ansamblul situației. Oricum ar fi, schema aceasta este 

bună, obiceiurile rele sunt combătute într-un mod eficient, iar succesul de acum, chiar dacă își face 

simțită prezența cu capul spart și pantalonii rupți, important este că va fi văzut. 

Din schema astrală aferente zilei de 3 mai cea mai mare remanență o va avea 

conservatorismul. Oamenii care, pe retrogradarea lui Mercur, au fost timorați de greșelile pe care le-

au făcut, care au apelat prea des la tristețe sau care nu au avut încrederea în sine adecvată pentru a 

porni demersuri de unii singuri și au apelat la părerile celorlalți prea mult, se vor vedea acum singuri 

într-un spațiu foarte deschis, singuri într-o zonă a afacerilor pe care nu le stăpânesc, încurajați să se 

exprime, să vorbească la tribună, să își povestească câte ceva despre motivul ambiției de acum, despre 

instrumentele folosite până acum în investigație, despre situații care aparent nu au legătură unele cu 

altele. De aici va veni și tendința de a refuza toate aceste provocări și a adopta o atitudine 

conservatoare. Pentru aceste persoane 3 mai va veni cu o notă gravă și conservatorismul de-acum se 

va transforma în 4 mai în reticență. 

 
„Cuvântul este foarte important pentru realizare, dar, în prealabil, trebuie ca dorinta şi 

gândul să fie, deja, puternice, în planul spiritual. Cuvântul pronuntat este, atunci, ca o semnătură, 
care permite declanşarea Fortelor din înalt. Să presupunem că doriti să treziti în voi un sentiment 
de iubire, de adoratie în fata Domnului, sentimentul fiind ceva pur psihic, şi nu aveti nevoie să 
folositi cuvântul. Dar, dacă doriti să obtineti o realizare în planul fizic, în acel moment cuvântul 
pronuntat este necesar. pn acelaşi timp, intensitatea gândului şi sentimentului rămâne 
esenţială.”[8] 

 

Împlinirea opoziției dintre Marte și Lilith nu este deloc un lucru ușor de parcurs. Din fericire, 

acest aspect se consumă când Soarele se află într-o relație bună cu Neptun pe care o formează încă 

din luna anterioară. De aici înțelegem că schema aceasta la care face referire prima decadă ne 

îndeamnă să redescoperim o putere pe care altădată am evitat să o folosim pe motiv că nu este corectă, 

nu ne duce la rezultatul bun, situațiile care depind de ea se termină întotdeauna cu o răsturnare de 

situație. Relația aceasta de opoziție dintre Marte și Lilith face trimitere și la sentimentul de greutate 

pe care îl vom pune acum atât pe seama demersurilor fizice, cât și pe seama celor spirituale. Luna se 

află acum în conjuncție cu Capul Dragonului și acesta este ultimul aspect pe care îl va împlini înainte 

de a părăsi zodia Leu și a intra în Fecioară. Orgoliul de a fi, mândria de a impune celorlalți propriile 

condiții, dorința de a schimba ceva în mediu doar pentru a-i pune pe ceilalți în dificultate, pentru a-i 

compromite și a le sustrage dreptul la opinie sau la decizii proprii sunt elemente pe care acum le vom 

confunda cu orgoliul și viciul. Ele activează însă de sine stătător și prin schema de acum au logică, 

au stabilitate, au argument. Din nefericire, relația aceasta proastă a lui Marte cu Luna neagră creează 

confuzii destul de mari. Complicațiile de acum par să fie personalizate pentru că ele fac trimitere la 

sextilul Soare-Neptun, la planuri complexe de interacțiune, la lupta pentru a impune un sentiment 

puternic, pentru a redescoperi ceea ce trebuie transferat în etapa următoare. Dacă acest sextil între 

Soare și Neptun s-ar fi consumat în afara opoziției Marte cu Lilith judecata aceasta a individului nu 

ar fi evidențiat prezentul ca fiind un moment de cumpănă. 

Unul dintre cele mai evidente elemente specifice zilei de 4 mai este cel al caracterului certăreț. 

Oamenii vor fi irascibili fără motiv, chiar și prin gesturi, fără cuvinte, fără exprimare verbală, fără a 

striga unul la celălalt. De altfel, ceea ce se consumă acum prin opoziția lui Marte cu Lilith este pregătit 

din timp, este construit din aproape în aproape și toată această perioadă de crescendo devine astfel un 
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argument asupra caracterului serios al acestor probleme. De altfel, aceasta este o altă păcăleală a zilei 

de 4 mai pentru că problemele de acum sunt doar corozive, ele nu sunt reale, nu devin solide decât 

dacă vom crede în ele. 

Credința în rău este marea tentație de acum și vor fi învingători în această dispoziție oamenii 

care și-au cultivat, din aproape în aproape, nu o convingere de proastă factură, nu planuri de 

răzbunare, ci gânduri de a ajuta, susține, a promova binele din lume. Cerințele momentului sunt însă 

foarte apăsătoare, ele se accentuează cu cât vârsta nativului este mai mare, cu cât rezistența sa la stres 

este mai mică. Toate aceste detalii îl obosesc pe individul care nu are intuiție, care nu dorește să și-o 

folosească dacă a 

dovedit până acum 

că o deținea sau 

refuză să fie 

mulțumit cu ce are. 

Apoi, 

elemente 

particulare ale 

acestei zile, tocmai 

pentru că sunt 

susținute ca fundal 

de trecere a Lunii 

prin zodia Leu, ne 

încurajează să ne 

oferim cadouri. 

Cadourile devin o 

mare problemă atât 

cele care sunt sub 

forma unor obiecte 

oferite, cu sau fără 

prilej, dar și cadourile pe care o persoană cu o  stimă de sine ridicată consideră că le oferă prin propria 

prezență, prin informațiile pe care le pune la dispoziția celorlalți, prin statutul pe care-l are. Ne vom 

petrece timpul în preajma oamenilor care au nevoie de ajutor, care sunt depresivi, care trec prin 

momente de cumpănă și acesta poate fi considerat un cadou. Unii sunt obișnuiți să refuze cadouri 

pentru că niciodată nu s-a întâmplat să primească fără să fie obligați să dea ceva la schimb. Dacă 

oamenii aceștia au trăit într-un mediu în care s-a confundat generozitatea cu trocul atunci vor avea pe 

4 mai atitudini negative, se vor exprima la scenă deschisă și vor avea și argumente solide, puternice, 

poate chiar exprimate într-un mod abuziv față de gesturile acestea frumoase. Din punct de vedere 

astral gesturile acestea frumoase vin din partea lui Uranus și argumentele acestea sunt prezentate cu 

mai multă convingere, sunt așezate în construcții semantice perfect credibile pentru că Mercur este 

retrograd și, aflându-se aproape de Uranus, trimite raze pozitive către Lună. Toate aceste impresii fac 

parte din felul de a fi al omului pentru că se vor regăsi în planurile sale morale care încep în mijlocul 

acestei zile și au o durată de aproximativ patru săptămâni. Se întâmpla lucrul acesta pentru că 

retrogradarea lui Mercur îi face pe oameni să explice ceea ce este evident. Prin aceste convingeri 

dorim să arătăm că suntem ființe integre, că ne putem impune și nu acceptăm umilințele de niciun fel, 

nici chiar cele care vin printr-o filieră pozitivă, nici chiar cele care vin prin cadouri. Imediat ce Luna 

va intra pe zodia Fecioară lucrurile acestea se vor diminua puțin pentru că intervine ca factor de 

reglare grija zilei de mâine, teama de boală, de pedeapsă, de sancțiune sau o anume incertitudine. 

Dacă în prima parte a zilei nu suntem siguri pe ceea ce gândim, pe atitudinea pe care o avem, va trebui 

să așteptăm puțin ca Luna să intre pe zodia Fecioară și atunci acele impulsuri care strigau foarte tare 

se vor diminua și nu ne va mai fi atât de dificil să decidem. 

 
„PIELE— VÂNĂTĂ! 
Vânătăile se mai numesc contuzii. Se manifestă prin nişte plăgi de culoare roşie, albăstruie 

sau neagră, care apar în urma unei lovituri cu un obiect dur, care sparge pielea. Această contuzie 
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are legătură cu o emoţie refulată, o durere mentală sau o angoasă profundă, pe care nu o 
verbalizez. Agresivitatea mea se întoarce împotriva mea. Poate apărea în momente de oboseală 
puternică, atunci când nu sunt concentrat. Încerc să aflu care este adevărata mea putere asupra 
vieţii şi a evenimentelor. Evit emoţiile şi am impresia că nu valorez nimic. Mă simt sclavul 
celorlalţi, mă întreb care este loculcarc mi se cuvine. Le las celorlalţi autoritatea pc care ar trebui 
să o manifest eu însumi, prin vorbele şi prin comportamentele mele. Mă privez de adevărata mea 
valoare personală. Sentimentul meu de slăbiciune mă irită foarte puternic! Mă simt vinovat din 
orice motiv, vreau să mă pedepsesc, adopt atitudinea unei victime, îmi lipseşte rezistenţa în faţa 
evenimentelor vieţii (am o predispoziţie spre contuzii). Viaţa mă avertizează imediat că, atunci 
când mă Izbesc de ceva, nu mă îndrept spre direcţia bună, oricare ar fi acel obiect, de obicei imobil, 
prin faptul că îl întâlnesc, mă autopedepsesc. Mă uit pe unde merg? Mă comport cu blândeţe în 
viaţă sau am tendinţa de a acţiona brusc? Sunt suficient de atent pentru a continua sau sunt prea 
slab şi prea obosit de rănile mele interioare, care se manifestă acum pe plan fizic? Sunt destul de 
liniştit în interiorul meu? Mă distanţez suficient de mult faţă de o situaţie pentru a-l înţelege cu 
adevărat sensul? Vreau să evadez şi trăiesc "altundeva“. Este posibil să vreau atât de mult să fac 
lucrurile pentru a fi iubit şi apreciat, încât îmi concentrez toată atenţia pe ceea ce am de făcut şi nu 
mai văd ceea ce vine spre mine. Mă lovesc pentru a-mi pune întrebări şi a avea Impresia că acestea 
rămân fără răspuns. Devin încăpăţânat în loc să fiu perseverent. Am vânătâl deoarece am nevoie 
de iubire şi de afecţiune şi nu primesc decât violenţă şi lovituri. Mă simt victima evenimentelor şi 
am Impresia că trebuie să îndur suferinţa, imi plâng de milă. Sunt "negru de furie" şi am Impresia 
că trebuie să mă bat în viaţă. Mă mutilez cu însumi, crezând că merit ceea ceea ce mi se întâmplă. 
Poate este nevoie să îmi revizuiesc poziţia pentru a fi capabil să evit obstacolele care apar în calea 
mea. 

Accept să îmi controlez viaţa. Este foarte important să aleg şi să îmia sum deciziile care 
sunt în armonie cu mine însumi, cu evoluţia mea. Am mai multă grijă de mine şi nu mal am nevoie 
să fac rău. deoarece ştiu că merit să fiu fericit şi că cineva arc grijă de mine. Reiau frâiele vieţii 
mele. Mă respect şi accepţi» să îmi schimb cadrul de viaţă pentru a rămâne flexibil în faţa vieţii şi 
a ceea ce are ea de oferit”[5] 

 

Din ziua anterioară aducem gândul că oamenii pe care-i avem în jur sunt vinovați de ceva. Pe 

noapte de 3 spre 5 mai Luna se va afla într-o relație negativă cu Marte și Lilith, cele despre care am 

aflat pe 4 mai că sunt în opoziție. Avem, în felul acesta, de împlinit, în primul rând, un careu în T pe 

semne mobile. Dar lucrurile nu sunt atât de simple. În mijlocul zilei Luna va trebui să împlinească și 

opoziția cu Neptun și acest careu în T se transformă într-o cruce mobilă. Ziua de 5 mai devine, astfel, 

dominată de instabilitate în care toată lumea se plânge de câte ceva, toți oamenii acuză de ceva, există 

o presiune pe lucrurile bune care nu se întâmplă așa cum s-a cerut, așa cum ne-am așteptat. De aici și 

concluzia că evenimentele sunt încurcate, pasiunile devin foarte complicate, iar drumurile nu mai 

sunt atât de accesibile, nu mai sunt atât de deschise. 

Dacă până acum, inclusiv în decada anterioară, pe finalul lunii aprilie, oamenii au dat dovadă 

de o stima de sine negativă, de impulsivitate, că se pot implica în combinații ciudate, elementele zilei 

de 4 mai care domină în continuare și momentul prezent, cel al zilei de 5 mai, încurajează un caracter 

slab să se impună cu toată puterea sa, cu toate forțele sale, cu toate prerogativele pe care le deține 

acum prin statutul pe care-l are. Astfel, în loc să fie un moment de conștientizare asupra unui factor 

stresant ce trebuie iertat sau ignorat, totul se transformă într-o luptă, și, în mod paradoxal, lupta 

aceasta îl încurajează pe cel slab să creadă că este avantajat, că, de fapt, nu este atât de slab pe cât s-

a văzut, nu este atât de lipsit de putere pe cât i s-a spus. 

Desigur, noi, pentru că studiem astrologia și privim întotdeauna situația unei zile în contextul 

săptămânii, în analizele săptămânale sau în contextul decadei și a lunii în materialul de față, nu ne 

putem lua după aceste înclinații superficiale. Vibrația de acum este pur și simplu o emanație a ceea 

ce nu s-a putut distruge în ziua de 4 mai, nu s-a putut impune cu forță sau cu un alt factor de dominare. 

Ce încearcă din nou atacarea a ceea ce nu s-a împlinit în ziua anterioară, dar este foarte posibil ca nici 

acum să nu se reușească pentru că este activă opoziția lui Marte cu Lilith dar și relația de sextil dintre 

Soare și Neptun. Suntem acum în contact cu răul zilei de 4 mai, dar și cu binele care îl secondează. 

Pentru a înțelege mai bine cum activează aceste două direcții facem din nou trimitere la segmentul de 

acțiune al unghiului dintre acestea. Opoziția va face întotdeauna referire la un eveniment care se 
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consumă pe spațiul public, iar sextilul la un proces interior. Așadar, nu este cazul să ne așteptăm la 

un ajutor venit din afară pentru că el va fi răstălmăcit, privit cu reticență chiar dacă este un dar. Gândul 

cel bun îl are fiecare în parte, el vine prin inspirație, prin rememorarea unui exemplu bun de viață, a 

unei reguli frumoase, a unei taine și acesta este cel mai mare sprijin care va înnobila întreaga perioadă 

a începutului de mai. 

Cel care nu dorește să participe la conflictele zilei de 5 mai se va acoperi cu haina 

conveniențelor, se va ascunde în spatele limbajului, chiar dacă acesta îl dezavantajează și va fi 

mulțumit că nu va participa la conflicte deschise. De altfel, nu putem fi în totalitate siguri că acest 

comportament este condamnabil. Securitate individuală este mult mai importantă pe aceste unghiuri 

și ea trebuie avută în vedere pentru ca misiunea să fie dusă mai departe, pentru ca progresul, ce este 

clar inserat în vibrația acestei decade, să fie împlinit. Nu se știe însă dacă nu cumva la un moment dat 

un individ care vrea să stea departe de aceste conflicte se va răzgândi. Este posibil să se întâmple 

lucrul acesta spre seara zilei de 5 mai, când Luna va trece prin trigonul cu Soarele și prin trigonul cu 

Junon, desenând o piramidă de pământ, cea care le vorbește oamenilor despre nevoia de cucerire, de 

impunere, de un edificiu care să protejeze. Având în vedere acest context agresiv s-ar putea ca patima 

zilei de 5 mai să-i facă pe unii să-și piardă controlul și de teamă, că nu degeaba Luna trece acum prin 

Fecioară, să cedeze în fața curentului, în fața presiunii de grup și să creadă că a-și spune opinia nu 

reprezintă un pericol pentru că toată lumea face lucrul acesta. Dacă până în seara zilei de 5 mai au 

stat departe de aceste conflicte, și-au ținut opiniile pentru ei, s-au ascuns în acea zonă unde inspirația 

este frumoasă și gândul cel bun i-a protejat, afirmându-și intenția, punând la dispoziția celorlalți 

propriile opinii iese din această zonă intimă și participă la conflicte. Acesta va fi, de altfel, și 

momentul în care se renunța la un avantaj, cel pe care individul și l-a oferit lui însuși stând deoparte 

de conflictele celorlalți. 

 
„DISLEXIE 
Dislexia este o dificultate de învăţare a cititului şi a scrisului, fără să aibă vreo legătură cu 

deficienţa intelectuală şi senzorială sau cu tulburări psihiatrice. După ce am citit cu uşurinţă 
primele cuvinte, devin incapabil să înţeleg ce urmează, mă opresc din citit şi nu pot relua decât 
după câteva secunde de pauză. Vreau ca lucrurile să avanseze prea repede în viaţa mea. Gândirea 
mea merge mai repede decât vorbirea. Fie că trăiesc într-un mediu familial perturbat, fie că am 
fost prea protejat, în ambele cazuri, vreau sa fiu pe placul unuia dintre părinţii mei (sau a unui 
apropiat) şi îmi este teamă că nu voi fi la înălţime, că nu voi corespunde exigenţelor lor. Mă simt 
vulnerabil deoarece nu mă respect şi tremur în faţa dificultăţilor. Dislexia este rezultatul unei 
situaţii bulversante pe care o trăiesc, mai ales dacă sunt copil. Dificultăţile legate de scris îmi 
amintesc de ţipetele pe care le aud la şcoală sau acasă şi pe care nu le mai suport. Nu ştiu cum să 
ies din această situaţie, aş vrea să înceteze cu orice preţ' Dacă este vorba mal degrabă de o 
dificultate la citit verific în ce situaţie am fost obligat să citesc, de exemplu în faţa unei săli cu 
oameni mulţi, în faţa cărora am fost ridiculizat. de fiecare dată când citesc, se reactivează stresul 
pe care l-am trăit atunci. Am, de asemenea, impresia că, structurile în care trăiesc (regulile de la 
şcoală sau de acasă) sunt prea stricte. Mă simt ca un soldăţel care trebuie să asculte ordinele, altfel 
aş fi pedepsit. Părinţii mei mă protejează atât de mult încât văd acest lucru ca pe o pedeapsă. Dacă 
sunt părintele unui copil cu o astfel de afecţiune, învăţ cum să îmi comunic cererile într-un mod 
calm şi cu înţelegere, în loc să ţip că sunt dezamăgit, dacă este cazul şi să folosesc o formă de 
violenţă nocivă. 

Accept să îmi acord timpul necesar pentru a face lucrurile pe rând, fără să tremur, fără să 
zdruncin totul. Îmi acord timp să respir, să mă calmez. Ştiu că sunt o fiinţă inteligentă şi îmi dezvolt 
voinţa tăcând lucrurile pe etape. Accept să recunosc Iubirea din mine. Îmi ofer posibilitatea de a 
mă iubi şi de a accepta și că această stare este trecătoare, ştiu că îmi voi împlini ţelurile. Dacă sunt 
copil, accept faptul că am puterea de a decide ce este bun pentru mine. Învăţ să am încredere şi să 
îmi redobândesc capacitatea de a învăţa. De aici înainte folosesc lectura ca pe un instrument care 
îmi deschide uşile spre lumea întreagă, îmi asum riscul de a le spune celor în cauză lucrurile care 
nu îmi convin, deoarece vreau să trăiesc în pace şi armonie. Astfel am mai multă libertate şi 
conştientizez faptul că regulile există pentru a mă recadra, pentru a mă sprijini şi a mă 
îndruma.”[5] 
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Ecuația astrală aferente zilei de 6 mai aduce o eliberare de o mare presiune. Luna se află acum 

pe ultimul segment de tranzit prin zodia Fecioară și are de împlinit un careu cu Saturn, aspect care 

devine, prin excelență, o dovadă de evoluție sau un instrument care ne ajută să ne eliberăm de   

prejudecățile primelor zile ale acestei luni, de răul pe care l-am descoperit, de ceea ce nu este în regulă 

în viața intimă. Avem toate ajutoarele pentru a face lucrul acesta cu severitate, cu duritate și rezistăm 

acestei presiuni pentru că găsim resortul necesar în a nu considera că lucrurile acestea sunt o încercare 

a vieții, ci o provocare. Provocările zilei de 6 mai sunt construite împotriva erorilor umane, împotriva 

falsei strălucirii, împotriva a 

ceea ce este opulent, vulgar 

sau fals. Semnul acesta de 

evoluție care vine prin 

împlinirea ecuației astrale 

aferente zilei de 6 mai are 

aceeași notă conservatoare pe 

care am surprins-o și-n ziua de 

5 mai. De această dată însă 

grupul nu mai opune rezistență 

celor din jur, omul nu se mai 

simte atât de constrâns să 

lupte, să se apere, să ridice 

tonul, pentru că se descurcă 

altfel, adică mult mai bine, în 

față acestei presiuni sociale. Mulți oameni s-ar putea să conștientizeze în ziua de 6 mai că sunt prea 

slabi, că răul este prea mare și trebuie să facă gesturi foarte îndrăznețe pentru a ajunge foarte departe. 

Aceste persoane care au această impresie că societatea le cere să demonstreze ceva sunt oameni 

încordați, persoane care au devenit în ultimii ani obstacole pentru ceilalți, care au pietre ce sunt 

transferate tot timpul pe spatele cuiva până când se ajunge la destinație. Practic, despre asta ne 

vorbește ziua de 6 mai, despre oameni puternici care nu știu lucrul acesta, despre oameni slabi care 

își atribuie roluri mesianice, despre conjuncturi ciudate care avantajează oameni ce nu au prea multe 

în comun cu succesul, cu progresul sau cu mediul intelectual. 

De asemenea, 6 mai ne aduce o motivație în plus pentru a prefera vederile categorice, agresive, 

cele care sunt persistente în memoria individului prin caracterul radical. Prin aceste vederi radicale 

răului îi este descoperită o alta rădăcină, cea a boli, cea a convingerilor false care trebuie, în mod 

obligatoriu, să înlocuiască acele convingeri pe care dacă le-ar folosi individul ar progresa. Aceasta 

este o altă ciudățenie a zilei de 6 mai prin care oamenii lucrează, muncesc, se preocupă de ceea ce 

cred că este de maximă urgență pentru ei, dar nu obțin nimic, nu sunt ajutați să-și rezolve problemele 

personale, să-și dea jos haina fățărniciei și să se prezinte unii față de ceilalți exact așa cum sunt. Prin 

aceste încercări personale grupul format din oameni care seamănă este pus la încercare. Momentul în 

care grupul este pus la încercare, când comunitatea discută trăsături ale unei structuri, când firma 

pune în discuție comasarea unor departamente sau chiar anularea unora, individul care a făcut parte 

din aceste structuri este avantajat. În felul acesta se explică tensiunea care vine din careul în T pe 

semne mobile cumulat cu trigonului Lunii cu Pluton. Schema aceasta nu vorbește despre revendicări, 

ci, poate, cel mult, despre niște ființe oportuniste, despre oameni care au subminat integritatea 

grupului din interior, și-au aruncat hainele urât mirositoare, au lansat celor din jur toate suspiciunile 

pe care nu și le-au putut transforma în altceva, pe care nu și le-au putut controla și comunitatea s-a 

comportat ca atare, grupul este subminat, iar cel care a prezentat aceste motive de subminare este 

favorizat, este prezentat ca un erou, ca un eliberator. 

Desigur, se poate extinde această analiză considerând că momentul acesta câștigă în 

severitate, individul în experiență, iar grupul de apartenență în elemente simplificate. Nu se știe însă 

dacă se poate ajunge foarte departe cu această schemă pentru că se pare că valorile definitorii ale zilei 

de 6 mai țin mai curând de sintezele pentru acțiune, cele care în această decadă nu merg foarte departe, 

ci până la începutul lunii iunie. Acolo unde lucrurile sunt negociate, acolo unde emoțiile sunt 
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constructive și prin experiențele acumulate până acum comasarea, anularea sau dizolvarea se face de 

comun acord, se poate vorbi de o perspectivă mult mai mare, dar nici într-un caz una care să 

depășească finalul anului 2017. 

 
Nu: vouă nu vă este dat 
                 de R. Tagore 
 
Nu: vouă nu vă este dat să deschideţi bobocii în flori. 
Scuturaţi bobocul, loviţi-l; e peste puterile voastre  
să-l faceţi să înflorească. 
Atingerea voastră îl întinează;  
voi rupeţi petalele rând pe rând şi le aruncaţi în ţărână. 
Dar nici o culoare şi nici un parfum nu apare. 
Nu! Vouă nu vă este dat să deschideţi bobocii în flori. 
El, care e în stare să deschidă bobocul, 
o face atât de simplu. 
Îi aruncă o privire şi seva vieţii îi curge prin fibre. 
La suflarea lui, floarea îşi întinde aripile  
şi fâlfâie în vânt. 
Culori izbucnesc ca nişte dorinţe, 
parfumul dă la iveală o dulce taină. 
El, care e în stare să deschidă bobocul, 
o face atât de simplu. 

 

În 7 mai Luna se află în plin tranzit prin zodia Balanță și va avea de împlinit câteva unghiuri 

destul de ciudate cu Venus, Lilith, și Marte ceea ce va accentua nota aceasta neobișnuită a perioadei. 

Prin vibrațiile zilei de 7 mai oamenii se vor concentra pe proiectele de viitor în alt mod decât au făcut-

o în celelalte zile ale acestei decade. Acum, pentru că Luna se apropie cu pași repezi de Jupiter, cel 

care este în continuare retrograd pe zodia Balanță, va face în așa fel încât ziua de 7 mai să pară ca 

făcând parte dintr-un plan, unul de răzbunare, unul de revendicare, unul de diminuare a impulsurilor 

proprii dacă acestea nu au fost corecte de la începutul lunii și până acum. Problema aceasta a 

corectitudinii ridică un mare semn de întrebare referitor la motivul pe care ar putea să îl prefere pentru 

diminuarea forțelor proprii. Opoziția Lunii cu Venus, aspect care se va împlini în dimineața acestei 

zile încearcă să creioneze o direcție absolut interesantă, cea care ne spune că nu am reușit să lăsăm în 

urmă toate problemele, dar și că există o agendă ascunsă, există impulsuri pe care nu le-am pus în 

discuție în zilele anterioare, care nu am dorit să fie cunoscute de ceilalți, pe care nu dorim să le 

împărtășim celorlalți. Nevoia aceasta profundă de superior îi îndeamnă pe oameni să treacă dincolo 

de vicii, dincolo de elementele inferioare ce ar putea să fie elogiate în mod fals. 

Teama de pedeapsă face de asemenea parte din schema astrală a zilei de 7 mai, arătându-le 

oamenilor că dacă sunt eroi atunci proiectele de viitor nu pot să meargă foarte departe, ci doar până 

la începutul lunii iunie, iar dacă sunt buni, atunci vor mobiliza și alte instrumente ale ființei, adică vor 

merge până la finalul anului 2017 cu planurile pe care le gândesc în momentul acesta. 

Dacă în schema săptămânii 1-7 mai 2017 relația aceasta a Lunii cu planetele din Berbec, 

Săgetător și Gemeni pare să fie una care să pună în dificultate atitudinea față de proiectele de viitor, 

buna conviețuire cu structuri care au apărut pentru prima dată la începutul anului 2017 și care ar putea 

fi de perspectivă, în schema lunii mai, cea care ne îndeamnă să facem sinteze absurde, partitura 

aceasta nu are o valoare atât de mare. Sintezele absurde înseamnă a conștientiza care sunt elementele 

acestea tulburătoare, care sunt viermii care vor să folosească graiul omenesc și după ce-i vedem să 

inventăm căi de atac, să descoperim care sunt cele mai bune metode pentru a nu le permite acestora 

să simuleze un nivel pe care nu l-au atins încă. 

Desigur, într-un moment de slăbiciune, schema aceasta astrală ar putea să încline balanța către 

involuție, către ceea ce nu este demn, progresiv sau folositor individului adică spre plăceri ciudate, 

spre lene, lux sau desfrâu. De acest lucru este răspunzătoare atât Luna din zodia Balanță, dar și 

opoziția Lunii cu Venus, cea care guvernează zodia Balanță. Schema aceasta se pare că ar putea să 
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modifice o poziție socială, să aducă elemente nepotrivite, cele legate de schimbarea domiciliului, de 

invidie, de o modificare a atitudinii față de viață sau față de anturaj. Opoziția lunii cu Venus de-acum 

prefigurează ceea ce se va întâmpla în decada următoare, când Luna, aflată în plin tranzit prin zodia 

Săgetător, se va afla într-o opoziție cu Marte. Relația aceasta ciudată face trimitere la ceea ce este 

personal sau la ceea ce ar trebui să fie intim dacă nu ar exista o presiune socială foarte mare. Din 

momentul acesta și până pe 13 mai, atunci când se va împlini opoziția dintre Lună și Marte, zona 

aceasta personală va fi coordonata după indulgență, atitudine refractară față de ceea ce considerăm că 

este primitiv, față de ceea ce ne spune că lucrează cu schimburi de experiență pe care le făceam cu 

ani în urmă, și pe care acum le punem pe seama unor dependențe bolnăvicioase. 

Nu este de preferat nici severitatea unei vieți trăită în izolare, nici schema pe care unele 

persoane mult mai îndrăznețe ar putea să o prefere atunci când vor să-și diminueze calitățile personale, 

când vor să își elogieze activitatea redusă, lenea sau chiar indolența. Persoanele care sunt puternice 

nu vor intra în acest joc ciudat, nu-și vor propune să-și transforme obiceiurile personale de acum și 

până pe 13 mai doar pentru a-și justifica această luptă cu calitățile personale sau cu persoanele care 

vor să interacționeze prin aceste calități. Vor face o observație, vor indica defectele de caracter, vor 

indica aceste probleme sociale și, de asemenea, vor fi dezamăgite pentru că nu le va băga nimeni în 

seama. 

 
„Blestemul comorilor din Bărăgan 
 
Pentru majoritatea românilor, Bărăganul nu este altceva decât o câmpie nesfârşită unde 

iarna muscă viscolul, iar vara soarele arde ucigător. Însă, foarte puţini oameni cunosc suita de 
mistere care învăluie oceanul de câmpie dintre Marea Neagră, Carpaţi şi Dunăre, un tărâm evocat 
deseori de Panait Istrati și Fănuş Neagu. Conform legendelor locale, în pământurile câmpiei se 
afla îngropate numeroase comori păzite de blesteme crunte. Undeva între Călăraşi şi Lehliu se 
găseşte satul Dor Mărunt, celebru nu demult pentru frumoșii armăsari care alcătuiau cea mai 
mare herghelie de cai de rasă din Bărăgan. Aici se află, însa, îngropate şi comori străvechi străjuite 
de flăcări ireale, de un albastru nelumesc care dansează în puterea nopţii pe necuprinsul 
câmpurilor. 

Celebru în acest sens este locul denumit La Movilă, unde, înainte de Revoluţia din 1989, un 
sătean a descoperit în timp ce ara, un ulcior plin cu bani de aur. Fire mărinimoasă, localnicul i-a 
împărţit frăţeşte cu ceilalţi săteni. Nu a durat mult până când despre această ispravă a aflat şi 
Miliția, care s-a autoinfiintat şi a confiscat ţăranilor toate monedele găsite. 

Soarta blestemată a comorilor este întărită de povestea lui Gheorghe Prepeliţa, un sătean 
care a descoperit peste 100 de monezi de aur. Prepeliţa nu a suflat un cuvânt, dar sătenii vedeau 
cum neamul lui îşi construieşte case şi grajduri noi, se îmbraca scump, îşi cumpără turme de oi şi 
vite. Blestemul comorii nu dormea: la 7 luni de la descoperirea averii, nevasta lui Prepeliţa se 
arunca fără motiv într-o fântână. La câteva săptămâni după, ginerele săteanului are aceeaşi 
soartă, pentru că, peste un an de zile, fiica lui Prepeliţa să se spânzure de aceeaşi fântână. 

La fel de sinistru este - spun legendele - şi blestemul comorii lui Pintecan, un alt sătean care 
a găsit un butoiaş cu galbeni de aur îngropat la rădăcina unui nuc. În noaptea imediat următoare, 
"norocosul" Pintecan aude în vis o voce care-i porunceşte să construiască o biserică pe locul unde 
a descoperit banii sau îl va ajunge blestemul comorii. Dimineaţa, Pintecan a ignorat visul, grăbit 
să se îmbogăţească. Şi-a împărţit comoara în familie şi s-a apucat de afaceri prospere. La doi ani 
de la eveniment, când se întorcea acasă şi-a găsit băieţelul de doi ani spânzurat intre gratiile de la 
pătuţ. În noaptea nenorocirii, a visat din nou aceeaşi voce care l-a avetizat că dacă nu face biserica, 
va fi lovit de necazuri şi mai mari. Şocat, omul a construit cea de-a doua biserică a satului, care 
este vizibilă şi astăzi.” [13] 

 

Ar fi mult mai bine dacă schema aceasta pe care o prezintă trecerea Lunii prin zodia Balanță 

nu ar fi risipită atât de ușor. Începem cu 8 mai să urcăm pe niște trepte periculoase. În primul rând, 

facem lucrul acesta pentru că ni se recomandă din exterior, de jos cineva strigă foarte tare, auzim la 

telefon, în cască, recomandări despre cum ar trebui să procedăm, care este greutatea pe care să o 

așezăm pe fiecare treaptă. Schema aceasta s-ar putea să nu prea bată cu realitatea și din această cauză 

bunurile vor fi consumate mai mult decât ne așteptăm, iar rezultatele nu vor fi la nivelul scontat. 
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Dirijarea aceasta devine însă periculoasă pentru oamenii care și-au petrecut primele patru luni 

ale anului gândind că trăiesc o viață grea, că sunt nedreptățiți și că până la sfârșitul acestui an nimic 

nu se va schimba. Trecerea Lunii prin conjuncția cu Jupiter evidențiază aceste persoane și ni le 

prezintă ca fiind vedetele acestei perioade. Dorința lor de dreptate seamănă cumva cu formulări venite 

din partea unor structuri administrative, din partea unor grupuri, vin ca o dovadă de coeziune, de 

înțelegere complexă, dar nu vor reuși să fie puse în aplicare așa cum trebuie. Există o poveste de viață 

mult prea tristă în aceste ambiții, în aceste demersuri și chiar în aceste fapte bune pe care oamenii 

sunt dispuși să le facă în momentul acesta. 

Elementul definitoriu al acestei zile, trigonul Soarelui cu Junon, face, așadar, trimitere, la 

lucruri care creează o oarecare confuzie. Ceea ce ne va interesa cel mai mult în această perioadă vine 

din faptul că Luna poate media acum opoziția lui Marte cu Lilith, poate alimenta optimismul, poate 

impune individului să se detașeze de problemele foarte grave și detașarea în sine să fie soluția acestor 

probleme. Fiecare individ însă va face lucrul acesta în modul propriu și am putea, prin acest impuls, 

să depășim anumite bariere ale prejudecăților, să considerăm că este mult mai important să obținem 

un confort al emoției, al plăcerii, decât să menținem un conflict de idei, de termeni, de nevoi. 

O altă problemă vizibilă pe 8 mai va fi motivul succesului. Acest motiv al succesului plasat 

în vibrația sintetică a primei decade a lunii mai încearcă să schimbe individului direcția de deplasare. 

El va avea în continuare senzația că înalță, că se apropie de o țintă, că va fi apreciat și munca sa va 

rămâne în istorie, dar, în realitate, ceea ce face acum are nevoie de o confirmare ce este programată 

să se consume la începutul lunii iunie. În contextul săptămânii 8 - 14 mai 2017, direcția aceasta va 

avea un alt conținut, tocmai pentru că se va încerca apropierea acestui succes pe baza unor experiențe 

care s-au acumulat în mijlocul lunii februarie. Însă de aceste direcții ne vom ocupa în previziunile 

săptămânale. Acum însă combaterea acestei probleme de limbaj, cea care dorește să surprindă 

ansamblul situației și să îl încadreze dintr-o perspectivă mult mai atractivă sau comodă, are neapărat 

nevoie de o oprire, de un element intermediar, cel care se va consuma în prima decadă a lunii iunie și 

care ne poate confirma dacă evoluția este reală sau închipuită. Pașii aceștia cu care vom lucra pe 8 

mai sunt frumoși, dispuși să ascundă lipsa de consistență, deficitul de atenție, incapacitatea 

individului de a se adapta la condițiile prezente. Desigur, există și oameni care, oricât de mult noroc 

ar avea, nu se pot adapta la cerințele societății, ei vor activa tot după regulile rigide, vor face tot după 

cum doresc, după cum îi taie capul, adică pe aceștia nici măcar această conjunctură, dar nici ceea ce 

se va consuma la începutul lunii următoare nu le poate schimba condiția și direcțiile. Acești oameni 

rămân captivi în această halucinație, în această închipuire care le spune că se află într-o etapă 

ascendentă, că urcă pe o scară, că foarte curând vor atinge ținta finală în demersuri foarte complicate. 

 
„La sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, Statele Unite erau cea mai puternică naţiune 

din lume — şi totuşi mulţi cetăţeni îşi făceau griji pentru viitor. Uniunea Sovietică, aliat de nădejde 
în vreme de război, părea să fi devenit peste noapte un inamic primejdios, hotărât să înlăture 
guvernele democratice peste tot în lume. Dominata îndelung de Germania lui Hitler, Europa de Est 
se afla acum în spatele simbolicei Cortine de Fier a lui Sta-lin. Mişcările populare de aici sfârşeau 
reprimate brutal de către Armata Roşie şi Moscova instala guverne marionetă. 

In Asia, uriaşa Chină — alt aliat în război al Statelor Unite — a căzut pradă în 1949 forţelor 
comuniste conduse de Mao Zedong. În anul următor a izbucnit războiul din Coreea. Acest conflict 
avea sa aducă în cele din urmă infanteriştii chinezi în lupta corp la corp cu soldaţii americani. 

Cum de se schimbase situaţia atât de brusc? Să fi fost vorba despre calcule greşite şi eşecuri 
politice, cum acuza criticii cei douăzeci de ani de administraţie a democraţilor? Sau duşmanii 
americanilor profitau de avantajul inechitabil al spionajului şi al trădărilor interne? Şocul 
evenimentelor de la sfârşitul anilor 40 a alimentat furia naţională din anii ’50, exact atunci când 
soţii Rosenberg au fost acuzaţi de spionaj. Deşi mai târziu etichetat drept demagog, senatorul de 
Wisconsin, Joseph R. McCarthy exprima sentimentele multora: „Motivul pentru care ne 
descoperim neputincioşi nu este acela că singurul şi puternicul nostru inamic potenţial ar fi trimis 
oameni să ne invadeze ţărmurile, ci, mai degrabă, acela că cei pe care această naţiune i-a tratat 
atât de bine acţionează ca nişte trădători.“”[14] 
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Cine a pierdut startul acestui discernământ pe 8 mai, nu îl va găsi pe 9 mai, nu va avea puterea 

necesară să se regenereze, să-și găsească un alt izvor din care să-și extragă liniștea, înțelepciunea sau 

atenția. Va fi nevoie de multă susținere exterioară pentru a merge pe acest traseu, pentru a ține drumul 

drept. Schema astrală a zilei de 9 mai are însă un aer aparte. Mulți au impresia că trebuie să facă față 

acum capriciilor celorlalți, că trebuie să se modeleze după mofturile lor, că oricât de mult ar lucra nu 

le va fi apreciat efortul și nici nu va putea fi încadrat într-o schemă a succesului social, așa cum se 

așteaptă. Deci aceasta desconsiderare are însă legături sociale foarte complexe. Acestea vin de pe 

finalul lunii martie și din mijlocul lunii aprilie când s-au consumat anumite întâmplări care trebuie 

ascunse, pe care individul 

nu dorește să le explice, să 

le povestească, nu dorește 

să le pună la dispoziția 

celorlalți. Dacă ne amintim 

care au fost din punct de 

vedere astral presiunile 

celor două intervale atunci 

vom vedea că acestea țin 

mai curând de un domeniu 

al muncii, de pasiunile 

individului, de capacitatea 

de a face combinații 

diverse pentru a obține o 

poziție socială importantă, 

pentru a evita o decădere 

într-un mediu agresiv. 

Acum când nimic din ceea 

ce se consumă nu ne arată că există o legătură directă cu aceste două perioade, ne prezentăm față de 

comunitate cu planuri îndrăznețe de viitor, cu aspirații profunde, cu rezerve pe care, după cum 

declarăm, vrem să le punem la dispoziția celorlalți fără nicio problemă. Nu se poate vorbi însă de o 

generozitate, nici în prima parte a zilei când Luna se va afla o perioadă în zodia Balanță și gravitatea 

acestor probleme ar putea să fie ușor trecută cu vederea. Nu se poate vorbi despre această generozitate 

nici în a doua parte a zilei, când Soarele se va afla într-o relație foarte bună cu Pluton, iar Luna va 

trece deja pe zodia Scorpion încurajându-i pe oameni să se prezinte în felul acesta pe baza unor 

motivații practice. Elementul comun al celor două perioade este capriciul. Pe baza acestor capricii 

atitudinile oamenilor din această perioadă sunt construite în mod intenționat pentru a fi altfel decât în 

realitate. 

Ceea ce se consuma acum tocmai pentru că se leagă de decada anterioară și are ca mesaj 

principal o țintă destul de îndepărtată față de locul acesta (finalul anului), transmite individului un 

mesaj interesant. Oamenii au impresia acum că se află pe vârful cel mai înalt, că se pot uita la ceilalți 

de sus, iar aceasta atitudine este susținută cu precădere pe secrete, pe ceea ce crede individul ca 

anturajul nu știe despre el sau despre munca sa. La asta se referă combinația dată de trecere a Lunii 

pe primul segment al zodiei Scorpion și împlinirea trigonului Soare-Pluton, la aceste capricii 

personale se face referire cu care oamenii vor lucra foarte bine și pe baza cărora vor obține rezultate, 

însă acestea nu sunt cele pe care le caută, ci sunt achiziții trecătoare, unele care se vor risipi foarte 

repede, până la finalul acestei luni. Perspectiva marilor fapte, posibilitatea ca marile aspirații ale 

anului 2017 să se împlinească prin ceea ce gândim acum reprezintă o mare provocare și noi, pentru 

că studiem astrologia, știm că schema aceasta bună susținută de trigonul Soare-Pluton ajută oamenii 

profunzi, sincer, curați care împărtășesc din experiențele lor pentru a-i proteja, pentru a nu-i bulversa, 

pentru a nu fi întorși din drum de confuziile celorlalți ori poate de răutatea lor. Acești oameni sunt 

victorioșii zilei de 9 mai și doar în cazul acestora putem vorbi despre o perspectivă încurajatoare, 

despre realizări care să rămână în istorie. Ceilalți vor juca în filmul serial "Musca la arat". Vom vedea 

începând cu 10 mai, adică ultima zi a acestei decade, când Junon va intra în mers retrograd, dacă vor 
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mai avea atât de mult curaj în a se prezenta față de comunitate cu alte chipuri, dacă vor fi atât de 

încrezători că impulsul acesta de a se ascunde îi va mai proteja. Judecând după faptul că prima zi de 

retrocedare a lui Junon ar putea să nu ne bruscheze conștiința cu transformările programate pentru 

acest tip de deplasare, am putea să îi vedem pe aceștia făcând-o pe grozavi și în ultima zi a acestei 

decade, dar nu mai târziu. 

 
„In decembrie 1988 nenumăraţi locuitori din Puerto Rico au fost martorii întâlnirii dintre 

două avioane de luptă a SUA şi o imensă aeronavă extraterestră imensă. Cu această ocazie ei au 
putut vedea două avioane F4 care au intrat practic într-un obiect masiv de formă triunghiulară. 
Au fost avioanele de luptă distruse, sau au cooperat în executarea manevrelor cu nava 
necunoscută? Bineînţeles că s-au emis teorii potrivitz cărora guvernul SUA are o relaţie strânsă cu 
vizitatorii extratereştri, ba mai mult, le pune la dispoziţie baze terestre. Despre una dintre acestea 
se spune că se află sub apele Oceanului Atlantic. În conformitate cu alte teorii, fiinţele extraterestre 
răpesc cetăţeni americani în baza unui acord, în schimbul unor tehnologii secrete. Dar oare în ce 
măsură sînt informaţi guvernanţii noştri cu privire la obiectele zburătoare neidentificate? 

Oficial, Departamentul Apărării al SUA nu are nimic de-a face cu OZN- urile (UFO). De altfel, 
în prezent, ei au schimbat denumirea acestor obiecte/nave, în „Ţinte Necunoscute”, şi UCT, pentru 
incidentele care au loc la nivelul solului. 

Militarii americani dezvăluie foarte puţin din ceea ce ştiu. Oficial se susţine că nu există un 
departament special care să se ocupe cu astfel de probleme. Începând din 1974, SUA a pus capăt 
dezbaterilor publice consacrate obiectelor zburătoare extraterestre. 

După cel de al doilea război mondial, plecând de la relatările despre OZN-uri, în SUA s-a 
iniţiat un proiect numit „Operaţiunea Cartea Albastră”. Acesta urma să demonstreze publicului că 
nu există nici o investigaţie americană secretă referitoare la navele spaţiale extraterestre. O 
asemenea „deschidere" a fost doar de faţadă. În realitate, era considerată o crimă spionarea 
cercetărilor precum şi dezvăluirea detaliilor despre OZN-uri. În Cartea Albastră au fost publicate 
doar cazuri care în cele din urmă s-au dovedit a fi falsuri, sau pur şi simplu greşeli de identificare. 
Unul dintre experţii care a lucrat la acest proiect în calitate de consultant de specialitate a fost Josef 
Allan Hynek, un astrofizician sceptic. El a precizat că toate cazurile semnalate de persoane sub 18 
ani au fost automat ignorate, celelalte incidente fiind publicate numai după ce li s-au găsit cât de 
cât explicaţii logice. În total, în Cartea Albastră sunt menţionate 15 000 de cazuri de semnalări de 
obiecte zburătoare extraterestre, multe dintre ele încă neelucidate, care l-au făcut chiar şi pe Hynek 
să-şi schimbe părerea, el devenind ceea ce se numeşte un adept informat, ce a inventat chiar 
termenul de „întâlnire apropiată”. 

Britancii au şi ei propriul grup de oameni care au desfăşurat o activitate similară cu aceea a 
lui Hynek. Nick Pope a lucrat în serviciul civil al Ministerului Britanic al Apărării; lui îi revenea 
rolul de a răspunde la întrebările formulate de publicul larg despre OZN-uri. Pe parcursul 
activităţii sale el a descoperit multe informaţii fascinante despre fenomenele încă neexplicate, 
suficiente cât să scrie o carte. Unii cercetători ai fenomenului întâlnirilor cu extratereştri sunt chiar 
de părere că Pope a avut acces la foarte multe date de tip iceberg şi că foarte multe informaţii 
extraordinare despre OZN-uri nu au fost dezvăluite. În colecţia intitulată „Politica UFO” a apărut 
un document din 1960, de şase pagini, în care se arată că dezvăluirea oricărei informaţii 
neautorizate va fi considerată încălcare oficială a secretelor de stat. 

Oficial, în atribuţiile Ministerului Britanic al Apărării nu intră investigarea cazurilor UFO, 
exceptînd situaţiile în care acesta reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale. În ciuda 
unor dovezi impresionante şi a unor mărturii cutremurătoare, autorităţile de la Ministerul 
Britanic al Apărării au decretat, cu obstinaţie, că fiecare caz în parte nu a fost şi nu este important 
pentru siguranţa naţională. Cel puţin aceasta este poziţia oficială; ce se întâmplă în realitate, nu 
se ştie. 

Cercetătorii britanici au o mare problemă când vor să acceseze date şi informaţii despre 
cazuri mai vechi, pentru că în investigaţii au fost implicate mai multe instituţii şi fiecare dintre ele 
este adepta politicii de secretizare. 

În ceea ce-i priveşte pe oficialii americani se presupune că aceştia sunt mult mai deschişi. 
Potrivit Constituţiei SUA şi Declaraţiei de libertate a informaţiei publicul larg are dreptulsă afle 
ceea ce se întâmplă cu adevărat. Cu toate acestea, în 1980, o formaţiune ce s-a autointitulat 
„Grupul cetăţenilor care luptă împotriva Secretului Obiectelor Zburătoare Neidentificate” a dat în 
judecată Agenţia Naţională de Securitate. S-a cerut deschiderea a 239 de dosare cu incidente UFO, 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

251 

dar autorităţile au replicat că o astfel de măsură ar aduce prejudicii securităţii naţionale. În 
prezent s-a trecut la schimbarea statutului unor documente clasificate, ceea ce înseamnă că multe 
vor ajunge în sfârşit la cunoştinţa publicului. 

Este de aşteptat ca publicarea unor informaţii să provoace isterie în masă, însă acest lucru 
va fi pe cât posibil preîntâmpinat. Oare guvernele ascund adevărul pentru ca acesta să nu fie 
descoperit de publicul larg? Este o întrebare la care poate niciodată nu vom fi în stare să dăm un 
răspuns categoric.”[7] 

 

Inițierea mersului retrograd a asteroidului Junon, deplasare care va dura până pe 26 august, 

ne va încerca pe toți la capitolul sinceritate. Acum Junon se află în plin tranzit prin zodia Capricorn, 

este și foarte aproape de planeta Pluton, și tot ceea ce considerăm că este conjunctură favorabilă se 

va schimba, se va reconfigura, va primi o haină nouă, iar noi va trebui la finalul drumului să fim mai 

înțelepți. Avem toate șansele ca lucrul acesta să se întâmple pentru că pe 10 mai Mercur se va întâlni 

într-o conjuncție cu Uranus și grupul acesta de două planete trimite un trigon către Capul Dragonului. 

Avem nevoie de această restricție, de această zguduire pe care o vom resimți cu mare implicare cu 

scopul de a deveni mai înțelepți și mai puternici. Desigur, vor fi și oameni care vor folosi această 

retrogradare a lui Junon, această întoarcere din drum, și în alte domenii, chiar unele nespecifice. 

Aceste persoane nu vor activa privind înainte, nu vor merge pe traseu considerând că trebuie să lase 

răutățile acestea în urmă, ci vor activa această conjuncție Mercur-Uranus împotriva curentului, adică 

nu se vor preocupa de trigonul cu Capul Dragonului, ci de trigonul celor două cu Coada Dragonului. 

Privind în urmă, după schema primei decade a lunii mai cea care ne arată începutul lunii iunie ca fiind 

un element de perspectivă în ceea ce privesc acțiunile concrete, aceste persoane arată că le face 

plăcere să se așeze împotriva curentului, să invoce tot felul de situații care nu au legătură cu realitatea, 

care nu le folosesc la nimic dacă le aducem acum în prezent, dacă le dăm din puterea personală pentru 

a deveni reprezentative la capitolul negativitate. Puțini vor fi cei care vor reuși să-i întoarcă din drum 

pe acești oameni, pentru că retrogradarea aceasta simulată, forța aceasta pe care o alimentează 

împotriva curentului înseamnă, de fapt, o mediere a tendinței Nodurilor, dar fără un rezultat concret, 

nici măcar nu vor putea obține un rezultat mulțumitor pentru sine, pentru pretențiile pe care le au 

acum, pentru mofturile de moment. 

Dacă vom auzi oameni care vor povesti celorlalți cu lux de amănunte ce viață grea au avut și 

la câte abuzuri au fost expuși atunci să știm că aceștia care se plâng sunt oamenii care se pun împotriva 

curentului, care vor să capteze atenția pe aceste lucruri care nu mai sunt de actualitate, care nici măcar 

nu sunt atractive. 

Pe noi însă aici, în tipul acesta de analiză, ne interesează doar demersurile care ne ajută să 

privim înainte. Înainte aveam două locații: una la începutul lunii iunie și cealaltă la finalul anului. Cu 

alte cuvinte, schema aceasta de eliberare de prejudecăți, de depășire a obstacolelor legate de critică, 

autocritică, teamă de sărăcie, neputința de a obține recunoașterea socială, vor fi preschimbate în 

atitudine hotărâtă față de destinul propriu, putere de selecție în fața combinațiilor înșelătoare, 

luciditate. 

Am putea observa foarte ușor că aceste lucruri se potrivesc foarte bine cu aspirațiile 

momentului, adică ceea ce cerem de la viață primește un răspuns pozitiv din partea comunității și o 

parte dintre ele se îndeplinesc de la sine, doar pentru că suntem de acord să pornim pe acest traseu, 

doar ca acceptăm să conviețuim cu anumite persoane. De altfel, schema aceasta devine foarte atractivă 

aducând o nevoie de mișcare, atracție către lucruri concrete, semnarea unor contracte importante sau 

stabilirea unor întâlniri care să presupună înțelegeri de durată. Există și puțină competiție în toată 

această toleranță socială, dar ea va fi constructivă și îl ajută pe individ să se pună mai bine în valoare. 

O parte a zilei de 10 mai vom fi în fereastra Lunii pline, cea care aduce și teamă pe ceea ce nu este 

stabilit clar, teamă pe pasul care nu este făcut pe un teren solid, puternic, consolidat, ci pe unul în 

mișcare, în formare sau pe care trebuie să îl facem noi stabil, noi să-l consolidăm, noi să-l facem bun 

de mers pentru alții. Avem însă toată susținerea necesară pentru ca lucrul acesta să se întâmple într-

un mod frumos, fără complicații sociale și departe de mediul în care activează acești oameni care 

iubesc să fie împotriva curentului. 
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„DEPENDENTA DE INTERNET 
Kimberly Young, de la Universitatea din Pittsburgh, S.U.A., observa încă din 1996 că „unii 

utilizatori on-line au devenit dependenţi de Internet într-un mod asemănător cu cel în care alte 
persoane au devenit dependente de droguri sau de alcool, această dependenţă de Internet ducând 
la o deteriorare a activităţii şcolare, sociale şi profesionale." (Young, 1996) 

Pentru a decide dacă un subiect este sau nu dependent de Internet, a fost propus un chestionar 
cu opt întrebări: 

„1. Simţi că te preocupă Internetul (te gândeşti la activitatea on-line anterioară sau anticipezi 
următoarea sesiune on-line)? 

2. Simţi nevoia să utilizezi Internetul pe perioade de timp din ce în ce mai lungi pentru 
a putea obţine satisfacţie? 

3. Ai făcut de repetate ori eforturi fără succes pentru a modera sau a te abţine de la 
utilizarea Internetului? 

4. Te simţi neliniştit, prost dispus, deprimat sau iritat atunci când încerci să întrerupi 
sau să opreşti utilizarea Internetului? 

5. Rămâi on-line un timp mai lung decât îti propuseseşi iniţial? 
6. Ai periclitat sau ai riscat pierderea unei oportunităţi semnificative în ceea ce 

priveşte o relaţie sau o carieră profesională din cauza Internetului? 
7. Ai minţit pe membrii familiei, pe terapeuţi sau pe alte persoane pentru a ascunde 

proporţiile implicării tale în Internet? 
8. Foloseşti Internetul ca pe un mod de a fugi de probleme sau de a-ţi elimina o stare 

neplăcută (ex. sentimente de neajutorare, vinovăţie, depresie)? 
Cei care au răspuns „Da" la cinci sau mai multe dintre aceste întrebări au fost clasificaţi ca 

utilizatori dependenţi de Internet, iar ceilalţi ca utilizatori normali de Internet." (Young, 1996) 
Youth Internet Safety Survey - un studiu naţional efectuat prin telefon asupra a 1501 tineri, 

a conchis că grupul ţintă principal al victimelor Internetului este constituit din adolescenţii cu 
vârste de la 14 ani în sus. Studiul a găsit că aproximativ 1 din 5 tineri a primit o solicitare sexuală, 
şi 1 din 4 a fost expus în mod nedorit la material sexual pe Internet cel puţin o dată în decursul 
anului precedent. Marea majoritate a evenimentelor au apărut în timp ce tinerii utilizau 
computerul lor de acasă. Jumătate dintre aceşti tineri nu au spus nimănui de aceste incidente. 

Părinţii tind să considere că folosirea Internetului reprezintă o modalitate pozitivă pentru 
tineri de a-şi petrece timpul - şi poate fi aşa, dacă este folosit judicios. Totuşi, mulţi părinţi nu 
cunosc cum funcţionează un computer şi/sau nu alocă timp pentru supravegherea folosirii 
Internetului de către copiii lor. Spre deosebire de alte forme de distracţie ale copiilor (ex. jocuri 
video, TV, muzică), care deseori sunt supravegheate de părinţi, Internetul nu este. Aşadar, părinţii 
trebuie să-şi exercite dreptul şi responsabilitatea de a supraveghea folosirea Internetului de către 
copiii lor.”[12] 

 

Așa după cum s-a observat, prima decadă a lunii mai ne-a adus în fața unor situații ciudate, 

de la început și până la sfârșit, din prima zi a acestui interval și până în 10 mai, când i-am văzut mai 

clar pe cei care iubesc să se așeze împotriva curentului. Cei care au fost cu adevărat puternici în 

această decadă au oferit ajutorul, iar cei care sunt în perioada de formare, care nu au atins încă 

maturitatea necesară au cerut ajutorul. Oamenii buni, cei care au oferit și cei care au primit, au 

menținut un transfer ce arată că perspectiva evenimentelor este acum una foarte bună dacă avem 

respect față de munca celorlalți, așa cum s-a mai invocat și-n alte dăți, dacă nu suntem lacomi și dorim 

să fim atenți la traseul pe care mergem, la locul pe care călcăm, mai ales dacă pe acest traseu nu am 

mai mers nimeni. Vibrația primei decade a lunii mai are această componentă a traseului pe care 

mergem pentru prima dată, dar lucrurile acestea le vom conștientiza mai târziu, în mijlocul lunii iulie 

și în mijlocul lunii septembrie, sectoare ce se îndreaptă către începutul lunii mai ca spre un punct de 

echilibru. Dacă lucrurile sunt absurde și dacă vor fi și în următoarele decade marcate de aceeași nota, 

nu înseamnă că ne este interzis să visăm. Nu ne va fi folositor să visăm împotriva celorlalți, să 

argumentăm prin acest vis un coșmar pe care l-am hrănit din aproape în aproape toată viața. Nu este 

permis să visăm la lucruri bune pentru a le crea, pentru a le atrage în forul personal. 
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Decada a II-a  (11 – 20 mai 2017) 
Deplasarea înapoi. Cântece frumoase pe care nu le aude 

nimeni. Segregare. Centrare pe rușine. Pierderea este tăinuita. 
 

DECADA NR. 14  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   32 11-20 noiembrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 5 11-20 februarie 

 

Revendicări absurde. Se pronunță o condamnare. Apar obligații noi. Decepția este încadrată 

corect. Progresul va rămâne. Ciment artificiale. Atitudini brutale. Gândul elevat nu se poate impune. 

Ținem prea mult cont de trecut. Realitatea actuală obosește. Nevoie de reorganizare. Dezacordul 

înseamnă putere. Secrete împărtășite în mod obscur. Se pune mult accent pe suprafață. Nevoie de 

confirmare. Câștigăm dintr-o competiție. Se lansează o provocare. Mulțumire. Spirit critic. Cerințele 

celorlalți sunt încadrate altfel. Întâlnire cu o lacună. Studiu. Nevoie de transformare prin educație. 

Instrucțiuni noi. Atracție față de neobișnuit. Se caută independența. Se găsește o slăbiciune. 

Instabilitate. Ne gândim prea mult la lucruri mici. Instabilitate. Ranchiună. Un mesaj scurt complică 

lucrurile. Concentra complicată. Instabilitatea înseamnă minciuna. Ne întoarcem la o problemă mai 

veche. Se schimbă orânduirea. Chestiunile mărunte fac trimitere la pierderi umane. Se aplică greșit 

un sfat bun. Transformarea este privită ca o sancțiune. Prea mult entuziasm fals. Verificare. 

Dezinformările au repercusiuni grave. Cadouri costisitoare. Promisiuni ce nu pot fi îndeplinite. 

Capriciu. Exigentele unei perioade mai vechi sunt reînviate. Probleme cu trufia. Nevoie de 

schimbare. O picătură umple paharul. Problemele personale fac trimitere doar la pasiune. Se 

corectează un neajuns. Răceala sentimentelor este analizată doar din punct de vedere psihic. 

Neglijență distructive. Se domină prin frică. Ansamblul situației ne salvează. Un om superior se 

conturează. Planurile vechi devin din nou atractive. Durerile sunt transformate în bijuterii. Care 

rapidă. Evoluție fără negociere. Recapitulare. Natura umană obține un câștig. Planul superior face 

trimitere la prieteni. Raportare la realizările celorlalți. Se reușește prin forță. Dezordinea este 

combătută prin dragoste. Efort copleșitor. Apar efectele unor acțiuni mai vechi. Pofte ciudate. 

Abuzuri asupra unui stil de viață. Perioadă de verificare. Devenim mai puternici prin înțelegere. 

Suntem văzut slabi dacă pierdem într-o confruntare. Decepțiile sunt criticate prea dur. Moment de 

trezire. Invidia este analizată greșit. Vorbele sunt prea aspre. Raporturi sociale complicate de dialog 

sărăcăcios. Răspundere necuvenită. Se corectează o greșeală. Se discută despre putere. Se face un 

abuz. Neîncredere în proiectele pe termen lung. Contribuții importante la stabilizare. Neglijențele 

duc la evenimente distructive. Ceea ce ne-a impresionat nu durează. Valorile trebuie convertite în 

bani. Succesul financiară depinde de tehnica modernă. Ceea ce este actual devine atractiv. Oboseală 

cauzată de dezintoxicarea deficitară. Studiu. Cunoștințe noi dobândite întâmplător. Lipsa de 

discernământ este sancționată. 

 

Cea de-a doua decadă a lunii mai aduce pretenții absurde față de deplasarea pe care ne-am 

străduit cu atât de mult efort să o menținem activă în decada anterioară. Unul din motivele acestei 

atitudini insistă pe ideea că avem nevoie de răbdare, de timp, avem nevoie să respectăm schemele 

următoare pentru ca lucrul acesta să se împlinească, nu să intervenim cu ajustări. Nu avem nevoie de 

ajustări acum, ci de încredere în sine ca să nu ne risipim energia pe aspirații ciudate, să nu ne blocăm 

atitudinea pe pretenții absurde, cele care ne spun cu maximă insistență că vom primi la sfârșitul anului 

ceea ce am cerut, ceea ce am solicitat pentru că merită. Problema aceasta a meritului în luna mai este 
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complicată pentru că ea cere individului să se desprindă de complexele de inferioritate și să 

supravegheze etapele următoare, iar dacă acestea nu se îndeplinesc de la sine, pe ceea ce a făcut în 

prima decadă, abia atunci să se intervină. Dacă vedem că trebuie să intervenim și nu o vom face atunci 

ne rezervăm dreptul de a participa la episoadele sociale absurde, greu de controlat care ne complica 

mult viața și ne vor afecta imaginea.  

 

În prima zi a acestei decade se va împlinii Luna plină. Avem ocazia acum, chiar de la începutul 

acestei perioade importante, să ne gândim că seriozitatea nu face parte din zona acestor revendicări 

absurde, că un om care se ține de cuvânt, care-și respectă semenii, care își onorează promisiunile nu 

va fi niciodată aproape de situațiile absurde pentru că tot ceea ce 

va face va fi clar atât pentru el cât și pentru ceilalți. 

Luna plină din Taur îi încurajează pe oameni să facă 

această excepție. Dacă revendicările de acum scapă de sub 

control atunci ele, în mod obligatoriu, devin absurde, devin 

elemente mult prea fragile așezate la baza unui progres care ar 

trebui să împlinească așteptările de ani de zile. Această Lună 

plină care activează axa Taur-Scorpion le vorbește oamenilor și 

despre noi obligații, despre răspunderi noi ca și cum toate aceste 

dovezi de comoditate de până acum, toate aceste false străluciri 

trebuie lăsate în urmă, nu înainte de a fi conștientizate. Apoi, ziua 

mai conține și alte aspecte, dar după ce Luna va ieși din Scorpion 

și va intra în Săgetător, dar după ce a lăsat în urmă și careul său 

la Axa Dragonului. De altfel, caracterul complex al acestei Luni 

pline vine tocmai din faptul că trimite prin cei doi protagoniști ai 

săi mesaje ciudate către Axa Dragonului, semn de mare tensiune, 

de demersuri frânată sau deviate de la traseul corect, de stingere 

a unor pasiuni de teama ca nu cumva caracterul liberal al acestora 

să le ducă spre ghinion, iar pe oameni către pierzanie. Desigur, 

deși este greu de crezut, această Lună plină vine și cu o formă de 

naivitate care poate duce la boală, la activități care să 

suprasolicite ori care să ceară până la finalul acestei decade 

consum suplimentar, cheltuieli suplimentare fără să garanteze 

succesul pe care îl așteptăm. Elementul absurd al momentului vine chiar din observarea acestor 

așteptări. Cei care activează în forță, care sunt de felul lor impulsivi și așa se vor arăta și în această 

zi, persoanele care sunt definite de aceste acțiuni rapide se așteaptă ca lucrurile să se rezolve foarte 

repede, cu toate că tot ei susțin că este nevoie de timp pentru ca demersuri sociale, unele chiar ample, 

să se poată împlinii. Iată un element absurd care, din fericire, ne va fi clar. 

Schema Lunii pline din 11 mai leagă revendicările absurde într-un șirag cu care oamenii vor 

umbla la gât, se vor lăuda, vor încerca să-și atragă atenția unii altora și le vor prezenta pe acesta ca 

fiind elemente de succes. Acolo unde nu există educație, cultură sau nu există nici măcar simțul 

simplu al omului care poate trăi în comunitate, apar atitudini brutale, de revoltă împotriva bunului 

celuilalt, ca început, apoi de revoltă împotriva realizărilor celorlalți. 

Pe acest fond, trecerea Lunii pe zodia Săgetător, eveniment astral ce se va consuma în seara 

zilei de 11 mai, nu aduce o transformare spectaculoasă pe acest fond. Poate deveni însă un fundal 

îngrijorător, unul incapabil să îi ajute pe oameni să se organizeze ori să se reorganizeze, un fundal 

care susține dezacordul și risipa. Celelalte două unghiuri importante care se consumă în spațiul zilei 

de 11 mai, careul Marte-Neptun și trigonul Mercur-Saturn, arată că realitatea prezentă obosește foarte 

mult, incită la revoltă tocmai pentru ca omul nu este interesat să dea de la sine pentru a se organiza 

sau pentru a se reorganiza, ci vrea să folosească pentru acest beneficiu personal bunul altuia. 

Există multă instabilitate, irascibilitate, din această cauză se poate ajunge pe 11 mai mult prea 

ușor la condamnare, la obligații nerespectate ce atrag după sine sancțiuni în cascadă. Cu toate ca acum 

Mercur este în mers direct, trigonul său cu planeta Saturn blochează atenția către eșecurile de altădată, 
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către ceea ce ar fi trebuit cândva să obținem ca bun sau ca victorie. În încercarea de a suprapune 

eșecul trecutului peste oportunitatea prezentului se ajunge tot la o zăpăceală prin care oamenii se 

condamna și relațiile se stabilizează prin tensiune. 11 mai poate fi bun pentru studiul propriului 

caracter, pentru a observa cât de ușor se poate decide prin impuls negativ, cât de departe se poate 

ajunge prin dezordine sau rătăcire. Cine dorește să consume de la el pentru realizări personale, nu de 

la alții, va vedea că 11 mai susține progresul, ordinea și disciplina. Din nefericire, impulsul acesta de 

a ne însuși dinafară, de a aștepta din exterior ceva este mult prea mare, iar acela care îl încurajează pe 

individ să-și folosească bunul său este departe de atenția oamenilor, abia perceptibil. 

 
“Memoria 
O altă problemă semnalată în comportamentul copiilor crescuţi în faţa televizorului este 

reamintirea înţelesului cuvintelor pe care abia le-au citit sau auzit. Înainte ca profesorul sau 
altcineva să ajungă să termine fraza, ei au şi uitat indicaţiile de la început. Acest proces este legat, 
pe de o pane, de incapacitatea de a înţelege cu rapiditate textul citit sau mesajul ascultat şi, pe de 
altă parte, de slaba activare a strategiilor de memorare. Atâta timp cât copiii sunt incapabili să 
proceseze rapid informaţia, având o atitudine mentală pasivă sau o comunicare inter sau 
intraemisfericâ insuficient de bine dezvoltată, de rapidă, ei nu vor putea să pătrundă suficient de 
repede înţelesul pentru a facilita imorarea. 

Memoria, susţine J. Healy, cere exerciţiu intelectual şi persevenţă, pentru că ca este 
dependentă de capacitatea de menţinere a in-taliilor în ceea ce numim memorie activă, pe o durată 
suficient de mgâ cât să fie stocate intr-o formă cunoscută (meaningful form) şi ictualizate atunci 
când este nevoie de ele. Minţile pasive ale micilor telespectatori reţin insă numai senzaţiile, nu şi 
informaţia. Copiii care nu înţeleg ceea ce văd nu învaţă strategiile active de memorare."”[12] 

 

Toată ziua de 12 mai vom fi interesați de un câștig rapid. Din nefericire, acest câștig nu poate 

fi obținut așa cum ne așteptăm, deci toată ziua ne vom consuma energia pentru demersuri obscure. 

Nici nu suntem pregătiți pentru acest succes, poate nici nu-l merităm, dar nici nu am fi interesați să 

consumăm de la noi înșine pentru a primi pe merit această reușită.   

Deși 12 mai seamănă cumva cu direcțiile pe care le-am inserat în analiza zilei de 11 mai, 

contextul acesta al celei de-a doua decade a lunii mai este însă încărcat de un zdruncin puternic, de o 

tensiune puternică și numai un om echilibrat poate fi mulțumit cu agitația de acum. Luna, aflată acum 

în plin tranzit prin zodia Săgetător îi trezește omului atenția către procedee noi. Apelează astfel la 

confirmări, ca și cum trebuie, mai mult ca niciodată, să facem o colecție de promisiuni din partea 

celor care ar trebui să ne rezolve anumite probleme. În realitate, facem lucrul acesta cu gândul că vom 

câștiga într-o competiție, una cu noi înșine sau cu cei care nu par pregătiți pentru așa ceva, nu ne-au 

dat semne că vor să se implice în activități de genul acesta. Citim din ecuații astrale aferente zilei de 

12 mai că provocările se bazează mult pe o lacună, fie a propriei persoane, care trebuie completate, 

un aspect foarte bun, de altfel cel mai bun, fie pe o lacună de înțelegere ori de observație pe care ar 

putea să aibă un posibil competitor. 

Este de la sine înțeles că maniera aceasta de acțiune pe zona publică va ridica o mare problemă 

persoanelor needucate. Prin trigonul lui Marte din Gemeni cu Jupiter din Balanță are nevoie de 

cunoștințe noi, avem nevoie să învățăm de la alții, cum să vorbim, cum să ne purtăm, care sunt regulile 

de care trebuie să ținem cont și în ce manieră putem arăta un dezacord față de puterile celorlalți. Dacă 

avem un interes fie el și la minimum față de educație, vom vedea că dezacordul acesta față de puterile 

celorlalți vine ca un element de coeziune, de argumentare și de forță personală, nu unul de lașitate. 

Trigonul Marte-Jupiter mai are însă o componentă care înglobează atracția către educație, ca 

o condiție absolut importantă pentru transformare: toleranță. Toleranța nu poate fi un impuls 

întâmplător, un om care este tolerant nu a devenit așa doar pentru că nu are opoziție, doar pentru că 

n-a fost până acum expus unor factori de coroziune, ci pentru că am înțeles că nu impulsul acesta de 

coroziune este elementul definitoriu al interacțiunii, ci ceea ce crește, ceea ce se înalță, ceea ce rămâne 

în timp. Un om care gândește în felul acesta descoperă că toleranța este condiția pe care trebuie să o 

îndeplinească dacă dorește să respecte valorile celorlalți, bunurile lor, nu să se folosească de ele, nu 

să viseze toată viața la sporirea numărului lor, la avere, la plăceri ciudate. Această componentă care 

înglobează educația ne ajută să câștigăm într-o competiție fără să luptăm, fără să alimentăm consumul 
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strident al energiei pentru a lovi, pentru a dezmembra, pentru a coborî pe cineva. Toleranța este 

întotdeauna prietenă cu mulțumirea și dacă un om este mulțumit de el însuși înseamnă că este tolerant 

cu el însuși, dacă este mulțumit de ceilalți înseamnă că este tolerant cu ei. Desigur, lucrurile pot merge 

puțin mai departe, spre înfiere. Acest termen care în lumea spirituală are altă conotație, devine foarte 

vizibil pe trigonul dintre Marte și Jupiter. Prin înfiere s-a trecut dincolo de toleranță, sunt acceptate 

și reacțiile neprevăzute, zonele necunoscute, inclusiv elementele pe care le pot crea mai târziu, adică 

prin înfierea spirituală ființa este acceptată chiar dacă ea încă nu și-a atins potențialul maxim. Pe acest 

fond intervine conjuncția Lunii cu Lilith cea care distrage atenția omului de la fapte bune încurajându-

l să câștige luptând deși lupta este cea care îl depărtează de la câștig. Iată un alt paradox! 

 
„O tragedie asemănătoare celei din Hanovra s-a petrecut trei generaţii mai târziu în 

Danemarca. Prologul a avut loc în 1766, an în care regele Christian al Vll-lea al Danemarcei, în 
vârstă de 17 ani, s-a căsătorit cu Caroline Matilda, sora în vârsta de 15 ani a lui George al IlI-lea, 
regele Marii Britanii, şi stră-strănepoata lui Georg Ludwig şi a Sophiei Dorothea. 

Adevărata intrigă începuse cu doi ani înainte, când Christian îl alesese pe germanul Johann 
Friedrich von Struensee ca medic personal. Se pare ca tânărul medic a ştiut nu numai să câştige 
încrederea regelui suferind de tulburări psihice, dar şi afecţiunea nefericitei regine. Ascensiunea 
sa la Curte a fost inevitabila; curând ambiţiile sale politice au fost evidente tuturor. În 1770 a fost 
numit ministru de stat, bucurându-se de o putere fără precedent. Aventura pe care Struensee o 
avea cu regina era un secret cunoscut tuturor, dar regele nu părea să fie afectat de această 
dezonoare. În acel moment mama vitregă a regelui, Maria Juliana, a pus bazele unei alianţe cu 
aristocraţia înlăturată. Un scandal care îi implica pe Christian şi pe Carolinc Matilda ar fi putut 
mări şansele fiului ei de a accede la tron. 

în noaptea de 16-17 ianuarie 1772, un grup de conspiratori a pătruns în dormitoarele regelui 
obligându-l să semneze ordine de aresr pe numele lui Struensee şi al Caroli-nei Matilda. Procesul 
ce a urmat nu a oferit destule dovezi în privinţa conduitei nefaste a doctorului. Când a recunoscut, 
se presupune că sub tortură, adulterul comis cu regina, a fost condamnat la moarte. 

Asemeni nefericitei sale stră-stră-bunici, Caroline Matilda a fost silită să divorţeze şi exilată 
— ironia face — în acelaşi castel în care Sophia Dorothea se născuse cu mai mult de un secol 
înainte.”[14] 

 

Ziua de 13 mai ne-o vom petrece gândindu-ne la acțiunile rudimentare, atât ale noastre cât și 

ale celorlalți, la ceea ce simțim cu putere că trebuie să facem, dar ba invocam motivele false, dar 

invocam obstacolele din trecut care, poate, în prezent nu mai au nicio valabilitate. De aici înțelegem 

că 13 mai vine cu o 

slăbiciune, aceea de a 

iubi instabilitatea și de 

a o alimenta ca și cum 

este un element foarte 

important. Asta se 

întâmplă pentru că pe 

13 mai inventăm o 

contragreutate față de 

atracția aceasta către 

lucruri bune și 

profunde pe care le-

am descoperit din 

trigonul Marte-

Jupiter. Fugim de noi 

înșine, refuzăm introspecția, invocă motive exterioare pentru a acuza, pentru a fi triști, pentru a ne 

arăta zăpăciți sau dăm o comandă subtilă în a pierde lucruri. Asta înseamnă că atracția aceasta față de 

partea întunecată a ființei este și o atracție către neobișnuit ce va fi folosită pentru o pedeapsă. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care 

au cunoștințe despre cauzele subtile ale unor impulsuri sau boli, știu că atracția aceasta către 
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autovătămare este o formă de trezire la realitate. Nu se știe sau nu se poate anticipa din această analiză 

dacă realitatea la care se trezește individul, prin rănile pe care și le provoacă, este cea bună sau este 

cea rea. Din schema de acum se poate stabili doar că ambele forțe sunt în echilibru, sunt egale, deci 

nu ele exercită o presiune asupra individului pentru a adopta unul dintre trasee. 

Apoi, lăsându-se în voia acestor impulsuri, omul conștientizează că îi apare o nouă nevoie, 

aceea de a-i dezvălui. Ceea ce se dezvăluie prin careul Lunii cu Neptun, cel care va fi activ mai curând 

în noaptea de 12 spre 13 mai, este dureroasă, încărcată de o dramă personală, argumentată prin 

neputința individului de a se exprima așa cum și-ar dori sau așa cum i s-a cerut. Dezvăluirile care vin 

prin sextilul Lunii cu Jupiter conțin speranța că la un moment dat viitorul va fi generos, că 

evenimentele programate a se consuma pe finalul lunii iulie, sector care-și îndreaptă atenția către ceea 

ce experimentam acum, vor fi mult mai generoase și vor confirma, atât prin ideile pe care le vom avea 

atunci, dar și prin acțiunile în care ne vom implica, că viața poate fi schimbat în bine. 

Dezvăluirile cele mai neplăcute vin din opoziția Lunii cu Marte care vor fi mult mai active 

decât celelalte, vor accentua această instabilitate și îi vor spune omului că nu merită să primească 

nimic din ceea ce consideră că este necesar acum. Fiind în conflict cu el însuși individul creează zone 

de conflict în comunitate, și le argumentează după nivelul său de cultură, după puterile pe care le are 

sau după dezamăgirile foarte intense la care nu dorește să renunțe. Cel care va dori să simplifice 

interacțiune socială, considerând că își atenuează din durere, nu face decât să confirme că o problemă 

personală este proiectată în exterior, că individul fuge de sine, se chinuie pe sine, se autovătămează 

din dorința de a se trezi la realitate. În sinteza aplicată zilei de 13 mai, există și o picătură de speranță, 

iar ea va fi vizibilă cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie. Atunci ne vom afla în fereastra unor 

unghiuri ce se consumă în data de 13 spre 14 mai și care fac referire la rezistență, la credință, la 

încrederea omului în necunoscutul zilei de mâine, dar nu la modul pesimist, ci optimist, nu pentru a 

spori numărul lacrimilor, ci a spori numărul gândurilor de bine. 

Așadar, dacă vom fi tentați pe 13 mai să ne gândim la lucruri mici, să ne amintim de zona 

aceasta a celei de-a doua decade a lunii mai, de sintezele absurde ale acestei lunii și să renunțăm la 

această înclinație, să ne extindem viziunea către o zonă de ansamblu, către una care include două sau 

mai multe luni sau poate chiar la una care înglobează întregul an 2017. 

 
„Sf. Muceniţă Glicheria. În cetatea Traianopoli din Tracia era o fecioară de neam bun, anume 
Glicheria. Aceasta crezând în Hristos şi lipindu-se lângă creştini, umbla cu dânşii în toate zilele în 
casa de rugăciuni. într-o zi, sfânta rugându-se lui Dumnezeu, s-a făcut deodată un tunet înfricoşat, 
şi a căzut la pământ idolul lui Die, sfărâmându-se în mii de bucăţi, iar ighemonul şi popii cei 
păgâneşti văzând acest lucru, s-au aprins de mânie, şi au poruncit poporului ca s-o omoare cu 
pietre (Vieţile sfinţilor, IX, pp. 706, 711).”[15] 

 

Prin ceea ce se consumă în 14 mai avem nevoie să credem în bine. Lucrurile acestea care se 

răsfrâng și asupra zilelor din preajma, mesajul acesta frumos care vine atât din tranzitul Lunii pe 

ultimul segment al zodiei Săgetător, dar și pe primul segment al zodiei Capricorn, arată că multe pot 

fi schimbate în bine. Desigur, nu nes referim la acele evenimentele de perspectivă, la care ne-am 

referit și în alte ocazii pentru că ele au un alt desfășurător. La asta se referă trigonului lui Venus cu 

Luna neagră, cel care se va împlini cu puțin timp înainte ca ziua de 14 mai să se încheie. Lucrurile 

acestea bune care ne pot păcăli că le pot înlocui pe celelalte pe care le-am dorit până acum și despre 

care știm sigur că au nevoie de mai mult timp pentru a se împlini sunt marea tentație a acestei zile. 

Pentru a ajunge la binele acesta despre care ne vorbește trigonul lui Venus cu Lilith trebuie să 

trecem prin spațiul îngust al schimbării. Niciodată schimbarea nu este plăcută, agreabilă, decât după 

ce vedem că acesteia îi lipsește caracterul periculos. Primele secunde ale schimbării sunt de fiecare 

dată încărcate de zdruncin. De altfel, acum împlinim așteptări minore pe care le-am formulat la 

mijlocul lunii februarie și de la care aproape că ne luasem gândul. Acea zonă a trecutului este reglată 

acum de Lună prin faptul că mediază tendința Nodurilor. Chestiunile acestea mărunte sunt atractive, 

interesante, cu toate că ele nu fac referire la starea de sănătate, la respectul față de un om care n-a 

învățat ceva bun, ele nu fac trimitere la ceea ce ar trebui să fie durabil, ci la alte satisfacții, legate de 

recunoașterea unui titlu, achiziția unui obiect, primirea unui acord, întâlnirea unei persoane. În zona 
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aceasta ecuația astrală aferentă momentului, chestiunile acestea mărunte trebuie să atenueze frica de 

pierderea. Frica aceasta de pierdere a fost experimentată și-n decada anterioară, dar acolo a fost 

plasată într-un alt context. Acum descoperim că mai multe evenimente care s-au consumat în 

răstimpul care a trecut de la începutul anului și până acum au fost coordonate sau dominate de frica 

de pierdere. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală și 

cunosc detalii de genul acesta, știu că frica este cel mai mare adversar al transformărilor pozitive. Un 

om care se simte cuprins de frică și totuși spune că acceptă schimbarea, o va face cu frică. Un om 

care se află implicat într-o relație, care pe lângă frică are și sentimente frumoase față de ceilalți, nu 

poate fi liber în iubirea pe care le-o poartă, ci iubește cu frică. Frica aceasta devine, astfel, o picătură 

de murdărie pe un material imaculat. Nu vom avea cum să nu vedem frica acestei zile, nu vom avea 

cum să fugim de efectele sale secundare. Ceea ce este minunat din întâlnirea cu această frică vine din 

conștientizare. Frica ne arată acum ce trebuie curățat, care este acea zonă a vieții pe care ar trebui să 

o izolăm sau să o abordăm cu mai mare atenție, care este sectorul care trebui ascuns. Dacă vom face 

invers, adică fiind preocupați de frică să arătăm zona în care aceasta s-a cuibărit vom greși cel mai 

mult punând în locul marilor realizări, cărora nu le-a venit timpul să se împlinească, realizarea de 

acum, făcând această inversiune ciudată și împlinind o sinteză absurdă. 

De asemenea, refuzul binelui este tot o formă de frică. Binele duce la expansiune, frica duce 

la contracții. Binele nu poate coexista cu frica, iar frica evite binele. Motivul este lesne de observat: 

fiecare are o modalitate proprie de expresie. Astfel, trecerea Lunii de la Săgetător la Capricorn 

seamănă cumva cu trecerea de la expansiune la contracții. Un om instinctiv care, de regulă, nu 

activează prin educație și care nici nu este atent la ceea ce i se întâmplă va permite subconștientului 

său să transforme expansiunea în contracție și bunătatea în frică. În aparență nu există un factor 

exterior care să îl ducă pe individ către frică, dar această trecere de la Săgetător la Capricorn reprezintă 

factorul exterior pe care omul îl interpretează greșit. Desigur, nu factorul exterior este de vina pentru 

lucrul acesta, ci interpretare eronata, ea la rândul său fiind o susținătoare devotată a fricii. Înțelegând 

mecanismul acesta ne vom ține departe de tentațiile dulci, siropoase, parfumate care ne încurajează 

să ne consumăm acea parte a patrimoniului pe care ar trebui să o folosim cu scopul de a împlini etape 

absolut necesare în drumul spre victorie, cea la care se referă ansamblul lunii mai și pe care am putea 

foarte ușor să o compromitem hrănind situații absurde. 

 
„După ştiinţa Iniţiatică, o celulă este o creatură vie, un mic suflet inteligent care ştie cum să 

respire, să se hrănească, să producă secreţii, proiecţii... Priviţi cum lucrează celulele stomacului, 
creierului, inimii, ficatului, organelor sexuale: ele sunt cu adevărat specializate. Ansamblul tuturor 
acestor creaturi, suma activităţilor lor, este inteligenta noastră. Inteligenţa noastră se bazează pe 
inteligenta acestor toate mici celule: noi depindem de ele şi ele de noi, formăm o unitate. În planul 
fizic, noi nu putem face nimic fără consimţământul celulelor noastre, ziua în care se vor opri din 
lucru, funcţionarea organismului este perturbată: nutriţia, eliminarea, respiraţia... 

 Omul este sinteza tuturor inteligenţelor care sunt acolo, aşezate în el. De aceea trebuie să 
capete obiceiul de a vizita celulele sale, să vorbească acestui popor care este acolo, îl ascultă şi care 
aşteaptă, este la dispoziţia să dar pe care el le-a neglijat, abandonat şi de care aproape îşi bate joc. 
Cel care fumează, de exemplu, sau care bea fără măsură, deranjează aceste frumoase suflete care 
locuiesc în plămânii sau în inima sa şi ele plâng, îl imploră să se oprească, dar ele continua să le 
violenteze, până la provocarea unei boli. 

  Trebuie deci să vă arătaţi foarte atent şi plin de dragoste pentru propriul vostru popor; în 
acel moment când ceva nu este în regulă, el vă previne prin anumite semne la care trebuie să vă 
luaţi precauţii, evitând astfel multe incoveniente. Altfel, nimeni nu vă previne şi, în ultimul 
moment, când nu mai e nimic de remediat, vă întrebaţi cum se face că n-aţi primit nici un semnal 
avertizor. Dacă veţi şti însă cum să vă conduceţi în raport cu celulele voastre, ele vă vor preveni de 
cele mai mici lucruri, pentru că ele vă iubesc.. 

 Gândurile şi cuvintele frumoase pe care le trimiteţi fiecărui organ şi membru al vostru 
produc modificări benefice. Dacă în fiecare zi, timp de câteva minute, vă obişnuiţi să vă gândiţi la 
celulele voastre şi să le vorbiţi, vă veţi putea ameliora sănătatea voastră. 

 Faceţi de exemplu acest exerciţiu: plasaţi-vă mâna pe plexul solar, şi în acesta 
poziţie adresaţi-vă celulelor voastre: cereţi-le să remedieze tot ce nu merge în voi, dar mulţumiţi-
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le de asemenea pentru treaba lor bună. Ele vă vor înţelege pentru că plexul solar dirijează toate 
procesele inconştiente ale organismului: secreţia, creşterea, circulaţia, digestia, eliminarea, 
respiraţia... Veţi putea astfel să vorbiţi celulelor voastre, să fiţi înţeleşi de ele şi aceasta cu atât mai 
mult cu cât credinţa şi puterea gândului vostru vor fi mai mari.”[9] 

 

15 mai va fi dominată de oamenii care își atribuie în mod gratuit valori pe care nu le-au, talente 

pe care nu le-au avut niciodată, adică este ziua celor care își dau importanță. Trigonul lui Mercur la 

Capul Dragonului ar trebui să-i facă pe oameni deschiși față de nou, curajoși, atenți la logică și la 

perspicacitate, dar pentru că Mercur se află acum pe ultimul grad al zodiei Berbec lucrul acestea sunt 

folosite pentru a elogia importanța de sine, valorile personale sau pentru a le inventa dacă acestea nu 

exista. Din această cauză schema aceasta ridică mari probleme de adaptare, schimbă tehnica de lucru, 

reînvie conflicte mai vechi sau mută problema într-o zonă unde nu există o tehnică pentru soluționare. 

Dacă prima parte a zilei va fi dominată de conștientizarea acestor impulsuri, în a doua parte a zilei 

oamenii se vor comporta ca și cum nu au fost informați că procedează greșit, ca aduc din trecut 

greutăți prea mari, că sunt fermi în probleme lipsită de importanță și lași în probleme serioase. 

Situația aceasta complicată se poate agrava prin rutină. Vom vedea, la momentul respectiv, 

că, de fapt, această problemă a rutinei reprezintă o zonă foarte vulnerabilă pentru săptămâna 15 - 21 

mai 2017. Acum ni se pare că un cadou este costisitor dacă-l oferim, dar îl merităm dacă-l primim, o 

schimbare este insuportabilă dacă trebuie să o facem noi sau absolut necesară dacă trebuie să o facă 

ceilalți. 

Dacă aceste impulsuri nu s-ar întâlni cu mania persecuției, cu ușurința cu care anumite 

persoane se consideră nedreptățite, agresate sau marginalizate, atunci vibrația zilei de 15 mai nu ar fi 

atât de compromițătoare. S-ar povesti multe despre ceea ce ar putea să facă individul pus într-o situație 

limită, dar acea situație limită nu ar apărea. Așa, miturile acestea sociale despre inactivitate, despre 

eșec sau despre groază, problemele acestea lipsite de perspicacitate atunci când se întâlnesc cu mania 

persecuției, atunci când dau de o minte sucită se transformă în evenimente ciudate, compromițătoare 

sau obositoare ce pot afecta stabilitatea socială, coeziunea grupului sau reușitele viitoare. 

Toată această vibrație negativă se poate stinge imediat dacă există respect. Asta înseamnă că 

oamenii vor fi acum împărțiți nu așa cum ar trebui, după faptele lor, ci după intențiile pe care le au. 

Dacă au intenția de a se respecta unii pe alții 

atunci vibrația aceasta a respectului îi adună într-

un singur grup și aceștia se vor uni împotriva 

oamenilor care nu respectă. Desigur, lucrul acesta 

nu se face în mod declarat, ci există o atracție a 

oamenilor care simt și gândesc la fel, cu 

acceptarea acestora tacită ceea ce le permite 

acestora să evite complicațiile la care ar putea sa 

ajungă din prostie. 

În felul acesta, zona oamenilor care vor să-

și însușească totul, a celor lacomi, va fi foarte 

obositoare prin capricii. Aceste persoane vor 

reînvia mituri sociale despre conflicte, despre 

eșec, despre mari pierderi, vor crea drame în 

viețile celor liniștiți și prin incisivitatea aceasta 

absolut gratuită se ajunge la o limită a 

suportabilității. Problema aceasta de îndurare va 

deveni, în cazul tuturor, o problemă de schimbare 

sau de rezistență la schimbare, o problemă de logică sau de absurd. Pentru toți, comportamentul care 

este văzut la ceilalți sau comportamentul care este abordat devine picătura care umple paharul. Cu 15 

mai se aleg apele, exigentele acestea în a rezista sau în a nu face probleme celorlalți, insistența cu 

care este adoptat un comportament creează zone liniștite sau zone de conflict, forțe care știu să se 

apere prin calități reale și forțe care vor îndeplini până la sfârșitul acestei luni rolul de factor de 

agitație. Cei care vor să analizeze fenomenul social nu trebuie acum decât să îi vadă pe cei gălăgioși, 
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să și-i fixeze în minte pentru că aceștia vor fi așa până la sfârșitul lunii. De altfel, este important și 

pentru cel în cauză să se lasă dus de val, să vadă lucrul acesta pentru că, observând, va putea să 

schimbe tabăra. Comportându-se așa va folosi într-un mod profund și superior relația aceasta 

minunată dintre Mercur și Axa Dragonului, cea care trebuie să consolideze încrederea în sine, orgoliu, 

logica și perspicacitatea, nu faptele absurde. 

 
„Omul care se opreşte numai asupra formei, pierde intensitatea, subti litatea vietii, şi 

împietreşte. Dar există, în Univers, o Lege dupăcare Fortele reînnoirii kişnesc, mereu, pentru a 
sparge tot ceea ce s-a pietrificat şi s-a opus evolutier, şi atunci omul nostru va fi distrus. Priviti 
pietrele: există mereu ciocane şi maşini pentru a le sparge şi a le măcina. Destinul pietrelor este ca 
ele să fie sparte. lar destinul tuturor oamenilor care s-au concentrat asupra ocupaPilor pur 
materiale, este de a fi zi distruşi. Căci atunci când celălalt pol al vietii, caracterizat prin mobilitate, 
suplete şi subtilitate, vine să se manifesteze, nimic nu se poate opune acestor Forte ale reînnoirii, 
nimic; tot ceea ce este bătrân dispare. Dovada este că timpul (adică Fortele vieții) sffirşeşte, mereu, 
prin a distruge şi a transforma toate aceste forme care impietrese.”[14 

 

Ceea ce în zilele anterioare am anticipat, acum se poate transforma în realitate. De altfel, 

această direcție a anticipației este acum prezentat într-o formă nouă. Nu este atât de important acum 

să se confirme ceea ce am gândit în zilele anterioare, cât să se confirme mecanismul de care ne-am 

folosit pentru a obține aceste informații. În dimineața zilei de 16 mai Mercur va intra pe zodia Taur 

și sentimentele devin mult mai serioase, oamenii vor vorbi cu rost, vor fi mai atenți la cheltuielile pe 

care le fac, la cum se prezintă în fața celorlalți, vor fi mult mai serioși în a-și duce la îndeplinire o 

promisiune și dacă se mai păstrează ceva din comportamentul abuziv al zilei de 15 mai atunci au 

ocazia, cu noua poziție a lui Mercur, să se corecteze din mers. De altfel, cât timp Luna va fi pe zodia 

Capricorn, adică până spre seara zilei de 16 mai, lucrul acesta va fi posibil, adică oamenii vor primi 

mult ajutor pentru a sta departe de neglijențele acestea distructive care vinde pe zona publică. 

Trecerea lui Mercur pe zodia Taur ridică acum o problemă de stabilitate. Noua poziție a acestei 

planete pare că ofere stabilitate de la sine pentru că activează acum în afara impulsului de a demonstra 

sau de a se face remarcat pe care omul l-a simțit până în dimineața acestei zile, cât timp Mercur a fost 

pe zodia Berbec. Acum acest impuls lipsește, dar asta nu înseamnă că liniștea se instalează de la sine. 

Este foarte posibil, după cum știm din manualele de astrologie, ca acest impuls să se ducă în 

profunzime, dar să rămână în continuare dominat de frică, de incertitudine sau de grija față de ziua 

de mâine. Cert este că Mercur pe zodia Taur are alte instrumente de a-și dobândi confortul decât a 

avut pe zodia Berbec. Un om poate fi acum mulțumit dacă este singur, ceea ce pe vechea poziție nu 

a fost posibil. Problema cea mai importantă devine însă această frică față de boală, față de ceea ce nu 

avem, față de ceea ce am pierdut, frică față de caracterul coroziv al planurilor vechi care nu au arătat 

până acum decât că va consuma fără să ofere nimic. 

Anturajul este cel care îl salvează pe individul decăzut în felul acesta de la o depresie 

garantată. Sentimentul acesta de frică, cel care este susținut cu precădere de careul Lunii cu Uranus, 

cel care va domina în mare parte ecuația astrală acestei zile, are nevoie de un suport exterior pentru 

că mintea individului nu se poate îndrepta către comunitate dacă de-acolo nu vin semnale pozitive. 

Aceasta este, practic, condiția necesară pentru a nu cădea în depresie. La asta se referă trigonul Lunii 

cu Soarele, la forța aceasta pozitivă vom face apel pentru a nu fi cuprinși de o tristețe bolnăvicioasă. 

În rest, conotațiile trigonului Lună-Soare nu vor fi atât de vizibile, cel puțin nu vor fi vizibile acum, 

ci prin efectele pe care le produc, prin sedimentarea acestora din zilele următoare se va putea obține 

o atitudine adecvată față de obiectele vechi, față de prieteniile vechi. Acum însă avem nevoie de 

garanția prieteniei, a susținerii, a mediului netoxic. 

De altfel, se poate vedea după reacțiile oamenilor dacă aceștia trăiesc într-un mediu toxic sau 

nu, dacă sunt impulsivi atunci impulsivitatea lor este o modalitate de apărare în fața refuzului venit 

din comunitate de a oferi sprijin, căldură sufletească sau dragoste. 

În seara zilei de 16 mai Luna va intra pe zodia Vărsător și lucrurile se complică. Imediat ea 

va împlini careul perfect cu Mercur și problemele mai vechi care au avut de-a lungul zilei un caracter 

informativ, acum se transformă în realitate. Este adevărat, fiind vorba despre careu spectrul lor va 
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ține mai curând de înclinație pe care o are omul de a judeca, de a tăia în carne vie, de a analiza la rece 

sau de a acuza. Totuși, acest careu al Lunii cu Mercur vine după ce s-a conștientizat o situație mai 

puțin plăcută. De aceea se poate stabili că acest careu devine o confirmare a ceea ce s-a văzut anterior. 

 
„ TENDON (în general) 
Tendonul este punctul de legătură dintre muşchi şi oase, pe care este inserat. Este format din 

ţesut conjunctiv. Acest ţesut moale, constituit din energic mentală, care se uneşte cu energia 
spirituală, are ca efect unificarea exprimării şi a mişcării ample. Acest lucru creează o legătură 
directă cu "corpul meu spirit“. Tendoanele reprezintă capacitatea mea de a mă adapta diferitelor 
situaţii ale vieţii şi felul în care avansez ascultându-mi vocea interioară. 

Tendoanele suple indică supleţea mea faţă de mine însumi şi faţă de ceilalţi. Dacă sunt rigide 
însă, rigiditatea lor denotă tendinţele mele de a fi rigid. Dacă energia mea mentală este rigidă, eu 
devin inflexibil. Astfel, ţesutul meu moale va simţi acest lucru, provocând apoi o rigiditate fizică. 
Atunci când trăiesc un conflict între ceea ce cred că am de făcut şi vocea mea interioară care îmi 
spune cu adevărat, ceea ce trebuie să fac, simt o durere la tendoane. Am tendinţa să mă devalorizez. 
Energia mea mentală (exprimată prin tendoane) alege o direcţie, în timp ce. energia mea 
fundamentală, profundă şi spirituală (oasele) vrea să aleagă direcţia opusă. Verific care tendon 
este afectat şi găsesc o indicaţie referitoare la aspectul vieţii mele, în care mă devalorizez. De 
exemplu, dacă am o tendinită la încheietura mâinii, este cazul să mă întreb: în ce activitate, în care 
îmi folosesc încheieturile şi mâinile, am impresia că nu sunt suficient de bun, sau că aş putea fi mai 
buni. Ce anume mă face să stagnez? în ce situaţie am nevoie de îmbunătăţiri pentru a-mi îndeplini 
obiectivele în viitor, deşi mă simt neputincios să fac acest lucru? Mă simt blocat şi incapabil să îmi 
îndeplinesc scopurile. Am nevoie să mi se întindă o mână de ajutor. Am tendinţa de a merge spre 
obiectivele melc, dar în acelaşi timp îmi este teamă că nu voi reuşi. Mă întreb care este capacitatea 
mea de a concilia dualităţile din viaţa mea. Dacă sunt capabil, de exemplu, să trec uşor de la vechile 
la noile mele idei, ştiind că mă pot baza pe autoritatea mea interioară şi tendoanele mele vor fi 
sănătoase. Dacă sunt tot timpul contrariat şi trăiesc în funcţie de ceilalţi, tendoanele mele devin 
fragile şi se destramă. Sunt slăbite şi eu, de asemenea, mă simt slăbit sau nu mă simt suficient de 
bun. Pot să cred că faptele melc sunt considerate Iară valoare. 

Accept să recunosc importanţa echilibrului energiilor mele şi să merg înainte în viaţă. Pot 
să am încredere în înţelepciunea mea divină.”[5] 

 

17 mai ne vorbește despre discernământ. De această dată vom ajunge să dobândim mai mult 

discernământ fiind foarte atenți asupra emoțiilor. Primele semne că ținem cont de emoție este durerea. 

Durerea zilei de 17 mai devine un fel de bijuterie în coroana cunoașterii pentru că ea ne arată care 

sunt rănile sufletești pe care ar trebui să 

le vindecăm până la sfârșitul acestei luni 

sau măcar să le ținem departe de alți 

factori corozivi. 

Este foarte posibil ca mulți să 

pornească în această căutare a valorilor 

personale invocând motivul suferinței 

pentru a acuza. Nu vom obține nimic bun 

dacă acuzăm, dacă ne vom petrece 

momentul acesta evitând planul 

superior, doar acuzându-l. Luna, pentru 

că se află acum în plin tranzit prin zodia 

Vărsător, ne aduce multe motive de 

căutare, de înțelegere și de motivare 

pentru a trece pe nivelul următor. Dacă nu se întâmpla lucrul acesta atunci avem de-a face cu o mare 

greutate pe care nu o mai conștientizăm ca fiind o mare greutate pentru că ne-am obișnuit cu ea. În 

absența ei saltul pe care-l facem este unul absolut impresionant și el va fi cu atât mai spectaculos cu 

cât dificultățile la care renunțăm sunt mai adânci.   

De altfel, această evadare din prezent și căutare a erorilor trecutului poate fi o activitate de 

grup, adică ne putem petrece ziua de 17 mai în compania celor pe care îi apreciem, și să vedem că 
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îmbinăm plăcutul cu utilul, pentru că din schimbul acesta atractiv se descoperă care dintre aceste 

dureri sunt greutăți și care sunt efectele agresiunilor la care am fost expuși. 

Dacă ar fi să analizăm schema astrală a zilei de 17 mai doar prin ceea ce se consumă acum, 

adică să nu ținem cont și de unghiurile pe care l-am întâlnit în zilele anterioare și care sunt active și 

acum, am considera că valorile acestea, fiind doar atractive, trebuie să rămână așa și prin recapitulare, 

prin revizuire pentru că așa ne spun anumite întâmplări care s-au consumat în mijlocul lunii februarie. 

În realitate, acele emoții sunt doar vârful aisbergului, lumina farului, nu farul în sine, doar motivul 

revoluției, nu evoluția în sine. 

Seriozitate acestei atitudini va ține astfel de prezența planetei Mercur pe zodia Taur, semnul 

pe care Soarele îl va părăsi în ultima zi a acestei decade. Speranța că lucrurile acestea ar putea să aibă 

un rol foarte important este de bun augur și se soldează cu rafinarea structurii interne, cu adaptarea 

individului la condițiile sociale, cele care acum sunt purtătoarea unui important semn de evoluție, dar 

greu de citit, de înțeles sau de încadrat. Vibrația zilei de 17 mai, în contextul sintezelor absurde, dar 

și în contextul celei de-a doua decade a lunii mai, ne încurajează spre segregare. Ceea ce ne rămâne 

din vibrația acestei zile este solid, puternic, bine argumentat și va susține încrederea în sine atunci 

când va fi nevoie de ea. Cu alte cuvinte reușita de-acum reprezintă o etapă intermediară pentru reușite 

mai mari, unele despre care vom vorbi pe finalul lunii iulie și care pot fi, strict pe ceea ce se întâmplă 

acum, o gară, o etapă intermediară pentru succesul pe care-l așteptăm spre finalul anului. Reperul 

acesta ne dă încredere, ne motivează să mergem înainte, să ignorăm factorii corozivi, să credem în 

miracole și să nu transferăm din putere bolii sau depresiei. Schema de acum face trimitere, așadar, la 

un nou mod de a relaționa, de a cântări valorile, de a prefera sau însuși un obiect, de a atinge un nivel 

fără a da ceva la schimb, fără a negocia, fără a cumpăra și fără a impune. 

Secretul reușitei de acum va fi citit în vibrația zilei de 18 mai când se va împlini sextilul perfect 

dintre Soare și Chiron, sursă de încredere și echilibru. Echilibrul zilei de 18 mai se formează la 

intensitate maximă chiar de pe 17 mai, când nimic din ceea ce se consumă strict acum nu ar spune 

lucrul acesta. În felul acesta, oamenii care sunt profunzi, ale căror experiențe nu au fost aruncate la 

gunoi, ci, poate, rătăcite prin minte, vor avea acum puterea să vadă totul ca o șansă de a se afirma, de 

a se echilibra, de a se simți bine cu ei înșiși sau cu cei dragi pe care și-i doresc în preajmă. 

 
„Personalitatea nevroticului 
Asemenea fiinţe chinuite, pline de zel şi de înfocare, nu sunt întotdeauna uşor de recunoscut, 

deşi există ceva în felul lor de a se purta care îi poate trăda. Nevroticii au un aer îngrijorat, nu sunt 
siguri pe ei, par rigizi şi prea prudenţi. Pot trece de la timiditate la o extremă agresi-vitate, împinşi 
de o forţă pe care nici măcar ei nu reuşesc s-o înţeleagă şi de care se căiesc aproape întotdeauna. 

îndoiala îi angoasează în toate alegerile pe care trebuie să le facă. Nu se simt siguri pe ei, 
neştiind niciodată nici cum să facă, nici ce pot sau trebuie să facă. Mulţi nevrotici au chipul 
tensionat din cauza angoasei, expresia feţei le este încăpăţânată, iar buzele strânse. Sunt 
deprimaţi, ca şi când ar fi urmăriţi de o ameninţare necunoscută. 

Nevroticii reacţionează disproporţionat la orice situa-ţie neplăcută, pe care spiritul lor o 
măreşte şi o deformează. Continua lor anxietate îi împiedică să se bucure de clipele frumoase ale 
vieţii, tulburându-i chiar şi într-o atmosferă de linişte, de relaxare sau când se bucură de timpul 
liber. 

Ei sunt egocentrici, se gândesc în primul rând la ei (în timp ce ionul dintre cele mai bune 
moduri de a găsi ieşirea din labirintul gândurilor este chiar preocuparea pentru nevoile celorlalţi). 
Sunt mereu conştienţi de cele mai mici gesturi pe care le fac şi consideră întruna că sunt în centul 
atenţiei tuturor. În această privinţă timiditatea lor nu trebuie să ne înşele. 

Nimic nu le agravează situaţia mai mult ca ironia. Încercarea de a-i face să se simtă 
responsabili pentru caracterul lor este absolut inutilă, pentru că defectele lor nu depind de ei, ci 
sunt generate de o reală maladie psihică şi anume nevroza. 

Foarte adesea nevroticul preferă să se izoleze. Uneori, el îşi manifestă agresivitatea faţă de 
ceilalţi prin scene violente, pe care le regretă imediat. Când ţipă, ştie că o face pentru un nimic, 
pentru o prostie, dar e absolut incapabil să se abţină. Cei din familie consideră că e o persoană 
foarte nervoasă, dar în acelaşi timp ştiu că dacă se ceartă cu el nu fac decât să înrăutăţească 
situaţia, iar dacă cei apropiaţi cedează, atunci ajung şi ei să sufere de nevroze. De multe ori, toţi 
membrii familiei unui nevrotic încep să acuze, unul după altul, aceleaşi simptome, ca şi când ar fi 
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vorba de o epidemie. În aceste cazuri, ne aflăm în faţa a ceea ce se numeşte „nevroză de grup" sau 
„nevroză colectivă". 

Nevroticul e şi un visător care răspunde la frustrări prin refugiere în reverii, în loc să 
acţioneze. În locul răz-bunării, el îşi imaginează succesul şi gloria şi, distras de aceste visuri fără 
folos, lasă să-i scape printre degete ade-văratele ocazii de a se revanşa din punct de vedere moral 
şi profesional. Nimeni nu ştie mai bine ca el cum să-şi piardă timpul.”[1] 

 

Conjuncturile astrale ale zilei de 18 mai ne îndeamnă să aplicăm mult mai bine valorile 

celorlalți, să nu mai considerăm că dacă sunt mai norocoși decât am fost, mai puternici, dacă au mai 

mult impact, acele realizări trebuie să fie copleșitoare pentru comunitate. În schema astrală a zilei de 

18 mai se poate vorbi despre modificarea stilului de viață, despre o verificare, despre ceea ce ar trebui 

să ne facă mai puternici. Asta înseamnă că succesul de acum se încadrează și într-o formă de rătăcire, 

de abandon sau de condiționare care ne ridică acum o nouă problemă de adaptare. Cu alte cuvinte 

descoperim astăzi dacă ceea ce ne-a fost oferi a fost bună, dacă lucruri acestea se încadrează în zona 

normalității sau în zonă a progresului. De altfel, la fel cum am văzut și în celelalte zile ale acestei 

decade, este puțin probabil ca momentul de acum să aibă un efect copleșitor prin profunzimea sa, cât 

va avea un efect copleșitor prin pofte ciudate, prin atracții ciudate față de lucruri care nu ne folosesc, 

care ni se par foarte interesante, atractive, bune la gust sau având un efect miraculos asupra stării de 

sănătate. 

Cu alte cuvinte, conștientizăm în momentul acesta, la fel cum s-a întâmplat și în celelalte zile 

ale acestei săptămâni, că suntem curtați de impulsul către înțelepciune. Sextilul perfect dintre Soare 

și Chiron se va împlini seara târziu, deși toată ziua acest unghi va avea o putere foarte mare. Asta 

înseamnă că, referindu-ne strict la ceea ce se va întâmpla pe 18 mai, există un crescendo, există o 

deplasare de la senzația de nedreptate, spre cea de curaj, încurajare, mobilizare puternică până 

ajungem acolo unde marile decizii se iau în singularitate, fără impactul celorlalți. Dacă ar fi să 

înțelegem ceva din ecuația astrală aferentă zilei de 18 mai, trebuie să le privim pe acestea separat, 

nici măcar ca fiind așezate pe o scara valorilor, ci interacționând în permanență unele cu altele. Astfel, 

elementul principal al zilei, sextilul Soarelui cu Chiron, adică decizia luată în singularitate, 

înțelepciunea cea de pe urmă a omului încercat, face apel la două tipuri de direcții pentru a se stabiliza: 

la judecata aspră a celorlalți și la mobilizarea puternică pentru a recupera timpul pierdut, a demonstra 

celorlalți că locul pe care îl avem l-am meritat, l-am câștiga cât mai mult într-un timp cât mai scurt. 

Este posibil ca în schemă aceasta oamenii să opună rezistență, valorile personale ale celui care 

este ușor temător în față schimbărilor să fie desconsiderat, dar nu cu intenția clară de-a i se face rău, 

de a fi dat la o parte, ci ca un efect secundar al dorinței de reușită vizibilă în sectorul unui adversar. 

În cuvinte mai simple, pe această scară a valorilor, pe acest trend ascendent, oamenii dau din coate și 

cei care nu rezistă sunt dați la o parte, sunt înlăturați, sunt coborâți ca nivel, încredere în sine sau 

patrimoniu. 

Dar pentru că în acest tip de analiză ne ocupăm de dezvoltarea personală, de ceea ce are nevoie 

omul pentru a înlătura aceste forțe negative, nu putem să nu accentuam poftele personale, poftele 

ciudate ca fiind cea mai mare problemă a momentului. Acum conștientizăm ca aceste pofte ne fac să 

ne simțim oameni slabi, ne consumă din putere și nu rezistăm atunci când alții vor să ne întreacă, 

atunci când alții vor să-și facă loc acolo unde noi ne-am așezat deja. Aceleași forțe ciudate ne țin 

mintea captivă într-o bucurie superficială în deliciul unui drog mental, afectiv, într-o plăcere ciudată 

care nu ne poate oferi nimic bun. 

Dacă suntem obișnuiți să credem în lucruri bune, dacă nu am abuzat de stilului de viață, nici 

de mișcare nici de relaxare, nici de deliciile culinare și nici de reținerea alimentară, schema astrală a 

zilei de 18 mai ne rezolvă o problemă de adaptare. Această problemă de adaptare nu și-a găsit până 

acum soluția pentru că am folosit-o în alt mod, ci pentru că am considerat că este de bun augur să ne 

lăsăm impresionați de suferințele celorlalți fără să ne gândim dacă nu cumva există o explicație pentru 

care persoanele acestea au ajuns în acea conjunctură. Considerăm că doar conjunctura este de vină, 

nu și persoanele. Prin această schemă minunată care există între Soare și Chiron, cu Soarele pe zodia 

Taur, suntem dispuși să mergem în adâncimea conștiinței, a simțurilor, a tot ceea ce creează senzația 

de realitate, pentru a înțelege că omul este creator de valori și în somnul rațiunii, în partea sa 
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întunecată, impulsul de a crea rămâne activ și, în loc să creeze valori, creează nonvalori, în loc să 

aducă ceva nou în creație, distruge ceea ce este. În felul acesta ghinioane mai mici, presărate peste tot 

în lume, se adună prin puterea gândului rău al omului care are nevoie să fie pedepsit de un munte de 

pământ care s-a compus din particule de praf răspândit peste tot în lume. Dacă am fost impresionați 

de aceste secvențe, denumite în popor prin expresia "și-a tras osânda" atunci ecuația zilei de 18 mai 

nu ne duce spre realizare prin bine ci ne duce spre realizare prin rău, nu ne ajută să construim nimic, 

ci ne distruge, la aceeași intensitate și cu aceeași forță. Diferența clară este dată doar de ceea ce punem 

în acțiunea cu pricina. 

 
„Efectele experimentului Sesame Street 
 
Acestea sunt în linii mari efectele educaţionale pe care le-a avut cel mai important şi mai bine 

intenţionat demers educativ desfăşurat vreodată prin intermediul unui mijloc video. La 20 de ani 
de la debutul programului Sesame Street, experiment aplicat pe mai mult de jumătate dintre elevii 
americani, cercetătorii constată cu amărăciune următoarele: „Elevii, chiar şi după învăţarea 
cititului, sunt lipsiţi de bazele necesare unui viitor progres. Copiii găsesc cititul plictisitor şi sunt 
satisfăcuţi numai de ceea ce este superficial, ei nu înţeleg semnificaţia pe care o aşteaptă să apară 
în chip magic, ca un efect vizual, şi pentru aceasta renunţă să o mai caute.” Vocabularul şi 
capacitatea de a organiza fraza din punct de vedere logic şi sintactic sunt mai sărace cel puţin în 
potenţialitate, comparativ cu acelea ale unui copil care nu s-a uitat la televizor. Strategiile de 
memorare, de concentrare a atenţiei şi motivaţia sunt total nedezvoltate. Scenariile imaginative 
din propria minte sunt înlocuite de cele de pe micul ecran; iar exemplele ar putea continua. 

Ceea ce i-a învăţat Sesame Street pe copii este să trateze experienţa de viaţă, procesul 
învăţării, lumea, ca pe nişte acte sau ca pe nişte realităţi distractive, amuzante şi facile întocmai 
ca realitatea de pe micul ecran. Nu trebuie să ne închipuim, spre exemplu, că atunci când copiii se 
joacă sau explorează mediul din jurul lor se amuză sau se distrează. Pentru ei, acesta este un lucru 
în care investesc o anumită seriozitate şi responsabilitate, chiar dacă nouă ni se par simple jocuri, 
în acest fel, ei cunosc lumea, experimentează realitatea. Însă copiii lumii TV, în loc să fie învăţaţi, 
provocaţi şi obişnuiţi să gândească, să persevereze, chiar să lupte pentru a dobândi ceva, chiar un 
minim înţeles al lucrurilor ce se petrec în jur, sunt educaţi să aştepte ca înţelesurile şi lumea să li 
se descopere singure, să se desfăşoare în faţa ochilor lor sub formă de imagini. Ceea ce a reuşit, cu 
siguranţă, să facă emisiunea Sesame Street a fost să i înveţe pe copii să se uite la televizor.”[12] 

 

19 mai este dominată de nevoia de reușită, de impulsul de a accesa informația într-un alt mod, 

dar și de curajul de a arăta că achizițiile de până acum sunt puternice. Am mai văzut că lucrul acesta 

a mai fost abordat de la începutul anului și până acum în câteva momente pe care le-am indicat și 

asupra cărora am insistat, dar acum sunt multe aspecte pozitive și negative, multe elemente astrale 

foarte puternice care își dau mâna pentru a transforma prezentul într-o mare reușită. Desigur, pentru 

că în această ecuație astrală participă două planete retrograde, Jupiter și Saturn, contează foarte mult 

achizițiile de până acum, modul cum am răspuns la provocare, cât de determinați am fost să înțelegem 

și să punem în aplicare lucrurile importante pentru viața individuală. Cei care au fost neglijenți, care 

nu au privit foarte departe, care au fost superficiali prin fapte și reticenți prin atitudine, se vor 

confrunta în 19 mai cu probleme profesionale, ca și cum acestea sunt declanșate de opinia celuilalt 

ce nu poate fi depășită la fel cum, anterior, oamenii din jur nu au putut să treacă peste opinia lor. 

Problema aceasta a opiniei, a impulsului de a demonstra sau de a stabiliza ceva prin atitudine are, în 

anul 2017, o importanță covârșitoare. Acum în cadrul ciclului Saturn-Uranus, ciclul transformărilor, 

se împlinește primul trigon pe faza descendentă. Nu putem vorbi despre reușită, despre succes, despre 

mari evenimente sociale fără să încadrăm impulsul de acum în schema aceasta majoră a ciclului 

transformărilor care, pentru noi, pentru generația de acum, a început în februarie 1988 și se va finaliza 

în iunie 2032. Acest ciclu al transformărilor a avut o fază descendentă care s-a încheiat în mijlocul 

anului 2010 și, dacă am face o retrospectivă către intervalul 1988 – 2010, am înțelege de ce 

transformările pe care l-am parcurs în intervalul cu pricina au contribuit substanțial la ceea ce începem 

să arătăm în momentul acesta. Ciclul transformărilor face parte însă dintr-o schemă mult mai mare, 

aceea denumită evoluția conștiinței umane. Intervalul acesta de aproximativ 45 de ani, cât durează 
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ciclul în care se împlinește acum primul trigon pe fraza descendentă, este un spațiu mic în zona aceasta 

a revoluției conștiinței umane. Aflăm lucrul acesta acum, când Soarele se află într-un careu la Axa 

Dragonului, când Venus trece prin opoziția cu Jupiter și când, fie că ne referim la succesul pe care și-

l construiește omul prin forțe proprii, fie că ne referim la norocul ce vine prin alte canale de 

comunicare, schema aceasta a reușitei trebuie să dovedească altceva decât ceea ce am putea să ne 

construim sau să invocăm în mod direct. Cu alte cuvinte impulsul acesta dominat de surpriză, de 

revendicare, face trimitere la un abuz care nu este îndreptat împotriva individului, ci este aplicat unui 

grup, unei națiuni, unei minorități în care suntem deja integrați. Nu ne-am integrat în ultima vreme, 

ci ne-am integrat din 1988 și până acum prin efortul propriu, prin formulări clare, prin fapte săvârșite 

cu intenții clare în direcția aceasta. 

Cadrul acesta mare este al vieții, cea care își urmează cursul, care ar trebui să își împlinească 

deja în momentul acesta primele realizări importante, primele lucruri în afara recepției lor, în afara 

greșelilor sau în afara răspunderilor abuzive. Primele frunzulițe ale succesului ar trebui deja să ne fie 

clare, să le stabilizăm pe acestea și 

să conștientizăm în momentul 

acesta că sintezele pentru acțiune 

specifice acestei decade se întind 

până în a doua decadă a lunii 

noiembrie, adică până la următorul 

trigon între planetele Saturn și 

Uranus. Înțelegem astfel că 

raporturile sociale vor fi acum 

complicate de un dialog sărăcăcios, 

de lipsa argumentelor, de neputința 

de a conștientiza cât de departe 

putem merge, care sunt persoanele 

distructive și care sunt cele 

pozitive, cum anume să devenim 

puternici dacă înțelegem și cum se 

întâmplă să fim slabi promovând o 

înțelegere deficitară ca înțeles ori ca 

perspectivă. 

Cert este că spațiul acestei 

decade, zona aceasta, în care 

activează primul trigon Saturn 

Uranus pe faza descendentă a 

ciclului transformărilor, reprezintă un moment de trezire. Trezirea, așa cum suntem obișnuiți să o 

apreciem prin informațiile specifice dezvoltării personale, este diferită față de ceea ce se întâmplă 

acum și care pare a avea aceeași componentă. Trezirea de acum vine prin atenție, prin ceea ce 

conștientizăm că am acumulat în perioada ascendentă, când lucrurile nu erau atât de clare. Pe fondul 

acesta major prin care activează destinul în ansamblu, trăim aceste două secvențe de decepție, unul 

legat de șansa de a fi promovați, adică opoziție Venus-Jupiter, iar cealaltă de neputința de a ne împlini 

un obiectiv important al acestei vieți, adică relația de careu dintre Soare și Axa Dragonului. Acestea 

sunt însă unghiuri pe care le parcurgem anual, deci secvențele de acum trebuie să-și găsească 

echivalentul în marele program al vieții, să arate ce se află prin iarbă, care sunt păsările care zboară 

la înălțime. Aspectele distructive ale acestor elemente minore nu sunt însă de neglijat. Ghinionul de 

acum ar putea să devină mult mai atractiv pentru un om care nu este învățat să gândească la o scară 

mai largă. Ghinionul de acum, pentru această ființă, va fi singura realitate în care va crede pentru că 

este incapabil să vadă cadrul mare în care se încadrează existența sa. Nefiind capabil să își vadă locul 

pe care-l ocupă în zona aceasta a evoluției rasei umane, va înțelege că transformarea, ce depinde de 

provocările de acum, este oprită de ghinionul de acum, este impulsionat să privească aceste mici 

obstacole ca pe mari provocări ale vieții. Lucrul acesta ar trebui văzut disperat, nu ar trebui amestecate 
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pentru a înțelege ceva din sintezele anului 2017, adică, în cazul transformărilor, în cazul acestui ciclu, 

pentru a înțelege ceva din intervalul cuprins între 19 mai și 11 noiembrie. 

 
„Sf. Muccniţă Chiriachi. Potrivit tradiţiei, era fiica unor creştini evlavioşi, trăitori în timpul 
împăratului Diocleţian (284-305) şi a urmaşului său în Răsărit, Galeriu (305-311). Chiriachi a fost 
rodul rugăciunilor fierbinţi ale părinţilor ei, care nu mai avuseseră copii şi o făgăduiseră lui 
Dumnezeu încă dinainte de naştere. în timpul persecuţiilor a fost prinsă şi tânăra Chiriachi şi d|usă 
la judecată înaintea lui Galeriu, care avea atunci reşedinţa la Nicomidia. Şi-a mărturisit cu tărie 
credinţa şi a fost bătută cumplit, apoi a fost trimisă la prefectul Bitiniei, cu numele Ilarion. care a 
îndemnat-o să intre în templul păgân. Tradiţia spune că atunci a avut loc un cutremur, care a 
prăvălit idolii şi l-a ucis pe Ilarion. A fost apoi condamnată la moarte prin decapitare, dar a murit 
înainte ca soldaţii să se apropie de ea (Dicţionarul, p. 56).”[15] 

 

Toată ziua de 20 mai Soarele se va afla pe ultimul grad al zodiei Taur ceea ce va însemna că 

ziua de față va fi una impresionantă, încărcată de semnale foarte puternice care se vor topi începând 

cu 25 mai într-un chip miraculos. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce experimentăm pe 20 mai nu va 

dura, nu va avea puterea să se concretizeze foarte departe în timp, nici pe finalul lunii iulie, interval 

care trimite către această decadă pe care o analizăm o atenție specială, nici în mijlocul lunii noiembrie, 

zona spre care decada de acum își îndreaptă atenția. Ceea ce devine totuși un element de maximă 

importanță acum vine sub forma unui avertisment. Dacă evenimente concrete sunt acum destul de 

greu de înțeles, de aplicat, studiul pe care-l vom face acum ne va fi folositor în alte conjuncturi care 

aparent nu au nicio legătură cu ceea ce ni se întâmplă acum. Cu alte cuvinte punem în cămară obiecte, 

adunam în magazie lucruri pe care lipim câte o etichetă referitoare la conținut, modul de folosire, dar 

mai târziu acestea ar putea deveni importante doar prin ambalaj, prin zidul pe care îl ridică, prin ceea 

ce nu le-a fost destinat să facă din construcție. Cel care este foarte conștient de zona aceasta va acuza 

pe 20 mai o oboseală suspectă, o tristețe adâncă, o formă de regret care poate fi explicată punctual, 

prin unghiurile care se împlinesc acum, dar este de neînțeles în schema aceasta majoră în care decada 

a doua a lunii mai se încadrează. 

Judecând toate acestea după fundalul momentului, după trecerea Soarelui pe ultimul grad al 

zodiei Taur, înțelegem că lucrurile acestea sunt cu adevărat marcate de o mare tristețe. Ceea ce este 

vesel trebuie să sfideze, ceea ce este trist este încărcat de răspundere și de duritate. Elementul acesta 

nu trebuie să fie ignorat pentru că nu doar Soarele de pe ultimul grad al zodiei Taur este ceva care ne 

vorbește despre o dezintoxicare deficitară, ci și opoziția lui Marte cu Saturn retrograd, aspect care ne 

oferă confirmări negative, dovezi ale faptului că realizările care nu au fost comportate până acum vor 

fi ignorate pe viitor. 

Oamenii care sunt conștienți de corpul lor, care au lucrat cu informațiile abstracte, care au 

intrat în contact cu instrumente de manipulare a energiei, se vor preocupa acum de respirație. Pentru 

un om preocupat de lucruri de genul acesta respirația nu reprezintă un proces banal prin care corpul 

își ia din aer oxigen și elimină dioxidul de carbon produs în medii anaerobe, ci este o formă de hrănire, 

o modalitate de a arăta că ființa, cea care se folosește în această lume de instrumentul numit corpul 

fizic, se află tot timpul în contact cu acea parte a universului care creează lumea fizică. Prin respirație 

putem chiar explora limitele extremelor devenind mai puternici sau oameni slabi, ne îmbogățim 

patrimoniul personal sau ne consumăm inutil. Prin respirație ne transformăm. De aici înțelegem că 

ecuația aferente zilei de 20 mai se află pe frecvența ciclului transformării, cel care și-a împlinit pe 19 

mai primul trigon de pe faza descendentă, cel care este foarte important în viața pe care am ales să o 

trăim acum, cel care ne ajută începând de acum și până în iunie 2032 să ne transformăm în 

conformitate cu destinul pe care ni l-am ales. Desigur, această zonă a ciclului transformărilor este 

doar o petală a unei flori frumoase numită evoluția conștiinței. Am putea foarte ușor ca ziua de 20 

mai să ne-o petrecem neglijând elementele distructive ale vieții, îmbrățișând ceea ce este coroziv și 

crezând că acest aspect coroziv ale vieții reprezintă adevărata transformare. Adevărata transformare 

vine doar prin creștere, cealaltă este un proces de degradare la care trigonul acesta dintre Saturn și 

Uranus nu se referă acum. 
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Înainte ca ziua să se încheie Soarele va trece din zodia Taur pe zodia Gemeni aducând un 

suflu proaspăt, ușurința în a lucra cu informațiile, capacitatea de a recunoaște o greșeală personală, 

de a accepta și tolera abilitățile celorlalți, de a jongla foarte bine și corect cu informațiile în așa fel 

încât să ieșim din încurcături conjuncturale. Totuși momentul acesta confirmă lipsa de discernământ, 

confirmă neputința individului de a se adapta unui context agresiv, dar nu pentru a-l suporta și, prin 

suportabilitate, să-l confirme, ci pentru a-i schimbat direcția, pentru a arăta că natura profundă a ființei 

umane va rămâne mult timp inaccesibilă planului fizic. Va fi nevoie de aportul comun al sufletelor 

elevate pentru ca lumea aceasta fizică să împlinească ceea ce acum face parte din zona miracolului, 

din zona puterilor paranormale, din ceea ce are statut de excepție. Puterea creatoare a sufletului comun 

poate transforma această lume fizică și îi poate oferi acesteia o altă normalitate, cea care acum este 

încadrată în zona excepțiilor. 

 
“Întemeierea Confederaţiei pe câmpia de la Rütli, în 1291, nu a însemnat pentru Elveţia 

dobândirea independenţei şi eliberarea de sub dominaţia habs-burgică. Acest act de sfidare adus 
la adresa austriecilor nu a influenţat prea mult relaţiile dintre poporul mândru de munteni şi 
aroganţii lui guvernanţi. În afară de proteste minore şi câteva raite răzleţe pe la castelele 
habsburgilor, nu existau semne evidente de revoltă. Austriecii au reacţionat la toate acestea cu 
totală indiferenţă. Lucrurile s-au schimbat, totuşi, în ianuarie 1314, când un detaşament de rebeli 
din Schwyz a atacat abaţia Einsiedeln, o proprietate a Bisericii aflată sub protecţia habsburgilor. 
Ca răspuns, Frederic cel Frumos, duce de Austria şi rege al Germaniei, l-a trimis pe fratele său 
Leopold să-i pedepsească pe rebeli. Evenimentul i-a dat lui Frederic ocazia aşteptată de a pretinde 
titlul imperial în defavoarea lui Ludovic al IV-lea al Bavarici, susţinut de populaţia din cantoanele 
elveţiene. 

In dimineaţa zilei de 15 noiembrie 1315, circa 2 000 de austrieci mărşăluiau plini de încredere 
spre trecătoarea Morgarten. Pe măsură ce versanţii m un roşi se închideau în faţa lor, invadatorii 
se vedeau siliţi să se deplaseze în coloană. Ascunşi pe înălţimi, muntenii din Schwyz au aşteptat 
până când inamicul a ajuns în punctul unde era cel mai vulnerabil, apoi au aruncat o avalanşă de 
bolovani care a îngropat oameni şi cai laolaltă. În armurile lor greoaie, austriecii au fost o pradă 
uşoară pentru cei din Schwyz. 

Elveţienii au avut nevoie de trei războaie cu austriecii, de-a lungul a 73 de ani, ca sâ-şi 
dobândească independenţa. Dar victoria din trecătoarea Morgarten a fost prima manifestare 
convingătoare a forţelor elveţiene, un amestec de originalitate, disciplină şi pregătire care le-a 
adus în timp soldaţilor elveţieni reputaţia de cei mai buni luptători din Europa. Un om cu 
autoritatea lui Napoleon declara că: „Trupele cele mai bune — cele în care poţi să ai încredere 
deplină — sunt ale elveţienilor.“ Din 1515 armata elveţiană s-a dovedit capabilă să apere şi să 
impună în numeroase ocazii stricta neutralitate a ţării.”[14] 

 

A doua decada lunii mai arată că deplasarea înapoi este periculoasă, dar, în egală măsură, ea 

ne atrage atenția asupra elementelor care trebuie să rămână pe mai departe, asupra a ceea ce este 

important, asupra cântecelor frumoase pe care vom dori să le ascultăm de mai multe ori fără a ne 

plictisi, fără a obosi. A doua decadă a lunii mai aduce însă și o pierdere, dar această pierdere trebuie 

tăinuită, trebuie păstrată pentru sine pentru că ea se referă la elemente care nu mai sunt utile. Ceea ce 

suntem încurajați să lăsăm în urmă trebuie acum pierdut, uitat, trebuie lăsat în trecut pentru că nu ne 

va folosi pe viitor. Viitorul își alege încă de pe acum instrumentele cu care va lucra, nu se va centra 

pe rușine, viitorul nu va fi un pas înapoi, nu va marca involuția, ci va marca o transformare frumoasă. 
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Decada a III-a  (21 – 31 mai 2017) 
Uzura este bună. Cade o înțelegere mai veche. Revolta pe 

rușinea celuilalt. Extravaganțe utile. 
 

DECADA NR. 15  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   2 11-20 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 18 21-30 iunie 

 

Se discută despre putere. Conținutul faptelor este mai important decât perspectiva lor. Se 

provoacă suferință. Orgoliul rănește. Împrejurări ciudate duc la obținerea unui avantaj. Se constată o 

pierdere. Desconsiderarea oamenilor ne îndeamnă să privim departe. Atracție către lucruri ascunse 

sau periculoase. Drumurile sunt încurcate. Proiectele devin compromise. Se repetă o greșeală. Se 

merge prea puțin pe calitate. Traseul greșit este scos în evidență. Se face plata pentru demersuri mai 

vechi. Sănătatea este afectată. Se utilizează date greșite. Se merge mai departe cu optimism. Progresul 

material trebuie privit ca un element auxiliar. Evoluție prin interacțiune. Se obține o informație 

valoroasă. Privim adânc în istorie. Victoria este privita altfel. Oamenii se ajută fără plată. Împărtășirea 

conținutului duce la progres. Speranța ajută. Abordare nouă. Cerințele sociale sunt înțelese mai bine. 

Se perfectează o înțelegere nouă. Atracție față de binele celuilalt. Schimbul de experiență duce la 

progres. Dragostea nu iartă vina, ci o transformă. Se evită un succes. Eroarea de apreciere. Se 

traversează un drum dificil. Inteligență practică. Ascensiune prin ajutorul celorlalți. Ne așezăm într-

un loc rece. Capacități speciale de comunicare și control schimbă o decizie. Recomandări dintr-un 

domeniu misterios. Drumul devine mai greu. Senzații stranii. Dorim să trăim într-o lume mai buna. 

Dezordinea nu este înțeleasă. Domiciliul este avansat la rang de cămin. Produse complicate. Atitudini 

contrare. Se cere o nouă atitudine față de viață. Se face apel la un nou plan al valorilor. Prea mult 

interes față de valori materiale. Se modifică obișnuință. Compromis. Modestia este pusă la colț. 

Profunzimea valorilor personale ne salvează dintr-o încurcătură. Din nou, experiența de viață devine 

esențială. Obișnuința nu ne folosește la nimic. Provocarea ce vine dintr-un plan misterios. Se pun 

condiții dure. Ieșim dintr-o încurcătură prin sfaturile altora. Experiența de viață ne ajută să evităm o 

situație nefastă. Particularitățile vieții personale reprezintă norocul pe care ni l-am dorit. În duritate 

vedem compasiune. Se pune accentul pe organizare. Apel la memorie. Ceea ce nu este exersat este 

pierdut. Se trece dincolo de cuvinte. Se discută prea mult despre defecte. Frumusețea este importantă. 

Ușoară nervozitate. Competiția ne ajută să ieșim dintr-o încurcătură. Se face dreptate, dar prin 

experiențe, nu prin cuvinte. Se amâna un bine mai mare. Avem nevoie de condiții normale pentru a 

ne dezvolta.  Nu acceptăm condițiile celorlalți. Revoltă prea ușoară. Paza bună trece primejdia rea. 

Se caută explicații noi la probleme vechi. Lucruri grave amânate. Ceea ce este mai puțin grav strigă 

mai tare pentru a ne trezi. Problemele celorlalți sunt foarte interesante. Problemele personale sunt 

ignorate. Încercăm să învățăm ceva nou din decepții. 

 

Cea de-a treia decadă a lunii mai va fi dominată de o uzură stranie. În primul rând, în acest 

interval ne vom întoarce, în ceea ce privesc sintezele pe acțiuni, către mijlocul lunii ianuarie, decadă 

ce ni se va părea destul de obositoare pentru că zona aceea s-a ocupat de durere, de retragerea din fața 

unei opoziții, de renunțare la puterile pe care oamenii nu le-au înțeles așa cum trebuie. Acum, schema 

aceasta la care facem referire ridică o problemă de conștiință, îi învață pe oameni să nu le mai fie 

rușine cu faptele sale, să nu se mai îngrijoreze față de perspectiva unui viitor incert, să nu mai 

privească evenimentele viitoare ca pe o cărămidă care le cade în cap. Cu toate acestea, Marte, cel care 

se află acum în plin tranzit prin zodia Gemeni, va avea de împlinit în această decadă o opoziție cu 
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Saturn pe 29 mai și un sextil cu Uranus pe 31 mai, scoțând în evidență ceea ce am indicat anterior, că 

trăim vremuri de transformare și că lucrurile acestea mici pe care vrem noi să le trăim cu implicare 

fac parte dintr-o schemă mult mai mare decât cea care se referă la ciclul transformărilor. 

 

Lucrurile acestea complicate pe care trebuie să le parcurgem pe 21 mai ridică acum o 

problemă de atitudine și ne îndeamnă să fim foarte atenți la faptele pe care ar trebui să le facem, la 

gândurile pe care ar trebui să le controlăm, la atitudinile care se vor răsfrânge asupra faptelor viitoare. 

Luna se află acum pe final de tranzit prin zodia Pești și oamenii vor fi confuzi, se vor angrena în 

procese sociale care să le distragă atenția de la problemele personale, vor munci mai mult, se vor 

priva de timpul liber, vor întârzia răspunsurile referitoare la planurile de viitor și vor avea impresia 

că lucrurile acestea ar trebui să facă parte din ceea ce-i definește. 

Schema aceasta aferentă zilei de 21 mai ridică o problemă de orgoliu, cea care îi îndeamnă pe 

oameni să se mintă unii pe ceilalți, să evite confruntarea directă și din această situație să iasă 

învingător doar omul fals, personajul care a fost dominat în primele două decade ale lunii mai de 

instabilitate, de minciună sau de fățărnicie. Schema aceasta la care facem referire pe 21 mai aducem 

o întârziere pe marile proiecte, o constrângere aplicată voinței personale ca și cum boala, puținul, 

sărăcia sunt probleme pe care individul trebuie să le suporte pentru că le-a cerut fără să ști ce sunt și 

acum nu merită să fie protejat de ele. 

Se pare că lucrurile acestea nu aduc soluționării rapide, nu oferă perspectivă, nu încurajează 

individul să treacă dincolo de ciudățeniile vieții, ci îi arată că dacă este temător față de ceea ce nu a 

fost clar până acum atunci va depăși cu succes o problemă socială, va rezolva ceea ce se numește 

acum „o problemă de atitudine". 

Cel mai mare pericol aferent zilei de 21 mai este cel legat de planul pe care un individ ar putea 

să îl facă împotriva celuilalt. Luna acum nu doar se află pe final de zodia Pești, ci încearcă să creeze 

o viziune de ansamblu asupra problemelor pe care le-am avut în primele patru luni. Din nefericire, 

lucrurile acestea nu obțin o soluție adecvată, nu vor fi privite cu maximă luciditate și pentru acestea 

nimeni nu reușește să găsească cea mai bună soluție. Oamenii, de fapt, nu se interesează de lucrul 

acesta pentru că se confruntă acum cu o instabilitate mentală, ca și cum nu se mai preocupă deloc de 

faptul că experiențele grave ale lunilor anterioare au fost importante pentru ceea ce viața le-a conturat. 

Imediat ce Luna va intra pe zodia Berbec problema aceasta a orgoliului s-ar putea să fie cumva 

ridicată mai sus decât merită. Nu mai avem răbdare cu ceilalți, nu mai îndurăm problemele lor, nu 

mai discutăm despre natura conflictuală, nu mai avem atât de mult timp pentru depresiile celorlalți, 

iar gelozia va fi ridicată la rang de artă. Soarele se află acum în zodia Gemeni și va împlinii, în a doua 

parte a zilei de 21 mai, o relație bună cu Luna din care înțelegem că procesele interne, gândurile 

individului, ceea ce ar trebui să-l definească sau să iasă din forul intim pentru a convinge comunitatea 

că este bun și corect, trece printr-o criză. Abia în a doua parte a zilei conștientizăm că această 

problemă de instabilitate nu poate merge mai departe, mici măcar nu poate fi sancționată pentru că 

întârzierile pe care le-am comportat în prima parte a zilei se răsfrâng și asupra evenimentelor 

programate să se consume în a doua parte a zilei. Vorbim aici despre experiențe emoționale pe care 

oamenii vor să le anuleze, despre o intimitate care este bruscată, despre o reformă a vieții private care 

nu va vedea niciodată etapa finală, despre o anomalie care se răsfrânge asupra moralității individului 

afectându-i astfel onoarea și respectul față de sine. 

Problemele acesta de conduită care hrănesc orgoliul nu ne duce foarte departe și dacă facem 

o călătorie în timp și ne îndreptăm atenția către mijlocul lunii ianuarie vedem că Marte a avut un 

cuvânt de spus în toate aceste ipostaze și că, la rândul său, zona aceea ne-a vorbit despre întârzieri pe 

care nu le putem combate. Atunci, la momentul respectiv, le-am tradus ca fiind renunțare și am 

considerat că este plăcută dacă poate fi argumentată. Acum lucrurile nu mai sunt atât de generoase 

precum erau atunci și în privința conflictelor individului cu el însuși trecem printr-o durere bizară, 

cea care se poate transforma în durere fizică, în simptome sau chiar în bal. Din această cauză, debutul 

zilei de 21 mai ar trebui privit cu maximă responsabilitate pentru că aceste evenimente se declanșează 

în cascadă și o simplă neînțelegere acum se poate transforma pe mai târziu în tulburare de 

comportament, ceea ce va fi, la momentul respectiv, greu de rezolvat. 
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„Încă înainte de arestarea lui Bruno Hauptmann, Agatha Christie, celebra englezoaică 

autoare de romane poliţiste, se inspirase din faptele cunoscute ale cazului Lindbergh pentru a scrie 
ingeniosul roman Crima din Orient Expres, publicat în 1934. Hercule Poirot, detectivul creat de ea, 
descoperea că victima unei crime comise în trenul de lux condusese pe vremuri o banda de răpitori 
profesionişti. În cele din urmă, el dădea la iveală faptul că toţi cei doisprezece posibili suspecţi erau 
complici şi îl înjunghiaseră, fiecare, pe criminal. 

Christie, care a scris 94 de cărţi şi 17 piese de teatru, se specializase în povestiri poliţiste 
minuţios construite, cu rezolvări neaşteptate bazate pe indicii ascunse subtil în desfăşurarea 
naraţiunii. În 1926 fusese ea însăşi amestecată într-o enigmă diabolică. Când soţul ei solicitase 
divorţul ca să se poată căsă- tori cu alta femeie, Agatha dispăruse brusc, lăsând semne ca ori fusese 
omorâta, ori se sinucisese. Deja bine cunoscută ca urmare a şase cărţi pline de intrigi şi crime pe 
care le publicase, a devenit imediat obiectul unei căutări naţionale - inclusiv aeriene! Principalul 
suspect a fost soţul, dar, după zece zile au apărut scrisori anonime care i-au îndreptat pe detectivi 
spre o staţiune de odihnă unde scriitoarea, suferind de amnezie, se înregistrase sub numele femeii 
de care era îndrăgostit acum soţul ei. O rătăcire trecătoare? Un plan de răzbunare? Un strigăt de 
ajutor? Un simplu truc publicitar? Legendara romancieră nu a explicat niciodată şi nici măcar nu 
a menţionat incidentul în autobiografia ei.”[14] 

 

Mulți au impresia în această a treia decadă a lunii mai că se află într-un fel de paradis. Luna 

din zodia Berbec le creează această impresie, ridicând sentimentele la rang de regulă socială, 

îndemnându-i să se impună față de comunitate, să le vorbească celorlalți de sus, să îi critice, să le 

atragă atenția asupra defectelor de caracter și, prin această opresiune, individul care este foarte 

solicitat în zona aceasta să devină un fel de lider. Este greu de crezut că acest lider ar putea să facă 

față presiunilor pe care le hrănește în momentul acesta. Ziua de 23 mai este dominată de pierdere, de 

incertitudine și de grija că războiul de acum s-ar putea să nu ne ducă la nimic bun. Există, din 

nefericire, o atracție față de lucrurile neobișnuite și, în consecință, ceea ce este ascuns se poate 

transforma pe viitor în element periculos. Deși Luna în Berbec îi încurajează pe oameni să spună 

lucrul lor pe nume, chiar cu riscul de a fi acuzați că nu se pot controla, evenimentele de acum au 

multe fețe, au multe ramificații și din această cauză ele devină greu de controlat. 

Trecerea Lunii prin conjuncția cu Venus în a doua parte a zilei promite împliniri fabuloase. 

De-aici ne dăm seama că totul pe 22 mai este coordonat după minciună, că totul este ascuns de 

adevărul care ar putea brusca prin imagine, adică totul este îmbrăcat în haine de sărbătoare atunci 

când lumea merge la lucru și în haine de lucru la ceas de sărbătoare. Forma aceasta de inversiune se 

transformă, spre seară, în conflict pe ideea că patrimoniul pe care îl avem nu este conform cu 

realitatea, nu deținem talentele necesare, nu avem puterile pe care credem că le avem și proiectele în 

care ne implicăm ne compromit și mai mult. De aici derivă o problemă de atitudine, una de 

compromis, una care ne îndeamnă să evităm pericolele pentru că dacă nu ne doare atunci ne va fi mai 

bine. În consecință, minciuna zilei de 22 mai este dureroasă, promițătoare și drumurile pe care le 

încurcă nu vor mai putea fi descărcate prea curând pentru că ținta proiectelor în ceea ce privește 

sinteza pe înțelegere, emoție sau cunoaștere face trimitere către o decadă dominată de minciună, cea 

care se va consuma pe finalul lunii iunie când Neptun și Luna neagră se vor afla într-o relație de 

careu.   

Problema aceasta de conduită lasă urme grave asupra conștiinței individuale și oamenii dacă 

ar fi puțin mai disciplinați atunci nu s-ar mai depărta de filonul educației lor, n-ar mai fi atât de 

reticenți față de educație și nu și-ar mai propune idealuri atât de înalte. Consecințele faptelor lor nu 

ar mai fi atât de drastice și scandalurile i-ar evita. Evenimentele pe care le-ar produce ar fi foarte 

frumoase atunci nu s-ar mai pune problema unui patrimoniu înțeles greșit, iar greșeala nu va mai fi 

ridicată la rang de artă. 

Problema aceasta de apartenență s-ar putea să le inspire oamenilor teamă. Faptul că în 

momentul acesta se stabilește că un individ nu face parte dintr-un grup privilegiat ar putea să îi creeze 

acestuia sentimentul grav că nu va ajunge niciodată să fie privilegiat în niciun grup. Există această 

problemă de transfer de atitudine, cea care are acum o coloratură foarte ciudată. Nu mai are rost să 

vorbim de neglijențele pe care individul și le atribuie în momentul acesta, nu are rost să ne gândim 
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că acuzațiile pe care și le aduce și nici despre faptul că sunt orientate cu precădere către ceea ce a 

pierdut până acum, situație care și-o explică în împrejurări destul de ciudate și obscure. 

Planurile de viitor trebuie să fie creionate în afara tranzitului Lunii prin zodia Berbec, zonă 

care primește acum o 

lovitură foarte dură 

prin faptul că nu poate 

face față obsesiei 

nedreptății care vine 

din mijlocul lunii 

ianuarie. Dacă ar fi să 

dăm înapoi, dacă ar fi 

să ne gândim cam de 

unde ne-ar veni 

problemele, am încerca 

să acuzăm oamenii 

lipsiți de putere care și-

au dorit să fie elogiați 

ca ființe puternice, 

oameni bolnavi care ar 

fi trebuit să fie lăudați 

ca fiind foarte sănătoși, 

ființele dezechilibrate 

care ar trebui să devină 

formatori de opinie. 

Dacă am ajunge în zona aceasta nu am fi departe de adevăr, nu pentru că anul 2017 în sine, lucrând 

cu sintezele, ne îndeamnă sa atingem și această zonă a absurdului, ci pentru că luna mai explică mult 

mai bine schema aceasta, iar individul poate extrage din ceea ce am numit generic "absurd" o putere 

fenomenală, o forță teribilă care să-l ajute să vadă personajul negativ în orice conjunctură, indiferent 

de ceea ce îi rezervă viitorul până la finalul acestui an. 

 
„RINICHI  
Rinichii menţin echilibrul (asemenea unei balanţe) din mediul Interior prin purificarea 

sângelui de substanţele toxice si prin echilibrarea "Intrărilor” din mediul interior cu "ieşirile” în 
exterior (secreţiile de urină). Rinichii mă ajută să fee feţă vieţii. Participă la controlul presiunii 
arteriale. Stimulează producţia de globule roşii. Rinichii eliberează corpul de deşeuri, îl curăţă, aşa 
cum curăţă corpul, în sens figurat, de ideile negative şi de toate lucrurile care îl poluează. Rinichii 
filtrează emoţiile şi mă ajută să trăiesc plin de bucurie, atuund când curăţenia este făcută într-un 
mod constant şi natural, lăsând să iasă afară vechile enervări şi vechile supărări. Dacă am o relaţie 
bună cu lumea mea interioara, rinichii mei vor funcţiona foarte bine. Rinichii simbolizează 
stabilitatea, discernământul, echilibrul. O proastă funcţionare a acestora denotă o reţinere a 
vechilor modele emoţionale sau o reţinere a anumitor emoţii negative, care nu vor decât să fie 
eliberate. Relaţia mea cu partenera mea/partenerul meu este de multe ori lipsită de armonic şi mă 
simt vulnerabil, căutând cu disperare un anumit echilibru. Sexualitatea poate deveni pentru mne 
un mijloc de a evada, de a fugi de problemele mele. Aştept ca ceilalţi să mă facă fericit Mă simt 
lichefiat, ca şi cum mi s-ar fi luat toate forţele. Vechile mele emoţii reţinute se manifestă cel mal 
frecvent prin pietre la rinichi, denumite şi calculi renali. Fac tot timpul 'calcule' pentru a şti ce îmi 
aparţine mie sau ce risc să pierd. Îmi este teamă că îmi va fi distrusă cariera. Vreau să îmi impun 
limitele şi graniţele, pentru a nu ’pierde' niriun centimetru din spaţiul meu vital. Uneori, este posibil 
ca, toată tristeţea mea neexprimată, care se solidifică de-a lungul timpului, deoarece nu am 
renunţat la o situaţie de nesiguranţă (atât pe plan emoţional, cât şi material), pentru a dobândi o 
nouă înţelegere, să se manifeste printr-o furie, care împreună cu tristeţea îngheaţă în interiorul 
meu, în loc să fie exprimată şi să curgă afară, ca apa unui râu. Pot să mă simt ca un vapor care a 
eşuat şi care nu mai poate înainta. Am impresia că mă voi ruina. Sunt plin de remuşcări, aş vrea 
atât de mult Să mă întorc în trecut şi să schimb lucrurile... Rinichii suni recunoscuţi de asemenea, 
ca ‘ sediu al fricii". Atunci când sunt slăbiţi sau nu mal funcţionează bine, este posibil să existe o 
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frică pe care nu vreau să o exprim sau pe care nu ml-o măsturisesc nici măcar mie însumi. 
Discernământul meu este astfel afectat Am impresia că sunt vizat de situaţii care, în realitate nu 
au nlcio legătură cu mine. Am tendinţa de a trăi situaţii extreme, fie devin prea autoritar, cu 
tendinţa pronunţată de a critica, fie. din contră, devin supus, indecis, mă simt neputincios şi trăiesc 
o decepţie după alta. Viaţa este pentru mine 'nedreaptă*. Îmi este greu să iau decizii. Poate am o 
dificultate de a judeca ce este bun pentru mine şi ce nu este bun şi ar trebui să-l elimin din viaţa 
mea. Mi se pare greu să trăiesc cu mine însumi şi cu ceilalţi. Nu pot să fac tot timpul diferenţa 
dintre adevăr şi iluzie şi acest lucru mă face să trăiesc stări de dezamăgire şi frustrare. Dacă 
rinichii mei se opresc din filtrarea sângelui este ca şi cum corpul meu ar vrea să păstreze cât mai 
mult acel lichid, pentru a nu-l pierde sau anu avea destul. Prin urmare, trebuie să mă întreb în ce 
situaţie am trăit o frică asociată cu un lichid (de exemplu, dacă mi-a fost teamă că mă voi îneca, în 
acest caz. lichidul este apa). 

Sau, poate fi vorba despre faptul de a fi înghiţit un lichid toxic. Poate fi vorba, de asemenea, 
de o situaţie care implică bani (vorbim de "bani lichizi") sau am trăit o situaţie în care a trebuit să 
îmi "lichidez datoriile" sau acest lucru i s-a întâmplat unei persoane pe care am judecat-o, toate 
aceste situaţii îmi pot afecta rinichii. Tuburile colectoare ale rinichilor pot fi afectate atunci când 
am impresia că trebuie să lupt pentru existenţa mea. Mă simt deprimat, abătut în urma unui 
eveniment marcant din viaţa mea. Mă simt copleşit de toate relele din lume. Problemele la rinichi 
apar des în urma unui accident sau a unei situaţii traumatizante în care mi-a fost teamă că voi 
muri. 

Când frica este legată de un conflict existenţial, este posibil să apară un cancer. Am Impresia 
că mă aflu într-un neant, că nu am nimic în faţa mea. Am impresia că am pierdut totul, că întreaga 
mea lume se prăbuşeşte. Mă simt disperat, deoarece mă confrunt cu faptul de a nu mai avea nimic. 
Nu mai sunt fericit în familia mea, vitalitatea mea profundă este distrusă. Îmi este teamă ca sunt 
Incapabil să înfrunt viaţa şi mă rup de propiile mele sentimente. Rinichii simbolizează, de 
asemenea, colaborarea, echipa (deoarece sunt doi şi trebuie să lucreze strâns împreună). Este cazul 
să mă întreb cum este relaţia mea actuală cu partenerul meu. Îl fac responsabil de toate nefericirile 
mele? am tendinţa de "a-mi vărsa deşeurile” asupra celorlalţi şi de a-i otrăvi cu "problemele" mele? 
Sau, din contră, mă agăţ de trecut şi acest lucru îmi provoacă un dezechilibru? 

Critic foarte uşor şi mă plâng tot timpul, deoarece am impresia că viaţa mea este plină de 
eşecuri, în acest caz, rinichii mei vor avea o dificultate de funcţionare şi este posibil să am chiar şi 
o insuficienţă renală. Voi fi nevoit, fără să am de ales, să am de-a face cu o maşină, generatorul de 
hemodializă, care mă va ajuta să îmi purific sângele.  

Accept să fiu responsabil de mine însumi, să învăţ să-mi descopăr adevăratele mele nevoi. 
Îmi asum responsabilitatea pentru viaţa mea şi nu îi mai învinuiesc pe ceilalţi. Sunt capabil să îmi 
asum alegerile pe care le fac. Discccrnământul meu este sigur şi precis. Colaborez în totalitate, 
100%, cu viaţa şi atunci voi avea rinichi puternici. Îmi las emoţiile să curgă, asemene unui fluviu, 
ştiind că acestea fac parte Integrantă din viaţa mea.”[5] 

 

23 mai ne vorbește despre risipă. Dacă lucrurile ar fi mai profunde, adânci și probleme sociale 

s-ar rezolva puțin mai repede, adică relația aceasta bună pe care Luna o dezvoltă cu Axa Dragonului 

nu ar avea nevoie de o retrospectivă, nu ar avea nevoie să se întoarcă pentru ca oamenii sa aibă parte 

de o clarificare eficientă pe probleme de sănătate sau de conștiință, nu s-ar mai reinventa, schema 

aceasta a prejudecăților ar trece în penumbră și traseul și-ar vedea singur de etapele următoare. 

Din nefericire, ultima zi de tranzit al Lunii prin zodia Berbec aduce o mare contradicție. Forma 

aceasta de risipă face trimitere la o structură pe care am vizat-o la începutul anului, în care am dorit 

să ne integrăm și care ne spune că și acum, din aproape în aproape, alegem cele mai greșite mijloace, 

instrumentele cele mai puțin eficiente care să nu permită aderarea la această structură. În consecință, 

ne-am atras mulți dușmani, multă opoziție, progresul material nu mai poate fi luat în calcul și am 

ajuns în punctul acesta în care suntem singuri, privim pe geam spectacolul străzii și nu ajungem la 

niciun rezultat concludent, adică nu știm de ce trebuie să facem asta. 

Schema aceasta la care facem referire acum înglobează această problema materială ca și cum 

i-ar trebui să facă parte din zona socială, ca și cum neajunsul individului devine o problemă a societății 

și societatea trebuie să o soluționeze. Pentru contrast, planul social ar putea acum să vină spre individ 

cu soluții miraculoase, însă acestea sunt bune doar în momentul de față, ele nefiind de perspectivă, 

deci nimeni nu se poate mândri că aceste soluții ar putea să ducă la îmbunătățirea condiției de trai. 
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Astfel, aspirația pe care unele persoane o au față de funcții de conducere, față de a lansa opinie care 

să rămân în istorie, care să îi ajute pe ceilalți să se adapteze traseului nu poate ieși în evidență, nu 

poate deveni un fapt istoric, nu poate modela voința celorlalți, chiar dacă la baza acestui impuls stă 

un act de voință puternică. Iată un alt element absurd pe care această ultimă decadă a lunii mai ar 

trebui să îl rezolve sau măcar să îl încadreze corespunzător. Omul nu poate face lucrul acesta și 

programează ca la finalul lunii iunie să se preocupe din nou la ceea ce a însemnat finalul lunii mai 

însă atunci grija față de trecut se va îndrepta către alte perioade, către mijlocul lunii februarie în ceea 

ce privesc sintezele pentru acțiuni și către începutul anului în ceea ce privesc sinteze pentru înțelegere, 

emoții și cunoaștere. Deci speranța în ceea ce se va întâmpla pe finalul lunii iunie este una care ne va 

dezamăgi. 

 
„Sf. Maria a lui Cleopa. Era soţia lui Cleopa şi verişoară a Maicii Domnului. Ea este mama celor 
numiţi “fraţii lui Iisus", Iacov, Iuda, Simeon şi Iosif. A urmat lui Iisus în timpul propovăduirii Sale. 
fiind martoră a pătimirii Mântuitorului. împreună cu Sfânta Fecioară şi cu Maria Magdalena. în 
duminica următoare răstignirii şi îngropării Domnului. împreună cu celelalte femei. Maria a lui 
Cleopa a mers să ungă cu arome trupul Celui mort. aflând de învierea Lui din morţi (Dicţionarul, 
p. 187).”[15] 

 

Foarte multe speranțe își vor pune oamenii în conjunctura zilei de 24 mai. Acum Venus se va 

afla într-o relație negativă și Junon arată că nu a suportat niciodată dominația planetei Pluton din 

zodia Capricorn, cea care impune reguli cu mare ușurință și le transformă în elemente de conduită 

sau în mode. Relația aceasta de careu pe care Venus din Berbec o are cu Junon aduce un element de 

revoltă care ar trebui să devină un element de eliberare. Nu se știe dacă schema aceasta ar putea să 

ducă la o eliberare, dar se știe că dacă în mijlocul lunii ianuarie au existat aceste idei, dacă anumite 

fapte au sugerat că este nevoie de revoltă, că este nevoie de o schimbare, de o transformare, chiar 

dacă aceasta este cumva absurdă, atunci zona pe care o explorăm în momentul acesta ar putea deveni 

foarte favorabilă, foarte permisivă acestora. În caz contrar, avem de-a face cu interacțiuni stranii, cele 

care discută foarte mult despre progres, dar îl prezintă pe acesta ca pe o realizare utopică. De 

asemenea, la fel cum se discută despre progres se discută și despre victorie, despre oameni mulțumiți, 

despre prosperitate sau despre fericire. 

Cei care nu sunt mulțumiți cu viețile lor vor avea acum ocazia să se prezinte față de comunitate 

prin ideile pe care le au, să facă o istorisire foarte interesantă despre traseul pe care l-au parcurs, 

despre viețile complicate pe care le au, despre faptele proprii, cele care se încadrează acum într-o 

schemă ce ar trebui să argumenteze nevoia de victorii. Cu toții suntem preocupați de ceea ce ne 

lipsește și, în consecință, victoria nu poate fi atribuită decât celui care a muncit din aproape în aproape, 

fără a invoca situații stranii. Elementul de normalitate este acum elogiat chiar dacă suntem într-o lună 

în care situațiile absurde par preferate de toată lumea. Asta înseamnă că momentul acesta cere 

împărtășirea conținutului și numai prin această formă de transfer se poate ajunge la progres, numai în 

felul acesta se poate spera într-o schimbare pozitivă pentru toată lumea, numai așa vedem cu ochii 

proprii că elementele cu care lucrăm sunt normale, firești, permise. 

Elementele rudimentare ale trecutului par să prindă în 24 mai o forță teribilă. Cerințele sociale 

vor fi înțelese altfel, în avantajul individului, ca și cum ele trebuie să se plaseze pe sine în centru. Se 

va întâmpla lucrul acesta lăudând faptele celorlalți, supraevaluând și faptele personale, ridicându-se 

în slavă, eliberându-se de opresiunea care până acum a fost plasată în zona responsabilităților 

profesionale sau a promisiunilor pe care individul în sine le-a făcut față de comunitate. 

Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi acum de progres decât trecând prin această parte îngustă a 

lucrurilor imorale, la ceea ce ar fi pentru un om echilibrat un element care l-ar compromite 

iremediabil. Există și o speranță în vibrațiile acestei zile, una firavă, una care se înfiripă doar la 

persoanele care au cultivat bunul simț și respectul față de oameni. Nu trebuie să uităm că din această 

perioadă începe să se formeze opoziția Soarelui cu Luna neagră, aspect care se va definitiva în luna 

următoare, când vom lucra cu sinteze prin putere, iubire și sensibilitate. Asta înseamnă că momentul 

acesta, care face trimitere la o victorie mai puțin ciudată, are această șansă de a atrage succesul prin 

mijloace nefirești, prin instrumente absurde, prin elemente care nu au fost considerate niciodată 
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absurde i care reușesc să supraviețuiască acestei luni. Dacă ratăm acest start, dacă împiedicăm această 

reușită să facă parte din patrimoniul personal luna viitoare nu vom mai avea ocazia. 

Apoi, pentru că în a doua parte a zilei Luna se va afla în relații pozitive cu Neptun, Junon și 

Pluton, putem considera că schema astrală a zilei de 24 mai ne cere o abordare nouă. Este adevărat, 

cerințele sociale sunt altfel orientate față de reperul principal al acestei perioade, adică mijlocul lunii 

ianuarie, dar și dorințele sunt altfel conturate și situația prezentă va fi încărcată de o altă semnificație 

decât era la începutul anului. Asta înseamnă că tensiunea de acum, cea care ne împinge către a ne 

revolta împotriva unor reguli ciudate, poate deveni un element de succes doar dacă revoluția aceasta 

nu se produce pur și simplu, ci urmărește înlocuirea unui element care, pe viitor, cel târziu la finalul 

lunii iunie, nu va mai putea fi folosit prin ceea ce va fi util atunci, nu va putea să se combine cu ceea 

ce va fi atunci prioritar. Așadar, dacă normalul de acum devine, prin contaminare, absurd, peste o 

luna, într-un mediu normal, el va fi absurd, chiar daca inițial a avut o calitate bună. Suntem însă într-

o lună în care situațiile absurde domină la tot pasul și ne va veni greu ca în această forță absurdă să 

ne separă de absurdul care ar trebui să ne definească. De aceea este important să facem trimitere la 

reguli perene cele legate de educație, bun-simț sau cunoaștere spirituală. 

 
„In seara zilei de 17 februarie 1920, un poliţist a găsit o tânără femeie ce avea în jur de 20 de 

ani într-un canal din Berlin. Cum aceasta refuzase să-şi dezvăluie identitatea şi să răspundă la 
orice întrebare despre motivele care păreau să o fi împins la sinucidere, a fost internată într-un 
azil psihiatric sub numele de Fraiilein Unbekannt („Domnişoara Necunoscută“). După ce s-a 
descoperit că suferea de „depresie“, tânăra a mărturisit în cele din urmă unei infirmiere că era 
marea ducesă Anastasia, cea mai mică dintre fiicele ţarului Nicolae al Il-lea al Rusiei şi ale soţiei 
acestuia, ţarina Alexandra. Tânăra a spus că era singura din familie care reuşise să scape 
masacrului din noaptea de 16 spre 17 iulie 1918 de la Ekaterinburg. Însă nu a fost singura care 
pretindea a fi supravieţuitoarea măcelului; aveau să apară şi alte Anastasii, şi chiar şi un Alexei, 
care s-a ivit în Polonia anilor ’60 declarând că întreaga familie reuşise să părăsească Rusia. Dar 
povestea femeii salvate de la înec la Berlin părea să fie cea mai plauzibilă. 

Unii dintre membrii, în mare parte sărăciţi, ai fostei familii imperiale ruseşti scăpaseră într-
un fel sau altul de epurarea bolşevică şi trăiau în Europa postbelică. Nu exista o metodă mai bună 
pentru a descoperi adevărata identitate a tinerei femei din Berlin, care acum îşi spunea Anna 
Anderson, decât aranjarea unei întâlniri cu pretinsele ei rude. Numai două persoane au fost de 
acord cu aceasta propunere: sora lui Nicolae, marea ducesă Olga, şi sora Alexandrei, prinţesa 
Irene a Prusiei. Când aceste doua mă tuşi nu au sprijinit afirmaţiile Annci Anderson, restul rudelor 
s-au situat pe aceeaşi poziţie. Până în 1928, 12 Romanovi şi trei dintre surorile nemţoaice ale 
Alexandrei au respins-o considerând-o impostoare. 

Însă Anna Anderson a continuat să aibă susţinătorii ei. Taciana Botkin, fiica doctorului 
familiei imperiale care fusese executat împreună cu aceştia, o văzuse ultima dată pe Anastasia în 
timpul arestului de Ia Tobolsk şi credea în povestirea Armei. Unul dintre fiii prinţesei Irene a 
întocmit o listă de întrebări la care numai Anastasia ar fi putut răspunde; răspunsurile Annei 
Anderson l-au convins. Mai târziu mama sa a recunoscut ca exista o asemănare izbitoare între 
Anastasia pe care şi-o amintea şi Anna Anderson. Peste câţiva ani s-a descoperit că marea ducesă 
Olga şovăise înainte de a o respinge pe Anna. 

Întâlnirea dintre Olga şi tânăra care pretindea a fi nepoata sa Anastasia a avut loc în 
octombrie 1925 într-un spital din Berlin unde Anna Anderson îşi revenea după un grav atac de 
tuberculoză. La despărţire, Anna a izbucnit în lacrimi; marea ducesa a sărutat-o promiţân du-i 
sa-i scrie: „Nu-mi dau seama de ce, i-a spus Olga unui însoţitor, dar inima îmi spune că mirifica 
este Anastasia.“ Până la Crăciun vizita a fost urmată de scrisorile afectuoase ale Olgăi. După o 
perioadă de tăcere, în ianuarie 1926, a urmat respingerea. Până în ziua morţii ei în 1984, Anna 
Anderson nu avea sa înţeleagă ce a determinat această schimbare de atitudine. 

În ciuda publicării cărţii sale, Eu suni Anastasia, Anna Anderson nu a putut explica 
convingător evadarea. Relatarea ei despre cum a supravieţuit nu numai gloanţelor, dar şi 
baionetelor, precum şi despre salvarea, ci de către un bolşevic care a devenit mai târziu iubitul ei 
părea, mai degrabă, ficţiune romantică decât fapt plauzibil. Filmul pentru care Ingrid Bergman a 
câştigat premul Oscar în 1956 nu a convins tribunalele vest-germane, care au decis în cele din 
urmă, după o lungă serie de procese între 1958 şi 1970, că pretenţiile Annei Anderson nu puteau fi 
nici dovedite, dar nici respinse.”[14] 
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Noi am mai văzut, în analizele pe care le facem aici că, spre exemplu, atunci când lucrurile ar 

fi trebuit să fie simple, ele nu se împlineau de la sine, ci exista un impuls personal, o motivație 

personală, de asemenea încadrată în schema pre dispozițiilor astrale, care le împlinea în modul acesta. 

Este și cazul zilei de 25 mai care, în raport cu trăsătura generală aplicată, va face în așa fel încât 

lucrurile să fie absurde, chiar dacă până acum nu au fost. Dorința de a demonstra că lucrurile sunt 

negative face parte din schema acestei zile, cea care va fi cu precădere vizibilă după ce Luna va intra 

pe zodia Gemeni, adică în a doua parte a zilei și când va transforma tot acest context într-o realitate, 

când va preschimba o presupunere în realitate. 

Vom fi foarte mult atrași către această zonă a acuzațiilor nefondate, vom înclina mult în a-i 

acuza pe ceilalți că participă la conspirații, că uneltesc ori că sunt împotriva idealului personal al celor 

bine intenționați în timp ce persoanele bine intenționate nu vor să facă nimic cu intențiile lor. Iată, 

din nou, o situație absurda! 

Prima parte a zilei va fi însă dominată de vibrațiile pe care le-am cunoscut foarte bine în 24 

mai și care făceau referire la succes, la victorie, la evoluție. Acum, se lucrează cu ceea ce a rămas, cu 

ceea ce nu s-a împlinit ca victorie sau ca evoluție, adică cu reziduuri. Cu alte cuvinte, ziua de 25 mai 

pare să fie o zi a reziduurilor care se ridică deasupra, precum gunoaiele, a puterilor care trebuie 

elogiate ca și cum ele sunt elementele de dominare, dragostea după acestea se coordonează oamenii, 

iar forțele universului țin cont de obstacolele individuale, de ideile înguste ale unor oameni care 

trăiesc intens aceste confuzii. Cu alte cuvinte, 25 mai pare să fie o zi halucinantă, o zi a visului care 

nu are legătură cu realitatea și din această cauză se poate transforma într-o zi a ghinioanelor, a luxului 

la care nu ajungem sau o zi a înclinațiilor către extravaganță care îl îndeamnă pe individ să renunțe la 

bunul simț, la obrazul subțire. Se întâmplă lucrul acesta pentru impulsul personal, cel care ar fi trebuit 

să împlinească o simplitate generală, este viciat. 

Cei care până acum au fost îngrijorați de condiția lor, care și-au programat ca la finalul lunii 

iunie să își etaleze toate calitățile, să arate că sunt buni, pricepuți sau cunoscători în domeniul în care 

excelează, vor avea un 25 mai încărcată de abuzuri. Nu ne referim aici la abuzurile pe care le suportă, 

ci la abuzurile pe care ar putea să le facă, ușor, simplu ca și cum persoanele cu care interacționează 

nu au nicio valoare. 

Judecând toată această situație, tot acest context, toată ecuația astrală aferentă zilei de 25 mai 

prin Luna nouă care se împlinește ca un ultim aspect al zilei se desprinde o singură concluzie: ar 

trebui să fim foarte responsabil în fața acestor situații absurde pentru că nu acestea ne definesc viața 

proprie, nu acestea trebuie să fie elogiate ca fiind elemente de normalitate, nu prin aceste elemente 

trebuie să ne facem simțită prezența. Puterea omului obișnuit are nevoie acum de bun simț, echilibru, 

de apel la obiceiuri nesănătoase, adică la ceea ce se consumă prin sextilul Lunii cu Chiron, primul 

aspect al zilei. Din nefericire, avem toate șansele ca în 25 mai să transformăm Luna nouă într-un altar 

al ciudățeniilor, într-o dovadă de desconsiderare, de abuz sau de risipă. Se întâmplă lucrul acesta, nu 

doar pentru că ne aflăm într-o lună în care ceea ce experimentăm este absurd, ci pentru că această 

întâlnire a Soarelui cu Luna se face sub razele opoziției cu Luna neagră. Așadar, oricât de mult am 

dori să credem în realizările zilei de 25 mai, ar trebui să avem viziune de ansamblu, să ne proiectăm 

evenimentele viitoare cel mult până la finalul lunii iunie, nu mai departe, dar, în primul rând, ar trebui 

să dăm dovadă de bun-simț, cu precădere în situațiile pe care nu am fost în stare să le gestionăm în 

mijlocul lunii ianuarie și care, prin reînvierea lor, ne dau bătăi de cap și acum. 

Cei care pot să facă lucrul acesta, cei care se pot ridica deasupra acestor nimicuri, pot deveni 

geniile care se ascund printre oamenii de rând, oameni superdotați care echilibrează energiile 

comunității, oamenii capabili să înfrunte marile furtuni ale vieții tocmai pentru că acestea nu au fost 

descrise în cărți, nu au fost prezentate la emisiunile de știri, au fost anunțate de vizionari sau 

clarvăzători. 

 
„Cereţi, mereu, de la alţii Inţelepciunea, bunătatea, cinstea... perfectiunea! Dar voi cum 

sunteţi? Nu vă Intrebaţi niciodată. Or, vedeţi, nu există mulţi oameni perfecţi în lume, Sindcă toti 
judecă în acelaşi fel: toţi aşteaptă ca ceilalţi să Se perfecţi, în timp ce ei pot rămâne aşa cum sunt. 
Dovada peste tot, Ia radio, la televiziune, în ziare, nu veţi asculta, nu veţi vedea şi nu veţi citi decât 
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despre oameni care îi critică pe alţii, îi acuză şi, în acelaşi timp, nu încetează cu justificări le. În 
viaţa zilnică se intamplă acelaşi lucru. Dar într-o Şcoală iniţiatică se întâmplă exact contrariul: 
învăţăm că adevărata muncă este de a se ocupa de sine însuşi, de defectele proprii, de greşelile şi 
lipsurile pe care le avem, şi îi Iăsăm în pace pe ceilalți.”[8] 

 

Următoarele zile de tranzit al Lunii prin zodia Gemeni, adică zile de 26 și 27 mai, ar trebui să 

fie zile de relaxare. În realitate sunt zile de expansiune, de implicare în evenimente sociale care să 

compromită statutul social sau imaginea persoanei respective obligând o să participe la o eroare. 

Tentația cea mai mare a zilei de 26 mai vine din faptul că ni se promite foarte ușor un succes. Succesul 

zilei de 26 mai nu este real, el vine ca un semn al unei mari tentații, adică opoziția Lunii cu Lilith, dar 

și ca expresie a nevoi de 

dreptate. Nevoia de dreptate, 

adică trigonul Lunii cu Jupiter, 

face referire aici și la 

ascensiune. Această 

ascensiune este cumva frânată 

pentru că Jupiter trece prin 

opoziția cu Venus și nu avem 

situațiile optime, nu avem 

norocul necesar ca această 

ascensiune să primească și 

suportul subtil, să primească 

șansa de care are nevoie un om 

care merge pe un teren nou. 

Apoi, în mijlocul zilei Luna va 

trece prin careul cu Neptun și 

segmentul acesta de 

neapartenență pare să aibă o 

greutate teribilă. Va fi mai 

puțin important că, spre seară, 

Luna va trece printr-un sextil 

cu Venus pentru că, oricum, 

aportul planetei Venus, în 

deciziile momentului, este unul 

bun. Cu alte cuvinte, ecuația 

astrală a zilei de 26 mai ne arată că drumul pe care mergem este foarte dificil. Poate ar trebui să ne 

consultăm mai bine cu cei care au înțeles corect perioada de tranziție pe care au parcurs-o de la 

începutul anului, poate ar trebui să ținem cont mai mult de dezavantajele acestei perioade prin 

raportare la o alta care ne este mai clară, pentru a nu face confuzii referitor la cea prezentă. Asta 

înseamnă că zona în care lucrează ziua de 26 mai se referă la o dimensiune misterioasă. Domeniul 

misterios cu care vom lucra acum se înscrie în marele mister al anului 2017, cel care face trimitere la 

sinteză și care ne vorbește despre combinații multiple, despre etapizare, despre nuanțare, despre ceea 

ce ar putea foarte ușor să devină nociv dacă nu-l luăm în considerare, dacă nu-l analizăm corect.  

Dacă oamenii se referă acum doar la putere, dacă au fost preocupați doar la acest aspect al 

vieții atunci plăcerile pe care le-au experimentat în aplicarea acestei dorințe de putere, în demersurile 

care ar fi trebuit să le îndeplinească solicitările, devin pietre de moară. Pentru acești oameni misterul 

este un element care inspiră teamă, care creează griji inutile, care îi sperie și nu le permite să evolueze. 

Relația aceasta rea a Lunii cu Neptun nu le vorbește acestor oameni, despre ascensiune, ci despre 

decădere, nu le povestește despre ce frumoasă este viața trăită prin liniște, ci le poluează psihicul cu 

gânduri rele, frici teribile, cele care, atunci când sunt pozitive, fac trimitere doar la o nedreptate pe 

care au experimentat și care se încadrează perfect în marile nedreptăți ale societății, cele care îi 

elogiază pe eroi, însă vedetele de acum nu vor fi niciodată eroi. 
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Avantajul special pe care îl lansează trecerea Lunii prin zodia Gemeni se referă la capacitățile 

de comunicare. Este într-adevăr o poziție foarte bună de care omul se poate folosi în această perioadă 

pentru a contrabalansa performanțele false. Aceste performanțe false sunt prezentate de oameni prin 

furt, prin imitație, prin atitudine false ce ar putea să fie încadrate în zona normală. Prin comunicare, 

prin schimb de experiență, prin viteză de reacție, adică prin ceea ce ne vine nouă acum din zodia 

Gemeni am putea să construim un întreg aparat de protecție împotriva acestor false performanțe. Nu 

de puține ori am avut ocazia să primim din zodia Gemeni o vibrație atât de frumoasă atât de rafinată 

și de profundă. În general semnul acesta susține, în palmaresul zodiacului, tendința de-a teatraliza, 

adică reprezintă ambalajul, fără a face referire la conținut. De această dată însă zodia Gemeni se ridică 

la înălțimea, face o mare figură și arată că este un element care nu-și merită eticheta de zodie 

superficială. 

 
„Medităm şi cântăm înaintea meselor, pentru a crea condiţiile necesare ca acest act al mesei 

să fie divin. Acele câteva minute de reculegere, ne permit să devenim conştienţi de importanţa 
gesturilor pe care le vom face, pentru a le putea stăpâni pe durata mesei. Astfel, vom reuşi să 
controlăm gândurile şi sentimentele. Cei care, în cele câteva momente de linişte, reatizează 
importanţa hranei şi a atitudinii pe care trebuie să o avem în timpul mesei, vor deveni, treptat, 
capabili să stăpânească toate situabile: căci ei pun în gesturile lor o supleţe, o armonie, o dulceaţă, 
o iubire extraordinară, ce se vor reflecta asupra lor aceasta, indiferent ce se va întâmpla, îi va 
apropia de Dumnezeu.”[8] 

 

Luna este elementul definitoriu al zilei de 27 mai, nu doar pentru că se află pe final de tranzit 

pe zodia Gemeni și început de tranzit prin zodia Rac, ci pentru ca întregul ansamblu al situației implică 

Axa Dragonului într-o configurație numită dreptunghi mistic. Pe fondul acesta, în care Soarele se află 

activ în fereastra opoziției cu Luna neagră, dreptunghiul mistic la care participă Luna pare să fie un 

element care ne eliberează de teama de greșeli, de grija că traseul pe care am pornit este eronat, de 

sentimentul că aceste senzații tari nu au legătură cu realitatea, ci sunt doar impulsuri create de dorința 

de victorie. Dezordinea momentului este însă obositoare. Schema aceasta ar putea să îi depărteze pe 

oameni de domiciliu, să te îndemne să fie răi, temători în fața schimbării, atrași prea mult de ceea ce 

este superficial adică să arate că momentul acesta este de fapt o cădere în gol, în situația în care ziua 

de 26 mai ar fi trebuit să fie o cădere. 

De altfel, ceea ce vom experimenta pe finalul tranzitului Lunii prin zodia Gemeni, adică în 

prima parte a zilei, este un element de succes, un element de victorie, de progres și de mare 

profunzime spirituală. De altfel, ceea ce trăim noi în această perioadă, cu toate că este absurd pentru 

conștiința omului comun, cu toate că este lipsit de logică pentru conștiința celui care vrea să evolueze, 

pentru că Marte și Saturn, planete aflate acum în opoziție, trimit raze pozitive către Axa Dragonului, 

arată că această problemă de întârziere sau de ambiție, această agresivitate a individului față de 

societate, pe de o parte, dar și cea a societății față de individ, de partea cealaltă, face parte dintr-o 

schemă de progres cu totul aparte, una unică la nivelul existenței. Asta înseamnă că momentul de 

final al lunii mai nu reprezintă doar o sinteză absurdă, ci o sinteză a ceea ce ni se pare nou că este 

absurd pentru că are echivalent în realitatea de acum, pentru că adună informații din toată viața, poate 

chiar din viețile anterioare. Această Axă a Dragonului care face trimitere la menire, dar și la sinteza 

experiențelor vieții anterioare, adună într-o formă compactă atitudine care am nevoie de un minimum 

de aprobare pentru a se transforma în mari realizări existențiale. 

Cu alte cuvinte, în schema acestei zilei de 27 mai vorbim despre putere, dar nu o putere care 

poate fi explicată sau demonstrată prin instrumentele acum, ci despre o putere care combate o 

dezordine mult mai mare, cea care depășește cadrul acestui an, 2017, anul sintezelor, dar care ar putea 

merge mult mai departe, înglobând un număr nedefinit de existențe. Intrând pe zodia Rac, Luna are 

nevoie, în a doua parte a zilei, să lucreze cu produse concrete. Din nefericire, nu se va întâmpla lucrul 

acesta acum, dar în 28 mai va putea printr-o mare presiunea, adică spre finalul zilei următoare, ea va 

trece prin opoziția cu Pluton ceea ce va fi o mare greutate pentru individ, o mare responsabilitate 

pentru conștiința individuală. Ceea ce se consuma acum se pare că prefigurează conflictul zilei de 28 

mai. În ceea ce privește viața privată există o legătură imperceptibil între cele două scheme astrale 
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aferente zilei de 27 și, respectiv, 28 mai. Ceea ce se consuma acum se face trimitere la necesitatea de 

a explora conștiința pentru a descoperi ceea ce ne îndepărtează de păcat, ceea ce ne îndeamnă să 

preferăm veștile proaste. Conștientizând cele două elemente contrare, cele care, puse împreună, par 

absurde, am putea ajunge la progres. 

Este greu de crezut că un om obișnuit, cel care nu are exercițiul lucrului cu instrumentele 

abstracte ar putea produce o asemenea schimbare. Asta nu înseamnă că experiența zilei de 27 mai nu 

este complicată. Cu toate acestea, avem nevoie de o maximă luciditate, de o putere teribilă pentru a 

transforma aceste atitudini periculoase în elemente banale. Ceea ce devine banal doar pentru că ni se 

pare că este periculos va fi încadrat în schemele astrale pe care le-am experimentat și în mijlocul lunii 

ianuarie și care, cumva, aveau legătură cu absurdul anului 2016, cel din care nu am înțeles mai nimic. 

Asta înseamnă că puterea personală, cea pe care am demonstrat-o de-a lungul multiplelor 

existențe, când conjuncturile astrale erau complet diferite față de ceea ce explorăm acum, este foarte 

importantă pentru expansiunea câmpului conștiinței, pentru a înțelege că misterul nu este ceva rău, ci 

bun. 

 
„Pe continentul american călătoriile cu avionul au început să devină populare începând cu 

1930, pentru că erau mult mai rapide, mai ales atunci când era vorba de traversarea unor munţi, 
cum sunt cei din America de Sud. Pasagerii care zburau pe deasupra ţinutului înalt din Peru puteau 
admira o privelişte extraordinară. Jos, pe platoul arid al deşertului Nazca, aflat la aproximativ 
400 de kilometri la sud de Lima, pe o suprafaţă de circ 320 kilometri pătraţi existau o multitudine 
de semne şi desene de o mărime considerabilă, cele mai multe dintre ele reprezentând animale şi 
forme umane, dar şi multe linii desenate aparent fără nici o logică. Localnicii ştiau că aceste desene 
s-au aflat acolo dintotdeauna, chiar dacă ele au devenit vizibile abia acum, după ce s-a putut zbura 
pe deasupra lor. Interesul pentru cercetarea acestor semne există şi acum; oamenii încă vor să afle 
ce reprezintă acele desene şi pentru ce se află ele acolo. Desenele sunt realizate din pietriş, pământ 
şi roci de diverse culori. Pentru că în zonă cad foarte puţine precipitaţii - plouă doar o dată pe an 
şi atunci apa nu ajunge la o adâncime mai mare de 2,5 centimetri - şi, de asemenea, efectul 
curenţilor de aer este minim, desenele s-au păstrat de-a lungul secolelor. Ele cuprind peste 100 de 
reprezentări grafice de animale şi plante, inclusiv maimuţe, păianjeni, păsări colibri şi chiar - deşi 
pare de necrezut - un cosmonaut. Mai sunt şi nenumărate linii drepte, pătrate, triunghiuri, forme 
trapezoidale şi tot felul de unghiuri ciudate. Nu par a avea o ordine şi o logică în privinţa direcţiei 
şi a mărimii, întinzându-se chiar pe lungimi de circa 14 kilometri. 

Cu peste 3000 de ani în urmă zona a fost locuită de un neam numit Nazca, - nişte oameni 
deosebit de talentaţi în tehnica olăritului, a ţesăturilor şi a arhitecturii. Pentru că reuşiseră să îşi 
pună la punct un sistem de irigaţii extrem de eficient obţineau recolte foarte bogate în pofida 
mediului neprielnic. Este greu de crezut că acest popor este responsabil de realizarea desenelor 
respective, mai ales că data executării lor nu se poate determina cu exactitate. Într-o localitate din 
apropiere, numită Cahauchi, la sud de platoul Nazca, s-au descoperit, în schimb, urme ale 
posibilelor case aparţinînd celor care au realizat desenele. Experţii sunt în măsură să afirme că 
majoritatea populaţiei Nazca sa refugiat din oraş din cauza unei serii de dezastre naturale, iar cei 
câţiva oameni care au rămas au fost alungaţi, sau chiar ucişi de conchistadorii spanioli. 

Dar, cum se explică realizarea unor astfel de desene care nu pot fi apreciate decât de la mare 
înălţime? Poate că cea mai faimoasă teorie este cea formulată de dr. Maria Reiche, care a încercat 
să facă legătura între desene şi cele mai importante constelaţii, acreditînd ideea că simbolurile 
animalelor de pe platoul Nazca sunt, în fapt, reprezentările acestor constelaţii. Însă această teorie 
prezintă serioase lacune, mai ales pentru faptul că desenele nu pot fi datate cu exactitate, ştiut fiind 
faptul că poziţia tuturor astrelor şi chiar a planetei noastre se schimbă în timp, deci harta cerească 
nu poate fi stabilită cu precizie. Dr. Maria Reiche a murit în 1998 şi a fost înmormântată în valea 
Nazca, zona pe care a studiat- o cu pasiune întreaga sa viaţă. 

În anii ’60, scriitori precum Louis Pauwels, Jaques Bergier şi cunoscutul Erich von Daniken 
au încercat să acrediteze ideea potrivit căreia desenele nu sunt altceva decât căi de rulare pentru 
navele vizitatorilor de pe alte planete. Alte teorii susţin că ar putea fi vorba de un calendar 
astronomic; după unii autori, anticii foloseau aceste desene pentru şi în timpul ceremoniilor 
religioase; alţii afirmă că indicau surse sbterane de apă. Unii experţi cred chiar că, înainte de a fi 
descoperite uneltele necesare pentru ţesut, liniile erau folosite pentru ghidarea oamenilor care 
ţineau fire, alcătuind astfel un fel de război de ţesut gigantic. Este interesant însă faptul că până 
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acum nu s-a dat nici un răspuns la întrebarea de ce au fost făcute desenele atât de mari încât să 
poată fi văzute numai de la înălţime. O teorie de-a dreptul uimitoare este aceea potrivit căreia 
civilizaţia Nazca a dat primii aviatori din specia umană, care au inventat balonul cu aer cald. 
Înţelegerea culturii Nazca este posibilă datorită descoperirilor arheologice, dar astăzi soarta 
desenelor de pe platorul Nazca este realmente în pericol. Din cauza intensificării activităţii şi 
traficului în zonă, desenele se degradează mult mai rapid. Agenţiile de publicitate amplasează 
panouri cu tot soiul de slogane; mineritul a luat amploare; activităţile industriale se dezvoltă şi 
ele; populaţia, pentru a-şi satisface nevoia de utilităţi (curent electric, apă curentă, comunicaţii 
etc.), a împânzit zona cu cabluri şi ţevi. Dacă adăugăm la toate acestea şi efectele fenomenelor 
naturale vom constata că riscăm să pierdem una dintre cele mai enigmatice şi misterioase 
moşteniri lăsate de strămoşii noştri înainte de a o înţelege. ”[7] 

 

28 mai ne ajută să ne pregătim pentru întâlnirea cu tristețea. Acum, din fericire, se împlinește 

un aspect bun, cel care primește suportul tranzitului Lunii prin zodia Rac, un aspect complicat în 

contextul acesta pentru că el este dominat de opoziția Lunii cu Pluton și cu Junon, aspecte care 

zdruncină încrederea în sine și aduce probleme de patrimoniu. Schema zilei de 28 mai se referă, de 

fapt, la ridicarea nivelului de percepție. Oamenii care sunt modești nu au nevoie să demonstreze și 

nici nu vor dori să facă lucrul acesta. Vor arăta că, în realitate, sunt obișnuiți cu lucruri foarte simple, 

cele care le sporesc înțelegerea și îi ajută să accepte binele. Prima parte a zilei va fi, astfel, dominată 

de forma aceasta de dreptate. Cu toate că pe 28 mai conține o ecuație astrală fericită, există două 

unghiuri care vor ridica nivelul de percepție și care îl pot ajuta pe individ să vadă dincolo de aparențe: 

sextilul Mercur-Neptun și sextilul Lună-Mercur. Asta înseamnă că trigonul acesta pe care Luna îl 

împlinește cu Neptun transformă toate aceste unghiuri într-o configurație numită triunghi minor ce 

are planeta Mercur drept focar. De mult timp nu am mai vorbit despre valorile pe care planeta Mercur, 

aflată acum în plin tranzit prin zodia Taur, le lansează celorlalți. Se pare că acum, pe 28 mai, avem 

parte de o experiență absolut esențială prin care puterea obișnuinței, obiceiuri frumoase, dorința de a 

trăi într-un mediu curat, de a renunța la compromisuri și de a privi lucrurile prin puterea lor reală 

devin elementele care definesc prezentul. 

Ceea ce este neplăcut din spațiul astral al zilei de 28 mai vine să reliefeze un accident. Apare 

încurcătura, oamenii nu se sincronizează pentru că unii vorbesc superficial alții profund, pentru că 

discută despre valori situate pe tronsoane diferite, că fac trimitere la termene diferite, că au așteptări 

nerealiste unii de la alții. Accidentul devine astfel un element care trebuie sa atragă atenția asupra 

unui pericol, nu cel care se consumă prin accidentul în sine, ci cel care ar fi trebui să se consume 

realitate, pentru că accidentul nu este marele pericol, ci doar îl anunță. 

Ieșim din această încurcătură ciudată prin respectul pe care-l avem față de comunitate, prin 

faptul că dorim să ne detașăm de compromis, să nu mai ținem cont de ceilalți, să nu mai fim atât de 

atașați de pasiunile lor, să nu mai fim atât de curioși față de ceea ce ar putea să-i compromită pentru 

a schimba calitatea relațiilor interumane și a nu mai suferi din dragoste, din dezamăgire sau din prea 

multă iritare. 

Schimbările radicale ale zilei de 28 mai sunt clar îndreptate împotriva modestiei. Modestia 

este pusă la colț pentru că zona aceasta în care activăm acum primește razele negative ale opoziției 

Soare-Luna neagră care elogiază această sfidare a bunului simț și a sentimentelor profunde, cele 

active de câteva zile în urmă. Prin acestea, elementele masculine devin dovezi dure, elemente care nu 

ar trebui explorate pentru că aduc probleme de sănătate, complică relațiile cu cei apropiați, aduc o 

percepție greșită asupra realității sau ne îndeamnă să cucerim ceea ce nu este folositor. 

Pe fondul acesta, în zona aceasta de aplicație a opoziției dintre Soare și Lilith, care urmează 

să se consume la grad perfect în luna următoare, opoziția Lunii cu Pluton care se consumă la grad 

perfect arată că răul cel mare de care ne temem este incomparabil mai mic față de răul pe care am 

putea să-l facem în momentul acesta prin evaluarea incorectă a situației. Problemele acesta de 

patrimoniu sau neînțelegerile pe care individul le preferă pentru a-și încurca semenii, pentru a fi mai 

puternici sau pentru a simula această putere devin elementele dureroase ale acestei perioade și sursele 

de compromis care ar putea să se întoarcă din drum. 
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Calitatea acestei zile va ridica astfel un mare semn de întrebare față de experiențele spirituale 

cu care ne-am lăudat acum, zi dominată, prin definiție, de sextilul lui Mercur cu Neptun adică de 

dorința de a înțelege natura ascunsa a lucrurilor, de a fi inspirați, de a acționa prin ceea ce este frumos, 

rafinat și constructiv. Până la urmă, vom vedea, va fi nevoie și de puțin aport personal, chiar dacă 

multe sunt generoase și din abundență pentru că un moment de neatenție face ca tot acest bine să se 

ducă pe apa sâmbetei. 

 
„O femeie între două vârste avusese un tată nemilos şi trecuse printr-un şir de tragedii în 

viaţa ei. Cu toate acestea, în loc să încerce să depăşească aceste tragedii, ea le-a folosit într-un mod 
subtil, văitându-se pentru a trezi compasiunea celor din jurul ei. Caracterul ei masochist a 
menţinut-o în postura de victimă, un rol pe care-1 învăţase de la mama ei. Atât mama ei, cât şi ea 
fuseseră supuse tiraniei tatălui ei şi formaseră, încă din copilăria ei timpurie, o „diadă de 
plângăcioase", unite astfel împotriva duşmanului comun, oferindu-şi alinare una alteia. 

In realitate, povestea pacientei era atât de îngrozitoare, încât, la o primă povestire, nu putea 
să nu trezească compasiune. Era încărcată de abuzuri fizice şi emoţionale, de obicei orchestrate de 
bărbaţii din viaţa ei. Totuşi femeia a tot bătut monedă pe nenorocirea ei, neputând renunţa la ea 
sau încerca măcar să o corecteze şi să-şi depăşească situaţia. 

Când i-a fost recomandat un terapeut de o prietenă de-a ei, şi ea terapeută, i-a spus şi lui 
povestea ei şi, ca toată lumea, şi el a fost la început mişcat de nenorocirea ei. Totuşi, după un timp, 
şi-a dat seama că o presa să-şi vadă pattern-ul repetitiv. 

— Ştiţi, i-a spus el într-o zi, păreţi aproape agresivă în a vă 135 păstra în postura de victimă. 
— Ce vreţi să spuneţi? a vrut ea să ştie. 
— Mă întreb dacă unei părţi din dumneavoastră nu-i face, de fapt, plăcere să fie victimă, 

dacă nu cumva vă hrăniţi din plăcerea de a fi victimă. 
— Să-mi placă să fiu victimă? s-a uitat lung la el, şocată. 
— Da, într-un fel asta cred că faceţi. Terapeutul a continuat să-i explice cum găsea ea plăcere 

în a fi victimă şi ea continua să se uite la el, fără să-i vină să creadă. Deşi interpretarea terapeutului 
era corectă, momentul în care i-a spus-o era total nepotrivit, în mod clar, nu era pregătită să audă 
ceea ce-i spunea el. Ca urmare, din acel moment, a început să se poarte diferit faţă de el; din tonul 
şi maniera ei de a se purta se putea deduce că se simţea jignită profund şi că prin interpretarea lui 
devenise şi el o altă persoană, un alt bărbat care o victimizase. Cei doi s-au blocat într-o luptă: ea 
a început din ce în ce mai mult să-l facă să se simtă vinovat si el a reacţionat devenind din ce în ce 
mai defensiv, reiterându-şi interpretarea şi refuzând să renunţe la ea. Ea avea un stil plăcut, subtil 
de a-1 face să se simtă o brută insensibilă, lipsită de compasiune pentru suferinţa ei. 

La rândul lui, el adopta un ton exasperant, de superioritate faţă de ea. 
Metoda pacientei de a-i induce complexul vinovăţiei i-a trezit terapeutului sentimente 

puternice de furie faţă de mama sa. Avusese o mamă care acţionase aproape în acelaşi mod ca 
pacienta, în loc de obişnuitele „O să-mi iau lumea-n cap" şi „O să mor de inimă rea", mama sa îl 
făcuse să se simtă vinovat în acelaşi mod ca pacienta — printr-o blândeţe subtilă, acuzatoare, care-
1 înfuria întotdeauna. S-a comportat şi cu pacienta tot ca şi 136 cu mama sa — recurgând la o 
atitudine defensivă prin care o trata subtil cu superioritate.  Într-un final, lupta pentru putere a 
luat sfârşit când pacienta a sunat-o pe prietena care-i recomandase acest terapeut şi i-a cerut să 
intervină. Prietena ei l-a ajutat pe terapeut să-şi conştientizeze contratransferul şi el a fost în stare 
să recupereze relaţia într-un mod care i-a permis să se retragă din lupta pentru putere şi să 
manifeste compasiune pentru pacientă. Din momentul în care a lăcut asta, a putut să o ajute să 
treacă de pattern-ul ei ma-sochist şi să facă nişte schimbări pozitive în viaţa ei.”[11] 

 

Poate nu ar trebui să ne temem de eșec atât de mult precum o vom face în ziua de 29 mai. 

Teamă aceasta de eșec este și o dovadă de tristețe, de neîncredere sau de neputința în a explora o 

problemă de conștiință. Am văzut de-a lungul acestei luni că misterul este întotdeauna un element 

negativ și că explorarea sa ajută să subliniem ceea ce este important pentru a descoperi calități 

personale, abilități sau poate chiar fericirea pe care o căutăm de mult timp. Înțelegerea acestor 

elemente complexe, acceptarea binele celuilalt oferă vieții particularități cu care nu am mai lucrat 

până în momentul acesta. 

În felul acesta, 29 mai ar putea să ne aducă o problemă de respect, dar una pusă într-un context 

în care respectul să nu fie apreciat prin niciun mijloc, să nu fie recunoscut, să nu fie tolerat, să nu 
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primească acceptul celorlalți pe motiv că în prezent trecem prin perioade complexe, trăim vremuri 

foarte dure. 

Opoziția aceasta a lui Marte cu Saturn este un element pe care noi îl trăim intens de ceva 

vreme, dar în contextul de acum capătă o notă complet absurdă. Deși știu că nu e bine, oamenii vor 

fi atenți mai mult la tensiunile pe care le explorează decât la faptul că aceste tensiuni arată că există 

multe probleme acumulate în timp, există multă tristețe argumentată prin evenimentele trecute care 

se curăță acum prin episoadele încordate pe care le parcurgem. Este adevărat, pentru că sintezele lunii 

mai sunt cele absurde, și opoziția aceasta a lui Marte din Gemeni cu Saturn retrograd din Săgetător 

va deveni celebră printr-o situație absurdă, printr-o întârziere sau printr-o rănire pe care individul o 

trăiește cu maximă implicare. În egală măsură se va preocupa de faptul că nimic din lucrurile acestea 

nu trebuie să rămână în posteritate. Cu alte cuvinte, e rău, îl facem și mai rău, dar nu trebuie să știe 

nimeni, nu trebuie să rămâne urme adânci, nu vrem să ne amintim pe mai departe despre asta. Pentru 

că atât Marte, cât 

și Saturn fac 

unghiuri foarte 

frumoase cu Axa 

Dragonului, toată 

această tensiune 

este un element 

de evoluție cum 

rar ne-a fost dat să 

întâlnim. Pentru 

că prima parte a 

zilei, în special 

când se atinge 

această opoziție 

perfectă între cei 

doi malefici, este 

dominată de 

trecerea Lunii 

prin zodia Rac, 

cea care de 

fiecare dată poartă amprenta opoziției pe care Luna o trimite către Pluton, chiar și atunci când nu se 

află în fereastra unghiului, face din schema aceasta una încărcată de o valoare emoțională absolut 

fabuloasă. 

În felul acesta, schemele astrale aferente momentului devin reprezentative prin tristețe. 

Tristețea îl poate duce pe cel profund către cunoaștere spirituală, iar pe cel superficial către o 

înțelegere asupra a ceea ce a trăit în ultimele luni, nu doar aferent acestui an. Se va pune astfel 

problema ca situația de acum să fie privită cu luciditate, că doar nu este prima dată, nu ne întâlnim 

doar acum cu această problemă a lucidității. În plus, în momentul de față ea va fi încadrată în ceea ce 

numim generic duritate. Duritatea va fi regăsită în compasiune în așa fel încât aceasta să nu se poate 

exprima și din ecuația astrală aferentă zilei de 29 mai să ne rămână doar problemele. Nu ar fi corect 

față de sine, față de destin, n-ar fi corect nici față de sinceritatea unui om care vrea cu adevărat să 

evolueze, oricât de multe probleme am avea, să nu rămânem cu această impresie negativă când acum 

lucrurile ar putea fi transformate în mari realizări. Va trebui însă să fim foarte lucizi, să punem 

accentul pe organizare, să nu neglijăm elementele de memorie, să nu exagerăm lecțiile acestea care 

au fost pierdute prin minte, care au fost libere să-și aleagă propriul punct de vedere și care s-au impus 

până acum prin neprevăzut. Neprevăzutul de altădată se transformă acum în obstacol ce poate fi 

depășit. Deși, în general, opoziția lui Marte cu Saturn este un element foarte dur și rău, acum, prin 

impactul Axei Dragonului totul se transforma în înțelegere, toate lucrurile rele au rost, au înțelegere 

și au și finalitate. Dacă alegem să ne pierdem cu firea, să fim, după cum ne va spune în a doua parte 

a zilei trecerea Lunii prin zodia Leu, prea pătimași, prea egoiști și prea risipitori, atunci schema 
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aceasta pozitivă se va volatiliza, poate nu pe moment, dar cu siguranță în următoarele decade ea va 

trece ca un element minor de care nici măcar nu ne vom mai aminti corect. Așadar, mulți vor crede 

că pericolul major al zilei de 29 mai nu este duritatea a ceea ce trăim, ci tendința de a considera că 

vremurile acestea au nevoie de ridicol, de sfidare, de ironie, au nevoie de puțină bătaie de joc pentru 

a trece peste ele. Nici că se putea ceva mai greșit! 

 
„INSOLAŢIE  
Daca mă expun prea mult timp la soare, risc să fac o insolaţie, care se va manifesta prin 

arsuri de piele şi o încălzire a corpului, care reprezintă creşterea temperaturii corpului în centrii 
nervoşi. Fie că s-a produs din neatenţie (am adormit la soare) sau din cauza unul calcul greşit a 
timpului de expunere sau din orice alt motiv, trebuie să trăiesc o culpabilitate din moment ce mă 
'pedepsesc' astfel. Dacă sunt în vacanţă pot să mă întreb dacă cred că merit cu adevărat acea 
vacanţă. Pielea este legată de ceea ce trăiesc în interiorul meu şi ceea ce trălc30 în exterior. Este 
posibil să trăiesc o frustrare legată de conştientizarea faptului că, viaţa mea exterioară nu este tot 
timpul aşa cum aş vrea eu să fie în interiorul meu. Intensitatea insolaţiei sau a încălzirii indică 
importanţa unei anumite forme de disperare pe care o simt Soarele fiind simbolul tatălui, 
înseamnă că încerc să caut, inconştient, prezenţa adevăratului meu tată, pe care îl percep distant 
sau care ml-a lipsit când eram copil. Tatăl având de obicei rolul autorităţii, este posibil ca în 
prezent, să am tendinţa de a îmi ceda puterea, autoritatea mea, în mâinile altcuiva. Este posibil să 
mă simt frustrat, deoarece mă simt la cheremul evenimentelor exterioare. Caut Iubirea (cu 
majusculă) în exteriorul meu şi o asociez mai ales cu sexul. Trebuie să învăţ să descopă această 
Iubire în interiorul meu, în toate aspectele personalităţii mele, pe care de multe ori încerc să le 
ascund, să le neg. Mă distrug în loc să am grijă de mine. Am încredere mare în ceilalţi şi prefer să 
îl urmez decât să fiu cu responsabil de mersul lucrurilor. Frica mea este mai mare decât 
sentimentul meu de neputinţă şi decât frustrarea mea. De aceea prefer să rămân inactiv. Mă 
devalorizez des, mă consider prea urât, prea gras, insuficient de inteligent, pe scurt, mă pedepsesc 
singur. Acest lucru poate să amplifice criticile pe care le primesc de la ceilalţi. Am tendinţa să 
acţionez compulsiv, deoarece frustrarea mea este mare. Modalitatea mea de protecţie faţă de 
durere, atât fizică cât şi emoţională, este izolarea. 

Acccpt să îmi dezvolt respectul faţă de mine, să recunosc rine sunt, să mă apreciez la 
adevărata mea valoare. Îi cer vieţii să mă ajute să apreciez lucrurile frumoase pc care mi le oferă. 
Voi străluci mai puternic şi nu voi mai avea nevoie ca "soarele să mă ardă" pentru a-mi aminti să 
mă poziţionez ăn viaţa mea.  

Accept si îmi recapăt puterea Accepţi* faptul că soarele de care am atâta nevoie, se găseşte 
în inima* mea, mă încălzeşte şi mă linişteşte în momentele cele mai dificile ale vieţii melc.”[5] 

 

Grija față de ziua de mâine ne va afecta atitudinea pe care ar trebui să o adoptăm în ziua de 

30 mai. Vom încerca prin relația bună pe care Soarele din Gemeni o va avea cu Luna din Leu să 

trecem dincolo de cuvinte, să ne impunem ca atitudine, să fim puternici, curajoși și deschiși, să nu 

considerăm că o nervozitate de moment ar trebui să fie definitorie pentru planurile de viitor, dar să o 

arătăm pe aceasta cu implicare. Există și o latură frumoasă a zilei de 30 mai pentru că ea ne îndeamnă 

să vorbim despre defecte, să scoatem în evidență ceea ce nu a funcționat din relațiile în care am crezut 

și pe care le-am considerat definitorii în ultima perioadă. 

Marea problemă a zilei de 30 mai este aceea de a cădea pradă tentației de a pune într-un mesaj 

general o nemulțumire personală. Este posibil ca o ușoară nervozitate să ne îndemne să creăm situații 

sociale care să fie foarte periculoase pentru ceilalți, dar să nu ne preocupe lucrul acesta, să nu ne 

intereseze că durerea este mare pentru ceilalți pentru că această nervozitate trebuie să personifice 

nemulțumirea personală pe care o avem față de o anumită persoană. Lucrurile acestea devin foarte 

bizare pentru că Mercur din Taur, despre care știm că patronează gândurile ascunse, dorințele 

neîmpărtășite, se află acum într-o relație de trigon cu Junon retrograd, de asemenea, semn de 

incapacitate de a crea relații de durată. 

Unul din elementele cele mai dificile ale zilei de 30 mai se pare că reeditează un accident care 

este provocat de o nervozitate ce nu poate fi ținută sub control. Acest accident este programat a se 

consuma în a doua parte a zilei, dar el este construit, creat, atras din aproape în aproape prin toate 

evenimentele care se consumă în prima parte a zilei. Așadar, teama de eșec pe care toți oamenii o vor 
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arăta în prima parte a zilei se poate transpune la un moment dat într-o mare încărcătură emoțională 

ce, atunci când se descarcă, produce un eveniment foarte trist, periculos sau foarte rău. 

Cu alte cuvinte, ziua de 30 mai se adresează cu precădere dezvoltării personale. Nu se poate 

anticipa, însă, ce va face omul care își va 

petrece timpul prin dușmănii, plângându-

se de milă, visând la realizările care nu 

sunt accesibile, care nici măcar nu-i sunt 

pe plac, dar le vrea pentru că le vede la 

alții, chiar dacă nu au logică. Relația 

aceasta de sextil dintre Lună și Jupiter 

retrograd, ce ar trebui să devină un 

element definitoriu într-o configurație 

numită triunghi minor și, pe baza acestui 

înțeles legat de dreptate, de înțelegerea 

încărcăturilor pe care le parcurgem acum 

să descoperim care este sensul pericolelor 

sociale, adică rostul configurație numită 

vapor, cea definită de planetele indicate 

mai sus împreună cu Soarele, astrul care 

ridică un mare semn de întrebare față de 

un context mult mai larg, acela ce se 

referă la întregul an 2017, anul sintezelor, 

sau la întreaga existență. Planetele acum 

sunt împrăștiate peste tot în zodiac, semn 

de risipă, de consum suplimentar, de 

enervare fără rost sau de dezvoltare care 

nu are perspectivă. Ceea ce învățăm 

acum, pentru că această relație de trigon 

între Mercur și Junon face referire și la 

educație, nu ne va folosi foarte mult pe 

viitor. De altfel, acesta este un element 

care ar putea defini în mare parte schema 

astrală aferentă ultimei decade a lunii 

mai. O ușoară nervozitate poate transforma toată înclinația aceasta spre studiu într-o mare încurcătură, 

amestecând cifrele, încurcând cărțile pe care trebuie să le învățăm, schimbând cuprinsul, modificând 

programul de pregătire. Pentru a trece peste acest impediment avem neapărat nevoie de condiții 

normale pentru dezvoltare, iar aceste condiții normale nu vin din invocarea conflictelor pe care le-am 

parcurs în mijlocul lunii ianuarie, ci din invocarea situațiilor normale pe care le-am experimentat la 

momentul acela. Visul de a reuși împotriva celorlalți poate transforma un individ studios și frumos 

prin gânduri într-o persoană respingătoare. 

 
„Oamenii nu vor găsi la problemele de dragoste soluţii decât după ce-şi vor schimba maniera 

de a privi lucrurile. Cauza tuturor dezordinelor  este că bărbaţii n-au învăţat niciodată cum să 
preţuiască femeile, nici femeile pe   bărbaţi. Dacă bărbatul considera femeia ca pe o femelă, ca  un 
obiect al plăcerii, îi va determina deja comportamentul şi va fi obligat să găsească o ieşire tuturor 
tendinţelor sale inferioare. Dar dacă o consideră că pe o divinitate, va avea o altă influenţă asupra 
ei. Iisus spunea: "Să se facă după credinţa ta". Da, modul nostru de a considera lucrurile sau 
fiinţele îi face să fie într-un fel sau altul; este ceva magic. Dar n-a fost explicat niciodată acest lucru. 

 Să nu sperăm că vom schimba forma dragostei noastre până nu schimbăm modalitatea de 
a considera pe cel  sau pe cea care este obiectul dragoastei noastre. Dragostea este dificil de a o 
schimba, dar dacă modificaţi modul vostru de a vedea o fiinţă şi automat acţionaţi asupra voastră, 
asupra sentimentelor, tendinţelor, manifestărilor voastre. 

 Astfel acţionez eu, considerând femeia ca pe o divinitate. Veţi spune: “Biet  bătrân, cât 
sunteţi de departe de adevăr: Dacă aţi şti numai ce este femeia ! Şi credeţi că eu nu ştiu? Dar nu 
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vreau să mă gândesc la asta. Nu mă interesează ce este sau ce ar putea fi ea în regiunile inferioare. 
Ceea ce mă interesează este ce poate ea reprezenta în planurile celeste că scânteie divină, că 
reprezentanţă a Mamei Divine, că poezie ca frumuseţe. Şi voi, deasemenea, trebuie să vă schimbaţi 
concepţiile . Bărbaţii trebuie să-şi schimbe părerea pe care o au despre femei şi femeile despre 
bărbaţi, dacă nu, porţile evoluţiei lor vor fi închise şi nu vor face nici un progres . Pentru femeie, şi 
bărbatul trebuie să fie divinitate...Decurge din aceasta o mare diferenţă de atitudine după cum 
considerăm fiinţele umane ca pe ansambluri de molecule şi de atomi sau ca pe suflete şi spirite. 

 Dacă un bărbat şi o femeie vor să manifeste adevărata iubire şi să cunoască adevărata 
fericire, eliberare, ei trebuie întotdeauna să se considere reciproc ca reprezentanţi ai Tatălui Ceresc 
şi ai  Mamei Divine.  Dacă nu, bărbatul va îmbrăţişa pe femeia să, va îmbrăţişa şi slăbiciunile ei şi 
limitele ei, nu va aştepta ceva superior de la ea, ceva măreţ, ceva pur, şi iubirea lor va avea un 
sfârşit. Trebuie deci să existe o altă înţelegere: că bărbatul să considere femeia ca pe o 
reprezentanţă a Mamei Divine şi că femeia să considere pe bărbat ca pe un aspect al Tatălui Ceresc. 
Prin  aceasta manieră de a se considera, ei intră în legătură deja cu ceva superior lor şi fiecare 
dintre ei devine ceva mai mult decât un iubit sau o iubită şi ţin în sufletul, în inimă, în braţele lor 
ceva din imensitate, şi din această imensitate curg raze, curente de o natură mai subtilă. 

Atunci îngerii, spiritele divine, spiritele naturii, vin să aducă forţa lor şi bucuria lor acestor 
două fiinţe care se exprimă în cel mai frumos limbaj al creaţiei, limbajul dragostei, al iubirii 
nelimitate.”[9] 

 

Abia în ultima zi a acestei luni ne dăm seama cât de complicate au fost situațiile pe care a 

trebuit să le parcurgem de-a lungul acestei luni. Acum, adică în noaptea de 30 spre 31 mai, avem de 

parcurs sextilul dintre Marte și Uranus, împlinirea acestui unghi la grad perfect ceea ce va însemna 

pentru foarte mulți descătușare acelor energii care au fost până acum ținute captive, care nu au fost 

luate în considerare și care au reprezentat o veritabilă teamă față de acțiunile directe, față de critică 

sau față de succes. 

Succesul ultimei zile a lunii mai ridică o mare problemă de integrare. Acum Mercur se află în 

trigon cu Pluton, imediat ce a lăsat în urmă trigonul cu Junon. Ambele elemente astrale ce se află 

acum în plin tranzit prin zodia Capricorn, adică Junon și Pluton, se află în mers retrograd, ceea ce 

arată că problemele pe care vrem noi acum să le reparăm cu maximă urgență sunt, de fapt, problemele 

societății și noi le abordăm greșit. Exista această grijă a lucrurilor neîmplinite, grijă a problemelor 

care fac referire la un alt sector de grup sau de epocă pe care, chiar dacă l-am rezolva, nu le-am putea 

folosi la nimic. Există, astfel, o mare durere în ultima zi a lunii mai cea a neîmplinirilor bazate pe 

situațiile absurde. Nu doar în această zi, ci și în alte zile aferente acestei luni, descoperim că lucrurile 

grave pe care nu le înțelegem, pe care nu le acceptăm le amânăm cu prea mare ușurință, le evităm sau 

le punem pe seama celorlalți. Această problemă personală devine prin sextilul lui Marte cu Uranus o 

problemă de integrare. De altfel, schema aceasta aferentă zilei de 31 mai ne face atenți la lucruri 

foarte frumoase ale vieții pe care să vrem să le punem în aplicare dar să nu primim acceptul 

comunității. Dacă avem impresia că aceasta este o situație absurdă atunci ne înșelăm amarnic pentru 

că aceasta este doar o situație greu de înțeles și de acceptat, cu toate că are logică, are conținut, ea 

poate fi explicată și, în plus, poate fi și reprodusă pe viitor, dar ne lipsește acum elementul 

comunicare. 

Cei care vor să folosească la maximum energia astrală aferentă zilei de 31 mai vor simți nevoia 

să muncească. Nu ca este ceea ce înnobilează sau creează multiple șanse celor care vor acum să se 

facă remarcați. Pentru acești oameni o situație complicată nu devine o pierdere de vreme, pe aceștia 

evenimentul trist nu-i prăbușește, iar problemele celorlalți pe care le află conjunctural nu devin 

elemente de gândire negativă. Cu alte cuvinte, ceea ce este trist nu va fi proiectat în viitor, ci va deveni 

un element de conștientizare, de adâncirea într-o zonă a relațiilor interumane care devin promițătoare 

prin sinceritate, nu prin secrete, nu prin compromis. Situația favorabilă de acum ne ajută să ne 

dezlănțuim, să ne eliberăm de acele sentimente copleșitoare care au fost foarte greu de suportat tocmai 

pentru că ni se păreau absurde. 

Asta înseamnă că prin conjuncturile stranii ale ultimei zile ale săptămânii încercăm să învățăm 

ceva nou din viață, din decepții, din încercări sau din probleme. Am putea încadra aici și afacerile, 
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interesul pentru acumulări suplimentare, pentru consolidarea patrimoniului sau pentru corectarea 

emoțiilor care până acum nu au fost clare. 

Pentru că această relație frumoasă pe care Marte și Uranus o împlinesc acum, dar care nu 

poate fi separată de contextul general, ne vorbește despre comunicare și despre explorarea funcțiilor 

psihice la un nivel foarte înalt, am putea spera ca aceste lucruri grave care sunt amânate acum, poate 

chiar spre finalul lunii iunie, să fie încadrate la un moment dat într-o conjunctură și să beneficiem de 

circumstanțe atenuante, de norocul celorlalți, de șansa pe care un element viitor, maturizat prin ceea 

ce se va întâmpla din momentul acesta până atunci, ar putea să o aibă. 

Senzațiile stranii sunt acum la marea artă și revin prin concursul unghiurilor pozitive ce se 

consuma acum, prin plăcerea de a ne bucura de ceea ce credem că este cel mai frumos și mai ușor de 

obținut. Nu trebuie să uităm însă că în a doua parte a zilei de 31 mai Luna se va afla în conjuncție cu 

Capul Dragonului și toată această schemă de-acum se va proiecta într-un registru spiritual, adică va 

contribui la sănătatea morală, psihică sau chiar la cea spirituală pe care le vom explora în următoarele 

patru săptămâni. Dacă ne vom preocupa prea mult de decepții nu vom învăța decât cum să le evităm 

pe viitor, dacă ne vom preocupa de bucurii atunci vom trezi acel simț care le recunoaște foarte ușor. 

 
„Calinic Cernicanul (1787-1868), călugăr la mănăstirea Cemica, egumen al aceleiaşi 

mănăsţiri si episcop al Episcopiei Râmnicului S-a născut la 7 octombrie 1787, în Bucureşti, într-o 
familie de creştini înstăriţi Mama sa se va călugări la mănăstirea Pasărea si va deveni 
schimonahia Filofteu. La vârsta de 20 de ani, se retrage la mănăstirea Cernica, unde se va 
evidenţia prin ascultarea necondiţionată, viata de post, rugăciune si sărăcie de bunăvoie. Este 
primit în rândul monahal în 1808, iar în 1813 este hirotonit în treapta de preot. Datorită meritelor 
sale deosebite este ales stareţ al mănăstirii Cernica. Va conduce această mănăstire până la 15 
septembrie 1850, când va fi ales episcop al Râmnicului-Noului Severin. S-a stins din viată la 11 
aprilie 1867 la mănăstirea Cernica, unde s-a retras, asteptându-si sfârşitul obştesc 

In timpul şederii sale la mănăstirea Cernica Sfântul Calinic a ridicat acest aşezământ 
monahal la un nivel superior de trăire spirituală, aducând un suflu nou în tradiţia monahală din 
Biserica ortodoxă română, cunoscut sub denumirea „spiritualitate de Cernica”. Cunoscută ca 
„spiritualitate integrală", această spiritualitate cernicană îmbină asceza cu opera de binefacere, 
rugăciunea si trăirea în Hristos, viata de contemplaţie, cu grija față de aproapele, cu viata 
practică. Tradiţia monahală cernicană are fără îndoială legături cu tradiţia isihasta paisiană din 
Moldova si Tara Românească si cea atonită pe care Sfântul Calmic le-a cunoscut în mod nemijlocit. 

Ca episcop, a rezidit centrul episcopal căzut m paragină, a organizat un Seminar teologic 
si a înfiinţat o tipografie diecezană, publicând cărţi liturgice, de zidire sufleteasă, dar si diverse 
însemnări referitoare la unele evenimente de seamă din istoria tării. Totodată a contribuit la 
refacerea vieții monahale în eparhie, prin reconstruirea unor mănăstiri din cuprinsul eparhiei sale 
De la Sfântul Calinic ne-au rămas si o suma de scrieri personale, cum ar fi însemnări cu privire la 
Revoluţia din 1821.”8] 

 

Cea de-a treia decadă a lunii mai ne atrage atenția asupra a ceea ce ne întârzie, ne uzează, 

asupra lucrurilor care par de actualitate, dar de fapt ele sunt foarte periculoase pentru că nu mai pot fi 

folosite în evenimentele viitoare, chiar dacă în spațiul acestei decade își găsesc un rost bine definit. 

Am avut parte de-a lungul acestei decade de experiențe foarte stranii, unele dintre ele care au reprodus 

scheme vechi, legate de revoltă, de uzură, de deficitul de înțelegere sau de rușine. Toate acestea, 

înglobate într-o structură nouă, au transformat evenimente neobișnuite în extravaganțe greu de înțeles 

pentru comunitate. În realitate, ultima decadă a lunii mai reprezintă impulsul spre a face un salt cu 

totul și cu totul spectaculos. Relația aceasta negativă dintre Marte și Saturn, în situația în care fiecare 

dintre acești doi protagoniști trimite raze pozitive către Axa Dragonului, este un semn de progres 

spectaculos care se obține prin înțelegerea durerii. Pentru că această raportare la marele context astral 

al anului 2017 se produce într-o lună în care sintezele absurde sunt la mare căutare înțelegem de ce 

acest interval ar putea fi una dintre cele mai complicate, mai enervante, mai dureroase și mai încărcate 

de succes decade de peste an. 
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În consecință, luna mai ne aduce în fața unor sinteze absurde pe care, peste ani, nu le vom mai 

vedea ca fiind absurde, ci le vom încadra într-o schemă corectă, constructivă și față de acestea vom 

avansa teorii care ar putea să ne transforme în mici înțelepți. Elementul definitoriu al acestei luni 

reprezintă, din capul locului, ceea ce se va întâmpla în ultima decadă. Deși trigonului Saturn cu 

Uranus, de pe finalul celei de-a doua decade, arată că suntem într-o perioadă de transformare cu totul 

aparte, zona practică, elementul care ne va duce foarte sigur către succes ține de opoziția lui Marte cu 

Saturn pentru că această relație dintre malefici, în etapă intermediară, schimbă răul în bine. Ceea ce 

poate face această opoziție nu va putea face, în acest stadiu, trigonul Saturn cu Uranus. Desigur, 

impactul trigonului dintre Saturn și Uranus în cadrul ciclului transformărilor arată că, de fapt, în 

partitura aceasta ele vor avea și o personală ce trebuie abordată până în a doua decadă a lunii 

noiembrie când se va împlini al doilea trigon între Saturn și Uranus de pe faza descendentă a acestui 

ciclu. Cu alte cuvinte luna mai, cea care lucrează cu sintezele absurde, este o mare vedetă a anului 

2017.  
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1477 – Bătălia de la Nancy:  Carol Temerarul,ducele 

Burgundiei  între 1467 și 1477, este ucis, iar Burgundia 

devine parte a Franței. 

 919 – Simion ocupă Tracia și Grecia. 

 1455 –Guttenberg tipărește Biblia de la Meinz, cu 42 de 

rânduri. 

 1557 – Inventarea semnului “egal” (=) de către 

matematicianul englez.  Robert Recorde. 

 

 

O CARTE 
RETRAGERE FĂRĂ GLORIE de Shahan Shahnoor  

„Retragere fără glorie a apărut prima oară în cotidianul parizian Haratch, iscând proteste violente din 
partea cititorilor, majoritatea armeni. Criticii lui Shahnoor au acuzat ceea ce ei au considerat a fi natura 
pornografică a romanului, distorsionarea valorilor armene și tonul defetist, predominant în descrierea diasporei 
armene. Autorul, în vârstă de doar douăzeci și șase de ani la acea dată, aproape că și-a pierdut un ochi într-o 
încăierare cu furioșii săi conaționali. 

Pentru oricare din cititorii de astăzi, motivul acestui scandal este greu de înțeles. Bedros este un tânăr 
armean care-și câștigă existența lucrând la Paris ca fotograf monden. Așa cum se obișnuiește în cercurile 
artistice, el își schimbă des prietenele, toate fiind actrițe, fotomodele sau cântărețe. Ritmul acesta trepidant este 
întrerupt când în viața lui intră două femei: Madame Jeanne, sau Nenette, femeia pe care o iubește, și mica 
Lise, fata care se îndrăgostește de el. Prins în mrejele specific pariziene ale uneia și atent să cruțe inocența 
celeilalte, Bedros revine la ego-ul său autentic, maiorientalîn pasiune și profunzime. 

Deși ocupă cea mai mare parte a narațiunii, povestea de dragoste funcționează ca fundal pentru soarta 
exilaților, rupți de existența lor anterioară și de familii. Treptat, individualitatea lor noneuropeană și națională 
cedează presiunilor asimilatoare ale sofisticării europene, până când din ea nu mai rămâne decât patriotismul 
de cafenea.” (MW) [16] 

 

UN FILM 
4 LUNI, 3 SĂPTĂMÂNI ȘI 2 ZILE (2007) - Regia Cristian Mungiu  
Otilia şi Gabita împart aceeaşi cameră într-un cămin de studenţi. Sunt colege 
la o universitate dintr-un mic oraş din România, în timpul ultimilor ani de 
communism. Otilia închiriază o cameră dintr-un hotel ieftin. După-amiaza se 
vor întâlni cu un anume domn Bebe: Gabita este însărcinată, avortul este ilegal 
în România şi pentru amândouă această situaţie este cu totul nouă. 

Filmul 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile face parte dintr-un proiect mai amplu 
numit Povesti din Epoca de Aur, o istorie subiectivă despre comunismul din 
România spusă cu ajutorul legendelor urbane. Scopul proiectului este de a 
vorbi despre acea perioadă fără referiri exacte la comunism ci prin diferite 
povesti ce au în prim plan opţiunile personale într-o perioadă de nenoroc şi de 
nefericire, o perioadă pe care oamenii trebuie să o trăiască ca şi cum ar fi 
normală. (http://www.cinemarx.ro) 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Începând cu luna iunie lucrurile ar trebui să ne devină puțin mai clare. Nu mai avem de 

reverificat, nu mai aprofundăm emoțiile tulburătoare sau nu mai suntem constrânși de ceea ce trăim 

să privim lucrurile doar dintr-un singur punct de vedere, chiar unul științific, doar prin argument sau 

prin logică. Asta înseamnă că luna iunie îi avantajează foarte mult pe oamenii responsabili, pe ființele 

care nu trădează, care nu vor să profite de naivitatea celorlalți, care nu vând iluzii, adică persoanele 

care au cu adevărat putere prin sensibilitate, prin intențiile pe care le arată, prin planurile de viitor. 

În consecință, luna iunie trebuie să ne impresioneze prin secretele dezvăluite, prin îmbogățirea 

relațiilor interumane, renunțarea la anumite obligații care păreau bolnăvicioase și evitarea acelor 

împrejurări tensionate care ar putea duce la conflict. Din această cauză, urmărind modul în care sunt 

abordate sintezele în această lună, înțelegem că foarte importante sunt ultimele două luni, deși la un 

moment dat se va face apel și la începutul lunii ianuarie, la mijlocul lunii februarie și la sfârșitul lunii 

martie. Greutatea cea mai mare însă o au evenimentele care s-au consumat în ultimele două luni. De 

aici se desprinde o concluzie interesantă, cum că persoanele care au recuperat din mers, care au privit 

cu maximă responsabilitate la verificările lunii aprilie, dar și cele care au trecut dincolo de caracterul 

absurd al evenimentelor lunii mai reușesc să demonstreze acum că pot trece dincolo de visare, că nu 

vor răspunde tuturor provocărilor și că finalul lunii iunie nu va putea să motiveze aceste persoane să 

se exprime prin duritate, să dezvolte o atitudine necuviincioasă față de comunitate. 

 

Decada I  (1 – 10 iunie 2017) 
Pas înainte. Semnale pozitive. Rutina nu mai obosește. 
Surprize plăcute. Nevoie de a impresiona. Reglementări 

ciudate. 
 

DECADA NR. 16  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   11 11-20 aprilie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 9 21-31 martie 

 

Divergențele de opinie sunt încadrate greșit. Se fac planuri de viitor îndrăznețe. Asocieri 

stranii. Vârsta devine o problemă. Datele favorabile sunt analizate altfel. Ușoară confuzie. Minciuna 

provoacă ilaritate. Elementele neprevăzute duc la  neliniște. Anumite elemente incomplete 

înrăutățesc situația. Viziune de ansamblu. Atenție pe detalii. Lucrurile mărunte sunt construite 

împotriva individului. Religia este un instrument. Apar noi zone de interes. Diversitate. Conceptele 

artificiale sunt folosite ca jucării. Cel slab are o înțelegere precară. Mare mobilitate. Putere de 

convingere. Inteligența este folosită în mod practic. Declin. Se caută prea mult reputația. Greșelile 

sunt ascunse. Lipsa de profunzime nu este văzută. Relațiile personale se îmbunătățesc. Familia este 

un sprijin. Planurile de viitor sunt înțelese corect.  Valorile personale sunt încadrate corect. Decizii 

amânate din neatenție. Blocaj. Viața merge mai departe prin transformarea răului în bine. 

Superficialitate. Se dezvoltă o nouă problemă. Avertisment. Se cere ridicarea unei interdicții. Teamă 

de cuvintele celorlalți. Conexiuni complicate. Duritate. Inteligența practică este folosită în mod 

complicat. Evoluția cere un sacrificiu. Efectele negative întârzie. Complicații în intimitate. 

Ineficiență. Trecerea de la problema la soluție cere multe resurse. Ne asumăm riscuri. Omul superior 

trebuie să dovedească puterea. Se minte prea frumos. O informație este răstălmăcită. Înșelare prin 

mișcarea valorilor. Adăugare. O operație pune în dificultate un conținut. Disconfort cauzate de o 

nevoie. Toți vor să fie protejați. Planul sentimental este dat peste cap. Se caută o problemă nouă. 

Intuiție spectaculoasă. Se încheie o etapă. Magnetism. Datele sunt transformate în instrumente de 

tortură. Lovituri. Ceea ce se obține este foarte puternic și pozitiv. Revigorare. Se alunecă pe o pantă 
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periculoasă. Probleme cu controlul. Depindem prea mult de alții. Schimbarea atitudinii. 

Comportament oscilant. Un corp străin ne face probleme. Este nevoie de o metodă nouă. Dorim să 

vedem doar partea bună. Probleme legate de legalizare. Informația este săracă. Se caută soluții noi. 

Refuz. Nevoie de armonizare. Obiectivitate pusă în pericol. Intensitate periculoasă. Se caută 

susținere în exterior. Se pune accentul pe ostilitate. Revenire la o formă complicată de justiție. 

Caracterul efemer enervează. Drumul este menținut cu dificultate. Adaptare la pretențiile celorlalți. 

Nevoie de a face un compromis pentru a merge mai departe. Înțelegere afectată de impulsurile 

celorlalți. Simplificare prin stabilirea unor noi ținte. Precipitare. Umilința este înțeleasă altfel. 

Valorile intensive au și ele o problemă. Apare o ocazie bună. Evoluție prin sentiment. Eleganță. Se 

decide împotriva propriei persoane. Prea mult zgomot. Acumulări suplimentare. Teamă de sărăcie. 

Grijă față de menținerea propriului ideal. Se găsesc soluții bune. Avertizare. Pasiunea și 

excentricitate apar la fel. Se ascunde o informație importantă. Un avantaj particular susține o 

satisfacție personală. Asocieri interesante. Se ține cont de nevoia celuilalt. 

 

Evenimentele care sunt programate a se consuma în prima decada lunii iunie sunt dominate 

de această nevoie de progres. Vom trece acum prin episoadele aferente finalului de tranzit al planetei 

Marte prin zodia Gemeni și revenirea lui Jupiter la mersul direct. De altfel, se poate stabili chiar de 

la începutul acestei decade că nu fiecare zi reprezintă o dovadă de progres, ci faptele în ansamblu ale 

celor 10 zile aferente decade pe care o analizăm aici fac parte dintr-o structură mai mare, cea care va 

reglementa, va combate rutina, oboseala, argumentele proaste sau comportamentul antisocial. Ceea 

ce este rău va avea un caracter coroziv mult mai puternic asupra zonei personale, decât asupra zonei 

comunitare în care individul activează. Sintezele pentru acțiune ne îndreaptă atenția către mijlocul 

lunii aprilie când ne-am luptat pentru muncă, pentru rezultatele ei, când am încercat să obținem 

informații suplimentare care erau ascunse printre altele, când am încercat să devenim mai puternici 

prin disciplină și organizare. Acum vedem dacă faptele săvârșite în mijlocul lunii aprilie au fost 

corecte pentru că numai pe baza acestora putem avansa în proiecte aflate în derulare, numai ajutați de 

aceste elemente vom putea să impresionăm prin rezultate, nu prin descrieri. Cei care nu găsesc în 

mijlocul lunii aprilie rezultate de care să se agațe, au nevoie să se întoarcă în timp pe finalul lunii 

martie, sector care a lucrat bine cu aparențele, ne-a invitat la judecată sănătoasă și, mai ales, să evităm 

abuzurile de teama ca nu cumva o nedreptate mai veche să se repete. 

 

Prima zi a lunii iunie aduce împlinirea fazei de Primul pătrar, eveniment care se va consuma 

în a doua parte a zilei împreună cu trigonul perfect dintre Venus și Saturn. Luna, aflată acum la 

începutul tranzitului său prin zodia Fecioară, le arată oamenilor că vârsta contează suficient de mult 

încât opiniile celui care numără mai mulți ani de viață să treacă acum mult mai ușor drept înțelegere 

profundă, drept elemente desprinse dintr-o mare experiență. 

Prima ziua lunii iunie devine, astfel, atractivă prin colaborare, iar de aici până la a ne lăsa în 

voia unui zdruncin sufletesc tocmai pentru că în viețile celorlalți nu găsim ceea ce credem că a existat 

nu este decât un pas. Nu ar trebui însă să ne lăsăm în voia acestor impulsuri, nu ar trebui să judecăm 

totul doar pe baza asocierilor pentru că în zona aceasta există și elemente care trebuie să se exprime 

în singularitate, nu doar care își găsesc rostul prin împărtășire. Putem în această zonă a colaborărilor 

să rămânem noi înșine, să fim de neclintit, imbatabili și acest element să fie considerat unul 

reprezentativ pentru gama personală, pentru patrimoniul personal, pentru ceea ce reprezintă statutul 

acelei persoane. Vârsta ar putea deveni o problemă atunci când ea este invocată prea des. Luna acum 

are de împlinit un careu cu Lilith și datele statistice, cele care ar trebui să convingă mai mult decât 

emanația personală, decât puterea personală sau decât nivelul atins prin numărul anilor, arată că există 

multă confuzie, multă minciună, multă incertitudine. De altfel, nu putem vorbi despre careul Lunii cu 

Lilith fără să încadrăm acest unghi într-o configurație numită cruce mobilă, cea care include și planeta 

Neptun, dar și Soarele în această raportare. De aici înțelegem că impulsul acesta de a apela la o 

minciună, de a construi un adevăr subiectiv care să înlocuiască un adevăr obiectiv, adică de a prezenta 

lucrurile în avantajul personal, face parte dintr-o schemă mult mai mare, cea care a apelat la 

argumente sociale, cea care s-a lovit de elemente neclare ale unei societăți care nu s-au maturizat încă 
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sau elementele clare ale unei societăți care s-a maturizat pe zona abuzului emoțional și al 

materialismului. 

De altfel, prima zi a săptămânii lucrează cu puterea binelui și doar acolo unde binele nu este 

suficient argumentat apar divergente de opinie sau deviații de la traseul cel mai simplu, dar tot cu 

scopul de a împlini ceva bun. Se întâmplă lucrul acesta pentru că trigonului Venus-Saturn are o 

greutate mult mai mare 

prin bine decât are 

crucea mobilă. Avem 

toate șansele ca 

evenimentele concrete 

spre care ne îndreptăm 

atenția din mijlocul lunii 

aprilie să fie o bază 

puternică pentru un 

viitor pe care să ni-l 

construim din aproape în 

aproape. Această decadă 

nu se va mai regăsi de-a 

lungul acestui an în 

schemele sintetice pe 

care le vom aborda până 

la sfârșitul lunii 

decembrie, iar asta 

înseamnă că, dacă știm 

să ne alegem o bază 

puternică, vom fi capabili să impunem anumite modificări ce se vor putea atașa de oricare dintre 

decade următoare. Nu putem visa foarte departe considerând că în felul acesta ne folosim liberul 

arbitru. Nu putem vorbi de liber arbitru în această schemă restrânsă, pentru că este doar un impuls, 

doar o reacție ce se poate fructifica într-un mod foarte frumos. Liberul arbitru subliniază în primul 

rând un nivel în care libertatea de expresie ocupă o anume poziție, nu libertatea de expresie este 

întrutotul liberul arbitru. Am putea fi păcăliți acum de această direcție pentru că vedem în schemele 

acestea mici cu care lucrăm adevărul subiectiv și am fi tentați să credem că și la un nivel mai mare 

schema aceasta ar putea fi reeditată. Liberul arbitru înseamnă mult mai mult decât libertatea de a 

alege peste toate condiționările. El face referire la viziune, la puterea de a face nu doar la decizia unui 

individ care ar putea să sfideze condiționările. Liberul arbitru activează într-un plan superior acolo 

unde condiționările nu au atât de multă greutate ca aici. Deci nu putem cădea în păcatul de a defini 

liberul arbitru aici pentru că am fi determinați de aceste constrângeri să ne îmbrăcăm după cum ne 

spun ele și să credem că așa ne-am născut. Așadar, schema aceasta nu trebuie confundată cu liberul 

arbitru, dar ne poate oferi o expresie de libertate care ne va bucura pe viitor. Avem nevoie să găsim 

în mijlocul lunii aprilie nestemate pe care să le dăm la schimb. 

 
„Un discipol da importanţă modului în care adoarme, pentru că noaptea e cea care 

determină ziua următoare. Deci, înainte de a se culca, se leagă de lumea invizibilă, lasa la o parte 
tot ceea ce l-a tulburat în cursul zilei, griji, nelinişti, supărări, el se gândeşte la erorile pe care le-a 
putut comite pentru a le repara în timpul nopţii şi el se abandonează în sfârşit Îngerului morţii - 
este numele pe care Cabala îl dă Îngerului somnului- pentru că în fiecare seară noi murim şi în 
fiecare dimineaţă reînviem. A dormi, a părăsi corpul fizic pentru a merge în cealaltă lume, este un 
exerciţiu pe care-l practicăm zilnic cu scopul de a fi gata pregătiţi pentru o zi când va trebui cu 
adevărat să plecăm în cealaltă parte. Cel care nu ştie cum să adoarmă, nu va şti mai bine cum să 
moară. 

 Nu există nici o diferenţă între a adormi şi a muri, în afară de faptul că, atunci când murim, 
părăsim definitiv casa pe care o locuiam. În timpul somnului o părăsim de asemenea, dar rămâne 
o legătură care ne reţine în această casă. 
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 Presupuneţi că astăzi aţi fost fericit, bine dispus. Dar dacă în momentul adormirii aţi 
început  fără a şti de ce, să aveţi gânduri de tristeţe, de descurajare, a doua zi, la trezire, veţi fi 
uimit să constataţi că ceea ce a fost frumos în trăirea voastră din ajun a dispărut complet şi că a 
rămas în loc doar o senzaţie dezagreabilă. Puteţi deci constata că ultimul moment a fost mai 
important, mai semnificativ că întreaga zi. Presupuneţi, din contră, că aţi avut o zi destul de 
proastă, dar că înainte de a vă abandona somnului, veţi reuşi, prin rugăciuni şi gânduri bune, să 
adormiţi în pace. Aceste ultime momente curata totul în voi, va purifica, cu atât mai mult cu cât a 
doua zi vă veţi trezi cu intenţii bune şi proiecte bune. 

 Există în om lucrători care utilizează tot ce el a gândit la frontiera dintre veghe şi somn, 
fiindcă gândurile activează diferite forţe. Deci feriţi-vă, nu adormiţi cu gânduri rele, pentru că ele 
vor distruge tot ce aţi acumulat bun în timpul zilei. În timp ce, dacă adormiţi cu gânduri bune, ele 
vor ameliora totul în voi şi a doua zi veţi fi uimit să vedeţi în ce stare de pace şi lumina vă veţi trezi. 

 Evident, nu trebuie totuşi să gândiţi că puteţi trăi oricum în timpul zilei şi faceţi o rugăciune 
înainte de a adormi sau că în momentul morţii vă puteţi şterge toate acţiunile necorespunzătoare 
din timpul vieţii. Nu pentru că acţionând astfel veţi avea întotdeauna toţi diavolii cu voi. Dar este 
totuşi foarte important ca înainte de a adormi să reuşiţi să vă calmaţi, să vă echilibraţi, să vă 
purificaţi.. 

 Dacă se întâmplă să visăm în timpul nopţii că comitem acte reprobabile pe care nu le-am 
face în stare de veghe, este că nu ştim să ne pregătim pentru somn. Înainte de a adormi trebuie să 
ne pregătim pentru o călătorie sacră care va da rezultate într-un viitor mai mult sau mai puţin 
apropiat. 

 Se spune în Cabala că în timp ce omul adoarme, un spirit impur se ataşează corpului său 
fizic pentru a-i sugera anumite idei, anumite dorinţi. Acest spirit impur voieşte să stăpânească 
corpul său pentru că el posedă o mare rezervă de forţe. Pentru a vă apăra de acest spirit impur, 
trebuie să rugaţi Cerul să vă trimită un Înger care vă va păzi de el şi care vă va conduce la şcoală 
Domnului pentru a studia acolo Iubirea şi Înţelepciunea. Astfel, în timpul nopţii veţi avea tot timpul 
un paznic care se va roti în jurul corpului vostru pentru a împiedica spiritul răului să vă ia în 
posesie. 

 Sădiţi în voi un gând bun seara, culcându-vă şi lăsaţi acest gând bun să lucreze în 
timpul nopţii. Nu vă culcaţi niciodată cu un gând negativ în minte, pentru că în timpul nopţii va 
face ravagii în subconştientul vostru. Dacă înainte să adormiţi sunteţi invadaţi de nelinişti nu 
rămâneţi în pat, sculaţi-vă, aprindeţi lampa, faceţi câteva exerciţii de respiraţie sau o rugăciune 
sau citiţi o pagină de gândire înaltă şi apoi culcaţi-vă din nou. Dacă această stare reapare la un 
moment dat, scuati-vă a doua oară şi reîncepeţi. În orice caz să ştiţi că nu puteţi lupta eficace 
rămânând întins. Veţi spune că, dacă vă sculaţi, vă va lua frigul şi că puteţi lupta prin gând 
rămânând în pat la cald. Nu, doar când sunteţi extrem de puternic vă puteţi apăra! În poziţie 
orizontală sunteţi mai pasiv şi mai puţin puternic. Din contră, vertical, aveţi mai multe forţe şi 
posibilităţi pentru a acţiona.”[9] 

 

În 2 iunie se va împlini primul mare eveniment al acestei decade. Marte se va afla într-un 

sextil perfect cu Capul Dragonului implicând Axa Dragonului într-o configurație numită zmeu la care 

participă Saturn și Venus împreună cu Uranus, a căror conjuncție va fi perfectată în ziua următoare, 

în 3 iunie. Acesta va fi elementul definitoriu care va accentua trăsăturile primei părți a zilei de 2 iunie. 

A doua parte aduce un plus de agresivitate pe acest fond frumos, împlinind careul lui Marte cu Chiron 

și opoziția Soarelui cu Lilith, aspecte care se formează încă din luna anterioară. Ceea ce este demn de 

luat în seamă din toată această combinație explozivă, arată că lucrăm cu forțe incompatibile, elemente 

care se luptă pentru că vor să ocupe același loc. Unele dintre ele vor folosi metode mai puțin corecte, 

vor scoate în evidență defectele adversarilor prin coborârea nivelului, insistând mult pe faptul că acele 

calități cu care adversarul participă la competiție sunt cu mult sub ceea ce declară sau nu sunt deloc 

importante. Apare astfel o componentă cu care nu ne-am mai întâlnit până acum de la începutul anului 

și pe care am putea să o invocăm decadei următoare doar dacă baza pe care o folosim acum se va 

dovedi permisivă. Se face trimitere la perioade istorice importante, la perioade din istoria personală 

când convingerile s-au modificat, când religia a avut un rol important, educația morală a fost apreciată 

mult mai bine, iar decăderea era conturată la minimum sau nu se putea vorbi deloc despre decădere. 

Ca o consecință a acestui impuls sintetic, am putea vedea un anturaj impulsiv, în încercarea sa de a 

ține în același loc forțe contrare. Apar, astfel, situații critice, cele care doresc să fie rezolvate prin 
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modificarea patrimoniului, modificare ce ar putea să aibă deocamdată repercusiuni doar asupra 

statutului administrativ. Devin vulnerabile grupurile care nu s-au maturizat, cele care au permis 

membrilor să se lupte între ei, să lupte împotriva altor structuri fără a avea clar declarat o poziție. 

Problema aceasta a disciplinei de lucru va fi regăsită în faptele viitoare, vor fi integrate elemente 

nocive de comportament în planurile de viitor ceea ce va afecta atât cariera, afacerile personale, cât 

și investițiile emoționale. 

Puterea exemplului va fi la mare artă acum pentru că ea va fi susținută de indulgența pe care 

un element cu adevărat puternic o are față de un element slab care strigă foarte tare. Este indicat ca 

acum să fie evitate excesele, teribilismul, pentru că toate acestea duc la epuizare sau atrag de pe pista 

timpului obstacole ce vor fi depășite cu mare efort până la sfârșitul anului. Imaginația ca instrumente 

de lucru este afectată de aceste dispuneri pentru că epuizarea de acum, cea care susține în realitate 

abuzuri pe care individul este tentat să le facă, se argumentează prin epuizări mai vechi, cele pentru 

care au fost inventate circumstanțe atenuante. 

Apoi, elementele acestea care afectează sănătatea individului, echilibrul său, mai vorbesc și 

despre pretenții fără rost care pot duce la invitații de proastă factură, la distrugerea mediului în care 

individul a ales să trăiască, la adoptarea unei atitudini psihice greșite ca și cum aceasta este 

modalitatea la care face apel prezentul pentru a impune un nou viitor. Nu, din nefericire, nu se impune 

un nou viitor așa, ci se distruge viitorul la care am lucrat în ultimele două luni. Pasul următor va fi 

unul rușinos. Oamenii se vor implica în acțiuni lipsite de demnitate și dacă au curaj, dacă mai au 

lucruri bune pe care și le-au salvat, vor fi cumva constrânși să și le folosească doar în acest registru. 

Totuși, persoanele care reușesc să se depărteze de aceste ispite, care au demonstrat că au știut 

să-și aleagă prietenii, perioadele de studiu, bunurile pe care le au acum în preajma, vor fi oameni 

foarte importanți care îi vor ajuta pe ceilalți în a doua parte a anului. Nu se poate stabili acum care 

vor fi momentele care îi vor ridica pe aceștia pe nivelul următor, pentru că această decadă nu se va 

regăsi ca reper în nicio altă decadă din cele care au mai rămas până la finalul anului. Cu alte cuvinte, 

binele acesta, care face trimitere la evoluție, reprezintă unul universal, unul care depășește cadrul 

predispozițiilor rezervate acestui an. Din nou, nu este vorba de liber arbitru, ci doar de impulsul de a 

trăi într-un mod constructiv aceste condiționări sau de a le ocoli pentru că dorim ceva mai mult. Nu 

se pune problema deocamdată de a ne ridica deasupra lor prin concursul altor condiționări. Cert este 

că primul semn că aceste persoane cu adevărat puternice de acum vor fi ghizi sau protectori în a doua 

parte a anului va fi vizibil chiar de acum: puterea de a renunța la excese. Cel care nu face excese 

acum, cel care se situează acum pe calea de mijloc, în situația în care forțele activează puternic spre 

extreme, arată că are deja un fond foarte bun de care se folosește pentru a rezista factorului coroziv 

al acestor predispoziții. 

 
„Există oameni care pretind că este imposibil să ştie ceea ce este bine sau rău, crezăt^ că pot 

face orice. În realitate, ei ştiu foarte bine unde este Binele şi unde este Răul, dar le convine să facă 
pe proştii; astfe I se pot lăsa liniştip pradă tuturor pomirilor. Dar, ei trebuie să invete putin să 
judece. De exemplu, ei vor să Iovească pe cineva, să-I excrocheze, să-I seducă, pentru ca apoi să-I 
distrugă. Este simplu de ştiut, dacă o doresc, ce este bine sau rău: să se pună în locul celuilalt şi să-
şi închipuie că ei primesc loviturile, că sunt excrocati, seduşi sau abandonati; atunci vor descoperi 
că este dureros, nedrept, necinstit. De ce oamenii se justifică, mereu, spunându-şi că nu știu cum 
să se poarte? Ei bine, să incepem prin a aplica preceptul lui lisus: „Nu face altuia ceea ce nu doreşti 
să ți se facă tie"”[8] 

 

3 iunie ne aduce o problemă de atitudine. În noaptea de 2 spre 3 iunie Luna își va încheia 

tranzitul său prin zodia Fecioară și va lăsa în urmă aceste probleme construite pe baza unei atitudini 

greșite față de sine și va dori să meargă mai departe la drum cu o poveste frumoasă de viață. Nu se 

știe dacă prin ecuația astrală aferente zilei de 3 iunie oamenii vor reuși să reinventeze poveștile 

frumoase, nu se știe dacă puterea lor de convingere va fi orientată atât de frumos precum speră, dar 

se poate stabili că o presiune socială, cea care este legată de inspirație, de confirmarea unei inspirații, 

adică de ciclul Jupiter-Pluton, arată că zona aceasta este un semn de progres. În această zi nu 

descoperim ceva special din relația lui Jupiter cu Pluton, ci prin alte conjuncturi, adică prin alte 
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unghiuri astrale, înțelegem că marea problemă a fost până acum abordată greșit sau interpretată 

superficial. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Jupiter, aflat acum în plin tranzit prin zodia Balanță, va 

media opoziția Soarelui cu Lilith și prin mustrările de conștiință, prin soluțiile pe care le obținem ca 

urmare a unei presiuni sociale, dar care sunt în consonanță cu dreptatea, cu echilibru, cu optimismul 

și cu expansiunea, ne ajută să ne îmbunătățim relațiile personale și să nu mai facem atât de multe 

greșeli din rea-voință, din incapacitatea de a ne controla sau din nerăbdare. 

Înainte ca Luna să își încheie tranzitul său prin zodia Fecioară va avea de împlinit o opoziție 

cu Chiron și un careu cu Marte. Toată această problemă de atitudine va fi argumentată din punct 

vedere practic. Asta înseamnă că dacă vrem să facem o demonstrație de convingere ni se va părea 

foarte util să renunțăm la vechile metode de luptă, să lăsăm în urmă gândul care ne îndrepta către 

revoltă și să fim altfel. Deși atitudinea nu va părea prea mult schimbată, pentru că este vorba despre 

careul între Luna și Marte, iar dacă implicăm și asteroidul Chiron apare pe cer chiar un careu în T pe 

semne mobile, semn de instabilitate și de adoptarea unei poziții refractare, la vedere, datorită 

trigonului Soare-Jupiter, oamenii vor crede că devin brusc diplomați, atenți la nevoile celorlalți și 

originali. 

Apoi, după ce Luna va intra pe zodia Balanță și va oferi un fundal interesant celor două 

unghiuri minunate care sunt programate a se întâmpla în acest spațiu (conjuncția Venus-Uranus și 

trigonul Soare-Jupiter), oamenii își vor pune problema reputației. Este adevărat, cu cât ne apropiem 

de sfârșitul zilei cu atât Luna va fi mai aproape de împlinirea sextilului cu Lilith, iar această reputație 

va fi răstălmăcită, oamenii fiind mult mai preocupați de propria faimă, de instrumentele care ar duce 

la consolidarea acesteia și se vor gândi mai puțin la consecințele faptelor lor. Conjuncția lui Venus 

cu Uranus este în spațiul zilei de 3 iunie un semn de independență, originalitate și de putere, dar, după 

cum am văzut din această descriere, fundalul nu ne ajută să fim înțelepți în această originalitate, 

corecți în a lucra cu volumul mare de informații, rafinați în schimbarea de atitudine. Asta înseamnă 

că este foarte posibil să nu fim ajutați deloc să mergem mai departe, cu toate că multe se schimbă în 

bine, cu toate că multe lucruri se îmbunătățesc, viața omului se echilibrează, atitudinea sa față de 

semeni arată că este mai bună. Asta se întâmplă pentru că ideile lucrează acum mult mai bine cu ceea 

ce pe finalul lunii martie aveau chip înșelător, ne invitau la compromis sau la furtună. Acum părem 

înțelepți pentru că am învățat ceva de pe finalul lunii martie. Avem puterea acum să trecem peste 

caracterul coroziv al unor aparențe și să privim ansamblul situației. Jupiter este în continuare retrograd 

pe zodia Balanță și s-ar putea ca această viziune de ansamblu să trebuiască să încapă în șabloane ale 

minții, în etaloane ale dreptății, în modele de bucurie sau de entuziasm. Nu contează dacă lucrul acesta 

ne consumă energia degeaba, nu contează dacă în loc să creștem, ne consumăm și mai mult. Faptul 

că nu decădem alegând altceva, frământându-ne pe aceste probleme inutile poate fi considerată o 

formă de progres. Atitudinea aceasta n-ar putea salva din conflicte sociale despre care știm, pentru că 

avem habar cam ce înseamnă opoziția Soarelui cu Lilith, că ne-ar duce la pierderi majore. O pierdere 

controlată este, în acest context, o victorie. 

 
„Cei care dispretuiesc corpul fizic, gandind că el este responsabil de căderea omului - penhu 

că s-a spus şi s-a repetat: carnea este slabă sunt nişte neştiutori. Totul depinde de viata pe care o 
ducem. Cu corpul ne putem permite tot felul de excese şi nebunii, dar cu acelaşi corp putem executa 
opere utile, inteligente, sublime. Corpul nostru poate fi cel mai bun instrument pentru a ne apropia 
de Dumnezeu, pentru că, prin crearea corpului fizic, Dumnezeu a plasat în el toate elementele de 
care avem nevoie, pentru a regăsi Ordinea şi Armonia cerească. Structura corpului uman este o 
carte deschisă care ne invaţă cum să ne întoarcem spre Creator, căci el este refiecţia inţelepcbmii, 
Bunătăţii şi Frumuseţii Sale.”[8] 

 

Preocupările zilei de 3 iunie se transformă în 4 iunie în realizări. Nu se știe dacă aceste realizări 

vor fi de durată, însă se poate ști în momentul acesta, pentru că ultimul unghi care se împlinește în 

această zi este careul Soarelui cu Neptun, că ne închipuim că trăim o mare realizare sau o mare 

deziluzie, că ne aflăm într-una din cele două extreme, în timp ce viața se desfășoară în normalitatea 

pe care o cunoaștem și care este rezervată acestei decade.   
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Visul de a învinge într-o confruntare care nu 

mai are rost este singura explicație care ne poate duce 

pe aceste căi încurcate. Dacă luăm în calcul faptul că 

Luna din zodia Balanță le vorbește oamenilor acum 

despre realizări fanteziste, despre armonii superficiale 

ce nu pot înlocui marile armonii, despre un simț al 

frumosului care poate fi practicat doar în dormitor sau 

în sufragerie, nu în Piața Centrală și nu în relațiile 

sociale, înțelegem de ce baza acestor conjuncturi are 

această constantă, de ce are această valoare ce nu ajută 

la echilibrare, ci devine o constantă de eroare. 

Încrederea în sine acum este folosită prost și mulți ar fi 

tentați să creadă că încrederea în sine este periculoasă, 

deci ar trebui să renunțe la ea. Este o mare greșeală să 

se renunțe la închidere în sine doar pentru că ochiul este 

în stare să vadă această constantă de eroare. Suprapusă 

peste încrederea în sine, această constantă de eroare îi 

spune individului că dorința sa este greșită, dar nu îl 

ajută să vadă dacă nu cumva ea este într-o dizarmonie 

cu timpul celorlalți, cu observațiile lor, cu răbdarea sau 

poate cu interesul pe care îl au în momentul acesta. Saturn, chiar dacă se află în mers retrograd, are o 

relație bună cu planetele și elementele astrale de pe celelalte zodii de foc. Prin trigonul cu Capul 

Dragonului, Saturn îl încearcă pe individ cu perspectiva lucrurilor. A nu confunda incompatibilitatea 

de moment cu gravele erori de decizii arată o înțelegere corectă a propriului destin. 

Pe acest fond, pentru că Venus, aflată foarte aproape de Uranus, trimite și ea unghiuri pozitive 

către Axa Dragonului, observăm că promisiunile nu sunt deșarte, tărâmul făgăduinței este aproape, 

zona aceasta a realizărilor, a succesului, a echilibrului personal, a achizițiilor pe care le urmărim și 

care ne-au atras atenția în ultima perioadă, constituie cu adevărat sectorul succesului. Pentru a ajunge 

acolo este nevoie să îndeplinim o condiție, să nu blocăm realizarea, să înțelegem corect planurile de 

viitor, să nu confundăm frica semenului cu un avertisment, dar mai ales să ne speriem în fața acestor 

conexiuni complicate. Pentru că Venus intervine în ecuația astrală a acestei zile asistată de Uranus, 

frumosul acesta este neprevăzut, el nu poate fi anticipat, nu poate fi explorat și nici încadrat într-o 

regulă cunoscută, dar dacă este lăsat liber el își va găsi, prin libertatea și mobilitatea de care 

beneficiază acum, locul adecvat în schema vieții personale. Cu alte cuvinte, lucrăm în 4 iunie cu două 

direcții. Una este rea, pe care o cunoaștem și care vine din opoziția Soarelui cu Lilith, din revendicări 

absurde pe care, mulți, nu le-au înțeles corect, adică din împlinirea unei etapei finale a ciclului 

inspirației, ciclul Jupiter-Pluton, iar altă parte este bună, dar se ascunde privirii celui superficial pentru 

că nu este un bine care își permite să fie risipit. De altfel, dacă urmărim conjuncturile astrale ale 

momentului înțelegem că ele au această componentă de risipă, pentru că planetele sunt răspândite 

peste tot zodiacul și nu există un consens, ci există doar forțe care sunt foarte puternice pe direcțiile 

pe care o activează. Nu este exclus ca această zi să aducă atitudini radicale, o înclinație către rigiditate, 

către dogmă, către a refuza un mesaj doar pentru că nu îi împlinim acestuia încă o etapă, din 

comoditate sau din rea-voință. Schemele acestea negative își găsesc punctul de legătură într-o 

configurație numită aripi de pasăre, reprezentare ce are pe vârfurile sale pe Jupiter, Luna, Lilith, 

Junon, Pluton și Neptun. Avem nevoie de limpezimea minții, avem nevoie de luciditate, să acceptăm 

părerile celorlalți în egală măsură în care suntem dispuși să acceptăm și experiențele personale. A fi 

la mijloc nu înseamnă a lăsa complet în urmă experiențele personale, ci a îmbrățișa întru totul 

experiențele celorlalți. A fi la mijloc înseamnă a face o demonstrație de forță în timp ce ne lăsăm 

impresionați de demonstrațiile de forță ale celorlalți. În spațiul zilei de 4 iunie extremele nu ne ajută. 

 
„Lordul Byron a devenit un erou şi un poet celebru într-o epocă de mari deziluzii. La sfârşitul 

secolului al XVIII-lea, primele mişcări din cadrul Revoluţiei franceze au generat speranţa că toţi 
oamenii vor răspunde chemării ardente la „libertate, egalitate, fraternitate“. Dar revoluţia a 
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degenerat într-o baie de sânge. Napoleon, preluând puterea supremă în Franţa într-o perioadă de 
haos, a promis la rândul său libertatea celor oprimaţi. El însă s-a proclamat împărat şi s-a lansat 
într-un plan de cuceriri care a provocat milioane de victime. 

Deşi majoritatea oamenilor îşi pierduseră speranţa de a afla adevărata libertate şi 
posibilitatea de a se exprima, glasul lui Byron părea să ateste că, cel puţin un om, era hotărât să 
trăiască viaţa din plin, chiar dacă era marcat de aceeaşi melancolie şi de acelaşi plictis ca întreaga 
societate. Eroul său Harold este disperat, dar tot el exclamă: „Să dansăm! Să ne bucurăm fără 
măsură; Să nu dormim până în zori, când Tinereţea şi Plăcerea îşi dau mâna s-alunge mijirea 
luminii.“ Căutarea sensului vieţii în plăcere, clipa trăită din plin îi putea dezgusta sau scandaliza 
pe cei mai în vârstă; dar o generaţie întreagă era mişcată de versuri senzuale precum: „Să ne 
bucurăm de vin şi femei, râs şi veselie, iar în ziua următoare de predici şi de apă.“ 

Aproape la fel ca în cazul asasinării preşedintelui John F. Kennedy, puţini au uitat vreodată 
unde erau când au aflat de moartea lui Byron.”[14] 

 

Finalul tranzitului Lunii prin zodia Balanță ar fi trebuit, teoretic, să complice lucrurile pentru 

că asta implică reactivarea opoziției cu Uranus, semn de instabilitate, de nervozitate și de ineficiență. 

Din fericire, schema aceasta aduce împlinirea unor demersuri minore care au devenit așa pentru că 

nu au fost abordate la timp, pentru că nu au primit susținerea comunității. Acum, când Luna trece prin 

opoziția cu Uranus, apare o presiune socială, apare un conflict, un schimb de idei, o tensiune care 

duce la un rezultat spectaculos. Desigur, Luna nu trece doar prin opoziția cu Uranus, ci și prin cea cu 

Venus care se află acum pe ultimul grad al zodiei Berbec. Este foarte posibil ca victoria aceasta să se 

producă prin luptă la modul concret, prin depășirea unui obstacol cu sabia în mănă, printr-un conflict 

deschis, ceea ce implică jigniri, acuzații nefondate sau poate chiar redeschiderea unei răni. Cu alte 

cuvinte, trecerea Lunii pe finalul zodiei Balanță ne oferă promisiunea unei victorii însă ne informează 

ca aceasta nu poate fi atinsă decât dacă există resurse. Consultam din ecuația astrală aferente zilei de 

5 iunie că resursele vin din relațiile bune pe care Luna le are acum cu Saturn și cu Capul Dragonului. 

Ea nu va putea media tendința Nodurilor, asta înseamnă ca rezultatul de-acum nu-și va găsi, 

deocamdată, locul privilegiat în misiunea individului, în destinul său, dar va fi un element solid pe 

care se vor susține alte demersuri sociale care fac parte din destin. 

Momentul acesta este însă dominat de subiectivitate. Activitățile cotidiene ar putea acum avea 

o greutate teribilă asupra individului care și-a lăsat cozi, care a preferat să aștepte ca anumite soluții 

să vină de la sine ori să ajungă la el în virtutea inerției. Acum înțelege că nu a fost corect cum a 

procedat și vrea să recupereze în forță ceea ce s-ar mai putea recupera. 

În mijlocul zilei, Luna intră pe zodia Scorpion și frica de eșec, în cazul persoanele care nu 

sunt atât de puternice, va fi ascunsă mult mai bine. În consecință, a doua parte a zilei de 5 iunie ne 

face să fim mai obiectivi, dar și mai eficient, mai siguri pe forțele proprii, dar și mai impulsivi în a 

demonstra celor care cer lucrul acesta că merităm locul pe care-l cerem. Ceea ce este neplăcut și se 

va consuma în a doua parte a zilei de 5 iunie, care va schimba tonusul în ansamblu al acestei zile, 

vine din careul lui Mercur pe Axa Dragonului. Toată această luptă, toată această nevoie de a reedita 

un succes sau de a obține un succes în niște demersuri care ne-au arătat până acum că trebuie lăsate 

în urmă, reprezintă o dovadă a faptului că trăim o perioadă de mare îndoială. Unii vor verbaliza 

această îndoială arătând ce nu au și pentru că anumite lucruri le lipsesc vor părea slabi. În felul acesta, 

persoana care dorește, prea demonstrativ, să convingă opinia publică referitor la promovarea unui 

mesaj de fericire, de bucurie sau că realizările sale stau în lucruri pe care nu le-a arătat, devin brusc 

instabile și vor genera conflicte. Cu alte cuvinte, nu absența lucrurilor este cauza problemelor de 

acum, ci patima cu care le pretindem vieții, insistența cu care vrem să ni le însușim deși nu ne sunt 

folositoare sau patima cu care dorim să părem altfel decât suntem în realitate. 

În zona aceasta ar trebui să ne stabilizăm pentru a înțelege care este cauza suferinței de acum, 

de ce anumite demersuri care se dezvăluie acum prin eșec au fost periculoase altădată sau ne aduc din 

trecut doar amintirea lucrurilor pe care nu le-am putut obține. Pentru că Luna este în Scorpion se 

poate vorbi acum și despre minciună, dar nu spusă pentru a crea o atmosferă de victorie, pentru a crea 

o stare de bine, ci pentru a urmării un efect clar, pentru a spori puterea de influență sau de dominație. 

Asta înseamnă că eșecul de acum nu va trece în amintire, nu va rămâne o simplă observație, ci va 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

297 

vorbi tot timpul de calitatea resurselor unui om cele care sunt probate în marile încercări ale vieții, 

așa cum este cea de acum. 

 
„După cum s-a anunţat la vremea respectivă, Descartes a murit de pneumonie la începutul 

anului 1650. Boala a început cu frisoane, febră mare şi dureri puternice în piept; simptomele tipice 
ulterioare fiind tusea, respiraţia greoaie, expectoraţii de culoarea ruginei. Dar în scrisoarea 
trimisă de medicul de la Curte, Johann van Wullen, unui coleg olandez, boala filozofului este 
prezentată cu totul altfel: „In primele două zile a dormit profund. Nu a luat nimic, nu a mâncat, nu 
a băut, nu a luat doctorii. În zilele a treia şi a patra n-a dormit şi a fost agitat, dar tot n-a mâncat 
şi n-a luat doctorii. În ziua a cincca am fost chemat la patul lui, dar Descartes nu a vrut să fie tratat 
de mine. Întrucât era evident că nu mai avea mult de trăit, nu am insistat. După zilele a cincea şi a 
şasea, s-a plâns de ameţeli şi de arsuri interne. În ziua a opta — sughiţuri şi voma neagra. Apoi, 
respiraţie neregulată, priviri rătăcite, toate semnele morţii. În ziua a noua, starea lui s-a înrăutăţit 
şi mai mult. În ziua a zecea, dimineaţa devreme, şi-a încredinţat sufletul în mâinile Domnului.“ 

Această descriere a bolii fatale a lui Descartes se potriveşte, de fapt, cu descrierea 
simptomclor otrăvirii cu arsenic mult mai bine decât cu cea a simptomelor pneumoniei. Dacă e să 
dăm crezare scrisoarii lui van Wullen, e posibil ca Descartes să fi fost asasinat.”[14] 

 

Tensiunea zilei de 5 iunie va fi regăsită și parțial în spațiul zilei de 6 iunie și care se poate 

transforma acum într-un disconfort despre care să credem că este cauzat de conștientizarea dură a 

lipsurilor. Din fericire, unghiurile aferente zilei de 6 iunie sunt mult mai generoase, adică en ajută să 

înțelegem mult mai clar problema aceasta a prăbușirii, a incertitudinii sau a conflictelor deschise cu 

scopul de a produce o modificare în patrimoniul personal. Cu alte cuvinte, pe 6 iunie vom fi mai puțin 

virulenți pentru că Venus își încheie tranzitul său prin zodia Berbec, zodie în care se află în exil, și 

intră în Taur, adică în domiciliu. 

6 iunie devine o zi grea, periculoasă sau complicată doar pentru oamenii care trăiesc în teamă, 

care își duc viața cu frica eșecului iminent. Aceștia vor vorbi acum despre lovituri, despre grijile mai 

vechi pe care le vor numi intuiție sau avertizări, semne primite dintr-un invizibil, dovezi ale faptului 

ca și de-acum încolo trebuie să țină cont de ele. Este posibil ca o parte din aceste temeri să fi fost 

reale, dar nici într-un caz intensitatea lor nu a fost cea care a ajuns până în prezent. De aici deducem 

că exagerările pot fi acum confundate cu intuițiile spectaculoase și prin puterea creatoare a gândului 

această frică să devină realitate, dar nu pentru că așa era scris. Sextilul lui Mercur cu Chiron arată că 

se încheie o etapa, însă, la fel cum s-a întâmplat și pe 5 iunie, dar prin concursul altor unghiuri astrale, 

lucrurile acestea nu rezolvă în ansamblu o problema, ci aduce soluții pentru redobândirea stării de 

confort. Același unghi, tocmai pentru că se referă la starea de confort, îl învață pe individ să lucreze 

cu energia, să fie atent la gândurile sale și să vadă, la modul foarte concret, ce se întâmplă dacă își 

schimbă un gând de frică, de teamă sau de grijă, cu altul de iubire, respect și încredere în sine. Astfel, 

conjunctura aceasta care, de la sine, sporește frica și neîncrederea, printr-un simplu autocontrol, 

printr-o simplă schimbare de atitudine poate deveni un element de forță. 

Schimbarea care vine cu ziua de 6 iunie este însă una foarte bună. Observăm din dispunerile 

sintetice aplicate acestei decade că, de fapt, trecerea lui Venus pe zodia Taur nu va putea aduce 

îmbunătățirea patrimoniului așa cum ne dorim, ci mai curând o reparare în planul sentimental, pentru 

că, de fapt, aceasta a fost principala problemă. Venus pe zodia Taur aduce un magnetism plăcut și, în 

plus, scoate la lumină nevoia cea mai mare. Taurul intervine în tot zodiacul cu această conturare clară 

a nevoi în jurul căreia se probează motivele reușitei, motivul confortului și motivul progresului. Din 

ecuația astrală aferente zilei de 6 iunie, adică din relațiile bune pe care Luna le împlinește în a doua 

parte a zilei cu Neptun și Junon înțelegem că avem acum puterea să anulăm instrumentele de tortură 

pe care l-am folosit pentru a ne face singuri rău. Lăsăm în urmă motive de îndoială, suspiciunea, poate 

nu în ansamblul lor, ci punctual, în așa fel încât printre bulgări de pământ negru să apară și frunzulițe 

ale viitoarelor culturi, să apară și reușite asupra cărora să ne îndreptăm atenția. 

Desigur, de fiecare dată când omul își în dreapta atenția către lucrurile bune, observă că le 

alege pe acestea pentru că îi sunt foarte clare problemele de care fuge, pe care dorește să le evite. 

Conștientizarea problemelor cu Venus pe zodia Taur are și un pericol, acela de a pune prea multă 

putere în frica de a nu repeta o greșeală mai veche. Vom vedea pe parcursul acestui tranzit când 
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anume se va întâmpla lucrul acesta. În momentul de față, adică pe 6 iunie, lucrurile sunt foarte bune 

sau nu suntem încurajați să hrănim această frică. Desigur, lucrul acesta nu se aplică în cazul oamenilor 

care au o practică veche în a se hrăni cu frică, în a trăit cu frică și care fac totul prin grijă și tensiune. 

Acestor oameni Venus din zodia Taur nu le poate fi de folos cu aceste influxuri generale. Doar tema 

personală, doar horoscopul personal ar putea să le spună cum anume ar putea să beneficieze de această 

șansă. 

 
„LIMFA  
Limfa conţine globule albe, proteine şi lipide (sub formă de grăsime). Limfa luptă împotriva 

infecţiilor şi respinge ceea ce este rău pentru corp. O inflamaţie a vaselor limfatice (limfangitu) 
indică capacitatea mea de a-mi controla emoţiile, mediul din jurul meu, dar acum nu mai pot! Mă 
simt descurajat! Mă simt asemenea unui elefant mare, prins într-o casă mică: vreau să ies, vreau 
să fiu liberi Edemul limfatic semnifică sentimentul meu de nesiguranţă. Îmi construiesc o imagine 
în care sunt deasupra tuturor, dar acest lucru mă face fragil, deoarece viaţa mea se bazează pe un 
teatru, în loc să trăiesc la nivelul inimiiv mele. Sunt confuz şi nu ştiu ce drum să aleg, ceea ce mă 
face vulnerabil. 

Afecţiunile limfatice sunt un semnal de a fi atent la gândurile mele, de a-mi gestiona 
emoţiile şi de a acceptai* ca bucuria să circule liber în mine, ca o sevă într-un copac. Trebuie să 
revin la esenţial şi să îmi concentrez atenţia pe adevăratele valori ale vieţii, în loc de lucrurile 
materiale care am impresia că îmi lipsesc.”[5] 

 

Lucrurile încep să se aranjeze mult mai bine începând cu 7 iunie când Mercur va intra pe zodia 

Gemeni. Momentul acesta poate fi resimțit ca o revigorare, ca și cum ne-am întors la o zonă a 

succesului, ca și cum schema aceasta în care activăm acum nu se adresează doar individului, ci 

bogăției sale sau poate chiar poziției sale sociale. Deși câștigăm în imagine, această poziție ne arată 

că pierdem în esență, ne risipim profunzimile ființei, schemele comportamentale devin dintr-odată 

oscilante, capabile să accepte inserția unui corp străin într-o zonă unde nu prea are ce să caute. 

Mulți vor adopta această nouă experiență ca pe o schimbare de atitudine și vor încerca să le 

povestească celorlalți cât de viteji au fost în tinerețe, ce lucruri frumoase au învățat, cât de puternice 

sunt experiențele și că, pe viitor, toată această schimbare pe care o experimentează îi ajută să treacă 

dincolo de aparențe. Schema aceasta, în care activează ca un rege Mercur de pe zodia Gemeni, este, 

de fapt, dominată de poziția Lunii pe zodia Scorpion, adică este dominată de nevoie de putere. Luna 

pe Scorpion trebuie să treacă în mod indubitabil prin careul la Axa Dragonului și ne amintim că nu 

demult Mercur s-a aflat în această poziție. Nu contează că se face acum trecerea de la o dovadă de 

abuz la alta, ci important este că mișcarea în sine, argumentul în sine care se susține prea mult pe 

experiențele trecutului, nu pe nevoia de a demonstra puterea personală, pe evoluția personală, arată 

că ne menținem în aceeași forță oscilantă a puterii care nu a reușit până acum să ne ducă prea departe. 

Pentru că nu a reușit să ne ducă prea departe ne obosește acum sfera gândurilor cu schimbări prea 

bruște, cu atitudini care se apropie prea mult de intrigi și de bârfe, în încercarea de a dezarmat un 

adversar. Ceea ce se consumă pe 7 iunie se adresează adversarului, nu reprezintă un elogiu adus unui 

corp străin, ci ne informează referitor la riscurile pe care le presupune o situație de genul acesta. 

Unul dintre cele mai dureroase situații pe care ar trebui să le parcurgem pe 7 iunie vine din 

necesitatea de a adopta decizii împotriva propriului interes. De fiecare dată când Luna se află într-un 

careu la Axa Dragonului apare un sentiment care ne spune că suntem pe drumul greșit. Nu avem 

argumentul necesar sau, de regulă, nu dispunem de motivele necesare pentru a ne explica de ce simțim 

în modul acesta. Acum, când Luna se află într-un careu la Axa Dragonului, ea trebuie în mod 

indubitabil să se situeze în fereastra opoziției cu Mercur. Cu alte cuvinte invocarea momentului în 

care Mercur s-a aflat cu puțin timp în urmă în aceeași ipostază față de Axa Dragonului, dar pe zodia 

complementară, pe zodia Taur, arată că acest comportament oscilant nu este o plăsmuire, nu este o 

închipuire, motivele pe care le descoperim acum, cele care ne spun că depindem prea mult de alții 

sau că suntem prea mult permisive față de schimbare, cele care ne-au tulburat conștiința cu ceva timp 

în urmă sunt foarte reale. Avem, astfel, nevoie de o metodă nouă pentru ca această întâlnire a 

prezentului să dureze. Sinteză care sunt foarte activă în această decadă nu ne ajută să privind foarte 

departe, nu ne oferă susținerea necesară pentru ca acest comportament oscilant să nu fie periculos. În 
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consecință, debutul planetei Mercur pe zodia Gemeni nu este unul fericit, nici unul de succes, ci unul 

care dovedește dacă intențiile personale au fost până acum bune. Mercur pe Gemeni vinde, transfera 

informație, aduce la lumină ceea ce până acum era ascuns, valorifică foarte bine un potențial, toate 

acestea cu condiția ca individul să dispună de un fond, să aibă rezervele necesare, să fie în posesia 

unui patrimoniu important. În absența patrimoniului el se va gândi acum la ceea ce au ceilalți, la 

valorile de care aceștia se pot folosi pentru a evolua sau pentru a deveni mult mai puternici din punct 

de vedere social. Acolo unde lucrurile acestea nu sunt într-o albie fericită, omul ar trebui să se 

gândească la conștiință, la moralitate și la cât de valoroasă ar putea fi acum dacă efortul anterior nu 

ar fi fost consumat pe ambiții iluzorii. 

 
„ Gândim că ne putem debarasa de un duşman, că l-am  putea învinge, vorbind fără încetare 

împotriva lui. Ei, nu! nu ne putem învinge duşmanii purtând peste tot  imaginea lor; mai devreme 
sau mai târziu, ei vor fi învingătorii. Nu-i putem învinge pe cei răi prin răutate, calomniatorii prin 
calomnie, geloşii prin gelozie  sau pe cei furioşi  prin furie pentru că prin acestea ne identificăm cu 
ei, devenim egali cu ei intrăm în aceeaşi categorie. 

 Pentru a ne proteja, pentru a fi invulnerabili, trebuie schimbat nivelul, frecvenţă, deci nu 
rămâneţi în acelaşi vibraţii, aceleaşi slăbiciuni, aceleaşi emanaţii ale inamicului vostru, pentru că, 
dacă este mai puternic, vă va atinge. Trebuie să urcaţi, adică să atingeţi regiunile cele mai nobile, 
mai pure, mai luminoase. Odată ce aţi urcat prin voinţa, meditaţie, rugăciune, duşmanul vostru 
nu va mai poate atinge pentru că vibraţiile voastre sunt diferite de ale sale. Şi din moment ce sunteţi 
protejaţi, baricadaţi cu lumina, iubire, puterea cerească, nu numai că gândurile rele nu vă vor 
putea atinge, dar se vor întoarce împotriva lor şi-i va ataca, îi va strivi. 

 Iată cum Iniţiaţii, înţelepţii, Marii Maeştri şi-au învins duşmanii. Ei trăiesc o viaţă atât de 
pură, de nobilă, de cinstită, strălucitoare, că toţi cei care se-ndirjesc împotriva lor îşi vor sparge 
capul mai  mai devreme  sau mai târziu, pentru că există un  şoc prin ricoşare. Aceasta ricoşare nu 
se poate produce dacă sunteţi exact ca duşmanii voştri, adică slab, rău, senzual, în acel moment 
primiţi toate murdăriile pe care ei vi le trimit. Dar dacă vă aflaţi mult mai sus, viaţa pe care o 
duceţi devine pentru voi o protecţie: trimite înapoi tot ce este rău, negativ, celui care a trimis. 

Deci, dacă vreţi să fiţi protejat, aparat, în siguranţă faţă de tot ceea ce se spune sau se face 
împotriva voastră, trebuie să vă schimbaţi viaţa, să vă situaţi la un alt diapazon, într-o altă 
regiune unde veţi fi invulnerabil.”[9] 

 

În noaptea de 7 spre 8 iulie Luna va intra pe zodia Săgetător și ne va ajuta să vedem lucrurile 

mult mai clar. S-ar putea ca schema care se consumă pe 8 iunie să nu ne ajute foarte mult în a ne 

consolida o poziție, să nu reprezintă o hrană foarte puternică, ci un impuls în a vinde, în a cumpăra, 

în a ne bloca atenția pe 

acest schimb de 

informații, de soluții 

sau de a ne consuma 

ceea ce ne-a rămas 

pentru a crede că 

armonia la asta se 

referă. Din nefericire, 

tot la începutul zilei de 

8 iunie, apare o 

tensiune absolut 

irațională, cea legată de 

lucruri furate, de 

intenții ascunse, de 

neputința de a fi 

originali sau de 

tendința de a transforma lucrurile care până acum s-au dovedit efemere în elemente eterne. Nu avem 

cum în această zi să facem lucrul acesta, dar vom încerca, ne va interesa foarte mult această manieră 

de a deveni eterni și vom ridica la un nivel nemeritat valori personale ce ar trebui să fie trecute pe la 
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preselecție, să fie revizuite, să fie privite într-un alt context. Asta înseamnă că impulsul acesta de 

supraevaluare a propriilor realizări se bazează foarte mult pe impulsul pe care această decadă îl 

lansează oamenilor. Avem nevoie acum să fim foarte atenți la reglementările pe care trebuie să le 

parcurgem. Se întâmplă lucrul acesta pentru că ziua de 8 iunie este ultima zi în care Mercur se află în 

mers retrograd. În ziua următoare el va fi static pe zodia Balanță pentru că, spre seara zilei de 9 iunie, 

Mercur își va reveni la mersul direct. Acum însă se pare că vom parcurge ultimul impuls de revoltă 

împotriva nedreptăților trecutului, ultimele impulsuri de a instaura propriul punct de vedere ca și cum 

viziunea celorlalți chiar nu contează. 

Ultima zi de retrogradare a lui Jupiter pe zodia Balanța va avea o comunicare aparte, una 

specială cu Marte de pe zodia Rac, poziție care nu-i avantajează pe oameni și care trezește prea multă 

frică de confruntare aducând ca răspuns o agresivitate gratuită împotriva oamenilor care seamănă cu 

adversarii din vechime. 

În urma acestei zile vor rămâne multe lucruri nespuse, unele încărcate de o mare duritate 

tocmai pentru că se face un cumul între opoziția Lunii cu Mercur, ce a fost activă și ziua de 7 iunie, 

cu legătura subtilă, ascunsă și periculoasă dintre Jupiter și Marte. Oamenii frustrați se ridică acum 

împotriva celor simpli și modești care preferă să trăiască în umbră și îi obstrucționează, îi umilesc, îi 

pun la colț, accentuează acest proces de uzură pe care cei simpli îl experimentează în relațiile lor cu 

comunitatea, le accentuează toate aceste sentimente de deziluzie ca și cum fondul acesta agresiv este 

predispus de astre, dar, în realitate, nu astrele predispun această agresivitate, ci ele facilitează o formă 

neobișnuită de putere. Pentru că Marte se află în zodia Rac, într-un semn care accentuează teamă de 

agresiune, psihicul omului modern, cel care transformă foarte ușor frica în agresivitate, va produce 

această preschimbare miraculoasă și în loc să înțeleagă greșelile trecute pentru ca acestea să nu mai 

fie repetate, în loc să accepte greșeala personală și să-și ceară iertare de la cei pe care crede că i-a 

jignit, impune cu forța reguli care trebuie să-i ofere satisfacție. Marte din Rac nu depășește această 

limită a satisfacției, a senzorialului, pentru că nu se poate separa de răzbunare. Răzbunarea nu este un 

sentiment profund, el nu poate fi argumentat prin mecanisme complexe nici ale gândirii, nici ale 

sentimentului și nici ale ființei spirituale. Marte in Rac este cumplit de rău pentru că nu se poate 

desprinde de propria suferință. Propria suferință l-a orbit și în această orbire îi lovește pe toți din jur. 

Acum, când Luna se va afla într-o opoziție cu Mercur, nu există nicio judecată minimă pe care 

oamenii ar fi trebuit să o aibă pentru a fi obiectivi, pentru a-și menține această agresivitate într-o albie 

proprie, pentru a nu se face de râs în societate că s-au certat acasă cu toată lumea. Conștientizăm, 

astfel, pe 8 iunie că încrederea în sine este puternic zdruncinată și soluțiile noi au de parcurs o grea 

încercare. Spectacolul nu este calea spre armonie, dar așa ni se va părea acum. 

 
„LEGENDA LUMÂNĂRICII 
Maica Domnului, rămânând fără copii, după ce Iisus Hristos a plecat să propăvăduiască 

printre oameni cuvântul Domnului, a luat de suflet o fetiţa săracă şi necăjită, Lumânărica. Când 
i-a sosit ceasul morţii Maica Domnului era tare supărată că n-avea cui lăsa pe suflețelul ei. Şi, 
uitându-se ea în jurul ei, văzu un rug frumos şi crescut marc şi se rugă de el să aibă grijă de fetiţa 
ei. Rugul primi si o adăposti pe Lumânărică sub crengile (lui) şi se ferea cum putea să n-o zgârie 
cu ţepii lui. Lumânărica deveni în curând o fată de toată frumuseţea, pentru că rugul avea grijă 
de ea, o iubea de parcă i-ar fi fost tată. Când Soarele ardea prea tare, o umbrea cu crengile lui, iar 
când ploua îşi strângea crengile deasupra ei de nici o picătură nu cădea pe Lumânărică. Poame 
găsea din belşug în jurul rugului, iar apă, limpede şi rece. curgea la doi paşi din coasta unei coline. 
Toată ziua zburda după fluturi, ori culegea flori cu care-şi împodobea părul sau se juca cu iepuraşii 
şi cu puii de căprioară. 

Dar dacă se făcu mare şi rugul mai îmbătrâni, Lumânărica nu voia să mai asculte de tatăl ei 
adoptiv, pleca aşa hai-hui pe dealuri si nu se mai întorcea cu zilele. Rugul, săracul, care era ţintuit 
locului, toată ziua tremura să nu i se întâmple vreo nenorocire pe undeva şi când venea acasă, o 
dojenea şi căuta să-i dea sfaturi. Dar ţi-ai găsit cine să asculte?! Lumânărica ii scotea limba şi 
făcea tot pe dos de ce-i spunea. Ba, într-o zi. Îi aruncă vorbe de ocară, azvârli cu pietre în el şi apoi 
fugi ca să nu se mai întoarcă. 

Rugul aşteptă, cât aşteptă, şi dacă văzu ci nu mai vine, o blestema pe Lumânărică să prindă 
rădăcini şi să se prefacă în floare, ca să nu mai umble de colo până colo. 
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Dar şi ca floare. Lumânărica nu s-a lăsat de obiceiurile ci. Creşte singuratecă şi rătăcită 
prin locuri prăpăstioase sau pietroase. O găseşti unde nici nu te aştepţi, pe dealuri sau pe câmpie. 
Caprele o iubesc, mâncând-o cu poftă, ca şi iepuraşii, foştii ei tovarăşi de nebunii. Si omul o strânge 
că e bună de leac. Dar dacă nu mai poate umbla Lumânărica aruncă vântului sămânţa sa ca să i-
o ducă departe, departe, pe unde dorurile ei o mânau.”[6] 

 

Se întâmplă ca revenirea lui Jupiter la mersul direct să se consume în ziua în care se împlinește 

Luna plină. Din nefericire, această Lună plină activează în fereastra opoziției Soarelui cu Luna neagră, 

semn de îndoială și de agresivitate care ne marchează conștiința, ne tulbură încrederea în sine ne face 

să devenim foarte rigizi, să tragem concluzii pripite, să credem în prieteni falși, să căutăm profitul 

material și să inversă în toate aceste concepții despre viața obișnuită considerând că sunt concepție 

despre viața spirituală, despre viața neobișnuită. 

9 iunie este o zi în care omul refuză să evolueze, refuză să învețe pe motiv că el știe mai bine, 

are mai multe cunoștințe, înțelegerea sa este superioară și nu are nevoie de impulsul venit din partea 

celorlalți decât dacă acesta este plăcut, agreabil sau confortabil. 

Luna se află acum în a doua sa zise tranzit prin zodia Săgetător și problema aceasta de justiție 

care vin din tranzitul său este una complicată. Justiția pe Luna plină nu este niciodată obiectivă, ci 

are nevoie de un compromis, ca și cum cere un debușeu doar pentru că o presiune nefirească a uneia 

dintre cele două părți implicate în conflict are nevoie de o zonă a rușinii (despre care oponentul nu 

știe nimic) pentru a se echilibra, pentru a se detensiona de ceea ce nu trebuie pus acum în discuție în 

confruntarea cu pricina. La asta se referă cumularea lui Jupiter static pe zodia Balanță cu Luna plină 

și cu sextilul Venus-Marte. Ziua de 9 iunie devine, în schema aceasta a primei decade a lunii iunie, 

dar și în contextul general al acestei luni, celebră, dar apare aici și o încurcătură, în sensul că o 

persoană din preajmă lansează o provocare și, pentru că nu o poate argumenta, îi păcălește pe ceilalți, 

face apel la orgoliul, îi târăște în evenimente care nu au logică, nu au înțeles, ci au doar forță, au doar 

memoria unor episoade care seamănă cu ceea ce s-a consumat acum. În consecință, totul este intens, 

dar lipsit de esență sau valoare, de asemenea, este și fără accidente profunde, însă doar marcat de o 

ostilitate stranie. Înainte ca Jupiter să își revină la mersul direct el va trebui să treacă prin sextilul cu 

Luna și îndeplinește, astfel, rolul de mediator față de Luna plină, dar și ultimul rol de mediator în 

opoziția Soarelui cu Lilith. Gândurile zilei de 9 iunie pare să ne aducă în fața unor compromisuri mai 

mici, neimportante, care ne salvează dintr-o mare încurcătură. 

Cu alte cuvinte, 9 iunie ne vorbește despre putere. Caracterul omului, forța sa corectă, 

experiența de viață par să fie exemple peste care nu putem trece și care se vor regăsi în marile povești 

de viață. Energia personală se îndreaptă acum către comunitate, iar rezolvările pe care individul le 

găsește în cadrul acestui proces îi arată că îmi poate administra corect patrimoniul pe care a 

conștientizat până acum că-l deține. Luna plină, în special momentul de maximum care se consumă 

în mijlocul zilei, îi arată omului ce deține și, din ceea ce deținem, îi arată ce poate folosi imediat. 

Faptul că după ora 17,00 Jupiter nu va mai fi retrograd îi dă posibilitatea omului ca, la această 

intensitate, conștientizarea de care beneficiază acum să îi arate care este soluția pe termen lung. 

Aceasta pare să fie o fereastră, o zonă care hrănește înțelegerea și care îi aduce impulsul de a se 

apropia de semenii săi pentru a fi mai eficient, mai apreciat, mai puternic în grupul de apartenența 

chiar dacă până acum a adoptat o atitudine neobișnuită. 

Pe fondul acesta se împlinește sextilul lui Venus cu Marte și nu se poate vorbi acum despre 

un aspect bun pentru că Venus se află în domiciliu, iar Marte în cădere (două poziții opuse ca trăsături) 

și nu se poate face o combinație între acestea. Cu alte cuvinte gândurile omului de acum, 

permisivitatea factorului astral arată gradul intens de frământare pe care-l parcurge. Pe de o parte 

avem Luna plină, care nu este niciodată ușor de parcurs, apoi revenirea lui Jupiter la mersul direct 

care schimbă preocupările și ne îndeamnă să gândim altfel sau să lucrăm altfel cu informațiile care 

sunt în jurul nostru ca, în cele din urmă, să jucăm în filmul „Frumoasa și bestia" – sextil Venus 

(frumoasa) – Marte (bestia). 

Cel care va reuși să treacă dincolo de impulsurile agresive ale acestei zile, fiind prudenți și 

rămânând departe de prejudecăți, reușește să își alimenteze credința în lucrurile profunde, iubirea față 

de oameni, față de faptele lor și va avea puterea ca, pe viitor, intensitatea aceasta periculoasă să nu se 
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transforme într-o traumă, să nu îi afecteze caracterul, ci să devină doar o amintire intensă și nimic 

mai mult. 

 
„ Adevăratul discipol este convins că gândul este o realitate şi că toate puterile există în gând. 

Ştiind asta, chiar în circumstanţele cele mai  nefavorabile ale vieţii, în timp ce alţii sunt nefericiţi, 
discipolul poate acţiona prin gând; el nu pierde niciodată o clipă şi nimeni nu-l poate opri; Este 
liber, este deasupra tuturor, este un Creator. 

 Cei care n-au obiceiul să lucreze cu gândul se plâng întotdeauna că le lipseşte ceva că sunt 
asupriţi, limitaţi; găsesc mereu  motiv să fie nefericiţi pentru că nu au descoperit că Dumnezeu a 
dat fiinţei umane toate posibilităţile, dar numai în domeniul mental .  

În ziua în care vor şti să profite de toate circumstanţele vieţii pentru a se menţine în înălţimi, 
graţie gândului, ei vor plana asupra a tot.”[9] 

 

Pe finalul tranzitului său prin zodia Săgetător, Luna încearcă să reglementeze sau măcar să 

clarifice condițiile prezente, să pună la punct demersurile viitoare și, din această cauză, oamenii au 

impresia că fac un pas înainte, că își rezolvă problemele trecutului. Se întâmpla lucrul acesta pentru 

că Luna poate acum să medieze tendința Nodurilor și sentimentul acesta de evoluție are echivalent în 

câteva evenimente sociale, capătă un caracter real, adică poate sublinia cu eleganță și eficiența, poate 

deveni, în egală măsură, și un avertisment pentru vremurile care vor veni, adică să extragem din 

episoadele anterioare 

o experiență de viață 

suficient de puternică 

și de bine 

argumentată încât să 

ajute în evitarea unei 

căderi spectaculoase. 

Pentru că Luna, pe 

finalul tranzitului său 

prin zodia Săgetător 

va trece, în spațiul 

zilei de 10 iunie, de la 

conjuncția cu Saturn 

la careul cu Chiron, se 

poate stabili că zona 

aceasta a 

performanței solicită 

mult tocmai pentru că 

implică acceptarea 

greșelilor, dar nu cu 

fruntea sus, ci cu 

umilință, cu rușinea 

că am fost atât de 

neatenți, de reci sau 

de zăpăciți de am 

putut greși în modul 

acesta penibil. Prin 

schema aceasta se subliniază, astfel, gradul de inteligență pe care comunitatea îl arată individului, 

puterea de înțelegere a individului într-un context agresiv și capacitatea sa de a înțelege care este rolul 

pe care trebuie să îl îndeplinească în momentul de față. Acum înțelegem cât de profunde sunt 

obligațiile pe care trebuie să ne îndeplinim față de comunitate, care sunt obstacole și de ce până acum 

am fost atât de hotărâți. Medierea tendinței Nodurilor se face acum prin curaj, prin îndrăzneală, iar 

toate aceste informații referitoare la avertizare se transformă brusc în avantaj, unul care se referă doar 

la ziua de 10 iunie sau doar la persoana ce poate înclina substanțial balanța valorilor. Segmentul acesta 
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de unitate pe care individul îl conștientizează acum ne atrage atenția și asupra unui zgomot la care 

am participat, pe care l-am alimentat de care trebuie să ne desprindem la intrarea Lunii pe zodia 

Capricorn. Este posibil ca prin opoziția pe care Luna o va împlini cu Marte stabilitatea pe care am 

cunoscut-o pe sextilul Venus-Marte, ca împlinire personală, nu ca schimb de experiență, să ne facă 

să credem că stabilitatea personală este pusă în pericol și liniștea cu pricina să fie mai mul simulată, 

nu trăită cu adevărat. Liniștea adevărată, cea care vine din tranzitul Lunii prin Capricorn, va fi 

resimțită începând cu prima zi a decade următoare, cea care prin sintezele programate va face trimitere 

la evenimente care s-au consumat mai aproape de noi.  

Oricum ar fi, trecerea Lunii pe zodia Capricorn arată că suntem îndemnați să demonstrăm că 

știm să vorbim, să mergem, că avem cunoștințe, relații sau că deținem un plan îndrăzneț de care 

trebuie să le ocupăm. Mai trebuie să arătăm că nu ne temem nici de sărăcie, nici de puțin, că avem o 

viziune cuprinzătoare a vieții. Pe Capricorn, Luna îi face pe oameni să fie atenți la interior, cu toate 

că, uneori, lucrul acesta este obținut printr-o presiune exterioară. Spre finalul zilei de 10 iunie această 

presiune exterioară va semăna cu grija că un ideal a ajuns într-un impas, iar opoziția Lunii cu Marte 

se va face răspunzătoare de lucrul acesta aducând contextului o nota agresivă, de refuz, de precipitare, 

de acțiuni săvârșite fără să se țină cont de riscurile aferente, fără să se ia în calcul perturbațiile sau 

factorii corozivi. Cu Luna în exil și Marte în cădere, cu cele două planete afectate de motivele 

celorlalți sau de motivele personale expuse în public (opoziție) oportunitatea zilei de 10 iunie devine 

o grea încercare. Totuși, evenimentele care se consumă acum nu sunt reprezentative prin caracterul 

lor negativ, ci reprezentative prin informațiile pe care le conțin, adică se întâmplă ca atunci când, 

conform noilor teorii moderne de vindecare, în momentul în care corpul începe să se refacă durerile 

se accentuează. Durerile zilei de 10 iulie reprezintă semnul că ne eliberăm de o presiune socială sau 

de o mare frustrare. 

Persoană care dorește să depășească cu fruntea sus aceste episoade, nu-și va rezolva 

problemele alimentând nevoia de celălalt și, prin acest schimb, să detensioneze, din aproape în 

aproape, presiunea care vine de pe zona socială sau să obțină un anumit grad de satisfacție încât și 

frustrarea sa să se diminueze, ci prin răbdare. Omul care poate avea răbdare arată că tot ceea ce trăiește 

este indiferent, că deciziile sale nu sunt întâmplătoare sau nu sunt rodul unor conjuncturi sociale de 

moment. 

 
„GAZE  
Flatulenţa (denumită şi meteorism) este o producere de gaze intestinale însoţită de balonare. 

Emisia de gaze se poate face pe gură sau pe anus. Gazele sunt acumulate în tubul digestiv. Când 
mă agăţ de cineva sau vreau să reţin o persoană sau o situaţie, este ca şi cum aş păstra ceva ce nu 
vreau şi care îmi face rău, care se manifestă sub formă de gaze. Îmi este frică şi mă agăţ. deoarece 
sunt anxios şi am impresia că voi pierde ceva sau pe dneva important, atât pe plan afectiv. 
Intelectual, material cât şi spiritual. Este posibil, de asemenea, să rumeg aceleaşi sentimente, 
aceleaşi nelinişti, care fermentează în interiorul meu pentru a ieşi atunci când mă aştept mai puţin 
şi acest lucru se face ‘’simţit“... Sau pot să mă forţez să "înghit* (în sens figurat) o situaţie, o 
persoană sau o emoţie, care este împotriva principiilor mele şi a conştiinţei mele. Drept urmare: 
mă umflu. Vreau să rezolv problemele tuturor şi acest lucru devine greu de purtat. Sau poate există 
"paraziţi" în viaţa mea, care sunt dăunători pentru evoluţia mea? Exista un război care îmi 
perturbă pacea Interioară. Dacă gazele sunt urât mirositoare, înseamnă că există lucruri în viaţa 
mea care "nu miros bine", pe care trebuie să le elimin pentru a-mi regăsi libertatea şt spaţiul. 

Accept să îmi acord permisiunea de a simţi ceea ce se întâmplă în mine şi să mă relaxez. 
Învăţ să am încredere şi să mă las purtat de viaţă, ştiind că voi avea întotdeauna ceea ce am 
nevoie..”[5] 

 

Așa după cum se poate constata prima decadă a lunii iunie ne plasează pe un drum care permit 

anumitor probleme să revină în prezent, să fie reînviate pentru a fi reanalizate, reinterpretate, nu 

pentru a ne considera pedepsiți. Analiza pe care suntem îndemnați s-o facem acum arată că acest 

traseu este sinuos, uneori chiar greu de parcurs dacă reluăm activitățile trecute împreună cu obiceiurile 

trecute. Revizuirea de acum cere o atitudine nouă, cunoștințe noi sau o nouă abordare a propriilor 

nevoi pentru a ne plasa imaginea personală într-un context social. Cel care dispune de o inteligență 
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practică dovedită va avea o viteză de reacție suficient de mare încât să profite de această conjunctură 

și, totodată, va fi primul care va vedea că nu-i folosește la nimic să reînvie conflictele mai vechi, să 

dezgroape securea războiului doar pentru că se discută despre ceea ce s-a întâmplat pe finalul lunii 

martie sau mijlocul lunii aprilie. 

 

Decada a II-a  (11 – 20 iunie 2017) 
Personalizarea impulsurilor mai vechi. Disconfort în deplasare. 

Visul se tocește. Apar provocări noi. O problemă vrea să se 
permanentizeze 

 

DECADA NR. 17  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   12 21-30 aprilie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 15 21-31  mai 

 

Dezacord. Necesitățile individuale sunt din nou în criză. Se cere o reorganizare. Creativitatea 

este importantă. Progres prin schimb de experiență. Se refuză un bine pe motiv că nu are tradiție. 

Probleme cu rutina zilnică. Nepotrivire de caracter. Dificultăți în a menține un echilibru. Se 

analizează prea mult. Se face prea puțin. Incertitudine. Nesiguranța pe achizițiile promise. Frică. 

Reputație afectată de pierderea unor bunuri materiale. Ruptură. Se vorbește despre pace. O problemă 

personală este scoasă pe zona socială. Progres prin apel la justiție. Se încalcă un drept și se ascunde 

rezultatul. Se merge mai departe cu teamă. Planurile de viitor sunt prea îndrăznețe. Binele nu 

înseamnă ce soluție, ci înseamnă doar confort. Un personaj slab este ridicat. După furtuna vine 

vreme bună. Înțelegem mai multe din lucruri banale. Situațiile complicate sunt și agresive. Reacții 

impulsive. Se găsește o soluție la o tensiune psihică. Surmenajul nu mai este la modă. Solidaritate. 

Învățam din orice. Teamă de pedeapsă. Eșecul înseamnă lovitură sub centură. Relațiile amicale 

devin surse de teamă. Opiniile celuilalt sunt privite cu rezervă. Se îmbunătățesc raporturile sociale 

cu un superior. Îndrăzneală. Dorința de perfecționare. Inspirație spectaculoasă ce nu este acceptată 

de anturaj. Reputație afectată de lipsuri. Probleme financiare. Planul social vorbește din nou de 

criză. Se descoperă că liniștea are un preț. Contextul social devine dificil pentru cel sensibil. Grijă 

exagerată față de altul. Găsim motive pentru a ne îndepărta de prieteni. Probleme generate de 

entuziasm. Culegem roadele unor fapte greșite. Raporturile cu cei dragi sunt dificile. Modificări pe 

care nu le dorim. Insucces. Griji mărunte care sunt privite disproporționat. Regăsire. Soluțiile sociale 

nu sunt și soluțiile individuale. Viața personală se intersectează cu o problemă amânată de mult 

timp. Apar noi justificări. Evenimente consistente. O analiză obiectivă a trecutului. Revizuirea 

ideilor. Modestia are nevoie de exemple. Se discută despre resurse epuizate. Un adevăr trebuie să 

slujească unui interes individual. Grijă față de pierderi ample. Jocul nu mai este înțeles. Competiție 

ciudată. Analiză fără avantaj. Logica și solidaritatea sunt vitregite. Pericol ce vine dintr-o decizie. 

Luptă inutilă cu un factor puternic. Nu avem instrumentele necesare pentru a demonstra. Prea multă 

publicitate strică. Se pierde un avantaj. Câștig prin sacrificiu sau muncă suplimentară. Soluțiile de 

acum, chiar dacă sunt obținute foarte greu, sunt durabile. Binele de acum este prea mult verificat 

pentru a nu fi solid. Incendiu. Redecorare. Dezordine. Ruptura este abordată fără judecată. Avantaje 

obținute pe o cale mai puțin corectă. Viața are planuri mari. Risipă. Inițiativă complicată. Oamenii 

vulgari devin prea puternici. Prea multă încordare. Se discutăm mai multe despre bine decât despre 

a face binele. Dispare un pericol. Biruință. Un sacrificiu este apreciat. Se dovedește generozitatea. 

Vorbele susțin. Recomandările vindecă. Viciul este ignorat sau explicat la scenă deschisă. Se găsește 

o soluție pentru o pagubă materială. Farmecul atrage atenția celorlalți. Deschidere către un plan 
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superior. Convingeri ciudate. Ne trezim brusc la realitate. Dezinvoltura sprijină, dar nu pe o perioadă 

lungă de timp. Siguranță. Gânduri de distracție. Prea multă senzualitate. Amintiri atractive.  

 

A doua decada lunii iunie aduce o mare presiune pe deciziile decadei anterioare, ca și cum 

acestea trebuie să meargă mai departe, trebuie să alimenteze mari așteptări, deși nu vor putea. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele pentru acțiune fac un pas în față însă doar în raport cu ceea 

ce s-a consumat în decada anterioară și în același sector. Sintezele pentru acțiune aferente decadei 

anterioare făceau referire la ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii aprilie, iar sinteze de pentru acțiune 

aferente acestei decade fac referire la ceea ce s-a consumat pe finalul lunii aprilie. Din această cauză, 

mulți oameni vor avea senzația că se află pe un curs ascendent, că au avansat într-un proiect personal 

și nu trebuie decât să fie mai lucizi, mai atenți, mai limpezi la minte pentru ca lucrurile să se așeze în 

ordinea firească. În consecință, considerăm că această a treia decadă a lunii iunie este dominată de 

impulsuri vechi și disconfortul devine un efect al acestora. Vor fi oameni care vor spune ca această 

deplasare este reală și nu se vor teme să viseze pentru că visul îi ajută să fie mai aproape de cer, mai 

aproape de realizările pe care și le-au propus, mai aproape de împlinirea prin putere, iubire și 

sensibilitate. 

Dacă sintezele pe înțelegere, emoție și cunoaștere nu ar face trimitere către finalul lunii mai, 

luna despre care știm că a excelat la capitolul absurditate, poate că această deplasare indicată anterior 

s-ar fi transpus în realitate printr-o rezolvare a unei probleme mai vechi, dar pentru că nu se întâmplă 

lucrul acesta, totul ia înfățișarea unei mari iluzii, a unei mari păcăleli ce ar putea deveni în a doua 

parte a anului o mare provocare. Așa cum știm din analizele pe care le facem aici, marile provocări 

sunt depășite cu succes doar de oameni puternici. Dar ca într-un paradox al vieții, și cei care nu au 

putere sunt invitați să facă sinteze prin putere, nu doar prin iubire și sensibilitate. Astfel, va trebui că 

o asemenea ființă să facă un efort de înțelegere pentru a nu confunda acum puterea cu iubirea și 

sensibilitatea. Doar prin această confuzie vor fi reînviate impulsurile absurde ale lunii anterioare. 

 

Luna se află acum în Capricorn și va avea de împlinit în a doua parte a zilei un careu cu 

Jupiter, un sextil cu Neptun și o conjuncție cu Junon. Se pare că toată atmosfera zilei de 11 iunie este 

dominată de nevoia de organizare. În realitate, oamenii parcurg acum conflicte penibile legate de 

acord sau dezacord, legate de a avea sau a nu avea, a fi constant pe un traseu sau a pretinde celorlalți 

stabilitate. Într-o accepțiune mult mai largă schema aceasta se poate orienta și către relațiile de muncă, 

dar dacă lucrul acesta poate fi înțeles din conflictul Lunii cu Jupiter, celelalte două unghiuri rezervate 

acestei zile nu fac referire la această experiență în mod explicit, ci la ceea ce ar simți omul care 

lucrează sau care are nevoie să fie acceptat într-o comunitate. 

Cu toate acestea, chiar dacă schema acestei zile vine cu o ușoară confuzie, pentru că planeta 

Jupiter este implicată în ecuația de acum prin deplasarea sa directă, se poate face trimitere acum și la 

fericire. Fericirea însă nu poate fi învățată, nu există acum o lecție despre fericire, la fel cum nu poate 

exista acum, pe această ecuație astrală, o lecție despre brutalitate sau despre ripostă. Unghiurile de 

acum fac trimitere către acestea, dar ele nu pot fi analizate separat de ansamblul zilei. De aceea, ne 

putem gândi că frământările interioare predispuse de relația proastă a Lunii cu Jupiter nu pot deveni 

un resort pentru fericire, la fel cum nu poate deveni o dovadă de fericire nemulțumirea pe care o avem 

spre seară, când Luna se va afla în sextilul cu Neptun, dar nici cele câteva cuvinte de apreciere ce vin 

din conjuncția Lunii cu Junon. Toate acestea, privite în ansamblu, ar putea vorbi despre mulțumire, 

pentru că fac trimitere la finalul lunii aprilie când am trecut prin încercări care seamănă puțin cu ceea 

ce se întâmplă acum. Pe finalul lunii aprilie a trebuit să trecem prin careul lui Marte cu Axa 

Dragonului și prin careul lui Saturn la Chiron, moment care ne-a provocat o mare tristețe din care am 

înțeles că lăcomia și lipsa de disciplină sunt piedici în redobândirea stării de confort sau chiar în calea 

evoluției morale. Acum o nedreptate mai mică, nu atât de mare precum a fost cea la care facem acum 

trimitere, retrezește sentimentul că nu suntem acceptați și dacă primim acceptul, desigur la un nivel 

mai mic, nu din partea comunității, ci din partea unei persoane, dacă suntem tolerați într-un loc sau, 

cel puțin, nu mai suntem respinși, ne redobândim starea de confort și putem privi cu mai multă 

încredere către viitor, deci devenim mulțumiți.  
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În ochii unora această înțelegere sau această concluzie poate deveni și o dovadă de curaj sau 

una care să arate că a dispărut o influență malefică, a dispărut o presiune, iar absența refuzului arată 

chiar că avem drumul nostru pe care nu ni-l mai poate lua nimeni. Cu toate că lucrurile acestea sunt 

clar conturate, nu este cazul să fim atât de naivi încât să considerăm că prima zi a acestei decade este 

încununată de o mare realizare. Progresul, dacă el va fi conștientizat în modul acesta, se referă doar 

la un schimb de experiență, el nu va atinge acum un nou nivel. Este foarte probabil ca în viitorul 

apropiat să ne confruntăm cu un refuz, unul care, de asemenea, să semene cu ceea ce s-a consumat în 

aprilie. De aici putem relativ simplu tragem concluzia că schema zilei de 11 iunie se referă la 

organizare, nu la soluționare, la înțelegere și încadrare, nu la recompensare. 

O altă componentă importantă a acestei zile vine din dorința de a arăta lumii exterioare o 

anume rezerva. Cu toate că vrem o soluție venită din acest sector, cu toate că dorim acceptul lumii 

exterioare, ne arătăm reținuți față de aceasta și încercăm, pe cât posibil, să limităm contactul cu 

aceasta pentru a trăi mult mai intens ceea ce simțim în momentul acesta. Poate de aceea unii oameni 

vor considera că emoțiile pe care le au acum sunt ele însele o dovadă de progres. Nu este cazul să 

cădem în patima orgoliului. Acordul sau dezacordul poate alimenta orgoliul omului care nu are 

argumente și care-și construiește pasul următor doar prin feedback-ul celorlalți. Influența benefică ce 

ar putea veni din partea unui grup care acceptă noile condiții sau este de acord cu argumentele 

tulburătoare ce ar putea veni din partea unui alt grup care va duce conflictul pe mai departe, nu 

constituie acum decât simple repere. Pe baza acestor informații observăm care este nivelul, unde ne-

am așezat, care sunt oamenii cu care vom lucra de-acum încolo și cum ar trebui sa abordăm zona 

aceasta pentru a ieși din ea, pentru a progresa cu adevărat. 

 
„In primele câteva decenii ale secolului al XlX-lea, Italia a fost obsedata de Risorgimento, 

mişcarea de edificare a unui stat unificat. Cât timp făcuse parte din imperiul napoleonian, Italia 
absorbise multe dintre doctrinele liberale ale Iluminismului francez. Dar Congresul de la Viena — 
conferinţa de pace de după înfrângerea lui Napoleon — a restaurat în 1815 vechea ordine 
conservatoare. 

Apostolul deşteptării naţionale a fost Giuseppe Mazzini, arestat în 1831 pentru militantismul 
lui înflăcărat în favoarea înlăturării vechii ordini. Cea mai mare parte a vieţii şi-a petrecut-o în 
exil. În acest timp, revoltele spontane izbucnite în diferite părţi ale Italiei fuseseră înăbuşite de 
trupele austriece. Când în regatul Sardinia-Piemont Carol Albert a adoptat, în 1848, o constituţie 
liberală, naţionaliştii italieni şi-au pus speranţele într-o unificare sub conducerea Casei de Savoia 
— mai ales după ce Victor Emmanuel, succesorul lui Carol Albert, l-a numit prim-ministru pe 
Cavour. 

Plecând pe mare din Genova în mai 1860, Giuseppe Garibaldi (sus) a început cucerirea 
Siciliei, care s-a încheiat cu înlăturarea monarhului bour-bon din Neapole. Adăugând cuceririle 
din sud ale lui Garibaldi celor ale lui Victor Emmanuel al Il-lea din zona centrală, Cavour a folosit 
momentul şi l-a încoronat pe acesta din urmă rege al Italiei, în 1861. Cinci ani mai târziu regatului 
unificat i se adăuga Veneţia, iar în 1870 trupele lui Victor Emmanuel al II-lea au cucerit Roma şi 
au proclamat-o capitala Italiei.”[14] 

 

În 12 iunie vom crede că suntem foarte curajoși și vom căuta un anturaj care să ne provoace, 

pe oamenii pe care-i consideram puțin mai slab pentru a le arăta că nu pot sta în cale, că nu ne pot 

opune rezistență, pentru a le arăta, la modul foarte real și precis, statutul de învins. Aparițiile zilei de 

12 iunie sunt însă înșelătoare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că înainte de răsăritul Soarelui Jupiter 

va definitiva sextilul cu Luna neagră și în această ecuație astrală intervine nevoia de certitudine falsă, 

nevoia de victorie care să fie susținută de minciună, dar pe individul în cauză să nu-l intereseze. 

Cu alte cuvinte momentul acesta le vorbește oamenilor despre o victorie fără scrupule, dar și 

despre faptul că aceasta este motivată de dificultatea de a menține un echilibru, de neputința de a 

vedea luminița de la capătul tunelului și, în consecință, de a ne imagina atât de mult realizarea încât 

să impulsionăm împlinirea ei. Nu există nicio îndoială că în momentul acesta punem în pericol o 

colaborare. Jupiter devine acum planetă mediatoare în opoziția lui Mercur cu Luna neagră și am putea 

foarte ușor să deturnăm sensul implicării pe zona publică. Evenimentele sociale nu se consumă pentru 

a împlini un orgoliu personal sau pentru a strivi unul. Lucrurile acestea mari nu devin dintr-odată mici 
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pentru a elucida orgoliul individului. De aici și mare confuzie a zilei de 12 iunie, de aici și necesitatea 

de a trece prin genul acesta de experiență din care va ieși terfelit omul fără profunzime, omul care 

crește pe spinarea celorlalți și care se teme de orice. Această persoană pentru a putea ieși din 

încurcătură pune etichete, iar etichetele sale vorbesc nu despre persoanele sau situațiile cărora le sunt 

adresate, ci despre sine. Pe baza acestor etichete își poate strica reputația, își poate pune în pericol 

averea, achizițiile din ultima vreme sau le poate lansa un mesaj negativ celor de la care se așteaptă să 

împlinească promisiuni valoroase. 

Pentru a ieși din această încurcătură omul vicios va căuta un tratament preferențial. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că această opoziție a lui Mercur cu Luna neagră de pe zodii mobile taie 

într-un mod agresiv Axa 

Dragonului, la fel și 

opoziția Soarelui cu Saturn 

ce este în continuare activă. 

Astfel, nesiguranța pe 

achizițiile din ultima vreme 

se poate explica doar prin 

iluzia pasului mic făcut 

înainte în raport cu ceea ce 

s-a întâmplat în decada 

anterioară, nu cu natura în 

sine a problemei. Având 

acest reper negativ, luând în 

calcul doar ceea ce s-a 

consumat anterior și trăind 

în această confuzie că 

experiența recentă este o 

mare lecție a vieții omul se 

depărtează de răspunsurile ce-i sunt rezervate în această perioadă și arată ca are mari dificultăți în a 

menține un echilibru. Poate deveni, astfel, foarte agresiv, dar o face pe seama lui, pe cheltuiala lui, 

împotriva prietenilor săi, poate chiar împotriva propriei stabilități. Cine crede că în această 

instabilitate se va putea gândi la viitor înseamnă că trăiește cu adevărat într-un plan al iluziilor. 

Din toată această frământare, adică privind toate aceste unghiuri în ansamblul situației, nu 

luate separat, la fel ca în ziua anterioară, în 11 iunie, se înțelege că o problemă de atitudine dorește să 

devină permanentă pentru ca individul să aibă impresia că greutatea dificultăților este de vină pentru 

ceea ce i se întâmplă, nu neputința sa. Pe acest fond sextilul lui Jupiter cu Luna neagră îl îndeamnă 

pe individul cu încrederea slăbită să se îndrepte către asocieri de proastă factură ce i se par de-a dreptul 

salvatoare. Pe acest unghi durerea este atenuată însă în mod artificial și compromisul i se va părea 

individului năpăstuit de soartă o mare șansă a destinului. 

Pe schema aceasta care doar pare foarte bună intervine o greutate teribilă, ce apare din umbră, 

din partea planetei Venus de pe zodia Taur. Nevoia care este clar conturată de această zodie devine 

acum nevoie de iubire. Refuzul de a fi acceptați într-un grup, chiar dacă solicitarea este nefirească, 

chiar dacă cineva din grupul respectiv observă că solicitantul nu știe ce vrea, nu cere ceea ce are 

nevoie sau nu-i folosește dacă primește ceea ce solicită, este văzut de persoana în cauză ca un refuz 

al iubirii, al respectului adică este perceput ca un refuz a ceea ce el are mare nevoie acum și nu știe 

să ceară. De aici cercul vicios al problemelor care este îmbrăcat în straie de sărbătoare, ambalat 

frumos și strălucitor. 

 
„Lăcomia de aur a europenilor a dus în Lumea Nouă la anihilarea culturilor băştinaşe 

precum cca a populaţiei chibcha. După patru secole, columbienii se confruntă cu o ameninţare la 
fel de mare: moartea sigură a celor care se opun puternicelor carteluri ale drogurilor din Medellin 
şi Caii. 

Revista Fortune numeşte traficul de droguri „o uriaşă afacere multinaţională, cu un 
management în evoluţie rapidă, cu o reţea de distribuţie extinsă peste tot în lume şi cu clienţi pentru 
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care preţul nu contează“. Plantaţiile de arbuşti coca din Anzi lucrate de ţărani peruani şi bolivieni 
procura cocaina — de care se escimează că sunt dependenţi 6 milioane de americani, mai ales în 
varianta ei mai ieftină, care se poate ftima, numită crack. 

Baronii drogurilor din Columbia finanţează cultivarea arbuştilor coca, importă o melasă 
provenită din frunze şi, în laboratoare secrete, o combină cu eter şi acetonă ca să obţină cocaină 
pură. Praful alb, ambalat de obicei în pungi de plastic de un kilogram, este transportat ilegal în 
Statele Unite şi în alte ţâri, unde o reţea de distribuitori o vând în stradă. 

Oficialii guvernamentali din cea mai veche ţară democratică a Amcricii Latine par a nu fi 
în stare să oprească traficul — mai ales că baronii drogurilor oferă plomo o plato („plumb sau 
argint“), ceea ce înseamnă „un glonte în cap sau mită“. Se estimează că din Columbia pleacă anual 
între 350 şi 450 de tone de cocaină, aducând venituri de peste 4 miliarde de dolari şi reprezentând 
principalul articol de export al ţării. Departe de a fi considerat criminal, fondatorul unuia dintre 
carteluri a fost ales în 1982 membru în parlamentul columbian şi a reuşit să facă propagandă 
împotriva legilor care ar fi permis extrădarea suspecţilor de trafic de droguri şi punerea lor sub 
acuzare în Statele Unite.”[14] 

 

Trecerea Lunii pe zodia Vărsător din 13 iunie arată că întotdeauna există o speranță pentru 

mai bine, întotdeauna există o forță care trebuie să contrabalanseze un neajuns. Este foarte posibil ca 

prin directivele acestei zile o mare împlinire să își atingă ținta finală, nu doar prin schimb de 

experiență, prin conversație cât mai ales prin evitarea unui mare pericol. Acest pericol și-a făcut 

simțită prezența în ziua anterioară, când luna a trebuit să treacă prin careul cu Uranus. Acum, în 

noaptea de 12 spre 13 iunie, când Luna va intra pe zodia guvernată de Uranus, va trebui să treacă prin 

experiența careului cu Venus de pe zodia Taur. De aici înțelegem că informațiile dureroase din ziua 

anterioară sunt traduse acum ca o ofensă adusă stării de confort, nevoii de a trăi mai bine sau de a trăi 

în modul în care credem că merităm. 

Suntem invitați să conștientizăm lucrul acesta pentru a descoperi care sunt intențiile celorlalți, 

în ce mod suntem protejați de viciu sau cum anume această conștientizare evita uzura accentuată a 

potențialului personal. 

Schema aceasta în care activează Luna de pe zodia Vărsător ridică un semn de întrebare față 

de nevoile materiale. În felul acesta, intervine în ecuația momentului o schemă astrală susținută de 

planeta Mercur. Așa cum Luna, pe zodia Vărsător, trimite un trigon către Mercur și un careu către 

Venus, arătând că în privința cuvintelor, a informațiilor, termenilor există o ușurință nemaipomenită 

ce ne vine din partea comunității, dar în privința sentimentelor fiecare persoană parcurge un puternic 

disconfort, la fel se întâmplă și cu mesajele obiective cu care individul intră acum în contact. Mercur 

va avea de împlinit un trigon cu Jupiter și o opoziție cu Luna neagră. Despre acest lucru ne-am 

informat și din prezentarea zilelor anterioare când am observat această calitate de planetă mediatoare 

pe care Jupiter o are în poziția indicată. În contrast cu ceea ce se întâmplă pe zona individuală, schema 

aceasta luptă împotriva valorilor cunoscute cu scopul de a le înlocui fără să ne gândim dacă mutarea 

aceasta este foarte bună. 

Sunt multe lucruri bune care se vor consuma în 13 iunie, însă modestia nu este printre ele. 

Există o determinare puternică pe cerul astral și pentru faptul că Jupiter care pare să adune toate aceste 

informații personale sau colective se implică într-o configurație numită aripi de pasăre cu Luna 

neagră, Pluton și Neptun. De aici înțelegem că ideea practică spre care ne îndreptăm, punctul concret 

care trebuie să reprezinte etapa finală într-un demers personal atinge acum o zonă de eroare. Această 

zonă de eroare a fost activă și în decada anterioară, dar acum este puțin mai vizibilă, ies în evidență 

într-un mod mult mai clar pentru că se bazează pe impresia subiectivă a omului că din decada 

anterioară și până acum a evoluat puțin, a dus căruța puțin mai în față, a rostogolit bolovanul mai 

aproape de buza prăpastiei. 

Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală va 

vedea că 13 iunie aduce multă risipă. O problemă personală este scoasă din zona specifică și afișată 

în public, expusă comunității ca și cum comunității îi este adresată. Sunt multe confuzii pe care 

oamenii le vor face acum cu multă încredere, dar și cu agresivitatea celui care vrea cu orice preț să-

și vadă ideile rămase definitiv în analele istoriei. Curajul este, de asemenea, o forță care apasă în 

zonele dureroase ale ființei și creează zone de răspuns în inteligența practică. Cine crede că 
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exprimându-se prin curaj își descoperă calități remarcabile sau se face util celorlalți se va expune și 

mai mult acestor confuzii care transformă demersurile lente în demersuri rapide, dar împotriva firii, 

împotriva normalității. Se grăbesc lucrurile prea mult și se încalcă un drept, iar rezultatul acesta 

practic devine, în consecință, periculos. 

Desigur, lucrurile nu sunt chiar atât de simple și nu ne vor fi la momentul la care le vom 

parcurge nici măcar atât de clare. Ele vor deveni clare prin efectele pe care le vor produce începând 

cu 14 iunie mai exact începând cu noaptea de 13 spre 14 iunie când trigonului dintre Uranus și Capul 

Dragonului va atinge faza de maximum, deși ea este activă de mult timp. Ne lipsește acum impulsul 

acela, scânteia aceea de conștientizare pentru a observa cu obiectivitate propriile fapte. 

 
„Factori de risc privind agravarea tulburărilor produse de vizionarea TV: 
• jocurile pe calculator, ascultarea excesivă a muzicii la căşti, mai cu seamă a genurilor 

violente. 
• Stresul, lipsa liniştii atât de necesare dezvoltării limbajului intern şi a reflexivităţii. 
• Lipsa dialogului cu părinţii şi a afectivităţii acestora. 
• Un model negativ oferit de părinţi. 
• Deprivarea senzorială oferită de camera de bloc. 
• Mesajul violenţei, al erotismului şi comportamentul răzvrătit sunt extrem de nocive. 
• Certurile din familie, lipsa unor norme în viaţa acesteia; divorţul părinţilor. 
CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND DIMINUAREA SAU ELIMINAREA EFECTELOR NOCIVE 

ALE TELEVIZORULUI 
 
Principii generale 
Confom studiilor întreprinse, mijloacele cele mai eficiente pentru vindecarea problemelor de 

învăţare şi a deficienţelor de atenţie cu hiperactivitate - (sindroamele LD şi ADHD) sunt cultivarea 
tocmai a acelor comportamente care sunt afectate. 

Asumarea responsabilităţii, munca în general, un program sănătos şi stabil de viaţă, 
controlul comportamentelor şi al emoţiilor, deprinderea de a asculta de o anumită autoritate, de a 
respecta anumite norme şi valori sunt esenţiale. 

Activităţile practice, mai cu seamă cele desfăşurate în natură, efortul fizic şi liniştea sunt, de 
asemenea, necesare. 

 
Mediul 
O anumită armonie şi înţelegere între părinţi, un cadru familial liniştit, caracterizat de o 

viaţă interioară bogată şi intensă - comunicarea între membrii familiei, desfăşurarea în comun a 
unor activităţi casnice etc. -, un mediu ordonat şi organizat ajută extrem de mult la recuperarea 
deficienţelor ADHD (Barkley, 1986). 

 
Rolul părinţilor 
Părinţii joacă un rol deosebit de important, alături de toţi cei pe care copilul îi are drept 

model, deoarece el îşi va însuşi, chiar dacă în prima fază inconştient, modul în care aceştia se 
relaţionează la lume. 

„Atunci când adulţii le arată copiilor, observă J. Healy, propu-nându-se pe ei înşişi ca model, 
cum să gândească înainte de a acţiona, cum să amâne răsplata până la ducerea la bun sfârşit a 
lucrării începute, cum să folosească limbajul ca pe un mijloc ideal în procesul de gândire şi 
planificare, oferă cadrul fundamental de exersare a funcţiilor creierului executiv (cortexul 
prefrontal)" (Healy, 1990). 

 
Stimularea gândirii 
Gândirea, alături de controlul conştient al actelor psihice şi al comportamentului, după 

neuropsihologi, joacă un rol fundamental în structurarea normală a cortexului prefrontal. 
Este important să-i învăţăm pe copii „cum să pună întrebările corect, cum să vorbească 

problematizând, să planifice dinainte, şi la modul general, cum să folosească, să interpună limba 
(şi gândirea asociată) între impulsurile pe care le au şi comportament (în fond, cum să-şi 
controleze raţional impulsivitatea)". A gândi, a conştientiza ce se întâmplă în jur, a lupta pentru 
dezvoltarea forului interior sunt trăsăturile fundamentale ale experienţei şi fiinţei umane, ce sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea creierului. 
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Pentru omul societăţii urbanizate, lectura poate constitui o însemnată sursă de experienţă, 
un important mijloc pentru lărgirea ariilor neuronale (brain lateralization). Trebuie însă păzită 
mintea de acele lecturi sau experienţe care stimulează reveriile, evaziunile în imaginar, căci 
acestea îl pot readuce pe individ pe drumul diso-luţiei mentale. 

Copiii trebuie învăţaţi să integreze orice iniţiativă, acţiune şi comportament într-un context 
reflexiv; să ştie de ce vor să facă un lucru anume, ce efecte poate să aibă, cum ar trebui să 
procedeze, să-şi planifice activitatea, dacă este bine să acţioneze, în ce fel şi nu altfel ş.a.m.d. 

Activităţi necesare pentru educarea atenţiei 
Pentru a li se educa atenţia, copiii trebuie atraşi în diferite activităţi - ajutor în bucătărie, în 

grădină, în atelier etc. (Healy, 1990) Este necesar să-i învăţăm pe copiii noştri să se implice de 
mici, în mod responsabil, în treburile casei. Aceasta nu neapărat pentru că ne-ar fi atât de necesar 
ajutorul lor, ci pentru că numai aşa vor învăţa ei să muncească, să se descurce singuri, să lupte 
pentru atingerea unui scop viitor, în felul acesta îşi vor construi reţelele neuronale ce răspund de 
aceste procese. Ei trebuie susţinuţi sau chiar constrânşi într-o formă anume să urmărească 
lucrarea începută până la finalizarea ei. 

 
Controlul comportamentului 
Cercetările întreprinse arată că terapia cea mai bună este de a învăţa pe copii de mici să-şi 

controleze comportamentul, să rabde, să-şi înfrâneze dorinţele şi impulsurile, să nu fie lăsaţi să 
facă doar ceea ce vor ei (Wells, 1987). 

Controlul comportamentului nu se poate realiza decât corelându-l cu controlul emoţiilor şi 
al dorinţelor. Trebuie să le formăm copiilor deprinderea de a-şi înfrâna impulsurile sau 
manifestările care pot să le facă rău lor sau celorlalţi, să devină astfel stăpâni, pe propriile reacţii, 
sentimente şi comportamente. În general, activităţile şi viaţa simplă pe care le propunea societatea 
şi educaţia tradiţională sunt ideale pentru recuperarea deficienţelor datorate experienţei 
nihilismului, fie că este vorba de vizionarea TV, fie de folosirea mijloacelor evazioniste. Ceea ce 
trebuie să caracterizeze însă educaţia de astăzi sau această terapie comportamentală este 
conştientizarea procesului, asumarea cu seriozitate a acestui mod de viaţă şi o luptă permanentă 
cu inerţia, cu toate mijloacele disolutive ale culturii de consum care ne invadează viaţa, într-o 
societate tradiţională, lucrurile evoluau aproape de la sine într-o direcţie pozitivă, căci lumea era 
întemeiată pe baza unei morale sănătoase. În zilele noastre însă, aproape întregul mod de viaţă 
promovat prin cultura oficială se opune dezvoltării normale a minţii umane, astfel că este absolut 
obligatoriu să fie conştientizat şi contracarat în mod lucid atacul la care suntem expuşi prin viaţa 
în lumea contemporană. 

Desigur, procesul normalizării nu va fi nici scurt şi nici uşor, deoarece, după cum observă 
neuropsihologii, „structurarea inhibă restructurarea corticală", iar o minte intoxicată de-a lungul 
anilor cu fantasmele culturii de consum, cu minciuna şi înşelătoria ideologiei nihiliste nu se poate 
dezintoxica fără durere şi luptă. 

La început, trebuie plecat de la puţin, pentru ca mai apoi să se avanseze progresiv, deoarece, 
treptat, mintea şi trupul, punându-şi în lucrare potenţialităţile naturale, vor dobândi tot mai multă 
putere. Voinţa se hrăneşte cu voinţă, motivaţia cu motivaţie, răbdarea cu răbdare etc. Toate 
abilităţile mentale şi procesele psihice sau fiziologice se întăresc numai dacă sunt cultivate 
permanent, dacă cerem progresiv tot mai mult. De aceea trebuie să renunţăm cât se poate de mult 
la comodităţile, la protezele inutile pe care ni le oferă în prezent societatea de consum. Fiecare 
proteză poate constitui cauza dobândirii unei infirmităţi şi a amputării uneia dintre puterile 
naturale ale minţii şi ale trupului uman. 

Prin urmare, pentru tinerii sau adulţii care conştientizează că au fost victimele culturii 
audio-video, ale nihilismului în esenţă, şansa vindecării şi dezvoltării acelor abilităţi de care 
această cultură i-a văduvit este ca ei să pornească un război cu vechile deprinderi pentru a elimina 
mărturiile şi obiceiurile nihiliste din propria viaţă, înlocuindu-le cu ceea ce a fost validat de 
creştinism şi de experienţa societăţii tradiţionale.” 

 

Aspectul frumos pe care l-am conștientizat în 13 iunie se va menține și în 14 iunie, însă de 

această dată vor exista mai multe atracții către evenimente sociale sau mai multe frici, care vor 

complica situațiile și care îl vor pune pe individ în dificultate. Se va pune problema în această zi ca 

răbdarea pe care am dovedit-o până acum să-și găsească etapa finală, să ne arate că am înțeles ceea 

ce am făcut, forța creativă nu a fost o închipuire, ci un lucru foarte real. 
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Trigonul lui Uranus la Capul Dragonului ar fi produs un efect absolut miraculos asupra 

destinului dacă Uranus ar fi fost în momentul acesta retrograd. Nu este retrograd, deci privește înainte 

și este foarte posibil ca oamenii să nu reușească să înțeleagă foarte clar ce li se cere, cum anume 

trebuie să se adapteze, cum să evite violența care apare între două zone, cea a muncii personale și cea 

a recunoașterii lor, când trebuie să intervină cu sentimente frumoase, cu iubire și când trebuie să 

apeleze la duritate. Există această frământare interioară ce se transpune în viața privată printr-o mare 

tensiune psihică, dar pe viața socială cu rezultate spectaculoase. Practic, acesta este unul din puținele 

momente aferente acestei decade care ne arată că, în raport cu decada anterioară, am progresat, am 

găsit oameni care să ne aprecieze calitățile după așteptările pe care le-am avut din partea comunității, 

am găsit persoane care să înțeleagă limbajul emoțiilor pe care le avem și să nu ne mai critice gratuit 

sau să nu ne mai acuze că am fi vinovați de ceea ce suntem în momentul acesta. 

În mare parte, schema aceasta ne va vorbi și despre o atitudine defensivă. Succesul ar putea 

reprezenta în schema aceasta ultima etapă pe care un individ o parcurge pentru a se evidenția, ultima 

gară, ultimul stadiu după care își propune să se liniștească. Este atitudine defensivă pentru că liniștea 

aceasta nu este motivată de unghiuri frumoase, ci de careul lui Mercur cu Neptun, semn de dezamăgire 

sau de rătăcire. 

Pentru omul obișnuit schema aceasta reprezintă o protecție și prin această nevoie de protecție 

care ne duce cu gândul la instinctul de conservare, aceste persoane vor dovedi o solidaritate stranie 

arătându-se interesate să se unească în grupuri, în cluburi, să facă asociații de profil sau să-și promită 

ca pe viitor să se întâlnească mai mult pentru a face schimb de impresii și a stabiliza prietenia lor și 

în modul acesta. Un om puternic și curajos va vedea în această schemă invitația la a fi mai curajos, la 

a-și înfrunta proprii demoni și la a transforma reacțiile impulsive în mesagerii pe care și-i trimite peste 

tot care să se întoarcă cu informații despre mediul în care s-a integrat sau despre cum s-ar contura 

etapele următoare ale demersurilor de acum. Acești oameni vor fi în afara orgoliului de a construi 

ceva pentru sine pentru că sunt preocupați de fapta în sine. Există acest paradox, există și posibilitatea 

ca din acest paradox să ne alegem cu un rezultat foarte bun. Este adevărat, lucrurile se desfășoară cu 

mare viteză, de aici și o mare zăpăceală sau teama că suntem surmenați de o opresiune venite de pe 

zona socială pe care o numim acum nevoie sau căutare. 
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Un om puternic își va redefini acum cărarea, va vedea că impactul planetei Uranus vorbește 

despre posibilitatea de a ne exprima la un nou nivel, de a face un salt absolut miraculos, de a face 

sinteze cum nu s-a mai întâmplat de mult timp, de ani de zile sau chiar de decenii, nu poate fi analizat 

decât în contextul în care intervine și Saturn retrograd de pe Săgetător. Există reguli la participarea 

cărora am contribuit substanțial și nu putem acum să ne comportăm ca și cum suntem străini de ele. 

Există un impact în etape asupra comunității prin intermediul acestor reguli, prin intermediul 

schemelor la care am luat parte și a ne desprinde de ele înseamnă că ne desprinde de o parte din 

creațiile personale. Cine este conștient de efectele pe care le-a lăsat în urmă, cine are această viziune 

de ansamblu și nu caută prin solidaritate să obțină acceptul pentru lucrurile pe care el însuși nu le 

acceptă, poate visa la o transformare spectaculoasă. Ceilalți pot visa la o preschimbare miraculoasă. 

 
„Nu vă mai plângeţi de dificultăţile şi obstacolele pe care le întâmpinaţi, căci tocmai ele vă 

ajută să progresaţi. Datorită cărui fapt pot înainta vapoarele în apă şi avioanele în aer? Pentru că 
atât apa, cât şi aerul opun rezistenţă. Avansarea nu este posibilă decât în condiţiile în care mediul 
opune o anumită rezistenţă. Piedicile, dificultăţile, joacă acelaş rol ca şi apa sau aerul, ele fac parte 
din ordinea firească a lucrurilor, iar noi trebuie să ştim cum să le folosim, pentru a avansa. 

Când urcaţi pe munte, n-aţi remarcat că asperităţile sunt cele care vă permit să vă agăţaţi 
şi astfel să urcaţi? Atunci, de ce doriţi ca viaţa voastră să fie netedă, fără asperităţi! În aceste 
condiţii, niciodată nu veţi reuşi să ajungeţi în vârf, şi, mai ales, la coborâre ce uşor veţi putea cădea! 
Din fericire pentru voi, viaţa este plină de asperităţi, şi, datorită lor, sunteţi încă în viaţă. Da, de 
aceea nu trebuie să cerem o viaţă netedă, fără suferinţe, fără inconvenienţe, fără supărări, fără 
duşmani, căci nu vom avea nimic de care să ne agăţăm şi vom putea cădea. Toţi cei care cer să 
trăiască o viaţă uşoară şi îmbelşugată nu-şi dau seama că, de fapt, îşi doresc propia lor 
nenorocire.”[10] 

 

În 15 iunie Luna va parcurge ultimul segment al zodiei Vărsător și va încerca să ne atragă 

atenția asupra unor greșeli pe care le facem în mod uzual în grupul care ni le permite, ni le tolerează 

sau nu ni le poate combate. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în dimineața zilei de 15 iunie Luna 

trebuie să treacă prin conjuncția cu Coada Dragonului și să activeze acum o problemă de destin cu 

care vom conviețui până la finalul acestui an. Judecând după faptul că luna iunie ne îndeamnă la 

sinteze prin putere, iubire și sensibilitate, maniera aceasta prin care Luna încearcă să ne pună la punct 

ori să ne atragă atenția asupra a ceea ce facem în mod repetat și este eronat va fi în legătură și cu 

opinia celuilalt. Trigonul pe care îl împlinește cu Soarele în noapte de 14 spre 15 iunie face trimitere 

la relații amicale însă, după cum vedem din sextilul Lunii cu Saturn, aceste relații amicale sunt 

complicate sau supuse unei încercări. Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general 

dacă încercările acestea sunt legate de frica de partener, teama de a-i spune acestuia un secret, 

neputința de a accesa informația într-un mod sau pur și simplu nu se știe dacă nu cumva greșeala 

aceasta pe care individul o tot repetă față de comunitate nu este, de fapt, un obstacol pe care îl tot 

întâlnește în relația cu comunitatea și nu-l poate depăși. 

Cert este că în momentul acesta ne vom căuta bucurii noi deși, prin opoziția Soare-Saturn, 

este impropriu spus că ar putea să facă trimitere la o bucurie. Poate face trimitere la îndulcirea 

relațiilor sociale, la practicarea lor într-un alt registru, adaptare a caracterului propriu la nevoile 

celorlalți cu scopul de a primi un răspuns pozitiv pentru ca noi, la rândul nostru, să îndeplinim o 

nevoie. 

Există o tensiune care plutește în jur și care consumă din vitalitatea individului încercând să 

îl convingă pe acesta că marile probleme vin pe linie ierarhică sau sunt generate de aceste raporturi 

ierarhice menținute într-un mod neclar, mincinos sau oportunist. În egală măsură, nu se poate vorbi 

pe aceste unghiuri mici de sinceritate pentru că opoziția Soarelui cu Saturn, aspect care se va împlini 

în mijlocul acestei zile, când Luna se află deja pe zodia Pești, încurajează grija că orice adevăr poate 

fi folosit ca armă sau instrument de tortura, că nu degeaba Saturn este acum retrograd. 

Sinteza de pe putere, iubire și sensibilitate ne ajută în mijlocul lunii iunie să fim mult mai 

atenți la factorii care ne creează starea de disconfort. Disconfortul devine litera legii în ziua de 15 

iunie moment în care sunt conștientizate, dar sunt și confirmate prin întâmplări, întârzieri în proiecte 

sau chiar amânări pe o perioadă nedefinită. Problema care apare acum este una destul de delicată 
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pentru că îi vorbește individului despre crizele personale. Aflat în problema aceasta dureroasă 

individul va crede că nu este vinovat și că întreaga vină trebuie pusă pe seama celorlalți, că societatea 

refuză promovarea sa socială, nu-l ajută să se concentreze, intervine în viața personală prin tot felul 

de uneltiri sau devieri de la obiectivele personale ducându-l pe acesta spre ruina. Opoziția Soarelui 

cu Saturn duce cuvintele personale și spre această frică de ruină, blocând aspirațiile sau chiar 

imobilizându-l pe individ în aceste demersuri frumoase. 

Încercarea aceasta de a supraviețui într-un context agresiv accentuează o problemă financiară. 

Cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem în momentul acesta ar fi să acceptăm situația de fapt, 

să ne recunoaștem greșeala, să acceptăm că, poate, acolo unde greșeala a fost făcută în mod intenționat 

sau mai este și gravă, să apară și repercusiuni sociale, să ni se știrbească din reputație și să fim 

deposedați de anumite privilegii. Cine reclamă lucrul acesta, motivat însă de bunăvoie, își construiește 

o perioadă de dezordine. Îi va încuraja pe oameni, pe cei pe care-i are în preajmă, să-i răspundă greșit, 

să îi priveze de sentimente, să nimeni părtași la secrete și să îi dea tot timpul impulsuri false. 

Este de la sine înțeles că lucruri acestea generează un stres teribil și având în vedere că 

funcțiile organice sunt afectate, că această axă Gemeni-Săgetător ține de vorbire, mesaj clar, se poate 

anticipa că problema momentului poate afecta atât funcții organice, fiziologice, cele legate de 

metabolismul calciului, de regimul apei din corp, dar și funcțiile psihice, cele care, prin 

permanentizarea unor gânduri negative, pot crea o boală sau o pot accentua. 

 
„Oamenii au nevoie atât de măncare şi de băutură în planul fizic, cât şi în cel spiritual. 

Trebuie ca sufletul şi Spiritul lor să mănânce şi să bea, dar ceva nou; ei nu vor reuşi să se hrănească 
căutând filosofii şi religii vechi. Aceste invăţături, aceste culte, erau bune pentru epoca în care au 
fost create, iar dacă au dispărut sau au fost abandonate înseamnă că nu mai există vreun motiv să 
fiinteze. Sunt - scuzati-mă - conserve învechite: deoparte şi merge-ti intr-un restaurant unde veţi 
fi hrăniţi cu alimente proaspete, fumegând în cuptor! Da, Natura este un „restaurant", şi aici 
respiraţi astăzi aerul, mâncaţi Soarele şi contemplaţi zilnic Cerul, comunicaţi astăzi cu Forţa 
divină. incercaţi, mereu, să mergeţi într-acolo unde este ceva nou, proaspăt. lzvond care ţâşneşte, 
apa limpede şi rece, vântul, florile, pământul chiar, totul este nou, şi aici trebuie să descifrăm. zi de 
zi, mesajul nou, pe care Dumnezeu trimite.”[8] 

 

16 iunie vine cu nevoia de iubire. Acum lucrurile ni se par puțin mai clare, cu toate că suntem 

în continuare în fereastra opoziției Soare-Saturn care s-a consumat la grad perfect pe 15 iunie. 

Tensiunile de acum primesc o undă generoasă, din nefericire dominată de o atracție către rătăcire și 

către componente deviante, cea susținută de inițierea mersului retrograd al planetei Neptun, deplasare 

care se va încheia pe 22 noiembrie. Fiind o planetă colectivă, având greutate asupra grupurilor, asupra 

maselor, energiile pe care le mobilizează sunt foarte mari și impactul individual poate fi adesea 

concretizat doar când este urmărită această deplasare pe horoscopul personal. Cu toate acestea, prin 

combinații diverse, unele dintre ele care țin de ecuația astrală a unei zile, altele care țin de ecuații 

astrale ale unor perioade mai mari, o săptămâna sau o lună, mesajul acesta poate fi descifrat și în ceea 

ce privește existența individuală. 

Pe zodia Pești, Neptun ne vorbește acum despre iertare, despre înțelegerea marilor probleme 

care ne-au dus în zona aceasta de conflict, în problemele acestea pe care am fi acum tentați să le 

punem pe seama entuziasmului sau pe seama întunericului din care nu am putut ieși. Retrogradarea 

acestei planete accentuează senzația de teamă în fața acestor obstacole, accentuează impresiile 

negative pe care le avem față de aceste obstacole, creând un resort interior care să ne ajute să ieșim 

de aici. Saltul acesta poate fi făcut doar de cei care sunt pregătiți pentru așa ceva, doar de ființele care 

nu caută motive de ceartă, de gâlceavă, care sunt entuziasmate de fiecare dată când o situație dificilă 

dă semne că poate fi învinsa. În aceste condiții experiența anterioară este absolut necesară și se va 

dovedi mult prea convingător sau curajos omul care se duce la țintă, care invocă experiențe similare 

și vede că poate face câțiva pași în față, în timp ce toți cei din jurul său orbecăie. Se crede, astfel, 

eficient doar prin această comparație și va pierde din vedere că retrogradarea lui Neptun nu susține 

concluzia obținută prin comparație, ci concluzia obținută prin dezvăluire. 
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Cu toate acestea, va fi greu să-i convingi pe acești oameni că realitatea este alta, pentru că 

exemplele pe care le dau sunt foarte reale, evoluția pe care o invocă este cea reală. Aceste persoane 

care au acum privilegiu de-a face câțiva pași fără să fie împinși de la spate ori luați de curent, au 

nevoie să treacă de această stimă de sine falsă, să treacă de acest obstacol susținut pe înțelegere falsă 

și să accepte că nu sunt cu mult diferiți față de oamenii care ar putea să facă doi-trei pași înainte cu 

valul, cu curentul. Dacă conștientizare pe care o arată după ce au făcut acești pași este asemănătoare 

conștientizării celorlalți care nu fac nimic din voință proprie, ci doar cu valul, arată că nu poate fi 

vorba de o dezvăluire și, în consecință, aceste persoane nu beneficiază de ajutorul planetei Neptun. 

Jocul acesta de-a adevărul va fi atractiv până la toamnă și în acest context al anului sintezelor greșeala 

cea mai mare pe care am putea s-o facem pe retrogradarea lui Neptun este să permanentizăm o 

problemă crezând în ea doar pentru că nu suntem în stare să credem în ceva mai mare, mai profund 

sau mai puternic. 

Schema aceasta a înțelegerilor corecte care alimentează puterea, iubirea și sensibilitatea, își 

găsește loc în ecuația zilei de 16 iunie prin nevoia de a împărtăși un schimb de experiență, de a părea 

normali în grupul de apartenența și chiar de a ni se spune lucrul acesta. Cei care nu reușesc să își 

găsească un loc în grupul de apartenență se vor arăta egoiști, vor confunda autocontrolul cu dominarea 

și își vor accentua această fantezie a puterii, a sensibilității. În consecință, schema aceasta, prin 

tentație, accentuează o neglijență pe care va trebui să o ducem în spate mult timp de acum încolo. În 

decada aceasta ea va reuși să se ascundă puțin mai bine invocând greșelile celorlalți, neputința 

celorlalți, viciul pe care cineva din preajmă nu reușește să și-l domine. Aceleași greșeli devin 

argumente pentru stagnare, pe motiv că dacă o persoană din preajmă despre care am crezut lucruri 

importante nu face lucrurile acestea nu avem de ce să le facem nici noi pentru că nu trebuie, nu este 

permis să trăim în semiobscuritate, în întuneric sau nu va fi vizibil dacă nu obținem aceste achiziții. 

 
Acasă 
                  de Nichita Stănescu 
 
Acasa mea e într-un cuvânt 
gândit de altul. 
Acasa mea e într-un sărut 
pe care l-am gândit 
în alţi doi adolescenţi. 
Acasa mea este înlăuntrul 
săgeţii trase înspre zeu de geţi. 
Acasa mea e gândul ce-l gândeşti 
spre mine. 
Acasa mea e numele ce-l am 
şi mi-l rosteşti. 
Acasa mea e un cuvânt, 
un prieten şi o curvă. 
 
Fugind din timpul care trece, 
ah, timp, bordel al vieţii mele!  

 

Tot în această zonă a inversiunilor ne vom menține și pe 17 iunie. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Neptun, abia intrat în mers retrograd, va împlini un sextil la grad perfect cu Junon din 

Capricorn care se află de ceva vreme în mers retrograd. Grijile mărunte devin dintr-odată griji sociale 

și oamenii își dau seama că acestea sunt probleme ale comunității în momentul în care se hotărăsc să 

se întâlnească pentru a puncta foarte bine elementele care-i leagă, afinitățile pe aceste deficiențe sau 

pentru a crea un fenomen social din probleme personale nerezolvate.   

Este posibil ca în zona aceasta să ne întâlnim cu un eveniment foarte frumos. Oameni care 

cred că numai în modul acesta pot rezolva o problemă, adică întâlnindu-se cu cei care traversează 

aceleași situații, s-ar putea să constate că aceste probleme nu sunt reale și că, de fapt, s-au întâlnit cu 

personajele respective pentru a participa la un schimb, mult mai profund și mult mai important. 
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Retrogradarea celor doua astre care se întâlnesc acum într-un unghi frumos arată, celui sensibil sau 

capabil să citească lucrurile acestea, ca existat o predestinare, dar și că această predestinare a fost 

creată printr-un gând clar formulat în sensul acesta. Înlănțuirea acestor factori astrali a dus la 

consumarea regăsirii din 17 iunie și, pentru că acest efect nu poate fi oprit cu ceea ce se consuma 

acum, sunt generate, tot în cascadă, efecte bune care ar putea dura până spre finalul anului când 

Neptun își va încheia această deplasare retrogradă. De aici înțelegem că momentul acesta al regăsirii 

lor nu se consumă pur și simplu ca o întâlnire între două persoane care nu s-au văzut niciodată deși 

poate s-au căutat toată viața, ci se naște ceva între aceste persoane, apare o colaborare, se înfiripă ceva 

nou, apare un element care se va integra perfect în destinul individual cu scopul de a confirma o 

calitate, un talent, o deschidere spectaculoasă. Evenimentele acestea se vor consuma foarte intens la 

momentul programat la fel cum se consumă și regăsirea aceasta, având un impact teribil asupra puterii 

personale, asupra capacității de a iubi, dar și asupra sensibilității în ansamblu. 

La polul celălalt sunt oamenii care nu au această capacitate de a genera efecte bune, de a crea 

cu mintea conjuncturi favorabile de care să profite la un moment dat sau de care să se folosească 

pentru a împlini elemente importante de destin. Acești oameni care se laudă cu eșecul vor puncta ziua 

de 17 iunie cu un alt eșec, cu o altă gamă de evenimente care să împlinească așteptările negative pe 

care le au de la alții, fie că sunt spectatori la regăsirile frumoasele celorlalți și atunci regretă că lor nu 

le este dat să fie așa, deși nu au făcut nimic în sensul acesta, fie că, având un minimum de senzualitate 

negativă realizează ceea ce pierde și vor să 

creeze într-un timp foarte scurt efecte foarte 

mari, vor să profite de ocazie, vor să 

paraziteze un magnetism astral deși lucrul 

acesta nu este cu putință. Aceste ființe nu 

reușesc să dovedească decât tristețea 

accentuată în care trăiesc, dragostea pe care 

o au față de probleme, sensibilitatea negativă 

care îi menține în această stare parazitară. 

Apoi, pe 17 iunie se mai împlinește și 

faza de Ultimul pătrar, moment în care 

intrăm într-o etapă de aproximativ o 

săptămână de sedimentare, perioadă în care 

ar trebui să ne fie mult mai clar impulsul care 

ne definește sau să fim mult mai conștienți de 

calitatea mediului în care trăim. Ultimul 

pătrar, fiind un unghi împlinit pe faza 

descendentă a ciclului, este agresiv pe 

frecvența pe care am alimentat-o de-a lungul 

ciclului lunar, spre deosebire de Primul 

pătrar care este agresiv în măsura ambițiilor existente la momentul producerii sale. Așadar, o persoană 

care spune acum că alții sunt de vină și care consultă magnetismul astral va vedea că minciuna nu au 

picioare lungi, ci, la fel ca în vechiul proverb, unele chiar foarte scurte. În seara zilei de 17 iunie Luna 

își va încheia tranzitul sau prin zodia Pești și problema aceasta legată de retrogradarea lui Neptun, pe 

care am inserat-o și în observațiile aferente zilei de 16 iunie, își încheie etapa de început. Ceea ce s-a 

conturat până acum, impulsul acesta de a cuprinde, de a avea viziune de ansamblu, de a ne ridica 

foarte sus pentru a vedea foarte departe, se oprește în acest stadiu. Cu informațiile pe care le-am 

acumulat până acum sau pe care ni le-am propus să le obținem vom lucra până la toamnă. 

 
„Cazul mamelor cloşcă 
Să ne oprim acum la cazul indivizilor mult prea instabili şi imaturi din punct de vedere 

emoţional, care nu reuşesc să se separe de părinţi şi mai ales de mamă. Ei nu fac parte din aceeaşi 
categorie cu Esther sau Robert, care ies din custodia părinţilor, dar îşi condiţionează în mod voit 
existenţa de aprobarea unuia sau altuia dintre ei. 
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Vorbim aici despre indivizi fragili, „sclavi" ai afecţiunii filiale, care atinge uneori forme şi 
limite morbide. Cordonul lor ombilical nu a fost niciodată rupt, iar asta le creează probleme 
imense. Astfel de indivizi acţionează ca şi când nu ar fi adulţi şi ar sta încă ascunşi după fustele 
mamei. 

Aceste legături patologice le influenţează intr-un mod negativ viaţa şi mai ales viaţa sexuală, 
care nu este nici armonioasă, nici normală. Spre deosebire de cazul Estherei şi al lui Robert, care 
îşi acuză părinţii pentru conse-cinţele educaţiei prea stricte, persoanele de care vorbim, rămase 
intr-un stadiu de imaturitate, nu vor accepta niciodată că mama sau tatăl s-ar putea înşela în 
vreun fel. 

Ei sunt fiinţe infantile, influenţabile, timide ori, dimpotrivă, extrem de agresive (ca nişte copii 
cu toane) şi se comportă în orice situaţie ca nişte copii răsfăţaţi. Dacă pentru Esther şi Robert 
părinţii sunt întotdeauna vinovaţi, în schimb, pentru persoanele nevrozate din cauza excesivei 
protecţii a mamei vina nu le aparţine nici lor, nici părinţilor, ci întotdeauna celorlalţi. Ei sunt 
mereu uşor dispreţuitori faţă de oamenii cu care intră în relaţie, socotindu-i ignoranţi, proşti, fără 
inimă şi ingraţi. În asemenea cazuri, eşecul nu e o rană în amorul propriu, ci îi lasă absolut 
perplecşi. 

De exemplu, ei îşi vor pune întrebări cum ar fi: Se poate oare să nu-mi fie recunoscut 
talentul? Cum e posibil să nu-şi dea nimeni seama cât simt de frumos, de puternic, de inteligent, 
cât valorez?”[1] 

 

Luna se află deja pe zodia Berbec și încearcă să pună ordine în relațiile care nu au funcționat 

în ultima perioadă. Nu va reuși pe cât își dorește, dar impulsul există, forța aceasta care vrea să 

transforme sau care urmărește să obțină de la ceilalți realizările lor este clar conturat în momentul 

acesta, patima aceasta pentru avantaj sau pentru succes este atât de mare încât oamenii vor pierde din 

vedere că sunt în continuare în această zonă a pericolului, că eșecul le dă târcoale și binele încă nu s-

a stabilizat. Apare, astfel, pe 18 iunie o altă problemă. Lupta inutilă cu un factor puternic poate 

compromite iremediabil accesul la binele pe care l-au văzut la începutul acestei decade, în preajma 

zilei de 12 iunie când Jupiter și Luna neagră s-au aflat într-un sextil. La momentul respectiv avertizam 

că riscul de a face alegeri proaste, atracția aceasta către medii nefirești, neconforme cu idealul propriu, 

doar pentru a scurta drumul, doar pentru a obține un avantaj foarte rapid reprezintă o alegere foarte 

proastă. 

Este posibil și-n această zi ca o parte dintre oamenii care conștientizează ce nu au obținut 

procedând în felul acesta să își dorească să recupereze timpul pierdut, să se apropie de această zonă 

a succesului în vârful picioarelor, pe ascuns, la umbra celor care au acces la marile realizări cu fruntea 

sus. Schema minunată a zilei de 18 iunie ridică această problemă a inteligenței practice și a calităților 

morale. Soarele se va afla între Uranus și Capul Dragonului împlinind două sextile cu cele două se 

află de ceva vreme în trigon. Avem nevoie să vedem clar lucrurile, avem nevoie să ni se confirme 

binele pe care l-am primit până acum sau cât din el am obținut pentru a ne fi clar ce avem de făcut de 

acum încolo. Un om puternic și sincer va evalua momentul acesta prin unghiurile frumoase care se 

împlinesc, nu prin opozițiile Lunii-Jupiter sau Mercur-Saturn. Adică vor privi ceea ce nu au 

achiziționat cu bucuria că lucrează pentru un scop bun, că nu vor proceda precum cei care fac o 

selecție negativă adică nu vor lansa pretenții față de comunitate pe motiv că merită mai mult și nu 

sunt respectați sau nu li se oferă. 

Dintre toate aceste unghiuri negative opoziția lui Mercur cu Saturn accentuează incapacitatea 

individului de a accesa memoria, de a-și aminti de promisiunile pe care le-a făcut, de-a fi corect într-

un schimb de experiență, într-o tranzacție sau în a-și onora un angajament, în a-și duce la îndeplinire 

o muncă. Persoanele acestea care fentează momentul acesta, care evită să-și îndeplinească obligațiile, 

cele care trăiesc în această zonă a întunericului, vor răspunde cu greu la o formă de educație bazată 

pe sinteze, așa cum se întâmplă de-a lungul acestui an. 

18 iunie devine, pentru aceste persoane, o zi de ambiție oarbă, prostească, un moment în care 

pierd soluții foarte importante doar pentru că se blochează în mod penibil și inutil pe severitatea cu 

care vor să-i pedepsească pe cei care nu le-au răspuns la solicitări, persoanelor care nu le-a oferit din 

bunurile lor, din achizițiile lor. Este de la sine înțeles că, în cazul acestor persoane, există o logică și 

o solidaritate însă doar pe lucruri rele și nici într-un caz nu poate fi vorba despre o evoluție, adică 
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rămân în această zonă a conflictului, rămân cu amintirea faptului că în această perioadă nu era scrisă 

să li se întâmple nimic bun, că există o conspirație împotriva lor și din această cauză au pierdut sau 

nu au primit ceea ce au cerut. De partea cealaltă, persoanele bine intenționate, nu privesc lipsurile ca 

pe niște pierderi și nici munca suplimentară pe care trebuie să o facă drept un sacrificiu, ci urmăresc 

toată această secvență ca pe o șansă la relansare, la dezvoltare sau la progres. Aceste persoane au 

șanse acuma să-și revizuiască ideile, să pună în practică o recomandare pe care au primit-o, așa cum 

ne sugerează schema sintetică aplicată acestei decade pe finalul lunii aprilie sau duc mai departe idei 

proprii pe care le-au conștientizat pe finalul lunii mai. 

 
„Când detestaţi pe cineva este  exact ca şi cum l-aţi iubi: deja aveţi, o legătură cu el. Ura este 

la fel de puternică precum dragostea. Dacă doriţi să vă eliberaţi de cineva, să nu-l mai vedeţi 
niciodată, nu-l detestaţi, fiţi indiferenţi. Dacă-l urâţi, vă legaţi de el cu lanţuri pe care nimic nu le 
va putea desface; veţi fi tot timpul cu el şi veţi avea de-a face cu el timp de ani şi ani. Ura este o 
forţă care vă leagă de persoană pe care-o urâţi . Este la fel ca în dragoste dar bineînţeles, legătura 
este diferită. Dragostea vă va aduce unele lucruri şi ura altele, dar la fel de sigur şi puternică ca şi 
dragostea.”[9] 

 

Deși fondul general rămâne, puterea pe care vrem să o folosim în momentul acesta ne lasă 

impresia că ziua de 19 iunie este puțin mai simplă. În pofida a ceea ce este invocat frecvent în analizele 

pe care le facem aici, metoda aceasta a struțului de aceasta data este bună. Cine a băgat capul în nisip 

și a spus că acolo este răcoare deși afară este foarte cald sau incredibil de fierbinte, reușește să 

depășească un impas și practic la asta se referă ecuația strada zilei de 19 iunie. 

Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia Berbec pe care îl încheie la miezul 

nopții. Asta înseamnă ca pare un moment de disperare pe baza căruia oamenii apelează la scheme de 

genul acesta. Se poate vorbi în momentul acesta de o vulgaritate doar pentru că impulsul este foarte 

puternic. Luna în Berbec accentuează latura aceasta brutală (de altfel oricare altă planetă pe acest 

semn primește această notă), natura aceasta impulsivă care trebuie să își atingă ținta dintr-un impuls, 

dintr-o singură lovitură. De partea cealaltă există și un mare avantaj, acela pe care oamenii îl obțin 

gândind intens, cu putere, cu mare forță dintr-odată într-o direcție și să apară rezolvarea. Dacă Luna 

nu s-ar fi aflat acum în trigon cu Capul Dragonului și ar fi mediat tendința Nodurilor, dar, în egală 

măsură, zodia Berbec ar fi fost accentuată pentru a se menține această notă, am fi putut vorbi despre 

gânduri revoluționare, despre ambiții comune care devin idealuri sociale, despre forțe teribile pe care 

oamenii vor să le pună în aplicare cu scopul de a deveni celebri, de a rămâne în istorie, de a se vorbi 

despre ei peste secole. Pentru că nu se împlinește această condiție impulsul acesta se adresează doar 

momentului, adică succesul de acum poate combate un pericol de moment, avem puterea să anticipăm 

o problemă care este foarte violentă în momentul acesta, să oprim, să anulăm și să credem că ne-am 

protejat de ceva foarte rău. În egală măsură, dacă ne ascundem de această problemă, dacă o amânăm, 

dacă partitura aceasta în care activează este evitată, dacă invocând diverse motive cum că am fi 

ocupați sau nu suntem încă pregătiți pentru așa ceva. 

Din această cauză, energia și entuziasmul ce vin din zodia Berbec poate fi un semn de progres 

pentru omul care, de regulă, este optimist, care vrea să extragă partea bună a lucrurilor și care, în 

general, nu este vulgar. Nu trebuie să uităm totuși că în noaptea de 18 spre 19 iulie se împlinește 

careul Lunii la Pluton și între careul cu Pluton și conjuncția cu Uranus Luna activează o zonă a 

conflictului pe care o cunoaștem foarte bine și care a fost activă până în anul anterior. Este vorba 

despre careul Uranus-Pluton, primul aspect negativ din acest ciclu al războiului. Dacă îndeplinim 

această condiție a lucrului selectat pe baza optimismului sau încrederii atunci rememorarea unor 

episoade războinice ar putea să ne tulbure liniștea momentului și brusc să devenim vulgari fără să 

intenționam lucrul acesta, să transferăm conflictul social la care am luat parte în conflict personal, sa 

aducem probleme ideologice în relații de cuplu deși niciodată nu este bine să facem lucrul acesta. 

Există o prea mare presiune pe vibrația acestei zile și poate ar trebui să fim mai cumpătați și 

să căutăm în finalul lunii mai, în motivele de uzură, în situațiile absurde pe care le-am parcurs atunci 

gândul cel luminos care a fost un far, o lumânare în furtună, ce ne-a ajutat să depășim un moment 

dificil. Acesta ar trebui să fie momentul de război pe care să-l invocăm nu altele care s-au consumat 
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în anii din urmă. A aduce din anii din urmă idei, întâmplări în prezent înseamnă a lucra cu informații 

nespecifice, dăm viață unor situații cu adevărat absurde, nu cum au fost cele din luna mai care s-au 

putut risipi în momentul în care au fost sintetizate sau li s-a oferit acestora ochii înțelegerii. Dacă nu 

înțelegem lucrul acesta sau dacă-l înțelegem, dar nu dorim să îl punem în aplicare, ne activăm o lecție 

de viață legată de asimilare. De fapt, este o lecție de viață legată de consum adică o problemă de 

asimilare ca și cum neputința de a ne hrăni structurile subtile acum, refuzul gândului cel bun, își 

găsește echivalentul în procesele fiziologice prin refuzul alimentării corecte, prin refuzul hranei pure. 

 
„Terapeutul era un tânăr analist lipsit de experienţă; pacienta era o femeie tânără, extrem 

de atrăgătoare şi seducătoare. De mai multe şedinţe se aflau în impas cu privire la faptul dacă ea 
avea sau nu de gând să se întindă pe canapea. 

— De ce vreţi să mă întind pe canapea? întreba ea de fiecare dată, cu un zâmbet superior, 
când el aducea subiectul în discuţie. 

Ignorându-i zâmbetul, el îi răspundea într-o manieră cât mai profesionistă: „Ce fantezie 
aveţi? Care credeţi că este motivul?" 

— Nu ştiu. Se uita lung la canapea, întorcându-şi capul brusc, astfel încât câteva şuviţe de 
păr blond îi cădeau pe unul dintre ochii ei strălucitori. „Chiar doriţi să mă întind acolo." 

— Da, pe canapea. 
— Pe spate. 
— Da. Este procedura standard. 
Se uita lung cu coada ochiului, cu o privire cunoscătoare. „Asta este procedura standard." 
— Da, este. 
Cei doi se uitau lung unul la celălalt pentru un moment, zâmbind — De ce este aşa de 

important să mă întind pe canapea? 
— Nu este aşa de important. Puteţi sta în picioare dacă preferaţi. Dacă vă întindeţi, lucrurile 

se accelerează puţin, asta e tot. Puteţi face cum doriţi. 
— Da? Vă mulţumesc. Este amabil din partea dumneavoastră. 
— Cu plăcere. 
Conţinutul manifest al fiecărei şedinţe era dacă pacienta avea să se întindă sau nu pe 

canapea; totuşi, la un nivel mai profund, se întâmpla altceva, de care terapeutul nu era conştient. 
El îi cerea să se culce cu el şi ea îl tachina. Numai după ce a prezentat cazul supervizorului şi-a dat 
seama în ce măsură era prins în reacţia sa de contratransfer erotic. Ascultând expunerea celei mai 
recente şedinţe, supervizorul său, un psihanalist vienez din gar-da veche, a dat cu pumnul în birou 
şi a spus: „Asta nu e psihanaliză... asta e a face dragoste...!" Terapeutul şi-a dat seama de 
conţinutul emoţional al relaţiei terapeutice cu această pacientă specială, care era unul de curtare, 
un ritual de curtare deghizat în terapie. Fiecare şedinţă avea tonul şi sentimentele unui rendez-
vous între iubiţi. Atât pacienta, cât şi terapeutul, fără să ştie, dădeau curs unui acting out al 
sentimentelor oedipiene nerezolvate; de aceea terapia se blocase în acel punct. 

Primind mesajul destul de clar din partea supervizorului său, terapeutul a început 
adevărata terapie”[11] 

 

În ultima zi a acestei decade Luna deja se află pe Taur, într-o zodie unde se simte foarte bine 

și unde își poate manifesta un talent, o calitate, poate scoate în evidență o nevoie de bine pe care nu 

a putut să o exteriorizeze pe conjuncturile anterioare, fie pentru că nu ni s-a permis, fie pentru că nu 

am avut puterea interioară necesară. Pe 20 iunie se împlinește careul Soarelui la Chiron și durerea 

poate fi văzută ca un semn de biruință, adică vindecarea se poate face cu suferință, dar și cu încântare 

și cu mulțumirea că această neplăcere este semnul că scăpăm de toxine, de gânduri proaste sau de 

ființe toxice. Momentul acesta ridică însă o problemă de înțelegere care ar putea să depășească foarte 

ușor schema personală pe care am tot analizat-o de-a lungul acestei decade și să oprească pentru un 

moment atracția către situații absurde. Astfel, presiunea lucrurilor care nu sunt clar definite, care se 

apropie prea mult de viciu, care ne deschid cu dezinvoltură cutiile cu amintiri sau poate chiar Cutia 

Pandorei, se opresc acum într-un punct interesant și combat o formă de inflexibilitate pe care nu am 

agreat-o de-a lungul acestei decade. Pentru mulți 20 iulie va părea o zi de eliberare de probleme, de 

confirmări negative, o zi în care puterea gândului devine cu adevărat foarte puternică și eliberatoare. 

Din punct de vedere astral lucrurile acestea sunt explicate prin relația bună pe care Mercur o are cu 
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Capul Dragonului și prin care reușește să medieze tendința Nodurilor. Există un suflu nou, acela care 

îl îndeamnă pe individ, tocmai pentru că își vede gândul împlinit ușor, să sperie foarte departe, să fie 

foarte îndrăzneț atât cu ideea, cu noțiunea, dar și cu acțiunea. Farmecul ne atrage foarte mult, durerile 

trebuie combătute prin amintirea momentelor de bucurie presărate de-a lungul acestei decade care nu 

s-au împlinit și pe care putem acum să le ducem mai departe ca o răzbunare împotriva condiționării 

lor penibile, împotriva unor presiuni sau împotriva unor conspirații. Ne va face plăcere să ne implicăm 

în genul acesta de acțiune, vom fi foarte bucuroși și mulțumiți că ni se oferă posibilitatea de a ieși din 

această zonă întunecată. 

Există însă și reversul medaliei, adică opoziția Lunii pe zodia Taur să nu fie atât de generoasă 

și să nu aducă atât de multe realizări pe cât am observat din informațiile de mai sus. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că am cultivat până acum o simpatie față de boală, față de lucruri nefirești pe care nici 

nu am avut curajul să le prezentăm celorlalți, care nu ne-au încântat decât prin dezinvoltură sau prin 

faptul că nu au fost descoperite. Ceea ce am dus în adâncul sufletului iese acum la lumină, țâșnește 

dintr-odată și în loc să fie o 

fântână arteziană care să ne 

răcorească într-o zi călduroasă 

de vară, este altceva, un vulcan 

noroios sau o apă foarte 

murdară. 

Pentru că multe din 

schemele astrale pe care le 

experimentăm pe 20 iunie se 

consumă pe final de zodie 

Gemeni, adică ne referim aici la 

poziția Soarelui și la cea a lui 

Mercur, cele care în prima zi a 

următoarei decade vor trece pe 

zodia Rac, trăim pe 20 iunie 

sentimentul că plătim pentru 

suferința din ultima perioadă 

sau pentru distracția care a 

înlocuit seriozitatea și munca. 

Unii se vor teme în momentul în 

care vor vedea ce le vine din 

interior, cât de greu le este să se 

adapteze la valul acesta frumos, 

la sentimentele frumoase, cât de 

greu le vine să se adapteze la 

cerința de dragoste care există acum. Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun și oamenii se 

caută, vor să fie pe aceeași lungime de undă, observa că se simt bine împreună și atracția aceasta între 

suflete combate înțepenirea și rigiditatea gândirii. De altfel, și Mercur se va afla într-o relație bună cu 

Uranus și raportul acesta minunat trimite raze frumoase către Axa Dragonului. Ceea ce se împlinește 

acum rămâne o achiziție foarte valoroasă până la finalul anului, ce nu este biruit acum se transformă 

în sacrificiu. Ne va veni foarte greu ca în timpul tranzitului Soarelui și al planetei Mercur prin zodia 

Rac să păstrăm biruința pe care am putea să obținem acum pe ultima sută de metri. Greșeala cea mai 

mare vine din faptul că sinceritatea și emoțiile superioare vor fi înlocuite de senzualitate și adevăruri 

parțiale. 

 
„In Evul Mediu, în special în secolul al X-Iea, când apare, probabil, legenda Papesei Ioana, 

femeile din familiile patriciene aveau o autoritate enormă asupra Curţii papale. Numeroşi papi 
aveau amante, şi faptul nu constituia un secret, deşi toţi bastarzii erau numiţi, eufemistic, nepoţi 
sau nepoate ai Sfântului Părinte care se abătuse de la calea cea dreaptă. Mamele acestora reuşeau 
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uneori să îi instaleze pe Scaunul papal pe aceşti „nepoţi“, astfel încât, cu timpul, ajunsese să se 
spună că pontificatul era condus de „un regiment de femei“. 

Dintre acestea cea mai cunoscută era Marozia, fiica unui senator roman. La 15 ani, ea a 
devenit amanta Papei Sergiu al III-lea, căruia i-a dăruit un fiu. La moartea lui Sergiu, în 911, 
băiatul avea doar 6 ani, dar Marozia a aşteaptat şi, mai târziu, s-a căsătorit cu Alberic, conte de 
Toscana, cu care a avut un alt fiu, numit tot Alberic. În 931, băiatul ei şi al lui Sergiu a fost uns 
Papă, la vârsta de 25 de ani, sub numele de Ioan al Xl-lea. Când soţul ei a murit, Marozia s-a 
căsătorit cu fratele acestuia, Hugo de Provence, căsătoria fiind oficiată de chiar noul papă. Între 
tânărul Alberic şi tatăl vitreg izbucneşte, în timpul banchetului, o ceartă violentă. Drept urmare, 
Alberic îl alungă pe Hugo din cetate şi îi aruncă în temniţă pe Marozia şi pe Papa Ioan al Xl-lea. 
Acesta a murit câţiva ani mai târziu, dar mama lui a supravieţuit, spre a-l vedea pe fiul lui Alberic 
uns Papă sub numele de Ioan al Xll-lea. 

Recordul în materie aparţine Papei Alexandru al Vl-lea care, peste 500 de ani, îşi 
recunoaşte cel puţin patru copii, şi pe unul dintre ei, pe Cesare Borgia, îl face cardinal.”[14] 

 

Astfel, cea de-a doua decadă a lunii iunie ne impulsionează să privim în față o problemă 

personală, despre care vom afla până la finalul acestui interval că este, până la urmă, o problemă de 

destin. Mulți, atunci când invocă destinul se joacă de-a vorba, uită ce construcție complexă este. De 

această dată, schemele astrale inserate în cele 10 zile pe care le-am parcurs, ne arată un disconfort 

legat de o deplasare, poate chiar una fizică dintr-o localitate într-alta, dar și una subtilă, o deplasare 

în planul conștiinței, de la un punct de durere la un punct de vindecare, de la o zonă de compromis la 

o zonă de victorie. 
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Decada a III-a  (21 – 30 iunie 2017) 
Duritate prin termen sau noțiune. Certitudini ratate. Seducție. 

Răbdare. Serviciul față de celălalt este apreciat. 
 

DECADA NR. 18  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   5 11-20 februarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 1 1-10 ianuarie 

 

Se discută prea mult despre recompensă, dar nu se face nimic. Înțelegere eronată. Depășirea 

unei perioade bune pentru a strica. Evenimente ostentative orientate împotriva binelui personal. Se 

discută prea mult despre conflict. Teamă de decădere. Neglijență. Asocierea tipului inferior. 

Conștientizarea obstacolelor fără a face nimic. Neîmplinire. Dezamăgire risipită doar de efortul 

personal. Tendința de a muncii puțin. Nevoie de confirmare. Apar noi informații. Desfășurarea este 

oprită. Este nevoie de observație. Șansele sunt discutate altfel. Contradicții gratuite. Securitatea este 

sporită. Capacitate de observare. Evoluție spectaculoasă. Prezența unui factor bun care înclină 

balanța. Decizie împotriva răului. Conștientizarea suferinței celorlalți și vindecarea ei prin 

generozitate. Inițiativă. Înăbușirea unei revolte. Dușmănii ascunse. Seducție. Anumite decizii par 

tardive. Câștig prin perseverență. Ceartă din nimic. Planuri de viitor construite pentru a submina 

binele colectiv. Se discută prea mult despre confortul individual. Se elogiază satisfacția. Visul este 

încuiat într-o colivie. Tensiuni între grupuri. Scopul este răstălmăcit. Răzbunarea este elogiată. Se 

detectează o problemă nouă. Lipsa de profunzime este încadrată altfel. Primim răspunsuri. Nevoie 

de schimbare bruscă. Prea multă nerăbdare. Vitejie. Popularitate. Competiția trebuie să dovedească 

ceva. Slăbiciunile personale sunt refuzate. Nisipurile mișcătoare ne incită imaginația. Fructul bun 

este refuzat. Cheltuielile sunt amânate. Teamă de sfârșituri tragice. Miracol care ascunde un orgoliu. 

Putere de cuprinde. Insecuritatea este criticat aspru. Viața se bazează pe recomandări. Autoanaliza 

este refuzată. Disconfortul produs de un trecut obscur. Mulțumiri ce vin din lucruri mărunte. 

Schimbare. Revenirea la o formă de putere. Invitație la modestie. Popularitatea creează probleme. 

Subiectul izolat arată ce a conservat. Sănătatea este remediată. Judecată. Dorința de a bucura pe cel 

slab. Adâncirea într-o intuiție puternică. Imaginație puternică. Se ascunde o slăbiciune. Simțul 

practic depinde mult de anturaj. Protecție. Activități complicate. Acțiunile concrete sunt evitate. Se 

visează prea mult. Apare un personaj nou. Se corectează un traseu eronat. Decăderea este oprită. Se 

greșește prin cuvânt. Se repară prin iertare. Cel superior se ridică deasupra celorlalți prin munca sa. 

Afaceri compromise. Eșec provocat de un risc. Informațiile suplimentare obosesc. Se câștigă timp, 

dar se pierde încredere. Acces la binele celuilalt prin toleranță și înțelegere. Suntem pregătiți să 

facem un salt. Intoleranța este interesantă. Se găsește o soluție la o dependență. Comunicare. Intuiție. 

Inspirație. Sensibilitate. Viața este elogiată prin rezultate. Proiectele pe termen lung sunt revigorate. 

Ajutor. Speranța susține. Visul de reușită este permis. Neglijență. Prea multe evenimente într-un 

timp scurt. Autoritatea este refuzată. Se alege binele celuilalt. Claritatea este interpretată altfel. 

Confuzie. Blocaj. Crepuscul. Intuiția răspunde bine la un apel. Se înlătură un blocaj de natură 

psihică. Viața sentimentală este din nou importantă. Ciocniri grave. Revizuirea propriilor idei. 

Presiune. Melancolia și tristețea sunt privite cu rezervă. Minciuni. Scade rezistența psihică. Un 

dezavantaj este argumentat prin privațiuni personale. Prea puțini prieteni pentru cât de multe 

probleme sunt. Tensiuni generate de un context social încordat. Problemele celorlalți sunt exagerate. 

Viața interioară este zdruncinată. Teamă de agresiune. Rupturile sunt posibile. Divergențele de 

opinie creează diversiuni ciudate. 
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Ultima decada lunii iunie are un caracter practic mult mai vizibil decât celelalte aferente 

acestei luni. Se întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele pentru acțiune sunt orientate către mijlocul 

lunii februarie, iar sintezele pentru înțelegere emoție și cunoaștere către începutul anului. Din 

combinația celor două direcții ar trebui să ne alegem cu diminuarea agresivității în fața unor pericole 

pe care le vedem clar și le încadrăm clar. 

Unghiurile rezervate acestei decade sunt în mare parte rele, adică, luând în calcul planetele de 

la Marte până la Pluton, vom parcurge doar un singur unghi pozitiv, trigonul lui Marte cu Neptun pe 

26 iunie. Celelalte sunt negative, apăsătoare, dovezi ale unor certitudini mai puțin plăcute care își 

ating acum etapa finală, fie confirmate ca neglijențe, fie accentuate prin trădare. 

Vom parcurge în acest interval jocuri care ne vor vorbi despre întoarcerea din drum, deturnare, 

izolare sau despre ce ar trebui să facem pentru a ne reculege mult mai bine. 

 

În prima zi a acestei decade Soarele și Mercur vor trece împreună pe zodia Rac și conjuncția 

lor se va consuma pe acest nou sector. Dacă s-ar fi consumat pe zodia Gemeni atunci schema aceasta 

negativă la care am făcut trimitere în prezentarea generală a decadei ar fi accentuat neînțelegerile și 

risipa, ne-am fi folosit puterea de convingere și abundența ideilor pentru a întreține un demers negativ. 

De această dată, însă, vom lucra într-un alt registru, vom prefera calmul, chiar și atunci când este 

enigmatic, să înțelegem rupturile pe care le-am abordat în decadele anterioare, adică să adoptăm o 

atitudine interioară care să fie constructivă și înțeleaptă. Există și o emoție frumoasă care întreține tot 

acest impuls și care va combina vibrațiile celor două planete de pe ultimul grad din zodia Gemeni, 

care nu sunt deloc bune, cu ceea ce se va consuma pe începutul zodiei Rac. Mirajul este cuvântul de 

ordine aferente zilei de 21 iunie pentru că, în pofida unor direcții foarte bune cu care ne întâlnim 

astăzi, contextul general rămâne în aceeași zonă a dezamăgirilor. Unghiurile majore care se consumă 

acum (careul lui Mercur cu Chiron, careul lui Jupiter cu Junon și un careu, cel care apare între Neptun 

și Lilith), cu toate că au activat și până acum, în special ultimele două luni, se vor evidenția și în 

prezent, accentuând teama de decădere, neglijența și asocierile cu firile inferioare. Există o problemă 

de dorința în prima zi, una care se construiește pentru a zdruncina binele celuilalt, având în spate o 

invidie ciudată care nu vrea să se dezvăluie pe sine și care este văzută de ceilalți ca fiind un impuls 

către independență. Relația aceasta de careu dintre Jupiter și Junon subliniază în contextul acesta frica 

de părăsire, de abandon, de desprindere dintr-o structură, dar nu prin voință proprie, ci prin conflict, 

prin marginalizare. Pe baza acestor unghiuri oamenii discută prea mult despre conflict, dar nu despre 

conflictele lor, ci despre multiple evenimente, poate chiar unele din istoria omenirii când s-a consumat 

cam același lucru ca acum. Relația aceasta care este creată artificial între evenimentul de acum și ceea 

ce vrem să ne aducem aminte nu reprezintă decât puntea de legătură între conflictele interioare, cele 

pe care nu dorim să le împărtășim, și tensiunea unui eveniment istoric despre care credem că a avut 

o dificultate asemănătoare celei pe care o parcurgem în momentul acesta. 

Problematica rememorărilor care, când Mercur se află pe ultimul grad al zodiei Gemeni, 

transpare din împlinirea careului Jupiter-Junon, capătă conotații revendicative, imediat ce această 

planetă va intra pe zodia Rac. Rememorarea se va transforma într-o nostalgie și nostalgia în sine să 

devină o confirmare. Cu alte cuvinte, dacă până în mijlocul zilei am conștientizat obstacolele și ne-

am simțit bine că ne putem descărca de o presiune internă fără să fim demascați, în a doua parte a 

zilei când Mercur se va afla deja pe zodia Rac rememorarea cu pricina devine o dovadă a faptului că 

trăim într-un cerc închis, că orice am face nu putem atinge fericirea pe care o dorim sau, în anumite 

situații, izolate, dacă o obținem ea este de scurtă durată. 

Așadar, conjuncția Soarelui cu Mercur ne răscolește, ne aduce în fața unor avantaje pe care să 

le abordăm condiționat, dar ne și hărțuiește cu aceste evadări din prezent ca și cum, în cazul în care 

am dorit, nu avem de ales și trebuie să trăim în trecut. Observând toate aceste direcții ne dăm seama 

că ne aflăm în fața unui paradox. Deși zodia Rac are o predilecție către perseverență, către preocupare, 

către muncă, zăpăceala aceasta care-l scoate pe individ din liniștea sa sau din agitația sa și-l expune 

comunității fără să îl ajute cu elemente certe, încurajează de lăsarea, lenea, refuzul. Din nefericire, 

pentru că spre seara zilei de 21 iunie Luna se va afla într-un careu la Axa Dragonului motivele acestea 
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de descurajare vor fi sedimentate. Dacă în prima parte a zilei individul și-a căutat motive istorice 

pentru a se descărca de presiune, prin această relație el se întoarce către sine și își caută în istoria 

personală motive pentru a crede în dezamăgire. 

În consecință, combinațiile puternice ale acestei zile care au în mijlocul lor careul lui Neptun 

cu Luna neagră semn că luăm parte la agresiuni între grupuri, între națiuni sau între popoare, ne 

zdruncină convingerile personale și ne oferă un debut de decadă furtunos și periculos. Multe din cele 

pe care le vom experimenta acum sunt concentrate, fie pe dorință, fie pe neglijență, sunt puternice, 

fie pe teamă, fie pe conștientizare, sunt îngrijorătoare vizavi de obstacolele viitorului, fie prin asocieri 

proaste, fie prin izolare. 

 
„Rămâne necunoscută până în ziua de astăzi soarta celebrei „camere de chihlimbar a ţarilor“, 

o întreagă încăpere construită din chihlimbar omamencat. Iniţial proprietatea regelui Frederic 
Wilhelm al Prusiei, ea a fost dăruită de acesta în 1716 aliatului său rus. Ţarul Petru cel Mare, care 
fusese cucerit de „farmecul inexprimabil“ al decoraţiilor sale strălucitoare. Petru a amplasat acest 
dar generos într-un palat de lângă capitala sa Sankt-Petersburg, aducând-o la dimensiunile unei 
săli de banchet şi adăugându-i 24 de oglinzi şi o podea de sidef. Două secole mai târziu, când au 
invadat Rusia în cel de-Al Doilea Război Mondial, nemţii au revendicat darul şi l-au dus în castelul 
de la Königsberg pentru reconstrucţie. După ce a fost pentru scurt timp expusă publicului, camera 
a fost demontată şi depozitată în pivniţele castelului înainte ca oraşul să fie distrus de 
bombardamentele britanice din august 1944. 

După război nu s-a mai găsit nici o urmă a acestei comori unice în pivniţele castelului 
bombardat. Circulau nenumărate zvonuri conform cărora naziştii ar fi făcut-o dispărută 
îmbarcând-o pe un vas, ulterior scufundat de un submarin sovietic. În cele din urma, anumite 
dovezi din 1959 păreau să indice că fusese ascunsă într-o salina folosita pentru depozitarea şi altor 
lucrări de artă. Când însă anchetatorii s-au apropiat de presupusa ascunzătoare, s-a produs o 
explozie misterioasă care a inundat puţul minei, făcând imposibilă salvarea comorii.”[14] 

 

22 iunie răspunde nevoilor de comunicare. Sintezele pentru acțiune își vor găsi acum o plajă 

foarte permisivă pentru a se desfășura. Ceea ce cunoaștem însă despre putere, iubire și sensibilitate 

are toate șansele să se oprească acum și să dezvăluie elementele care altădată nu s-au putut exprima. 

De aceea ziua de 22 iunie aduce acest paradox al elementelor care au nevoie de continuitate și care 

se opresc, pe de o parte, iar, departe cealaltă, al elementelor care ar trebui să facă parte din definiția 

personală, din definiția firii individului și sunt eliberate. 

În consecință, intrarea Lunii pe zodia Gemeni în noaptea de 21 spre 22 iunie aduce o 

confirmare. Apar noi informații despre mentalitățile despre oameni, despre conjuncturi sau despre 

schimbările pe care trebuie să le facem de-a lungul acestei vieți. Pentru unii această abundență de 

informații devine maturizare, nu una bruscă, ci conjuncturală. Sunt în măsură să extragă din memoria 

personală acele întâmplări care susțin interesul de-acum, acele episoade care au nevoie de vorbe 

pentru a fi înțelese, de gesturi pentru a fi punctate. 

Apare, astfel, o nevoie stranie de libertate ca și cum călătoria vieții trebuie să treacă prin 

această poartă îngustă despre care nu știm, pe moment, că este îngustă și pentru că avem în față o 

viziune largă, un foarte mare cadru se deschide sărim de bucurie și ne lovim cu capul de sus sau cu 

mâinile de marginile laterale ale ușii. În felul acesta se poate explica acest paradox al desfășurărilor 

oprite de intensitate. 

Trebuie însă să nu uităm că suntem într-o perioadă în care Marte de pe zodia Rac are multe 

lucruri rele să le spună oamenilor și multe planuri negative pe care dorește să le pună în aplicare. 

Acum când participă la un careu în T pe semne cardinale ce are planeta Jupiter drept focar răutățile 

acestea care ne scapă printre degete, tocmai pentru că nu mai sunt confirmate de retrogradarea lui 

Jupiter, ci primesc girul acestei planete prin deplasarea sa directă și par semne de justiție. Unii vor 

vedea în ele semnele justiției divine, alții vor crede că își fac dreptate singuri pentru că nu au încredere 

în forțe superioare, ci se cred făuritorii propriului destin. 

Jupiter are un impact teribil asupra zilei de 22 iunie pentru că împlinește la grad perfect un 

trigon cu Luna și capătă acum trăsătura de planetă mediatoare în opoziția pe care Luna împlinește cu 

Luna neagră și care va atinge momentul de maximum în noaptea de 22 spre 23 iunie. Mulți vor încerca 
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să-și explice într-o manieră personală semnul acesta de justiție, dar el își are rădăcina, după cum ne 

sugerează sintezele aplicate acestei decade, în mijlocul lunii februarie sau la începutul anului. Prin 

ceea ce ni se întâmplă acum  nu suntem încurajați să trăim în trecut, ci să extragem din trecutul 

personal acele momente care pot fi clarificate acum pentru a ne consolida securitatea. 

În consecință, oamenii se simt buni dacă am acum amintirea unor întâmplări bune, se simt răi 

dacă s-au simțit bine anterior făcând rău, se simt îndreptățiți să se răzbune dacă fac apel la situații 

dominate de abuzuri ce au fost făcute la adresa lor. 

Ceea ce este foarte important din ecuația sintetică a zilei de 22 iunie vine din îndemnul la a 

ne dezvolta capacitatea de observație. Doar prin observație obiectivă evoluăm și numai prin 

intermediul acesteia reușim să înțelegem relațiile în care ne implicăm acum pentru a găsi similitudini 

favorabile pentru ceea ce va urma, nu doar pentru ceea ce se întâmplă acum. Folosirea energiei 

jupiteriene, spiritul dreptății și nevoia de liniște, entuziasm și relații armonioase are nevoie de rădăcini 

puternice în întâmplări foarte clar definite și pozitive din cele două repere, mijlocul lunii februarie și 

începutul anului, pentru ca viitorul pe care îl indică să aibă durabilitate, nu o să se consume în doar 

câteva episoade pe care le vom experimenta pe finalul lunii octombrie, atunci când, prin acțiunile 

concrete, ne întoarcem la această perioadă. Așadar, șansa aceasta care este, pe de o parte, oprită, iar, 

de alta, eliberată, nu ne ajută dacă rămâne în această zonă a contradicțiilor gratuite. Avem nevoie, fie 

și numai puțin, să ne bucurăm de claritate. Dacă din 200 de idei pe care l-am avut astăzi doar câteva 

au fost clare și, pe baza acestora, teritoriul la care fac trimitere să fie mai solid, atunci această zi este 

una câștigată. 

 
„Dacă faceţi cuiva o promisiune, trebuie să vă străduiţi să o respectaţi. Mulţi ţin discursuri 

frumoase: promit una şi alta, promisiunile nu-i costă nimic. Bineînţeles, este mult mai uşor să spui 
ceva, decât să faci acel lucru. Unii, după ce fac o promisiune, sunt liniştiţi: de ce să-şi ţină 
promisiunea? Ei bine, aflaţi că pentru Ştiinţa iniţiatică, o promisiune este ca şi o semnătură, un 
angajament, un contract. În plan eteric, cuvintele se înregistrează şi este exact ca şi cum aţi fi făcut 
acea promisiune în scris: nimeni şi nimic în lume nu vă poate elibera, cu excepţia persoanei căreia 
i-aţi făcut promisiunea.  

 Dacă este o persoană nobilă, înţelegătoare, vă poate dezlega de ea; dacă nu, trebuie să o 
îndepliniţi. Veţi replica: “Dacă mă voi adresa Cerului, voi cere Domnului să mă dezlege de această 
promisiune”. Dar nici chiar Domnul nu o va face, căci El nu va încălca Legile pe care El Însuşi le-a 
stabilit. 

 Voi sunteţi cei care, înainte de a promite, trebuie să cântăriţi bine dacă veţi putea ţine acea 
promisiune. Să nu spuneţi niciodată: “Eh, pot să promit, asta nu mă angajează la nimic”. Ba da, 
tocmai! În plan fizic, poate că nu aţi făcut această promisiune în scris, nu vor exista probe pentru 
a vă condamna, dar în Lumea subtilă, cuvintele voastre există. 

 Nu pe hârtie, ci într-un adevărat film vorbitor! Da, căci atât voi, cât şi vorbele voastre, au 
fost înregistrate.”[10] 

 

Trebuie să așteptăm foarte mult până când să primim confirmări asupra unor elemente care s-

au clarificat în ziua anterioară. În 23 iunie prin sextilul Lunii la Capul Dragonului, aspect care permite 

Lunii să medieze tendința Nodurilor, apare o conștientizare care iese din cadrul personal și găsește 

echivalent al gândurilor și suferințelor personale în viețile celorlalți. Această evadare din sine, această 

expansiune prin informații, prin clarificare și prin înțelegere este încărcată de mari realizări și poate 

deveni o mare împlinirea prezentului. 

Desigur, nu acesta este elementul definitoriu al zilei de 23 iunie, nu pe baza acestor realizări 

se sprijină ecuația momentului. Avem mult de lucru în conștientizarea elementelor care mențin acum 

echilibrul, în înțelegerea factorului care poate echilibra balanța valorilor sau o poate distruge încât 

avem obligația morală să ne îndreptăm atenția și spre celelalte aspecte. Unul dintre ele este împlinirea 

opoziției perfecte dintre Lună și Lilith. Se adoptă acum o decizie împotriva unui rău, dar și decizia în 

sine este tot un rău pentru că cea mai bună soluție a momentului, în privința acestor tentații, este de a 

ignora răul, de a-l ține departe, de a-i confirma existența prin apropiere sau respingere. Apoi, schema 

aceasta va face casă bună cu careul Lunii cu Neptun, semn că anumite informații dacă sunt explorate 

în această zonă a tentației, a viciului, a subiectivității exagerate duc la accentuarea unor traume, către 
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tristețe sau chiar către boală. Pe fondul acesta intervine Saturn cu o poziție pe care o trimite Lunii în 

mijlocul zilei. Cu alte cuvinte, prima jumătate a zilei de 23 iunie ne slăbește rezistența la efort, la 

boală, consumă prea mult din energia plămânilor pentru că se hrănește acum prea mult acest sentiment 

al tristeții. Vom vedea că acest sentiment al tristeții de fapt reprezintă un resort foarte bun pentru a 

depăși un obstacol de voință. Luna neagră ne îndeamnă să credem mai mult în probleme și nu vom 

mai avea nici puterea și nici timpul necesar să credem în faptul că unele se rezolvă de la sine, iar 

altele pot fi soluționate cu puterea pe care o avem acum. Pentru că în schema aceasta intervine și 

Saturn mulți au impresia că acest proces interior, această analiză abordată în secretul gândurilor 

proprii este greoaie sau întârziată de faptul că ne lipsesc multe date. Nu, nu ne lipsește nimic în afară 

de voință. 

În a doua parte a zilei, după ce vom lăsa în urmă acest unghi negativ între Lună și Saturn, 

conștientizăm că nu am fost disciplinați sau evenimentele nu s-au disciplinată de la sine, Luna își 

împlinește sextilul cu Capul Dragonului. Ceea ce nu ne-a fost clar în prima jumătate a zilei va fi privit 

spre finalul zilei ca un element rău, ca o povară pe care trebuie să o lăsăm în urmă. Desigur, deciziile 

acestea sunt adoptate cu un mare consum și, în egală măsură, cu regretul că am consumat multe din 

vitalitate, am ascuns dureri pe care am fi putut să le rezolvăm dacă am fost mai atenți sau mai 

disciplinați, dacă am fi forțat puțin nota firescului și ne-am impus punctul de vedere. 

Pentru că Luna se află în continuare pe zodia Gemeni, în ultima sa zi de tranzit prin acest 

semn, apar discuții despre perseverență, despre decizii care par tardive, despre ceea ce ne seduce și 

ne face plăcere că se întâmpla așa. Acesta poate fi un alt obstacol și îl citim din conjunctura astrală a 

zilei de 23 iunie prin careul Lunii la Chiron. Este adevărat, în momentul acesta câștigam prin 

perseverență, arătăm tărie de caracter și putem să considerăm că presiunea din prima parte a zilei a 

dovedit maturitate și tărie de caracter în a doua parte a zilei, dar bucuriile acestea lascive, seducțiile 

acestea penibile sunt semne că nu am ieșit încă din zona bolii, a dezechilibrelor sau din zona 

frustrărilor. 

Dacă în ziua anterioară Jupiter media opoziția Lunii cu Luna neagră, aspect care se menține 

și în această zi fără a beneficia de impactul planetei Jupiter, acum se va simți nevoia sprijinului venit 

din partea unui factor obiectiv. Uranus, cu care Luna împlinește în seara zilei de 23 iunie un sextil, 

poate fi considerat un mediator în această problemă de întârziere. Uranus mediază această opoziție și 

prin impulsuri, prin ieșiri din ritm, prin sfidarea regulilor care ne-au chinuit anterior se poate dobândi 

un confort. Doar atât se poate stabili din această prezentare generală. Poate raportarea acestei ecuații 

astrale la horoscopul personal ar putea să furnizeze mai multe informații. 

 
„Toată lumea gândeşte, dar cum o face? Mergem către o grămadă de gunoi şi începem să o 

mişcăm: apare un miros urât. Adesea, aşa gândesc oamenii: mişcă gunoţul şi infectează totul! Toti 
gândesc, nu există fiinţă care nu gândeşte, căci gândirea este înaintea oricărui lucru şi conduce 
orice lucru. Chiar şi oamenii leneşi, care nu fac nimic, gândesc, dar gândirea lor zboară ca fnmza-
n vânt. Altii gândesc ager cum să fure, să Inşele, să şterpelească, să omoare, dar aceasta nu 
înseamnă gândire. A gândi, cu adevărat, înseamnă să ştii, mai întâi, despre ce săgândeşti şi cum 
săgândeşti. Când Inipapi vorbesc despre gândire, ei vorbesc despre un instru-ment care trebuie să 
permită omului să se apropie de Lumea divină, de Lumea Luminii, de sigurantă şi de pace. Deci, 
hotărăti-vă să faceti din gândire o activitate adevărată; veti găsi că frumusetea inseamnă să fiu 
singuri, lipsiti de toate; veti trăi în bucurie, Cerul şi Pământul vor fi în voi, vă vor apartine.”[8] 

 

Luna se află acum pe zodia Rac și accentuează conflictele care vin din acest semn. Este foarte 

clar, până și pentru un începători în ale astrologiei, că această confruntare ce apare pe axa Capricorn-

Rac, susținută în primul rând de aglomerare de planete de pe zodia Rac, este semn de ceartă, de 

confruntare, de asociere de proastă factură, de decădere. Din nefericire, lucrul acesta se întâmplă pe 

Luna nouă, adică pe conjuncția Soarelui cu Luna și într-un moment care ar trebui să impulsioneze 

exprimarea frumoasă, satisfacția, carisma, reușită. Se pune, așadar, o prea mare greutate pe impactul 

planetei Venus asupra acestor opoziții. Din punct de vedere tehnic, Venus de pe zodia Taur mediază 

toate aceste conflicte. Confortul pe care l-am alimentat până acum, preferând binele, eleganța și 

frumosul, ar trebui acum să devină medicament universal, să contrabalanseze toate aceste probleme 
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sociale. Este greu pentru un singur element să devină echilibru în toate aceste conflicte. Se poate însă 

obține lucrul acesta doar în cazul persoanelor care au tărie de caracter, sunt oameni echilibrați, sunt 

profunzi și au preferat binele în cunoștință de cauză, nu au fost luați de curent și duși la teatru, la sala 

de lectură, în parc sau să se înscrie la facultate. Au făcut lucrul acesta pentru ca au dorit, din proprie 

inițiativă și s-au bucurat cu rezultatele pe care le-au obținut. Rezultatele acestea devin acum 

argumente în favoarea evitării conflictelor relaționale, patrimoniale, ideologice sau etnice. 

Bucuria de a trăi devin un medicament foarte bun împotriva acestor plăceri existențiale, dar 

această bucurie de a trăi nu este un produs al hazardului, nu vine spre noi dintr-o dată, ci a fost până 

acum împrietenit cu visul de a trăi mai bine, de a obține o poziție privilegiată în grupul de apartenență. 

Toate aceste opoziții care apar pe axa Capricorn-Rac agasează acest vis și îl încuie într-o colivie. Prin 

ceea ce experimentăm pe 24 iulie și nu înțelegem sau scăpăm de sub control accentuăm problemele 

sociale, tensiunile dintre grupuri și distrugem în loc să construim, pierdem în loc să ne apropiem de 

succes. 

Cert este că toată 

această schemă reprezintă 

și o încurajare către muncă 

doar că ne consumăm prea 

mult energia în conflicte și 

nu mai vedem unde ar 

trebui să muncim noi și 

unde ar trebui să 

muncească alții, unde ar 

trebui să ne consumăm 

energia pentru creștere și 

dezvoltarea personală și 

unde să o consumăm 

pentru a o pune în valoare, 

pentru a-i da la o parte pe 

cei obraznici, rău 

intenționați sau care își 

folosesc puterea personală 

pentru a fura. De altfel, această opoziție pe care Marte și Junon o accentuează în dimineața zilei de 

24 iunie ridică această problemă a conflictului și îi face pe oameni să uite complet de blândețe. Deși 

zodia Rac, fiind un semn cardinal, are și o componentă impulsivă, sunt anumite trăsături ale blândeții 

care ne vin doar de aici. Puterea de a îndura, de a accepta un destin trist, de a suporta o mare presiune 

doar pentru că există un ideal, nu vine doar din zodia Pești, care excelează la acest capitol, ci și din 

zodia Rac. Spre deosebire de Pești, zodie care poate suporta această presiune fără să lase să se vadă 

că exista un motiv, zodia Rac aduce întotdeauna o motivație vizibilă. Astfel, ecuația strada zilei de 

24 iunie se poate simplifica foarte mult prin această motivație de a înfrunta răul, răspunsurile negative, 

răzbunarea celorlalți sau o condiție precară. 

Ca un răspuns la toate acestea, adică esența motivației în sine, este nevoia de schimbare. 

Așadar, experiențele zilei de 24 iunie ne pot încuraja spre o revoluție doar dacă avem ceva de pus în 

loc, să facem o schimbare, doar dacă ne alipim la o altă structură, mai puternică sau mai puțin 

conflictuală. Lipsa de profunzime este drastic sancționată în această zi prin alipirea la o structură 

asemănătoare. 

Mai ușor ne-ar veni dacă nu ne-am lăsa în voia rememorărilor negative, impuls care vine din 

conjuncția Lunii cu Mercur, aspect care este integrat în faza de Lună nouă și care primește o agresiune 

puternică din partea lui Junon. Toate motivele negative, de la sine, susțin separarea, distrugerea unei 

relații care păreau de neînțeles sau dureroase însă doar pe baza unui impuls, nu ca rezultat al unei 

analize de durată. Cine se controlează acum, cine amână decizia aceasta de separare pe mai târziu va 

vedea că își va simplifica mult sarcina și mult mai ușor îi va veni să vadă care este structura superioară 
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la care trebuie să se lipească. Cine se grăbește acum să rupă o relație va trebui să se grăbească să 

găsească una mai bună, pentru că de la sine acum nu devine cu nimic mai bună. 

 
“Miezul calendaristic al verii. Sânzienele reprezintă momentul de cotitură al verii către iarnă, 

finalul muncilor agricole şi pregătirea pentru recoltat (care de altfel se întinde pe o perioadă foarte 
mare: seceriş, culesul legumelor, al fructelor, al vitei de vie etc.). Este o bună ocazie pentru a afla 
ce prevesteşte viitorul în următoarea jumătate a anului. 

Cu o ultimă putere, vara pregătindu-se să intre în pământ, conferă energii miraculoase 
plantelor de leac şi rod bun cerealelor. Divinităţile atmosferice de tipul Drăgaicei (ielele, 
vântoasele, rusaliile) se apropie de momentul final al prezentei lor terestre. încercând, cu ultimele 
puteri, să-i sancţioneze pe cei ce nu le respectă şi ajutându-i pe cei ce le cunosc puterea (indicându 
le plantele de leac ce trebuie culese în această zi). 

Acum este şi ziua în care păsările încep pregătirile pentru sezonul rece. Cucul, primul care 
dă semnalul, „se îneacă cu orz sau cu cireşe, răguşeşte şi nu mai poate cânta”, în scurt timp se 
metamorfozează în uliu, îmbrăcând haina de iarnă. 

Din categoria sărbătorilor consacrate animalelor domestice amintim Boul înstruţat, un fel 
de colind estival pentru obţinerea ploii, avându-l ca erou pe animalul care este elementul principal 
al muncilor agricole aflate în desfăşurare. 

Două mari momente calendaristice sunt suprapuse în această sărbătoare. Avem, în primul 
rând, reminiscenţe ale unui cult al soarelui, care reprezintă pe de o parte, în varianta solstiţiului 
de vară, polul principal al vitalităţii, de la care soarele se îndreaptă către iarnă, către moarte. 
Anunţarea morţii soarelui se face în toate credinţele ce îl au ca subiect: acum soarele se odihneşte, 
pentru drumul greu pe care-l are în fată: împietrit, la amiază soarele stă în loc. De aceea se juca 
Drăgaica de către fete, „ca să nu mănânce vârcolacii soarele”. Acum izbucnesc şi energiile solare 
negative (metafora celor trei sori), care afectează vederea sau puterea de muncă a oamenilor care 
încearcă să se apropie de ei. acum sunt afectate toate plantele, şi ele lovite de umbra morţii. De 
aceea serbează Drăgaica, pentru a nu arde soarele recoltele. Aceeaşi aripă a mortii se poate 
răsfrânge, o dată cu trecerea către jumătatea neagră, rece. a anului, şi asupra destinelor umane: 
în această zi se hotărăşte cine va muri în anul viitor („cine nu-şi vede la răsăritul soarelui umbra 
capului va muri în cursul anului). 

Cea de a doua semnificaţie majoră a sărbătorii o constituie nucleul Drăgaica. Aşa cum 
arată şi rădăcina acestui cuvânt, elementul central avut în vedere făcea parte din categoria 
dragostei, a magiei iubirii. Ca şi Dragobetele sau Drăgostitele, era o sărbătoare majoră, 
amplasată într-un moment critic, care avea menirea de a-i ajuta pe oameni să depăşească această 
încercare şi, prin intermediul iubirii, al dragostei împlinite, să găsească puterea necesară de a 
merge mai departe. Astfel, dacă Sânzienele pot fi asociate demonilor eolieni cu o funcţie accentuat 
distructivă („dau florile înapoiiau sporul), reprezentările legate de Drăgaică (despre care se poate 
spune că nu sunt perfect sinonime) au în principal valenţe faste, centrate pe practicile de propitiere 
(„Drăgaica face a se coace fructele şi semănăturile mai repede, ferindu-le de stricăciuni şi de 
putreziciuni). Strâns legate de ultimul personaj sunt o serie de tradiţii care oferă informaţii inedite 
despre semnificaţiile sărbătorii. Putem spune astfel că avem de a face cu o nouă sărbătoare 
feminină, destinată atragerii energiilor faste de către fete şi femei. De aceea. în această dimineaţă 
femeile se spălau cu rouă. făceau fierturi din plante aromate, „pentru a fi drăgăstoase sau făceau 
farmece de dragoste. Purtarea plantei numite drăgaică se înscria şi ea în acelaşi complex ritual: 
„pun flăcăii la pălărie şi fetele la cosite, zicând că va lua de soț o fată sau un bărbat frumos, ca şi 
la Dragobete. Bunele relaţii dintre sexe puteau fi asigurate prin respectarea prescripţiilor zilei: 
trebuia să nu se certe şi, pentru cei ce doreau să se căsătorească, fiecare trebuia „să facă dragoste 
în această ziuă”, prin analogie cu Ciurica (15 iulie). Drăgaica se tine de către femei „ca să nu capete 
bătaie de la bărbaţi, să nu capete drăgaică”. Aflăm astfel că în această zi se juca odinioară un fel 
de căluş, un dans ritual feminin, condus de Drăgana, însăşi divinitatea sau reprezentanta acesteia, 
la care mai putea fi prezent şi un partener masculin, Drăgan (o fată travestită) în care 
îmbrăţişările şi săriturile erau gesturile rituale fundamentale.”[15] 

 

Momentul de tensiune al zilei de 25 iunie nu va fi atât de agresiv precum a fost cel din 24 

iulie. Avem însă ghinionul de a trece acum prin opoziția Lunii cu Pluton, despre care știm de fiecare 

dată că este semn de agresiune împotriva valorilor personale, împotriva crezului pe care îl avem sau 

împotriva relațiilor care nu au atins încă maturitatea. Cu alte cuvinte, în 25 iunie suntem pe nisipuri 
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mișcătoare și vrem să credem că plutim pe un val, că suntem pe vârful unui munte, că avem în față o 

șansă pe care o putem modela și din care putem obține un viitor luminos. Aceasta este schema care 

ne lasă impresia că lucrurile sunt mai bune, mai utile sau mai folositoare, mai permisive decât au fost 

în ziua anterioară. 

Dar și ziua aceasta are problemele sale. Se împlinește acum careul perfect dintre Marte și 

Jupiter și pentru că acest unghi s-a format și a fost activ de la începutul acestei decade, nu trebuie să 

ne așteptăm ca în momentul acesta să parcurgem probleme noi, ci accentuarea unora despre care 

suntem informați de câteva zile bune. Aceste probleme fac referire la putere, la încrederea în sine, la 

un echilibru organic sau la obiceiurile proaste la care nu am dorit să renunțăm până acum. Desigur, 

există în continuare o susținere din partea planetei Venus de pe zodia Taur care trimite către Luna din 

Rac un unghi pozitiv și dacă ne-am strădui puțin vom vedea că măsura binelui, a iubirii sau a 

echilibrului despre care am amintit și în zilele anterioare aferente acestei decade constituie și de 

această dată salvarea. Pentru că Marte are totuși o relație rea cu Jupiter lucrurile acestea orientate 

către bine consumă mult, cer multă atenție, au nevoie de susținere din exterior și acolo unde lucrurile 

intră într-un derapaj se pierde în mulțumire sau satisfacție. Marte pe zodia Rac nu aduce satisfacție, 

ci revoltă împotriva celui care i-a luat locul, adică împotriva unui element care se susține singur, care 

dă dovadă de încredere în sine și bărbăție. Acum, prin acest careu pe care Marte îl împlinește cu 

Jupiter, nu se accentuează neîncrederea în sine, ci ea devine mult mai vizibilă. Avem ocazia să 

descoperim la cei despre care știm că treceau în ultima perioadă prin conflicte puternice că în adâncul 

lor suferința este mult mai mare decât s-a văzut. 

Foarte indicat ar fi dacă am putea să amânăm anumite cheltuieli, să nu le facem cu teama de 

eșec, cu teama că golim visteria, că vom fi înțeleși greșit, că le arătăm celorlalți care le sunt defectele 

și viciile că nu avem luciditatea necesară și am putea strica relații frumoase în încercarea de a face o 

faptă bună. Avem nevoie acum de o schimbare pe care s-o facem într-un mediu favorabil. Așadar, 

mult mai indicat acum este să găsim mediul favorabil și să ne desfășurăm acolo doar atât cât ni se 

permite. 

În cazul persoanelor dure, care până acum au trăit pe seama slăbiciunilor celorlalți, momentul 

acesta, în care se accentuează axa Capricorn-Rac, este una foarte periculoasă. Acum ies la lumină 

torționari, cei care nu țin cont de sentimentele celorlalți pentru că ei sunt incapabili să iubească. 

Opozițiile acestea devin instrumente prin care binele este în continuare refuzat și, prin acest refuz, se 

depășește o graniță personală și se invadează intimitatea celuilalt, adică ceea ce individul nu-și 

permite nu trebuie să-i permită nici celuilalt. Problematica invadării intimității celuilalt are acum un 

istoric și, pe de o parte, acest istoric face apel la ceea ce s-a consumat în această decadă de la începutul 

ei și până acum, apoi face trimitere și la cele două repere spre care ne îndreptăm cu sinteza acestei 

decade, mijlocul lunii februarie și începutul anului. Persoana care și-a consemnat evenimentele 

marcante într-o agendă, cei care își amintesc foarte precis care au fost evenimentele reprezentative ce 

s-au consumat în segmentele invocate vor putea acum să se strecoare și să evite confruntări de 

proporții. Argumentele pentru a evita aceste agresiuni sociale, aceste conflicte ne vin din sectoarele 

implicate, nu din altele. Dar persoanele care vor să agite spiritele, să facă rău celorlalți vor invoca 

motive de scandal care nu fac parte din aceste sectoare tocmai pentru a obține un avantaj direct 

bulversându-i pe ceilalți. Apoi, nu ar trebui să ne mirăm dacă mulțumirile profunde și valoroase vin 

acum din lucruri mici. 

 
„REUMATISM  
Reumatismul se defineşte ca o afecţiune dureroasă acută, de obicei cronică, care afectează 

buna funcţionare a aparatului locomotor. Am o rigiditate în articulaţii, lucru care face ca mişcările 
să devină dificile. Reumatismul simbolizează rigiditatea mea, inflexibilitatea şi încăpăţânarea mea 
cu privire la anumite persoane sau situaţii. Îmi este teamă că voi fi rănit, vreau să arăt o imagine, 
în care să par "deasupra tuturor", să arăt că "totul merge bine", chiar dacă, în sinea mea, nu este 
cazul. În lumea mea, mă consider drept victima nedreptăţilor care mi se întâmplă. Mă gândesc tot 
timpul la "micile melc nefericiri’ şi sunt foarte critic, fie faţă de mine însumi, fie faţă de ceilalţi. Mă 
consider un martir. Nu imi mai acord nicio şansă, sunt foarte exigent şi mi se parc că viaţa are un 
gust foarte acru. Trebuie să mă întreb dacă sunt tulburat faţă de o situaţie în care trăiesc 
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ambiguitate: Să fac sau nu acel lucru? Să îl lovesc sau nu? etc. Trăiesc un conflict interior, legat de 
o separare, de exemplu, cea de copilul meu: vreau să fiu apropiat de el, dar nu pot Dacă mi-am 
lovit copilul şi apoi regret acest lucru, este foarte posibil ca, mâna care a făcut acest gest, să fie 
afectată de reumatism. Respectul meu faţă de mine este foarte scăzut, deoarece mă devalorizez tot 
timpul. Îmi fac griji pentru ceilalţi, mai ales pentru copiii mei. Mă sprijin pe ei. deoarece ei sunt 
raţiunea mea de a fi şi motivul pentru care continui sâ trăiesc. Dacă se lovesc, dacă au probleme, 
dacă au eşecuri, îmi este teamă că nu sunt capabili să îşi revină şi mă întreb: "Ce aş fi putut face 
altfel sau mai mult pentru ei? Ar fi trebuit să îi ajut...“Culpabilitatea şi responsabilitatea sunt mari, 
la fel şi devalorizarea mea. Trebuie să fac de o sută de ori mai multe şi să fiu de o sută de ori mai 
bun, pentru a-mi recăpăta respectul faţă de mine, valoarea şi Iubirea celorlalţi, pe care oricum am 
impresia că nu o primesc. Trăiesc într-o lume imaginară şi nu sunt satisfăcut de viaţa mea. Sunt 
frustrat, dezamăgit, deoarece mă simt neputincios să schimb lucrurile în viaţa mea. Aş vrea să fiu 
primul, să dau dovadă de mai multă independenţă şi curaj, dar mă simt incapabil. Am impresia 
că nu merit să fiu fericit, că oricum trebuie să îndur "încercările“ vieţii. Oare am impresia că ceilalţi 
au vrut să mă manipuleze sau că am fost trădat? Reumatismul articular acut (boala lui Bouilaud) 
scoate în evidenţă faptul că imi este teamă că voi pierde Iubirea cuiva foarte drag. deoarece acesta 
trebuie să plece. 

Accept marea mea nevoie de iubire. Învăţ să am grijă de mine însumi şi să îmi asum 
emoţiile, deoarece acestea sunt toate pozitive şi mă ajută să mă cunosc mai mult. Devin stăpânul 
vieţii mele şi, din victima care eram, devin creatorul vieţii mele. Ştiu că totul este posibil. Este 
suficient să am răbdare şi să accept să înaintez în ritmul meu, evitând să fiu sub presiune şi făcând 
schimbările necesare pentru a fi mai bine.”[5] 

 

În noaptea de 25 spre 26 iunie Luna va intra pe zodia Leu și ne va îndrepta atenția către 

sentimentele frumoase, către ceea ce este cald și către a o folosi pentru depășirea unei dificultăți de 

exprimare sau de interacțiune. Apoi, în dimineața acestei zile, se va împlini trigonul lui Marte cu 

Neptun despre care știm că a fost activ încă de la începutul acestei decade. Și acum, la fel cum s-a 

întâmplat și în ecuația astrală a zilei anterioare, pe 25 iunie, se pune problema atingerii unui vârf în 

anumite demersuri. Din fericire, elementele acestea sunt foarte bune, făcând trimitere la sănătate, la 

curajul de a explora zone întunecate ale ființei pentru a le găsi o soluție rapidă, chiar dacă acestea ar 

putea fi foarte dureroase. Schema astrală a zilei de 26 iunie ne ajută să ieșim din beznă, să ieșim din 

izolare, să fim puternici prin ceea ce exprimă și victorioși prin ceea ce se află despre noi. Oamenii se 

bucură pentru că vorbesc, pentru că interacționează, pentru că au ce să-și spună, ca au evenimente în 

comun și că nu mai sunt atât de dependenți de muncă, ci o privesc pe aceasta cu bucurie, cu încântare, 

nu ca pe o penitență. 

În consecință, schema aceasta care activează în prima zi de tranzit al Lunii prin zodia Leu ne 

vorbește despre forța celui slab care are acum toate șansele să devină cel mai puternic, despre șansa 

celui nepregătit care are ocazia, prin ceea ce a furat de-a lungul timpului de la oamenii inteligenți cu 

care s-a întâlnit, să devină un element de referință. Nu înseamnă că dacă se întâmplă lucrul acesta se 

inversează valorile, ci înseamnă că lucrurile mici, cele care a fost importante și în ziua anterioară, 

sunt acum apreciate pentru că s-au conservat așa cum sunt ele. Acolo unde aceste elemente nu s-au 

conservat devin slugi credincioase ale unor idealuri nespecifice și purtătorii unor ființe fățarnice, 

oamenii care se exprimă prin ideile altora, cu cuvintele altora, adică se îmbracă în straiele altora și, 

desigur, care le împrumută și o parte a mirosului. Faptul că suntem într-un moment în care se vede 

diferența între cele două tipuri de persoane, arată că suntem la cumpăna dintre două luni, suntem 

îndemnați să alegem adică avem posibilitatea să facem o schimbare. Cel mai simplu schimbarea este 

făcută prin selectarea a ceea ce este clar, limpede, eficient din viața proprie. Dacă suntem împotriva 

noastră, dacă facem o selecție negativă, dacă, măcar, trimitem gânduri acide, răutăcioase sau de 

sfidare către cei care sunt falși pentru că nu au avut de ales, pentru că au fost prea slabi, atunci 

beneficiile acestei zile ne ocolesc. 
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Nu mică ne va fi mirare atunci când, judecând ansamblul zilei de 26 iunie prin directivele 

generale aplicate acestei decade, adică prin trimiterile către sintezele de mijlocului de lunii februarie 

și începutului de an, vom vedea că obținem un avantaj foarte rapid în evenimente care păreau mult 

prea slabe ca să ne ofere ceva. În fața acestor reușite, datorită trigonului Marte-Neptun, oamenii au 

impresia că dispun acum de puteri speciale, că au capacitatea de a anticipa ceea ce se va întâmpla, ca 

o intuiție specială și că dispun acum de o sensibilitate aparte. Pentru că Marte din Rac le vorbește 

oamenilor despre suferință, mulți vor considera că acest moment de reușită este o răsplată pentru cât 

au suferit până acum. Nu, desigur, nu este o răsplată pentru cât au suferit până acum, ci este o formă 

de deschidere prin care devenim populari prin ceea ce ținem în interior și nu știm dacă am putea fi 

apreciați sau nu de comunitate. Din nefericire, există un element negativ care ne pune piedici. 

Retrogradarea lui Neptun va face această popularitate să doară în continuare, fără a-i știrbi din statut, 

din ceea ce reprezintă ea în sine. Ne rămân achizițiile, rămânem în conștiința celor din jur, rămânem 

în istoria omenirii, dacă faptele invocate acum, dacă viața interioară nu se schimbă cu nimic, dacă nu 

suntem mai liniștiți și nici mai puternici pentru un 

preț, pentru a primi ceva. Altfel, legăturile delicate 

pe care le avem nu se vor rezolva și soluțiile 

acestora nu vor veni doar pentru că suntem mai 

cunoscuți, mai populari. 

Un alt element care ar trebui luat în 

considerare acum este cel legat de imaginație. Prin 

relația de sextil pe care Luna din zodia Leu o 

împlinește acum cu Jupiter, ca un ultim aspect al 

zilei de 26 iunie, atingem un punct foarte delicat al 

expresiei personale. Vedem care sunt instrument 

de care trebuie să ne folosim pentru a obține o 

recunoaștere, pentru a deveni foarte cunoscut sau 

mai populari. Cu alte cuvinte, acesta este indiciu 

care ne arată că nu elementele de pe zona publică, 

cele susținute de trigonului Marte-Neptun, este 

reprezentativ pentru momentul acesta, ci o nevoie 

personală, adică sextilul dintre Lună și Neptun, dorința de a ni se face dreptate într-o problemă intimă, 

personală, minoră. Primim recunoaștere, primim aprecieri, suntem evaluați altfel, mai plăcut sau mai 

indulgent, dar constatăm acum că nu asta este ceea ce căutăm. De aici și marea contradicție a zilei de 

26 iunie. 

 
“ALCOOLISM 
Abuzul de băuturi alcoolice provoacă un întreg ansamblu de tulburări: pe plan fizic, corpul 

se schimbă şi este crispat, capacităţile şi funcţionarea creierului se diminuează, sistemul nervos şi 
cel muscular devin tensionate şi supratensionate. Asemenea altor forme de dependenţă, 
alcoolismul se manifestă mai ales în momentul în care am nevoie să umplu un gol afectiv sau 
interior profund, un aspect din mine care îmi "otrăveşte cu adevărat existenţa"! Pot să beau în mod 
abuziv, din mai multe motive: pentru ca să fug de realitate, oricare ar fi situaţia (conflict sau 
altceva) pentru că nu îmi convine; să fac faţă fricilor mele sau autorităţii (mai ales paterne) şi 
oamenilor pe care îi iubesc, deoarece îmi este teamă să mă dezvălui aşa cum sunt în realitate; să 
mă încurajez să merg mai departe, să vorbesc, să înfrunt oamenii (atunci când sunt ameţit sunt, 
de obicei, mai deschis şi mai puţin focalizat pe inhibiţiile mele); să îmi dau un sentiment de putere 
şi de forţă; să am mai multă putere în relaţia mea afectivă deoarece starea mea îl va deranja, cu 
siguranţă, pe partenerul meu. În această stare nu mai văd situaţiile care ar putea fi periculoase 
pentru mine. Trăiesc o stare de singurătate, de izolare, de culpabilitate, de angoasă interioară, de 
neînţelegere şi o anumită formă de abandon (familial sau altfel) şi am sentimentul că sunt o 
persoană fără valoare, inutilă, inadaptată, inferioară şi incapabilă de a acţiona pentru mine 
însumi şi pentru ceilalţi. Mă simt prizonierul unor principii foarte rigide. Deoarece cred că nu merit 
iubirea şi fericirea, mă regăsesc într-un mediu rece, unde nimeni nu mă înţelege. În loc să 
construiesc relaţii solide cu ceilalţi, fac acest lucru cu alcoolul, care devine "cel mai bun prieten al 
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meu". Nu îmi găsesc locul în societate. În trecut, aveam obiceiul să trăiesc din plin, cu intensitate: 
aveam o beţie a vitezei, de exemplu, a înălţimilor, a naturii, dar toate acestea au dispărut din viaţa 
mea. Am avut nevoie de un mic "stimulent". Uneori, vreau să evadez dintr-o situaţie conflictuală 
sau care mă face "să-mi înec suferinţa" sau orice altă emoţie pe care îmi este greu să o înfrunt.   

Nu mă simt ajutat, într-o anumită situaţie şi alcoolul devine "cârja" mea. Alcoolismul poate 
avea legătură cu una sau mai multe situaţii care creează o tensiune. Atunci când beau un pahar de 
alcool, la început, tensiunea se micşorează şi se înregistrează o mişcare de genul: tensiune—
>alcool—>stare de bine. Altfel spus, atunci când trăiesc o tensiune, beau un pahar de alcool şi mă 
simt mai bine. Mai departe, este posibil să dezvolt un automatism şi, de fiecare dată când trăiesc o 
tensiune, informaţia înscrisă în creierul meu este să iau un pahar de alcool, pentru a mă simţi mai 
bine. Una dintre cauzele alcoolismului este dificultatea pe care am avut-o, în copilărie, de a 
comunica cu o familie în care un membru al acesteia (de obicei, mama sau tata) era alcoolic; în 
astfel de familii, există mai multe certuri, uneori violenţă fizică şi psihologică şi abuzuri de toate 
felurile. Este posibil să încerc să mă disociez de familia mea, care nu îmi convine. Există o scădere 
a simţului meu moral: certurile frecvente provocau o devalorizare a imaginii parentale şi o lipsă a 
structurilor etice. Aş fi vrut să îi reconciliez pe părinţii mei şi nu mai suportam să trăiesc în acel 
cămin, care era distrus sub ochii mei. În unele familii, consumul de alcool este favorizat de educaţie, 
adulţii pot duce copilul cu ei, atunci când beau, în joacă sau pentru a arăta că este ceva normal, 
obişnuit pentru ei. Tulburările nevrotice şi alterările de personalitate, care decurg din acestea, sunt 
factori puternici ai alcoolismului, care se manifestă, odată cu vârsta adultă. Este posibil ca, unele 
carenţe alimentare să poată provoca o completare suplimentară, oferită de alcool. Alcoolismul 
poate induce stări de hipoglicemie, cu atât mai mult cu cât, moleculele de alcool se pot transforma 
repede în glucoză (doar temporar). Acest lucru explică de ce, dacă sunt alcoolic şi nu mai consum 
alcool, este posibil să încep să consum cantităţi foarte mari de cafea (cafeina este tot un stimulent) 
şi să mă îndop cu dulciuri sau produse de patiserie. Uneori pot să şi fumez foarte mult, deoarece 
fumatul îmi oferă un stimul (prin creşterea ritmului cardiac) de care am nevoie pentru a mă simţi 
în formă. Este important să descopăr ce anume îmi provoacă această tristeţe legată de 
hipoglicemie, deoarece nu am rezolvat cauza. 0 altă cauză a alcoolismului poate fi constituită de 
diverse forme de alergie. Astfel, pot să beau doar anumite băuturi, precum coniac, gin, rom, whisky 
etc. Se pare că doar unele băuturi mă pot satisface. Este posibil să fiu alergic la unul sau mai multe 
dintre ingredientele componente ale acelei băuturi, de exemplu grâu, orz, secară etc. În acest caz, 
mă pot întreba la ce sau la cine sunt alergic. Alcoolismul poate fi provocat, de asemenea, de o 
persoană sau o situaţie, pe care nu am acceptat-ojr când eram copil. Dacă, în copilărie, am fost 
victima unui abuz sexual (sau m-am simțit vinovat din această cauză) este posibil ca acest lucru să 
mă determine să beau. Dacă nu am acceptat furia tatălui meu alcoolic, este posibil ca, printr-o 
asociere, să am crize de furie la fel ca tatăl meu şi să devin şi eu alcoolic. Astfel, pot să beau pentru 
a-mi uita grijile, trecutul, viitorul şi, mai ales prezentul. Vreau să evadez tot timpul şi îmi creez un 
univers iluzoriu şi fantastic, o formă de exaltare artificială, pentru a fugi de lumea reală şi pentru 
a disocia astfel o realitate de multe ori dificilă de un vis nesatisfăcător. Nu mai văd adevăratul sens 
al vieţii mele. Trăind conform normelor părinţilor mei sau ale societăţii, mă îndepărtez de mine 
însumi. Mă simt diferit, neadaptat la restul lumii. La ce folosesc diplomele, titlurile importante? 
Percep lumea ca fiind foarte materialistă şi nu ştiu cum să fac parte dintr-o astfel de lume. Trebuie 
să mă îndepărtez de creativitatea mea, de imaginaţia mea şi "să fac ca toată lumea”. Dar dacă fac 
acest lucru am impresia că "îmi pierd sufletul". Prin alcool, pentru un timp, pot să mă uit de 
sentimentele de singurătate, de neînţelegere, de neputinţă, de a fi diferit de ceilalţi, de respingere 
faţă de mine însumi. Îmi pot abandona responsabilităţile şi mă pot simţi "eliberat", pentru moment 
Această situaţie nu face decât să se înrăutăţească, pe măsură ce dependenţa mea de alcool (sau de 
droguri) creşte, deoarece devin tot mai nesatisfăcut de existenţa mea. 

Vreau să mă separ de realitate şi evadez într-o lume a iluziilor, dar când "mă trezesc” 
realitatea mi se pare şi mai greu de trăit şi de multe ori am o stare de depresie. Vreau să părăsesc 
realitatea exterioară, pentru a trăi în propria mea realitate. Mă clatin, nu am mintea limpede, mai 
ales atunci când devin dependent, am acelaşi tip de dependenţă afectivă, al cărui obiect poate aş fi 
vrut să fiu şi pe care cred că, mama sau tatăl meu nu mi-au mărturisit-o niciodată. Vreau atât de 
mult să fiu iubit necondiţionat Poate vreau să fuzionez cu mama mea, care îmi lipseşte sau, din 
contra, să mă îndepărtez de ea, deoarece nu am primit dragostea ei şi mă opun acesteia. De 
asemenea, conştientizez că, atunci când beau, pot spune lucruri pe care, în restul timpului nu le pot 
exprima. Alcoolul devine un fel de modalitate de a face "să vorbească inconştientul meu", în aceste 
momente de criză exprim tot ceea ce nu pot să spun sau să fac, când sunt treaz.  



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

332 

Accept ca, începând de acum să privesc viaţa în faţă, să nu mă mai distrug şi să mă 
responsabilizez. Este momentul să mă concentrez pe calităţile mele fizice şi spirituale, chiar dacă 
trecutul a fost dureros pentru mine şi, într-un anumit fel, alcoolul a fost cel mai bun prieten al meu. 
Începând de acum, accept să îmi fac ordine în viaţă, să încep să îmi apreciez calităţile şi ceea ce 
sunt. Sunt pe calea spre reuşită. 

Voi şti să mă respect mai mult şi să găsesc mai uşor soluţia la problemele mele (experienţele 
mele) în loc să fiu într-o stare temporară sau aproape permanentă de fugă şi de disperare. 

Accept faptul că sunt diferit şi îmi asum din plin acest lucru. Îmi las să se exprime calităţile 
mele unice, ştiind că nu trebuie să împlinesc: aşteptările societăţii. Lăsând să se dezvolte 
plenitudinea mea interioară, fiind deschis faţă de iubirea şi tandreţea pe care mi le oferă oamenii 
şi universul, nu voi mai avea nevoie să mă "umplu" cu băutură.”[5] 

 

Pe 27 iunie suntem într-o altă etapă în care se accentuează conflictul de patrimoniu sau criza 

în relații. Mercur atinge acum atât opoziția cu Junon, cât și careul cu Jupiter și elementele care au 

scăpat succesului zilei anterioare devin acum elemente de decădere sau sunt supuse unei noi încercări. 

Se greșește prin cuvânt, prin atitudine, prin sentimentele pe care nu dorim să le împărtășim deoarece 

am văzut că dacă le împărtășim ele nu-și mai mențin puritatea, ci se amestecă foarte repede cu 

sentimentele celorlalți în așa fel încât să nu ne mai bucure prin nimic. 

Semnul acesta al zilei de 27 iunie pare să concretizeze un traseu nou. Cu toate că totul este 

foarte apăsător, că Jupiter devine planetă focar într-un careu în T pe semne cardinale, semn de 

instabilitate și de distrugere, putem privi rolul acestei planete fără a observa că face parte dintr-o altă 

configurație numită aripi de pasăre împreună cu Luna neagră și cu Neptun, dar și cu Junon care 

activează și în careul în T. 

În consecință, schema zilei 

de 27 iunie devine un fel de 

aventură care ne îndeamnă să ne 

ridicăm deasupra celorlalți, să 

răspundem provocărilor, să fim 

curajoși și să îi îndemnăm și pe 

ceilalți să lupte împotriva unui rău 

despre care am vorbit tot timpul, 

chiar de la începutul anului și până 

acum, că nu degeaba sinteza 

pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere face trimitere acum 

către debutul lunii ianuarie. Mulți 

vor avea impresia că prin aceste 

provocări problemele personale se 

agravează, informații care nu pot fi încadrate corect obosesc și toate, în ansamblul lor, ne vorbesc 

despre un eșec sau despre un risc, despre o durere care poate fi încadrată în timp foarte precis pentru 

că seamănă cu ceea ce am trăit pe mijlocul lunii februarie sau la începutul lunii ianuarie. Dacă suntem 

lucizi, puternici și încrezători în forțele proprii vom câștiga timp și nu va fi o pierdere atât de mare 

dacă se va știrbi puțin din încrederea în sine pentru că aceasta va fi recompensată, aceasta va fi 

încadrată mai târziu, în luna următoare, într-o schemă a succesului, pentru că ultimul aspect al acestei 

zile reprezintă conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, adică inițierea unui nou ciclu draconitic. 

Cu alte cuvinte, 27 iunie poate deveni o zi de putere, dar nu puterea care se manifestă în văzul 

tuturor, sub razele binefăcătoare ale unui succes social, nu acea putere care închide gura târgului, ci 

puterea care îi arată individului care sunt slăbiciunile și cum anume trebuie să procedeze pentru a le 

depăși și a devenit mai puternici ca o consecință a progresului, nu artificial, printr-o presiune pusă 

asupra celor din jur. 

Dacă evenimentele sociale, cele care sunt legate de opoziția lui Mercur cu Junon sau de 

trigoane pe care Luna trebuie să le împlinească succesiv cu Luna neagră și respectiv Saturn de pe 

Săgetător fac trimitere la o schemă a succesului pe care o cunoaștem, cele pe care vrem să le ținem 
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departe, zona aceasta intima care explorează transformările personale din vise în demersuri susținute 

pe muncă, din achiziții întâmplătoare în elemente minore alese în mod intenționat va face acum apel 

la justificări pentru că nu are încrederea necesară pe care să se bazeze și care să ducă la împlinirea 

unui ideal personal, la împlinirea unui vis. Ceea ce este interesant din schema zilei de 27 iulie vine 

din faptul că tot acest complex de factori favorizează apariția unui personaj nou. Fie ca acesta iese 

din spuma mării, precum Venus, fie că apare din lava unui vulcan încins, mesajul pe care acest 

personaj evidențiat prea mult de comunitate îl lansează face trimitere la afaceri compromise, la 

pierderea unui privilegiu, la accesarea unor informații care nu le folosesc la nimic și din utilizarea 

cărora nu ne vom alege decât cu probleme. Toate schemele acestea obosesc și nu susțin procesele 

mentale, ci o schemă emoțională bazată pe agresivitate. În consecință, iertarea este acum capabilă să 

repare orice, să pună la muncă un personaj obscur sau să ne țină departe de un eșec ce ne-ar putea 

compromite iremediabil pentru că speculează orgoliul brut, nerafinat al omului care nu are educația 

necesară să lucreze cu informațiile prezente. Astfel, curajul fără iertare devine un instrument care va 

putea fi folosit de adversar pentru un avantaj garantat. 

 
“DECALCIFIERE  
Decalcifierea este o diminuare importantă a conţinutului de calciu dintr-un ţesut, un organ 

sau un organism, cea mai frecventă fiind demineralizarea scheletului. 
Mă simt fragil, am impresia că sunt urmărit de o soartă rea. Mă simt tăbăcit, lovit în 

intimitatea mea, rupt în interior de anumite situaţii sau persoane. 
Ajung să mă depreciez, să mă diminuez şi am impresia că îmi pierd puterea încetul cu încetul. 

Devin dependent de ceilalţi şi nu ştiu în ce direcţie să merg. Am impresia că ratez ceva, că pierd 
ceva. Oasele fiind structura corpului, trebuie să îmi revizuiesc viaţa în ansamblul ei, modul meu de 
funcţionare, reacţiile mele faţă de diversele situaţii pe care le trăiesc în prezent 

Accept să am încredere în mine, să îmi recunosc calităţile şi forţa interioară. Aleg să trăiesc 
în funcţie de valorile mele profunde. Învăţ să mă poziţionez şi preiau controlul asupra vieţii mele, 
ştiind că nimeni nu mă poate atinge. Sunt tot timpul protejat şi îndrumat.” [5] 

 

În pofida a ceea ce am avut de parcurs până în momentul acesta, ziua de 28 iunie este una de 

succes. În primul rând, Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Leu și ne arată că suntem pregătiți 

să facem o impresie bună, să colectăm informații dintr-un alt sector, poate chiar să fim toleranți cu 

cei care nu au reușit să obțină succesul pe care l-au cerut, spre care s-a îndreptat sau pentru care au 

muncit atât de mult de-a lungul acestei decade. Înainte de a încheia tranzitul său prin zodia Leu, Luna 

va împlini în noaptea de 27 spre 28 iunie un trigon cu Uranus ajutând în accesarea informațiilor prin 

metode neconvenționale, favorizând inspirația și intuiția, facilitând o judecată sănătoasă. Cei care au 

o activitate nocturnă, care sunt obișnuiți ca în timpul nopții să studieze, să facă diverse activități 

plăcute lor, vor observa că momentul acesta este încărcat de o forță aparte. Nu se poate vorbi acum 

despre un pericol construit prin "prea mult", ci se poate vorbi însă de un pericol la care ajungem prin 

ignorarea impulsurilor venite pe calea intuiției sau pe cale inspirației. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

observa că acum le sunt revelate elemente tainice ale vieții, că obțin un progres spectaculos și că își 

reîncarcă bateriile, sunt mult mai siguri pe achizițiile care au fost comportate în ultimele zile, sunt 

mulțumiți cu ceea ce au obținut. Cei care nu au activității nocturne, care nu-și petrec noaptea lucrând, 

se vor trezi de dimineață cu gânduri noi, cu o stare aparte, cu un tonus aparte, fiind înclinați către a 

comunica mult mai ușor și arăta că sensibilitatea nu este o problemă. 

Marea problemă a zilei de 28 iunie vine din faptul că presiunea aceasta de-acum pune în 

dificultate toleranța pe care individul ar putea să o aibă față de cei inferiori, față de oamenii care 

suferă, față de ființele care au cerut până acum ajutor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că fiecare 

persoană vrea să simtă ce se întâmplă în jur pentru a se reîncărca, pentru a-și reaminti cât de frumos 

este să speri într-o viață mai bună ori să-l consolezi pe cel care suferă mai mult. 

Problema aceasta a seriozității față de suferința celorlalți este una foarte importantă și îl poate 

ajuta pe individ să renunțe la caracterul fatidic al vieții, să creadă că poate fi făuritorul propriului 

destin sau dacă nu al destinului atunci făuritorul demersurilor următoare. În a doua parte a zilei Luna 
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va trece prin sextilul cu Soarele, iar Mercur se va afla într-o conjuncție cu Marte. Schema aceasta ne 

încurajează să ne adaptăm, însă nu de plăcere, ci de frică. Perspectiva îngrijorătoare a evenimentelor 

este singurul motiv care îi îndeamnă pe oameni să se accepte unii pe alții, să vorbească mult mai ușor, 

să fie mult mai atenți la ceea ce li se întâmplă celorlalți, adică să dea dovadă de empatie.   

Cu toate că spre finalul acestei zile Mercur se va afla într-o conjuncție cu Marte, semn de 

condiționare care trebuie în mod obligatoriu să ajungă la un rezultat bun, trigonul pe care Mercur îl 

împlinește acum cu Neptun arată că ajutorul cel mai mare al zilei de 28 iunie este dat de inspirație. 

Prin inspirație judecăm corect, 

apreciem valorile pe care trebuie să 

le folosim de-acum încolo, nu 

intervenim în viețile celorlalți 

pentru a a-i abuza sau nu le lăsa 

impresia că revenim la ceea ce le 

aparține, suntem atenți la relațiile pe 

care persoanele din jur le dezvoltă 

cu colaboratori în ideea că, poate, pe 

viitor, același lucru se va întâmpla și 

cu noi. Trigonul Mercur-Neptun ne 

vorbește despre toleranță, iar 

conjuncția lui Mercur cu Marte ne 

vorbește despre necesitatea de a ne 

revigora în ritm alert. În consecință, 

nu se poate vorbi acum mai mult 

despre un proiect pe termen lung decât dacă se îndeplinește această condiție. 

Apoi, pentru faptul că Luna se află acum în prima sa zi de tranzit prin zodia Fecioară, dar nu 

are de împlinit decât un sextil cu Soarele, oamenii se vor simți îndreptățiți să gândească orice despre 

viitor. Vom vedea pe 29 iunie dacă nu cumva acest viitor va fi obscur, ciudat, supus unei presiuni 

stranii, adică dacă nu cumva va fi complet diferit față de ceea ce sperăm acum în așa fel încât să nu 

se împlinească. 

 
„Jefuirea trenurilor nu s-a încheiat în secolul al XlX-lea o dată cu anihilarea celor de teapa 

lui Jesse James. La începutul anilor ’60 ai secolului al XX-lea, o bandă britanică a pus la cale un 
spectaculos jaf armat, ale cărui îndrăzneală şi succes financiar ar fi atras sigur atenţia verilor lor 
americani. Marele Jaf din Tren, cum a fost numit de britanici, a avut loc în dimineaţa zilei de 8 
august, 1963. 14 bărbaţi mascați au atacat un tren de pe ruta Glasgow-Londra şi au furat 120 de 
saci ce conţineau 2,6 milioane de lire sterline, aproximativ 7 milioane de dolari. Potrivit Scotland 
Yard, bandiţii fără experienţă opriseră trenul printr-un şiretlic simplu: au schimbat un semnal, 
ceea ce l-a obligat pe mecanic sa se oprească imediat, aproape de locul în care aştepta camionul 
atacatorilor. 

În numai câteva zile, autorităţile i-au identificat; printre ei se aflau un zugrav, un frizer, un 
vânzător de flori, un tâmplar, un argintar şi doi organizatori de pariuri. Toţi au fost arestaţi, dar 
din pradă s-a recuperat numai suma de 343 000 de lire. Judecătorul a dat sentinţe de până la 30 
de ani, împărţind cu generozitate pedepse cât mai aspre, în speranţa că astfel nici un bandit nu va 
putea pentru mult timp să se bucure de „tainicul câştig atât de râu obţinut“. 

Majoritatea condamnaţilor au rămas, într-adevăr, închişi pentru mult timp, iar numele şi 
soarta lor au fost curând uitate. Ronald Biggs, însă, a devenit fugarul cel mai căutat de Scotland 
Yard şi, timp de peste 20 de ani, un fel de erou al celor certaţi cu legea. Reuşind să fugă la puţin 
timp după condamnare, Biggs a ajuns în Brazilia, unde şi-a întemeiat o familie; ca tată al unui 
cetăţean brazilian, el nu a mai putut fi extrădat.”[14] 

 

Nu este puțin lucru să trecem prin opoziția Lunii cu Neptun pentru că acest unghi este o 

greutate prea mare pusă pe umerii unui om care și așa nu era sigur pe sentimentele sale. Nesiguranța 

față de sentimentele proprii va deveni pe 29 iunie elementul definitoriu. Cu toate acestea, vom încerca 

prin tot ceea ce facem acum să ne clarificăm o problemă de conduită, de interacțiune sau de 
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patrimoniu. Luna pe zodia Fecioară va dori sa achiziționeze tot ceea ce este bun pentru statut, pentru 

imagine, pentru sănătate sau pentru echilibru psihic. Nu se știe dacă solicitările de acum vor primi 

răspuns, însă sunt anumite unghiuri astrale care favorizează îndeplinirea acestora, chiar dacă persoana 

respectivă nu merită, chiar dacă nu există un potențial clar definit în sensul acesta. În consecință, 

înțelegem că 29 iunie declanșează evenimentele și le forțează să se împlinească, ne obligă să-și atingă 

finalitatea, le supune unui mare efort pentru că așa ni se pare corect, pentru că din unghiul în care 

suntem așa trebuie să se întâmple. Ipostaza aceasta pune în dificultate afacerile, în cazul celor care se 

implică în această zonă, aduce dificultăți în balanța valorilor, în cheltuieli, în câștiguri pe care trebuie 

să le primim acum și scoate din această ecuație calitatea umană și binele pe care omul, prin calitățile 

sale sufletești, ar putea să îl facă.   

Deși foarte multe evenimente din cele care sunt programate acum par să fie dominată de 

melancolie, tristețe, deși multe din cele care se întâmplă acum sunt dominate de ciocniri mai vechi, 

cele care au fost foarte vizibile pe mijlocul lunii februarie sau la începutul acestui an, schema zilei de 

29 iunie depinde, ca și ziua anterioară, de intuiție. Este de la 

sine înțeles că persoanele care nu și-au folosit până acum 

aceste instrumente, care nu au fost atente la ceea ce au simțit 

pe motiv că acestea sunt impresii subiective sau emanații ale 

unor funcții psihice care nu trebuie luate în considerare, vor 

avea parte de ciocniri grave, de motive de melancolie, motive 

de tristețe, motive de pierdere. 

Vor vedea însă că dacă se îndreaptă către intuiție, dacă 

vor ține cont de faptul că momentul acesta reprezintă o 

încercare pentru a înțelege cum anume trebuie folosit timpul, 

cum anume trebuie respectat programul celorlalți, în ce fel 

putem folosi informația și dorința pentru a fi împliniți din 

punct de vedere afectiv sau profesional, vor fi foarte câștigați. 

Cine nu respectă lucrurile acestea se va adânci în confuzie, în 

blocaje, într-un crepuscul foarte ciudat și faptele pe care le vor realiza vor fi dominate de neglijență. 

De aici înțelegem că acele ființe care nu-și gândesc foarte bine acțiunea, care sunt atașate prea mult 

de latura materială, care nu iau în serios probleme celorlalți și se prezintă ca fiind bune cunoscătoare 

de cultură și civilizație, persoanele nedisciplinată și ineficiente, nu arată decât că sunt cinice la adresa 

suferințelor celorlalți, penibile atunci când încearcă să se arate interesate față de suferințele oamenilor 

din preajmă. 

În schema aceasta a lunii iunie, în cea de-a treia decadă pe care o analizăm aici, ecuația astrală 

a zilei de 29 iunie va ridica o problemă de permanentizare a grijii că s-ar putea ca lucrurile acestea să 

nu poată fi duse mai departe în forma aceasta ne duce cu gândul, fără ca schema acestor sinteze să ne 

încurajeze, către începutul lunii mai când, prin sintezele absurde, am beneficiat de o avansare dificilă 

la momentul acela. Atunci Marte s-a aflat într-o relație de opoziție cu Luna neagră, iar acum Luna 

trece printr-un careu cu Luna neagră. Problema socială de atunci devine acum o problemă personală, 

refuzul categoric venit atunci pe un canal social devine acum confirmarea faptului că la momentul 

respectiv refuzul a fost motivat corect, adică nu avem calitățile necesare, deci merită să obținem ceea 

ce am solicitat. Prin aceste elemente de detaliu pe care îl vom explora destul de intens, am putea 

ajunge la ciocniri grave, la o presiune teribila, la o grijă pe care s-o scăpăm de sub control și să o 

transformăm într-o mare dezamăgire a vieții. Nu este cazul să mergem atât de departe, dar dacă există 

un mecanism care reproduce această schemă va trebui să fim pregătiți să ieșim din această zonă 

întunecată pentru că impresiile venite pe acest canal sunt folositoare. 

 
„Scandalul care a zguduit Marea Britanie în 1963 — cunoscut sub numele de afacerea 

Profumo — are cel puţin un aspect comun cu celebrul caz Mata Hari. Femeia implicată îşi împărţea 
de bunăvoie favorurile sexuale între mai mulţi bărbaţi şi a fost acuzată de spionaj. Din fericire 
pentru ea, nici presupusul spionaj şi nici indiscreţiile nu se mai pedepseau cu plutonul de execuţie. 

La nici 16 ani, Christine Keeler a venit în 1957 la Londra încercând să scape de plictiseala 
unui orăşel de provincie. Muncea într-un magazin de confecţii din Soho şi apoi într-un restaurant 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

336 

din Baker Street, dar aspira să devină model. Ca dansatoare topless într-un cabaret ai cărui clienţi 
permanenţi erau americani şi arabi, l-a cunoscut pe Stephen Ward, osteopat şi artist. Ward intrase 
în graţiile celor bogaţi şi celebri pictându-le portretele şi prezentând fete drăguţe bărbaţilor de 
vârsta mijlocie. Din iunie 1961, Keeler a început sâ traiasca împreuna cu osteopatul. Printre cei 
cărora Ward le-a prezentat-o pe protejata lui se numărau John Profumo, ministrul Apărării în 
cabinetul Harold Macmillan şi Evgheni Ivanov, ataşatul naval al Uniunii Sovietice la Londra. 

Când iubitul jamaican gelos al lui Keeler a urmărit-o până la apartamentul lui Ward şi a 
început să tragă cu arma pentru a o determina să iasă din casa, poliţia a investigat cazul şi a 
descoperit legaturile cu ministrul Apărării şi cu ofiţerul sovietic. Titlurile ziarelor afirmau că lata 
ar fi obţinut secrete militare de la Profumo pe care le-a vândut lui Ivanov. Scandalul l-a silit pe 
Profumo să demisioneze. Judecat pentru proxenetism, Ward s-a sinucis. Keeler şi-a vândut în cele 
din urmă povestea presei, pentru o sumă frumuşică.”[14] 

 

În ultima zi a acestei 

decade Luna ne aduce în fața 

unui moment de tristețe. Este 

adevărat, acest moment de 

tristețe este accentuat de 

experiențele pe care le-am avut 

de-a lungul acestei decade când 

a fost accentuată o relație 

foarte proastă și agresivă între 

zodiile Rac și Capricorn. 

Acum, când pe această axa 

Capricorn-Rac, Mercur și 

Pluton se află în opoziție, iar 

Luna de pe Fecioară se află în 

opoziție cu Chiron de pe zodia 

Pești, ne întâlnim, astfel, cu o 

zonă a minciunilor, cu un 

moment în care ne scade rezistența psihică, suntem dezavantajați de promisiunile unor personaje 

ciudate și încercăm să facem față unor presiuni care sunt vechi, dar pe care nu dorim să le prezentăm 

în felul acesta, ci spunem despre ele că ne-au ieșit în cale acum pentru prima dată. Facem lucrul acesta 

pentru că ne temem de agresiune, suntem îngrijorați de ceea ce ar putea să ni se întâmple și pentru a 

scăpa de această frică suntem dispuși chiar să rupem prietenii care nu au funcționat până acum, care 

au fost dominate de indulgență sau care nu au avut forța morală necesară pentru a fi văzute de 

comunitate ca exemplu de bune practici. 

Avem neșansa pe finalul lunii iunie să devenim un exemplu negativ pentru ceilalți pentru că 

ne deconspiră, spunem singuri ceea ce ne compromite, ceea ce nu ne ajută sau ceea ce ne face rău. În 

consecință, viața interioară va fi acum marcată de un statut ciudat, ne temem de agresiune, ne temem 

de răul care ar putea să vină din partea celorlalți și pentru a face față acestor impulsuri negative 

acționăm înaintea lor, combatem răul cu un alt rău, urmărim să anulăm frica pe care o simțim prin 

cultivarea unei agresivității absolut gratuite. 

Cu alte cuvinte, schema aceasta a zilei de 30 iunie este dominată de trădare. Din fericire, 

Pluton se află acum în mers retrograd și schema aceasta impune o anumită conduită, adică nu putem 

critica pe oricine, nu putem spune oricui ceea ce gândim, nu putem transfera tensiunile personale 

oricărei persoane pentru a scăpa de ele. Există o regulă socială căreia trebuie să i ne supunem și, în 

consecință, avem norocul de a considera că aceste tensiuni sunt generate de un context social încordat 

ce activează în formula aceasta de mult timp. 

Desigur, există și impulsul de a ignora tot ceea ce se întâmplă, de a lăsa la voia întâmplării, 

de a permite ca anumite lucruri, tocmai pentru că sunt rele, să se consume. Cine procedează în felul 

acesta nu este un om puternic, nu este un om obiectiv, ci o ființă care a contribuit până acum la 

încordarea acestui context, a fost un exponent de bază în această conjunctură tensionată. Pentru a 
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descoperi ce anume a făcut această persoană, care a fost contribuția sa nu trebuie decât să vedem ce 

a făcut pe mijlocul lunii februarie sau la începutul lunii ianuarie, care au fost evenimentele care l-au 

marcat la momentul respectiv. Judecând după faptul că la momentele cu pricina, spre care ne 

îndreptăm acum, Luna neagră a  trecut pe zodia Săgetător, iar Marte a fost în conjuncție cu Neptun, 

înțelegem de ce schema aceasta de acum, în care aceste personaje ciudate vor să pară indiferente sau 

mari anonimi, reprezintă doar etapa următoare a ceea ce au conspirat, au gândit și au încercat să pună 

în aplicare pe vremea când Luna neagră trecea prin Scorpion, adică din luna mai a anului anterior 

până în mijlocul lunii februarie.   

Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală va 

observa că lucruri acestea nu sunt de joacă. Ceea ce se descoperă despre aceste persoane trebuie să 

devină elemente compromițătoare pentru cariera pe care vor să și-o construiască pe seama celor 

nenorociți. Nu trebuie să fie permisă o asemenea acțiune falsă, nu trebuie să li se permită acestor 

oameni să-și construiască un viitor prosper pe seama celor năpăstuiți. Dacă nu există o atitudine clar 

îndreptată împotriva acestora vom asista în a doua parte a anului la creșteri spectaculoase de care vor 

beneficia doar acestei ființe penibile. Avem, de asemenea, obligația de a conștientiza că divergențele 

de opinie acum nu fac decât să creeze diversiuni ciudate, adică nu ne ajută să vedem clar vinovatul, 

nu ne încurajează nici să căutăm adevăratul beneficiar al acestora, nu ne facilitează să atingem un 

punct important în evoluția personală, ci doar ni se descrie un conflict. Rămâne ca prin puterea 

personală să vedem cine îndeplinește rolul negativ și cine-l îndeplinește pe cel pozitiv din toată 

această schemă. După ce am stabilit care sunt rolurile vom vedea cine merită din partea noastră 

credibilitate pe viitor pentru că succesul ce ne este programat în a doua parte a anului depinde foarte 

mult de convingerile de acum. 

 
„Consecinţele vizionării TV asupra vieţii mentale a omului 
• Deficienţe de învăţare - LD (Learned Disabilities) 
• Probleme de atenţie cu sau fără hiperactivitate - ADHD (Attention Deficit with or without 

Hyperactivity Disorder) 
• Tulburări de limbaj: scris, citit, vorbit 
• Apatie şi dezinteres pentru lectură, citit 
• Afectarea capacităţii de memorare, a imaginaţiei, voinţei, motivaţiei 
• Creşterea gradului de agresivitate, irascibilitate, impulsivitate; desensibilizarea faţă de 

violenţă, durere 
• Consum de materiale erotice şi pseudomaturizare psihosexuală 
• Tulburări de somn, amplificarea anxietăţii şi a gândirii catastrofice 
• Izolare socială/emoţională prin fuga în realitatea virtuală 
• Pasivitate mentală 
• Efect hipnotic şi dependenţă 

Ca urmare a vizionării TV încă din primii ani de viaţă, creierul tinerilor noii generaţii se 
dovedeşte a fi organizat diferit faţă de al celor aparţinând tinerilor generaţiilor anterioare. 
Anumite arii ale emisferei cerebrale stângi, ale punţii corpului calos şi ale cortexului prefrontal 
rămân nedezvoltate sau chiar se atrofiază, în timp, pierzându-se posibilitatea dezvoltării 
ulterioare (Healy, 1990).” 

 

Ultima decadă a lunii iunie ne arată că ne sunt programate evenimente marcate de o mare 

duritate. Avem nevoie să ne dezvoltăm un crez, să fim puternici prin ceea ce am acumulat până acum, 

prin experiențele pe care nu ni le negăm, dar, mai ales, ne este recomandat să nu ne lăsăm seduși de 

păcate, de lucruri câștigate foarte ușor, doar pentru că acestea strălucesc foarte tare. Răbdarea este 

instrumentul care ne ajută foarte mult să trecem dincolo de probleme pentru că sinteza pe acțiune face 

trimitere în mijlocul lunii februarie, când Luna neagră a trecut pe zodia Săgetător. Cu alte cuvinte, 

ceea ce se întâmplă pe finalul lunii iunie reprezintă o confirmare a faptului că în anul anterior, 

începând cu luna mai, anumite personaje obscure s-au implicat în demersuri periculoase, poate chiar 

conspirative, pe care în această decadă vor să le treacă în etapa următoare. Cei care în fața pericolului, 

în fața lucrurilor foarte grave adoptă o atitudine indiferentă sau rece, spun despre sine că au făcut 

parte din acele conspirații.   
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Așadar, luna iunie, reprezintă o etapă foarte importantă a acestui an. Suntem îndemnați acum 

să facem sinteze prin putere, iubire și sensibilitate, dar nu abuzând de ceilalți, nu probând puterea pe 

seama celor slabi și nici obligându-i pe cei mai slabi să ne iubească, ci prin a le arăta celor din jur o 

sensibilitate curată, pură, adică a ne implica într-o empatie constructivă. Acum, când suntem la finalul 

acestei luni, putem spune că au fost câteva ipostaze în care gândul cel bun a fost foarte aproape și a 

fost suficient doar să întinde mâna pentru a ni le însuși. Desigur, asta nu înseamnă că a fost foarte 

ușor, asta nu înseamnă că am fost protejați de conflicte relaționale, că nu am trăit cu mare implicare 

o criză în relații, cea care a fost foarte evidentă, la un moment dat pe baza principiilor, când axa 

Gemeni-Săgetător a fost accentuată, apoi pe baza patrimoniului, pusă în evidență de conflictele axei 

Capricorn-Rac. Cel puternic nu va rămâne cu resentimente la finalul acestei luni și nu va considera 

că, dacă visul nu s-a împlinit acum, când puterea, iubirea și sensibilitatea s-au întâlnit în același punct, 

adică dacă nu a beneficiat de toate prerogativele necesare, nu are motive să mai spere. Visul vechi, 

ruginit care nu-i folosea la nimic s-a tocit, dar, reducându-și dimensiunea, a făcut loc altui vis, mult 

mai puternic și mai frumos, mult mai încărcat de semnificații. De asemenea, este foarte important ce 

anume vom observa, înțelege și conștientiza pe finalul acestei luni când, în ultima decadă, se face clar 

trimitere la mijlocul lunii februarie când Luna neagră a intrat pe Săgetător. Există anumite personaje 

care vor să ne zăpăcească, să ne distragă atenția de la ceea ce reprezintă, de la ceea ce au făcut cândva. 

Dacă pierdem din vedere că momentul acesta arată clar că aceste personaje obscure, sfidând ridicolul, 

întorcând spatele celui pe care ar fi putut să-l ajute când ar fi putut interveni într-o probleme pentru a 

o soluționa, de fapt au arătat că au lucrat pentru ca aceste demersuri negative să se împlinească, 

transferă acum din puterea personală și eliberează o poziția victorioasă pentru că alte personaje să-și 

ducă mai departe demersurile personale și să nu mai fi înghițite de anonimat doar pentru că le-a lipsit 

puterea de care cei rău au abuzat. Este, de altfel, un mod de a se face dreptate pe care unii îl vor vedea 

ca pe o palmă dată celor care au abuzat de putere.   
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IULIE 
 

SINTEZE DIN DEPLASĂRI, 
DINAMICA, SUPREMAȚIE 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 963 – Otto I îl detronează pe papă. 

 846 – Arabii jefuiesc biserica Sf. Petri din Roma. 

 1063 – Se construiește domul San Marco la Veneția: arta 

venețiano-bizantină. 

 1271–Marco Polo semnalează că în China se practică 

folosirea ochelarilor pentru a corecta vederea. 

 

 

O CARTE 
PRĂVĂLIILE DE SCORȚIȘOARĂ de Bruno Schulz  

„În această colecție de povestiri, Schulz transformă amintirile copilăriei petrecute în Drohobycz, Galiția, 
într-o serie de narațiuni labirintice ce îmbină prozaicul captivant cu absurdul fantezist. Casa părăginită din Market 
Square în care locuiește - cu nenumărate camere închiriate și multe altele neocupate și date uitării timp de luni 
de zile - constituie fundalul rememorării educației neconvenționale pe care o primise din partea unei mame 
indolente și a unui tată absent. 

Lungile și întortocheatele „prelegeri11 ținute de tatăl său cu mintea rătăcită unei audiențe familiale 
năucite, dar interesate, anticipează multe din temele postmodernismului. 

Și, pe măsură ce discursurile degenerează, devenind tot mai incoerente, ele funcționează ca fir narativ 
unificator, reluat în diverse momente ale povestirilor. Pe parcursul cărții, Schulz descrie decăderea mentală și 
fizică a tatălui său și impactul acesteia asupra familiei; totuși, umorul blând ce răzbate din acest demers permite 
realismului nesentimental al lui Schulz să se asocieze, într-o manieră agreabilă, cu sensibilitatea sa 
suprarealistă. 

Schulz a fost influențat de suprarealism și expresionism, putând sta alături de scriitori ca Gogol și Kafka. 
Evreu polonez, a fost ucis de SS în 1942. A lăsat în urmă doar două colecții de povestiri publicate care, până 
de curând, nu s-au bucurat de atenția pe care o merită din partea publicului și a criticilor.” (JW) [16] 

 

UN FILM 
TRAINING DAY (2001)- Regia Antoine Fuqua 

“În fiecare zi, este dus un adevărat război pe străzile orașelor americane 
- un război între locuitori,  traficanții de droguri și funcționarii statului obligați să-i 
apere pe primii împotriva celorlalți. Acest război își are victimele sale, poate 
niciuna atât de mare ca sergentul Alonzo Harris (DENZEL WASHINGTON), un 
ofițer veteran de la brigada de narcotice, cu o experiență de 13 ani, ale cărui 
metode de lucru îndoielnice depășesc linia dintre legalitate și corupție. Credința 
sa în victoria legii s-a erodat demult ca urmare a misiunilor la care a participat în 
cartierele în care, dacă acționezi după lege, poți să mori pe loc. Iar ca să ducă la 
îndeplinire misiunea, Alonzo și colegii săi sunt nevoiți adesea să încalce legea 
pe care ar trebui să o aplice. O dramă realistă și curajoasă plasată în lumea 
ambiguă din punct de vedere moral a investigațiilor făcute de polițiștii sub 
acoperire, Zi de instrucție îi urmărește activitatea lui Alonzo pe măsură ce acesta 
îl pune la încercare pe debutantul în meserie idealist, Jake Hoyt (ETHAN 
HAWKE), care are la dispoziție o zi și doar o zi pentru a-i dovedi ce poate să facă 
superiorului său carismatic, dar de temut. Pe parcursul următoarelor 24 de ore, Jake va fi influențat din ce în ce 
mai mult de logica strâmbă a lui Alonzo în timp ce amândoi își vor risca viețile și carierele, fiecare înțelegând în 
felul său noțiunea de a face dreptate. Zi de instrucție este o dramă aspră cu acțiune care pune publicul spectator 
în postura de a decide ceea ce este necesar, ceea ce este eroic și ce depășește limita în zona gri a luptei contra 
crimei urbane. Într-un moment în care poliția din toată țara se luptă cu o imagine publică de corupție excesivă, 
utilizare de narcotice, plasare de probe și brutalitate exagerată în timp ce patrulează pe cele mai sărace străzi 
din America, Zi de instrucție descrie portretul realist și palpitant al războiului dus în liniile de front urbane - și cât 
de mari pot fi costurile acestei bătălii.” (www.cinemagia.ro) 
  

http://www.cinemagia.ro/
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Tot ceea ce am experimentat în prima jumătate a anului ne-a pregătit pentru ceea ce vom 

traversa în cea de-a doua parte a lui 2017, anul sintezelor. Luna iulie va face, practic, legătura între 

ceea ce am pregătit și ceea ce vom împlini, între primele șase luni și următoarele luni, până la finalul 

acestui an. Având rolul de punte de legătură între două dimensiuni, între două direcții, între calea care 

ne-a pregătit pentru statutul pe care-l avem și calea care ne ajută să ne punem în valoare, scena aceasta 

a lunii iulie deschide o cutie cu amintiri, dar nu pentru a ne înmuia, nu pentru a cădea pradă 

nostalgiilor, nu pentru a renunța la a dezvolta o rețea personală, nu pentru a ne prezenta față de 

comunitate ca niște ființe destrămate, ci pentru a ne pregăti pentru un mare salt. 

În consecință, schema aceasta aducem meandre complexe, cele care țin atât de deplasarea 

aștrilor (inițierea mersului lor retrograd sau schimbarea zodiei), dar și de unghiuri care își dau mâna 

pentru a împlini configurații menite să creeze un statut, să ne arate luminița de la capătul tunelului 

sau care instrumente sunt mai bune pentru a combate răul ce nu s-a rezolvat de la sine în primele șase 

luni. Facem acum inventarul a ceea ce este valabil, la ceea ce este mai prețios și ne hotărâm cum 

anume ne vom petrece următoarele etape și pe ce cărări trebuie să ne abatem pentru a acumula mai 

mult, în cazul în care vom considera că nu este suficient ceea ce avem în momentul acesta. Astfel, la 

finalul acestei luni vom conștientiza că ne-a fost dat să vedem acum cât de complicate pot fi 

problemele materiale, cât de ușor am putea fi privați de o bucurie simplă, cât de aproape am putea fi 

de răceala unor sentimente care așteaptă doar un moment de neatenție pentru a se transforma în sloiuri 

de gheață. 

 

Decada I  (1 – 10 iulie 2017) 
Regretă tardive. Se minte frumos. Martorii se întorc la declarații 

mai vechi. Combinații pentru risipa. 
 

DECADA NR. 19  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   12 21-30 aprilie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 2 11-20 ianuarie 

 

O convingere se zdruncină. Este nevoie de o modificare sau de o revizuire. Facem apel la 

prietenie. Se modifică un termen. Relațiile personale au de suferit. Ușoară deviație. Se obține prea 

ușor accesul la bunurile celorlalți. Atitudini patetice. Criză de identitate. Valorile personale sunt 

judecate după duritate. Agresivitate. Violență. Despărțirea este privită ca o pedeapsă. Acuzații 

nefondate. Nesiguranța incit agresivitatea celorlalți. Nu se găsește o soluție pe termen lung. Uitarea. 

Atitudini simulate. Fățărnicie. Se invocă absența experienței. Oamenii se dau mari cu ceea ce pot să 

facă celorlalți. Aroganță. Cel slab este o victimă perfectă. Secret. Intensitate. Compasiune. Structura 

evenimentelor depinde mult de o înțelepciune de viață. Se pune accent pe ostilitate. Se invocă 

soluțiile anterioare aplicate unui comportament aberant. Plutește în aer un pericol. Se discută despre 

potențial. Variantele bune încântă. Seducție. Efectele muncii proprii sunt mai importante decât ale 

celorlalți. Familiaritate. Slăbiciunea își găsește în sfârșit sorocul. Contracție. Iluminare. Este evitat 

un demers negativ. Oamenii își oferă circumstanțe atenuante. Frenezie. Receptivitate. Atracție către 

un gust straniu. Apare un mare semn de întrebare. Viața pare foarte dură. Agresivitate prin cuvânt. 

Ne întoarcem la amenințări mai vechi. Soluția vine prin competiție. Confruntările sunt importante. 

Slăbiciunile sunt investigate mai intens. Nisipuri mișcătoare. Se cere o mare schimbare. Violența 

înseamnă și tristețe. Afacerile celorlalți ni se par mult mai interesante. Se părăsește un loc. Evoluția 

se face doar prin studiu. Retragere. Atitudine radicală. Ingeniozitate folosită prost. Speranța este 

alimentată de inspirație. Evenimentele frumoase ne incită să credem într-o schimbare pozitivă. 

Gelozia este transformată în stabilitate. Șanse puternice de reușită. Criză de identitate. Oamenii se 
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simt acuzați fără drept. Reacții copilărești. Se preferă riscul. Pericolul plutește în jur. Prea multă 

energie pe care nu o putem folosi corect. Se reduce senzația de durere. Se activează capacitatea de 

autocunoaștere. Recompensă. Oamenii demonstrează că sunt foarte capabile. Sunt părăsite anumite 

activități. Disciplină a minții. Putere de a traversa ușor un obstacol. Încredere-n vindecare. 

Cunoaștere prin acceptarea soluțiilor venite din partea celor dragi. Este evitat un moment de rătăcire. 

Pasiuni pentru lucruri mai vechi. Se face o planificare. Finalitatea evenimentelor este mai interesantă 

decât derularea demersurilor programate. Se discută despre adevăr și lumină. Rătăcirile sunt povești 

interesante. Se înlătură un blocaj. Recompensă. Recunoașterea rezultatelor muncii proprii. 

Pierderile financiare sunt privite printr-o atitudine conservatoare. Toți au dreptul la o părere. 

Valorile materiale ne amintesc acum despre ruine. Valoarea stă doar în relațiile de prietenie. Se fac 

recomandări interesante. Autocontrolul face referire doar la ceilalți. Se experimentează o nouă 

formă de egoism. Tulburare. Refuz. Relații complicate de egoism. Reforma înseamnă despărțire. 

Supărare. Abandon. Evenimentele au un gust amar. Austeritatea are acum rolul de poartă. Lumea 

exterioară inspiră teamă. Este nevoie de mult autocontrol pentru a renunța la trufie. Agresivitatea 

încurajează lipsa de perspectivă. Se fac asocieri proaste sau păguboase. 

 

Prima decadă a lunii iulie folosește sintezele pentru acțiune prin apelul la ceea ce s-a consumat 

pe finalul lunii aprilie, atunci când Marte a intrat pe zodia Gemeni, când Axa Dragonului a trecut de 

pe Fecioară-Pești, pe Leu-Vărsător. Suntem acum, la începutul acestei luni, chemați să dăm socoteală 

pentru faptele nesăbuite pe care le-am preferat la momentul acela, să fim sinceri, să explicăm de ce 

am folosit finalul lunii aprilie pentru a explica durerile pe care nu am fost capabili să le depășim în 

mijlocul lunii ianuarie, adică zona spre care se îndreaptă sintezele pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere. Cu alte cuvinte, ceea ce vom experimenta în primele 10 zile ale lunii iulie seamănă cu o 

frică ce se amplifică la grija că nu trebuie să fie confirmată. Este de la sine înțeles că, în fața acestor 

episoade, regretele sunt tardive și orice formă de neadevăr nu poate construi o viață frumoasă, un 

viitor luminos și nici nu ne poate apropia de confortul pe care-l căutăm. Acum confortul este obținut 

prin dreptate, prin sinceritate, adică, de partea cealaltă, poate fi distrus prin boală și agresivitate. 

Asta înseamnă că momentul acesta aduce multă severitate, multe complicații pentru că 

personaje care au fost până acum în umbră se ridică dintr-odată și vor să fie crezute prin declarațiile 

pe care le fac deși, în realitate, nu fac decât să reînvie trecutul, să dezgroape securea războiului și să 

risipească puterile valabile, puterile valoroase ale oamenilor care mai pot schimba ceva în grupul de 

apartenență, mai pot împlinii ceva frumos și curat. 

 

Dacă până în momentul acesta am avut impresia că această abordare a anului 2017, privit ca 

anul sintezelor, este puțin cam abruptă, adică nu au fost episoade clar conturate care să sublinieze 

această idee, începând cu luna iulie vom conștientiza că trăim vremuri care cer asemenea abordări, 

care ne invită să avem tăria de caracter pentru a folosi această complexitate și a obține rezultate 

minunate din sintezele pe care suntem invitați să le facem. 

Prima zi a lunii iulie aduce împlinirea fazei de Primul pătrar, cea care va zdruncina o 

convingere, va aduce o criză de personalitate, o minciună care trebuie să fie crezută ca fiind adevăr 

absolut, cea care, până la finalul acestui an, trebuie să influențeze în mod substanțial opiniile celorlalți. 

Prin această minciună se modifică un termen, se schimbă starea sufletească și pentru că se produc 

aceste schimbări, apar și noi temeri, cele legate de nesiguranța vieții de cuplu, noi suferințe care ar 

putea să apară în zona personală, în zona intimă sau teama că o alegere greșită abordată în momentul 

acesta ar putea să ne ducă pe un traseu obscur. Împlinirea acestei faze a Lunii invocă (mai mult ca o 

mare trăsătură a debutului de luna iulie) necesitatea unei revizuiri. Observăm lucrul acesta, nu doar 

din ecuația astrală aferentă zilei de 1 iulie, ci și din trimiterea pe care sintezele pe acțiune aferente 

acestei decade le fac spre finalul lunii aprilie, lună dominată de îndemnul general la reverificare, la 

revizuire sau corectarea unor defecte care s-au făcut remarcate de la începutul anului și până la 

momentul acela. 

Așadar, schimbările de atitudine nu sunt favorabile acum, nu sunt încurajate pentru că ele 

atrag opinii critice, atitudini refractare care nu consolidează nimic și care, în plus, accentuează teama 
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de singurătate și neputința de a privi dincolo de probleme personale pentru a vedea dacă nu cumva 

acestea sunt simple mofturi. În prima parte a zilei de 1 iulie, Luna se va afla într-o dispunere negativă 

față de Junon, pe lângă faza de Primul pătrar pe care o definitivează, dar și într-o relație neutră față 

de Jupiter, adică într-o conjuncție. Apare o subiectivitate care este folosită ca platoșă, ca instrument 

de protecție, din care ar trebui să ne alegem cu rezultate rapide, dar care să nu ne mulțumească. 

Apare, așadar, chiar din prima parte a zilei de 1 iulie, premisa că participăm la evenimente 

agresive și trebuie să ne protejăm pentru ca acestea să nu intre într-un derapaj accentuat. Ceea ce se 

va consuma în a doua parte a zilei de 1 iulie se adresează cu precădere relațiilor, adică acelor relații 

pe care am dorit să le avem aproape. Constatăm din unghiurile care se împlinesc în a doua parte a 

zilei că acestea sunt înșelătoare, dominate de revoltă, de agresivitate, adică se declanșează o 

nemulțumire personală în fața unui obstacol social pentru că Luna devine, alături de Jupiter cu care 

se află în conjuncție, focar într-o configurație numită careu în T pe semne cardinale. Dreptatea pe 

care o visăm acum nu va putea fi împlinită niciodată pentru că ea este mult mai aproape de deviație 

decât de obiectivitate. Cu toate că Jupiter se află acum în centrul atenției, impactul pe care îl are în 

această schemă agresivă atrage vibrațiile sale către o conotație mai puțin fericită. Ideea de dreptate 

trebuie să susțină nevoia de a fi apreciat într-un context agresiv, adică de a susține un torționar 

împotriva altor torționari, de a fi mediator într-un conflict în care toate personajele poartă vina 

participării la un demers agresiv.   

Apoi, peste tot acest context apare 

și inițierea mersului retrograd al 

asteroidului Chiron, cel care își va reveni 

la mersul direct abia pe 5 decembrie. Asta 

înseamnă că achizițiile spirituale, morale 

sau ezoterice adoptate în prima jumătate a 

anului vor fi de bază în tot ceea ce vom 

face până la finalul acestui an. Desigur, 

cei care sunt mai iuți din fire, vor putea, în 

parte, să recupereze ceea ce nu vor putea 

face până în prima decadă a lunii 

decembrie, implicându-se în acțiuni 

dinamice pe finalul anului, în ultimele 20 

de zile. Nu toată lumea, însă, are această 

viteză de reacție și nici această 

flexibilitate. Pentru cei mai mulți, inițierea 

mersului retrograd a lui Chiron arată 

părăsirea credinței proprii, dar nu prin 

negarea a ceea ce au învățat până acum, ci 

prin negarea faptului că evenimentele ce 

sunt programate până la începutul lunii 

decembrie ar putea să-i mai învețe ceva. 

Observăm că încă de acum luăm contact 

cu o formă de dezamăgire care ne va face 

curte până spre finalul anului. 

 
„In 1929 un grup de istorici de la Palatul Topcapi din Istanbul, Turcia, au făcut o descoperire 

fascinantă: un fragment de hartă executată pe o bucată de piele de gazelă și datată 1513. Harta 
descrie în detaliu o parte a Oceanului Atlantic și cele două Americi. Este misterios faptul că, potrivit 
datării, harta a fost realizată la doar câțiva ani după descoperirea lui Columb și cu trei secole 
înainte de a se fi aflat ceva despre Antarctica. O dată cu trecerea timpului, în loc să se elucideze 
misterul, dezbaterile despre modalitatea în care autorul hărții a adunat informațiile au devenit din 
ce în ce mai furtunoase. Este vorba oare despre un neam foarte evoluat, sau chiar despre 
extratereștri, ori avem de-a face cu realizarea grafică a teoriilor elaborate în acel moment de 
strămoșii noștri? 
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Harta a fost botezată după numele realizatorului său: Piri Reis. Cuvântul „reis” înseamnă 
„amiral”; s-a descoperit că, înainte de a accepta postul de comandă în marina imperială otomană, 
Muhiddin Piri a fost un simplu pirat. În timpul călătoriilor sale el a adunat tot felul de hărți, schițe, 
desene și diagrame ale liniilor de coastă și ale tuturor insulelor cunoscute până în acel moment. În 
1513, utilizând mai multe surse exhaustive de date și informații, el a realizat prima sa hartă a 
întregii lumi, ceea ce astăzi numim Harta Piri Reis. Despre Piri Reis se mai știe că în 1528 a 
compilat o nouă serie de informații și studii și și-a continuat cariera militară până în 1554, 
respectiv până la vârsta de aproximativ 90 de ani, când a fost decapitat din ordinul Sultanului. 

Segmentul de hartă descoperit în 1929 este doar un fragment din documentul original și 
înfățișează Oceanul Atlantic de la coasta de vest a Africii, până la coasta de est a Americii de Sud 
și până la coasta de nord a Antarcticii, în sud. Interesant este faptul că Piri a inclus în hartă și 
detalii referitoare la sursele de informații pe care le-a utilizat. Astfel, el pretinde că s-a folosit de 
unele indicații cartografice din secolul IV și chiar mai vechi. Harta nu a fost realizată prin 
împărțirea în linii drepte - longitudine și latitudine, ca în cazul hărților moderne, ci cu ajutorul 
unei serii de cercuri și linii radiante. Acest gen de harți sunt numite „portolan” și înfățișează rute 
de navigație, reprezentînd ghiduri de la un port la altul, fără a oferi informații exacte despre 
poziția și profilul configurației terestre. Hărțile antice de acest gen au fost foarte răspândite; chiar 
Columb a declarat că a folosit una dintre acestea când a pornit în călătoria care s-a soldat cu 
descoperirea Americii. Mulți dintre cei care au studiat amănunțit Harta Piri Reis consideră că 
nivelul detaliilor geografice și al informațiilor matematice care au fost necesare pentru realizarea 
ei depășeșete cunoștințele și sistemul de navigare din secolul al XVI-lea. Într-adevăr, experții Forței 
Aeriene a SUA din anii ’60 au ajuns la concluzia că harta este atât de precisă, încât au înlocuit chiar 
unele date eronate din propriile lucrări cartografice. Unii oameni cred că o astfel de hartă a putut 
fi realizată numai prin survoluri aeriene, ba chiar se sugerează că ființe extraterestre au 
cartografiat planeta noastră și și-au lăsat studiile pentru a fi copiate de ființele umane. 

Modul în care este descrisă Antarctica, acuratețea detaliilor geografice, reprezintă cel mai 
fascinant aspect al Hărții Piri Reis, cu atât mai mult cu cât acest continent a fost descoperit în 1818, 
iar cartografierea modernă s-a realizat abia în 1949, de către o expediție mixtă, britanică și 
scandinavă, cu ajutorul unui echipament sofisticat cu care s-a putut vedea profilul solului aflat sub 
calota de gheață. Potrivit teoriei menite să explice această situație o civilizație antică a reușit - cu 
ajutorul unei tehnologii avansate, care nu s-a păstrat pînă în prezent - să cartografieze continentul 
înainte de a fi acoperit de gheață. Și în această privință există controverse între oamenii de știință; 
în timp ce unii afirmă că Antarctica este acoperită de gheață de peste 6000 de ani, alții cred că este 
vorba de cel puțin sute de mii de ani. Experții cartografi pretind că la alcătuirea hărților în sistemul 
portolan nu se avea în vedere acuratețea datelor, ba chiar multe dintre acestea includeau teritorii 
imaginare. Cu toate acestea, Harta Piri Reis prezintă detalii de o acuratețe greu de explicat. Spre 
exemplificare Insula Falkland, care este plasată pe latitudinea corectă, deși ea a fost descoperită 
abia în 1592, și lanțul muntos Andes din America, necunoscut la acea dată. De asemenea, 
Groenlanda a fost descrisă ca fiind formată din trei insule separate, fapt confirmat de descoperirile 
făcute abia în timpul acestui secol. 

Așadar, dezbaterile continuă. Se poate spune oare că Piri Reis a avut doar noroc și intuiție 
atunci când a realizat cartografia? Sau a avut acces la hărți maritime și terestre realizate de o rasă 
superioară care a trăit pe planeta noastră în urmă cu multe mii de ani? ”[7] 

 

Ziua de 2 iulie va fi dominată de teama de singurătate. De altfel, ceea ce se va consuma acum 

nu se aplică doar acestei zile, ci se răsfrânge asupra întregii perioade pentru că opoziția Marte-Pluton, 

cea care domină ecuația astrală a zilei de 2 iulie, de fapt, domină și spectrul astral al primei decade. 

Se obține, astfel, accesul mult prea ușor la bunuri care nu ne aparțin. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că există o mare presiune pe nevoia personală, un interes teribil pentru ca individul slab să producă 

modificări în grupul de apartenență pentru ca structura nouă pe care dorește să o formeze să îl 

reprezinte, să îi ducă mai departe stindardul, să vorbească despre aspirațiile sale, despre motivele sale 

de revoltă despre aplicația cu care dorește să-și impună punctul de vedere într-un mediu pe care până 

acum l-a respins. Agresivitate aceasta care vine din opoziția lui Marte cu Pluton poate foarte ușor să 

facă trimitere și la o formă de război pentru că ea face casă bună cu opoziția Soare-Junon, în situația 

în care Junon încă se află în mers retrograd, la fel și Pluton. Cu alte cuvinte, motivele personale, fie 

că sunt argumentate prin personalitatea în sine, adică Soarele, cel care se află în opoziție cu Junon, 
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fie că țin de dorința de a face o impresie buna sau de a da la o parte ceea ce considerăm a fi un obstacol 

foarte mare, adică Marte, conturează încă de pe acum ideea că trăim într-o lume agresivă, că suntem 

dominați de forțe pe care nu le cunoaștem în totalitate și care ne ghidează viața obișnuită pentru că 

refuzăm să le vedem latura ascunsă, refuzăm să aprofundăm instrumentele pe care le folosesc doar 

pentru că, la un moment dat, ni se par de domeniul fantasticului, ni se par ireale, lipsite de sens. În 

momentul acesta agresiv, în ipostaza acesta de război cu cei din jur sau cu sine, avem posibilitatea de 

a vedea că tot ceea ce avem în jurul nostru este real, chiar și imaginația, cea care ne lasă impresia că 

prin instrumentele pe care le folosește ne ajută să evadăm dintr-un plan al realității care ne obosește, 

care este dominat de stres sau care nu este construit pentru a susține armonia, după cum vede 

individul, ci armonia unor grupuri de interese. 

Apoi, ziua de 2 iulie nu devine celebră doar prin cele două opoziții pe care le-am indicat mai 

sus, ci și prin faptul că Venus se va afla într-o relație de careu perfect față de Axa Dragonului. Nevoia, 

cea care este clar conturată de Venus din zodia Taur, contravine mofturilor, pretențiilor, impulsurilor 

sau aspirațiilor foarte înalte pe care le conștientizăm în momentul acesta. Desigur, nu tot ceea ce ni 

se întâmplă acum este rău, nu tot ceea ce experimentăm acum poartă această amprentă a pedepsei sau 

a agresivității, nu totul este dominat de agresivitate, ci, unele dintre acestea, pot purta amprenta unor 

soluții care se impun într-un mod dur și de aceea maniera prin care ajung la finalitate ar putea să pară 

omului neevoluat ca fiind foarte agresive. 

Din capul locului se poate stabili că această zi arată cât de ușor se pot înșela oamenii, cât de 

ușor pot deveni victime perfecte, cât de mult contează experiența de viață și cât de gravă este 

fățărnicia, atunci când aceasta este scăpată de sub control. Luna își încheie în ziua de 2 iulie tranzitul 

său prin zodia Balanță și ridica această problemă a fățărniciei pe care am neglijat-o anterior. Oamenii 

aceștia care se întâlnesc acum pentru prima dată cu fățărnicia au impresia că nu mai pot recupera 

timpul pierdut, ceea ce este risipit rămâne așa, ceea ce este pierdut, va fi pierdut pentru totdeauna, iar 

prieteniile care s-au destrămat nu mai pot fi legate. Desigur, această impresie este foarte corectă, 

pentru că prieteniile pierdute nu pot fi legate pe opoziția dintre Marte și Pluton, semn foarte agresiv, 

care încurajează comportamentul antisocial și revolta. Nu trebuie însă să proiectăm aceste gânduri în 

viitor. Prieteniile care au fost rupte, au fost rupte pe motive trecute, faptul că nu se pot împlini acum 

nu spune nimic despre șansa de a relua o prietenie, ci vorbește mai mult despre starea din prezent, 

despre atmosfera de acum, cea care nu permite așa ceva. Faptul că nu este permis acum așa ceva nu 

înseamnă că și pe viitor lucrurile acestea vor rămâne în această albie. Desigur, lucrul acesta nu ar 

putea să fie schimbat cu Luna pe zodia Scorpion, pentru că sărim din lac în puț, adică trecem de la 

fățărnicie la ambiții pe care nu vrem să le împărtășim, pe care nu vrem să le spunem, nu avem de ce 

să considerăm că sinceritatea trebuie probată prin împărtășirea acestor gânduri. Asta înseamnă că va 

fi nevoie să așteptăm ipostaze astrale mult mai favorabile, probabil cele care vor veni după ziua de 5 

iulie, adică după ce Venus va intra pe zodia Gemeni. 

 
„Vederea la distanță este una dintre cele mai răspândite capacități paranormale umane. Ea 

conferă ,văzătorilor puterea de a vedea și de a trăi situații și locuri de care sunt separați în timp și 
spațiu. Recurgînd la capacități psihice înnăscute, cunoscute sub numele de ,psi’, persoana 
transmite apoi detalii legate de ceea ce a văzut. Mulți entuziaști susțin că este o abilitate care poate 
fi dobândită și nu un dar divin și că, deși acum multe dintre așa-zisele puteri mentale au nefericite 
conotații de genul șarlataniei și înșelătoriei, vederea la distanță a început ca un experiment 
științific și este folosită de forțele de poliție, de cele armate și de marile companii. 

La ora actuală, multe companii susțin că oricine poate înțelege și își poate controla această 
abilitate, cu ajutorul unui profesor bun și prin exercițiu. Spre deosebire de alte puteri ,psi’ cum ar 
fi clarviziunea, vederea la distanță este practicată sub un atent control. Văzătorilor nu li se permite 
să cunoască decât detaliul care a dus la necesitatea căutării. El poate fi o fotografie sau 
coordonatele pe baza cărora văzătorul captează gândurile celui căutat, urmând un format scris. 
Acesta lucrează într-o încăpere liniștită, adesea intrând într-o stare asemănătoarei transei și 
uneori are un partener care îl ajută, ghidându-l. Spre deosebire de fenomenele de decorporalizare, 
văzătorul știe întotdeauna unde se află. El „simte" toate aspectele țintei sale. 

Creatorul vederii la distanță a fost un artist și student cu abilități paranormale american 
numit Ingo Swann. Bazându-se pe detalii din experimentele paranormale, el a elaborat o nouă 
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tehnică, ce a fost testată de oamenii de știință din cadrul American Society for Psychological 
Research . În timpul acestor teste, el a reușit să descrie cu acuratețe vremea din diferite orașe din 
SUA. În anul 1972, Swann a fost prezentat doctorului Hal Puthoff, fizician la Stanford Research 
Institute din California. Cei doi au realizat alte experimente și, ulterior, au fost contactați de CIA. 
Departamentul a luat legătura cu Puthoff și i-a încredințat anumite sarcini pe care urma să le 
cerceteze cu echipa sa. Agenții CIA au fost impresionați de rezultate. 

La acea vreme, experții americani ai serviciilor de contrainformații deveniseră extrem de 
îngrijorați din pricina rapoartelor care veneau din Rusia, conform cărora Uniunea Sovietică 
cheltuia sume impresionante de bani pentru cercetările în domeniul activităților paranormale. CIA 
aflase că savanții comuniști dezvoltau capacități psihice ce urmau a fi folosite în stare de război, 
incluzând ,spioni cu abilități paranormale. Inițial, programul lui Puthoff a fost folosit la testarea 
fezabilității acestei idei, dar, pe măsură ce vederea la distanță conducea la rezultate din ce în ce 
mai exacte și detaliate, văzătorii au început să fie tot mai des folosiți de către serviciile de spionaj 
pentru strângerea informațiilor și diferite agenții de spionaj și militare își dezvoltau propriile 
ramuri ale programului vederii la distanță. 

Potențialul cercetărilor lui Swann a crescut simțitor și, în loc să folosească pur și simplu 
persoane a căror capacitate parapsjhică era deja demonstrată, el a recrutat civili obișnuiți, fără 
asemenea abilități. În anul 1991, întregul program din SUA a fost renumit proiectul ,Star Gate’ . 
Odată cu sfârșitul Războiului Rece, văzătorii au început să fie folosiți pentru strângerea de 
informații legate de o paletă largă de ținte, incluzând traficanții de droguri, dictatorii și teroriștii. 
Swann elaborase totodată o nouă tehnică eficientă numită vederea la distanță. A coordonată sau 
controlată, care practic, direcționa văzătorii către țintele lor. În anul 1995, Congresul SUA a 
hotărât ca programul vederii la distanță să fie din nou încredințat serviciului CIA, care ulterior a 
prezentat un raport nefavorabil. Echipa a fost desființată și mulți dintre văzătorii militari au 
continuat să-și ofere serviciile în mod privat, iar câțiva au încheiat chiar contracte cu agențiile de 
contraspionaj ale SUA prin care puteau să lucreze ca liber-profesionști. 

Alte națiuni nu s-au grăbit atât de tare să desființeze diviziile de luptă parapsihice. Agențiile 
de spionaj din Rusia, Franța și, mai ales, China continuă să aloce fonduri importante pentru 
realizarea unor experimente aprofundate. Mulți dintre experții agențiilor de spionaj sunt de părere 
că China are un grup select de “super-parapsihici” militari. Se spune că programul lor este foarte 
bine dezvoltat, ajungând chiar să recruteze și să formeze copii ce prezintă capacități parapsihice 
înnăscute, extrem de bine înzestrați. 

Metode mai pașnice de utilizare a vederii la distanță au fost adoptate de marile corporații, 
iar cercetarea științifică, în condiții controlate, din cadrul universităților civile a dus la unele 
concluzii remarcabile - se pare că văzătorii extrem de înzestrați obțin rezultate cu o șansă de peste 
100 de miliarde la unu. Pe măsură ce subiectul a devenit cunoscut publicului larg, foști membri ai 
armatei SUA implicați în proiect au făcut un pas înainte și chiar fostul președinte Jimmy Carter a 
povestit despre câteva cazuti de vedere la distanță. El relatează că la un moment dat a cunoscut o 
femeie -văzător care căuta un aparat de zbor dispărut. ,A intrat în transă și, în timp ce se afla în 
această stare, ne-a dat unele cifre reprezentând latitudinea și longitudinea. Ne-am îndreptat 
sateliții în acea direcție și am constatat că avionul se afla acolo.’ Cu mărturii ca aceasta, cu greu 
mai putem pune sub semnul întrebării autenticitatea fenomenului de vedere la distanță.”[7] 

 

În 3 iulie, când Luna se află în prima sa zi de tranzit prin zodia Scorpion, oamenii vor înțelege 

mult mai clar ceea ce înseamnă sintezele obținute prin deplasare, dinamică și supremație, așa după 

cum ne sugerează deviza generală aplicată acestei luni. Acum însă valorile personale tind să se 

izoleze, oamenii iubesc mai mult secretul, se depărtează de sentimentele frumoase și, în cazul celor 

profunzi, dacă simt compasiune se întâmplă pentru că prima jumătate a anului 2017 a fost încărcată 

de drame pe care acum aceste persoane le văd la toți cei din jur. Acest lucru este explicat din punct 

de vedere astral prin faptul că Luna, abia intrată pe zodia Scorpion din seara zilei de 2 iulie, va face 

primul aspect major, un sextil cu Junon, abia în seara zilei de 3 iulie. De aici înțelegem că multe 

evenimente care sunt programate pentru momentul acesta creează individului senzația că este victima 

unei conspirații, că acea presiune teribilă care a influențat deciziile individuale nu s-a evaporat, că 

există în continuare și este chiar foarte puternică.   

În consecință, maniera aceasta prin care anumite evenimente aleg să devină episoade istorice 

nu ține de ceea ce se consumă în prezent, ci mai mult de experiența de viață, de ceea ce oamenii au 
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ales în primele 6 luni, de ceea ce au gândit și au dorit să facă. Desigur, unghiurile care se împlinesc 

acum sunt foarte bune, cu atât mai mult cu cât, Luna, prin relația bună pe care o împlinește cu Soarele 

și cu Junon, arată că îndeplinește rolul de mediator. A media, din Scorpion, opoziția dintre Soare și 

Junon înseamnă a căuta soluții practice, raționale, logice la probleme care până acum au explodat, 

care au o urgentă nevoie de un mediator, nu unul ezoteric, așa cum citim noi din dispunerea aceasta 

astrală, ci unul practic, o persoană care să asculte ambele părți aflate în conflict și să vină cu o soluție 

obiectivă. Acolo unde lucrul acesta nu se întâmplă se poate constata o mare ostilitate împotriva 

sentimentelor curate. Luna din Scorpion nu trimite pe nimeni către sentimentele curate, dar 

protagoniștii acestui conflict, adică Soarele de pe zodia Rac și Junon de pe zodia Capricorn au, fiecare 

separat, motive credibile prin care își susțin o atitudine curată. 

Cu alte cuvinte, 3 iulie poate deveni o zi extrem de ciudată. Simțim curat, profund, dar ne 

comportăm ca și cum suntem într-o stare de ebrietate, de tulburare a conștiinței prin care realitatea nu 

este percepută așa 

cum este, așa cum ar 

trebui, așa cum ne 

sugerează conștiința 

sau experiențele din 

ultima perioadă. De 

aici putem ajunge la 

concluzia că valorile 

sufletești, prin 

această furtună 

personală, sunt 

izolate, sunt trimise 

într-un sector 

auxiliar, unul care nu 

este de maximă 

importanță. Am 

putea, ca urmare a 

acestei concluzii, să 

ajungem mult mai 

departe cu aceste 

conexiuni și să 

considerăm că soluțiile anterioare, tocmai pentru că nu sunt înțelese corect, impun un anumit ritm de 

lucru, cer celorlalți ceea ce aceștia nu pot oferi, impun reguli care nu mai sunt de actualitate. Apoi, 

din toată această schemă ar putea să mai apară o problemă, una care să îl pune în dificultate pe individ 

tocmai pentru că nu face apel la potențialul său maxim, nu dorește să se pună în valoare prin ceea ce 

știe să facă cel mai bine, prin gândurile frumoase pe care le are, ci face o greșeală, vrea să iasă din 

ritm, vrea să adauge un element nou la o schemă pe care o cunoaște deja și se apropie foarte mult de 

pericol. 

Desigur, nu este o variantă foarte fericită, nu este una ce ar trebui luată în calcul ci, cel mai 

indicat ar fi să ne ocupăm de impulsurile pe care le primim, dintr-un for superior, dintr-un plan al 

conștiinței pentru a media probleme personale, pentru a nu ne lăsa pradă conflictelor inutile, pentru a 

nu implica energia personală într-un război fără soluție, inutil și păgubos. În toată această schemă 

oamenii vor discuta despre potențial, despre ceea ce ar putea face dacă ar avea tot ceea ce le este 

necesar, despre calitățile pe care știu că le dețin dar pe care nu au avut ocazia să le pună în valoare. 

 
„Nostalgicii 
Nici refugierea în trecut nu este o soluție, pentru că nu folosește la nimic. 
Cine se agață prea mult de trecut nu mai poate profita de prezent. Ascunderea în trecut e o 

evaziune periculoasă, pentru că îl împiedică pe individ să fie obiectiv în aprecieri (el transferând, 
în mod romantic, anumite valori ale prezentului către lucrurile din trecut), ceea ce îl face să cadă 
în pesimismul cel mai negru. 
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Nostalgicul e un individ steril și nefericit, care plânge pe ruinele trecutului său și se hrănește 
cu amintiri pe care le tot înfrumusețează, stimulat de o imaginație debordantă. 

El trăiește, dar, din punct de vedere social, se poartă ca și cum nu s-ar mai afla pe această 
lume.”[1] 

 

4 iulie ne îndeamnă să vorbim despre preț, despre valoarea pe care o au oamenii din jur, despre 

calitatea pe care aceștia vor să o transforme într-o valoare circulantă, despre efectele muncii, despre 

puterea pe care cunoscuții vor să o aprecieze. Astfel, prin direcția aceasta, dar și prin faptul că în 4 

iulie se împlinesc la grad perfect doar unghiuri pozitive, schema aceasta cu care lucrăm acum face 

referire la rezultate. Apoi, pentru că vorbim de rezultate, trebuie să aducem în discuție și instrumentele 

care au fost folosite pentru a ajunge aici. Prima decada lunii iulie lucrează, prin sintezele pentru 

acțiune, cu ceea ce s-a consumat pe finalul lunii aprilie, care știm că a fost dominat de transformări 

triste tocmai pentru că prezentul de atunci sugera că atenția individului trebuie folosită pe ceea ce se 

întâmpla pe moment, în timp ce ansamblul evenimentelor arăta că episodul în sine nu avea valoare 

decât prin reverificare, deci în consonanță cu ceea ce era împlinit deja pe alte conjuncturi. 

Pornind de la această schemă, pornind de la acest șablon, de la această călătorie în trecut, 

modul în care vom gestiona valorile personale, schema aceasta care ar trebui să ne ducă spre 

vindecare, spre toleranță și spre profunzime sufletească, va fi invocată pe finalul lunii septembrie, 

atunci când Marte se va afla deja pe zodia Fecioară, iar Jupiter va împlini o altă opoziție cu Uranus 

punând în dificultate progresul (raportul Jupiter-Uranus generează ciclul progresului). 

Astfel, în acest context prin care se face un arc peste timp și sunt legate doua decade 

importante, finalul lunii aprilie și finalul lunii septembrie, prin începutul lunii iulie, sextilul Venus-

Chiron arată că munca nu este periculoasă, chiar dacă acum, prin toate unghiurile pozitive care se 

consumă, avem clar senzația că sfidarea muncii reprezintă cea mai bună soluție, că doar așa ne putem 

relaxa, deconecta, desprinde complet de procesele care ar fi putut duce la îmbolnăvire. 

Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală, lucrurile acestea sunt de maximă importanță. Au ocazia acum să vadă foarte departe, să își 

sporească încrederea în sine, să vadă că impresiile pe care le-au avut până acum nu au fost halucinații, 

ci efecte ale creșterii și dezvoltării, rezultate ce apar în urma practicii spirituale. Omul comun va 

considera acum că boala este o pedeapsă și că vindecarea este o recompensă. Dacă privim schema 

acestei zile în contextul general, al lunii iulie sau al anului 2017, lucrurile acestea ni se vor părea de-

a dreptul puerile. 

Pentru a merge mai departe, pentru a nu-și distruge achizițiile oamenii își oferă circumstanțe 

atenuante. De aici înțelegem că ziua de 4 iulie are o componenta mentală foarte vizibilă, foarte 

puternică și peste care nu putem trece oricum. Dacă în ziua anterioară Luna media opoziția Soarelui 

cu Junon, acum Luna mediază opoziția lui Marte cu Pluton. De aici înțelegem că în situațiile 

conflictuale apar circumstanțele atenuante, intrăm într-un nou episod în care gândire critică, emoțiile 

disciplinate, rezerva și gândul cel ascuns sunt instrumente care ne duc spre un rezultat pozitiv. 

Este adevărat, pe aceste conjuncturi, oamenii se vor arăta mult prea receptivi și nerăbdători, 

adică li se va părea că tot ceea ce ține de logică și de rațiunea poate fi pus în aplicare și rezultatul este 

spectaculos. Nu, nu este chiar așa. Nu tot ceea ce ține de logică sau de rațiune ar putea să ne ducă spre 

un rezultat pozitiv, doar pentru că aceasta este zonă din care apare rezultat pozitiv. Nu trebuie să 

uităm că momentul acesta face trimitere la o experiența acumulată în primele șase luni și nu toate 

aceste experiențe sunt în legătură cu logica și cu rațiunea. Așadar, ar trebui să înțelegem din rolul pe 

care îl îndeplinește acum Luna din Scorpion că nu atât logica și rațiunea sunt importante, cât 

caracterul lor practic. Dacă acestea nu merg spre zona practică, adică nu conferă rezultate bune 

cuantificabile, nu ne ajută să depășim un obstacol, și vor rămâne doar în planul ideilor, doar în zona 

proiectivă pe sintagma: "Aici s-ar ajunge dacă am gândi sau am face în felul acesta". 

 
„Inainte să existe ca institutie, în plan uman, căsătoria exista, deja, în Natură, în cosmos. 

Căci, adevărata casătorie este aceea a Spiritului și a materiei; din ea își trage obărșia întreaga 
Creatie. Fiecare atom este fructul căsătoriei Spiri tului (Energiei) și al materiei, și, cănd se separă 
bărbatul de femeie, în fisiunea atomului, această separafie pulverizează tot: sotul, furios, își 
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distruge ei trăiau în pace și creau; separafi prin fortă,ei produc explozii. Energia trebuie să se 
unească cu materia, pentru a o șlefui, a-i da formă. Și, cum totul se reproduce, cu exactitate, prin 
creație, regăsim același fenomen, referitor Ia bărbat și la femeie. Sub milioane de fonne diferite, 
acest lucru semnifică, mereu, căsătoria.”[8] 

 

5 iulie ne aduce în fața dragostei de frumos. Înainte ca Venus să treacă pe zodia Gemeni, Luna 

va avea de împlinit careul său la Axa Dragonului și valorile individuale vor fi puse în dificultate. Din 

nefericire, tot în dimineața zilei de 5 iulie Luna va trebui să treacă prin opoziția cu Venus și, nu doar 

atât, Mercur va avea de împlinit careul cu Uranus pe care îl formează de ceva vreme. Schema zilei de 

5 iulie arată că viața este dură, că sedimentele frumoase nu sunt rezultate întâmplătoare, că puterile 

personale se pot exprima la un nivel foarte înalt, chiar și atunci când anturajul nu este de acord. Dacă 

Mercur nu ar fi avut de împlinit această relație negativă cu Uranus atunci cuvântul nu ar fi fost atât 

de dur și am fi beneficiat de circumstanțe atenuante, ne-am fi îmbunătățit traiul obișnuit prin sfaturi 

bune, prin cuvinte frumoase sau prin exemple de viață pe care le-am fi citit foarte ușor dintr-o carte. 

Acum, până și lucrurile acestea par greu de obținut, deși ceea ce este scris într-o carte este accesibil 

oricui. Cuvântul, tocmai pentru că este deficitar, susține evenimente sociale complicate, destul de 

rele, încurajează momentele de irascibilitate și duce spre gelozie. Momentul acesta ar trebui să ne 

îndemne să ne apropiem de frumusețea copilăriei, de bucuria pe care o simte un om care trece prin 

această perioadă a vieții, de încântarea unui suflet care trăiește între două lumi, cea sufletească pe 

care nu am părăsit-o complet și cea materială care îi va anihila în mare parte, până la sfârșitul vieții, 

multe din frumusețile pure pe care le trăiește acum cu intensitate. Zona aceasta a copilăriei, a 

calităților sufletești exprimate la scenă deschisă, fără interdicții și fără a ține cont de regulile 

conveniențelor sociale, de modele culturale sau de normalitatea care există acum, generează impresii 

greșite. Oamenii, prin ecuația astrală a zilei de 5 iulie, pot ajunge foarte ușor la conflict fără să-și 

dorească lucrul acesta, pentru simplu fapt că își susțin punctul de vedere, că nu vor să renunțe la 

opiniile proprii, că nu uită cine sunt și nu vor să devină ceea ce această lume vrea să facă din ei. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta în care Venus intră pe zodia Gemeni și care ar trebui să 

simplifice raportarea la viață, la cunoaștere sau la experiențele celorlalți, se transformă într-un interes 

teribil pe care individul îl arată afacerilor celorlalți, intereselor pe care cei din preajmă le au față de 

zona publică, în care se integrează și ei. În felul acesta, conștientizăm că ziua de 5 iulie insistă pe 

aceste nisipuri mișcătoare, pe această evoluție incertă cu toate că, în mijlocul zilei, Mercur va împlinii 

o relație foarte bună cu Chiron. Faptul că acest asteroid se află în mers retrograd arată că nu se poate 

vorbi acum de comunicare între planuri, de o expansiune a câmpului conștiinței către zone care îl pot 

ajuta pe individ să se vindece singur, să obțină singur informații ca să nu mai aibă nevoie de maestru 

sau de terapeut, ci arată că lucrurile acestea nu sunt accesibile individului de la nivelul la care este el. 

Pentru că toate celelalte unghiuri le vorbesc oamenii lor despre o mare presiune socială, a nu reuși să 

obținem cunoaștere sau vindecare de la acest nivel înseamnă o mare pedeapsă. 

În consecință, primul efect care ar putea apărea din schema aceasta vine să încurajeze oamenii 

să se retragă dintr-un demers pentru că poartă haina violenței. Oamenii se tem ca nu cumva pe zona 

publică, încercând să-și rezolve cu nerv anumite probleme să dea de o agresivitate și mai mare, 

violență cu care de regulă aceste elemente spirituale autentice ar putea să fie întâmpinate. Apoi, pentru 

că Luna în dimineața acestei zile intră pe zodia Săgetător, unde se află Luna neagră și Saturn, luăm 

contact acum cu prostia celorlalți, cu lipsurile lor, cu carențele informaționale, ca și cum suntem 

obligați să le rezolvăm lor problemele doar pentru că ne sunt aduse la cunoștință și, în plus, doar 

pentru că, prin voință proprie, am ales să nu facem parte din această tagmă a învinșilor. Cert este că 

prin ecuația astrală aferentă zilei de 5 iulie descoperim că evoluție nu se poate face decât prin studiu, 

că am putea apela acum la ingeniozitate, la artificii, la puteri de care doar noi știm pentru a ne menține 

echilibrul și pentru a nu cădea în capcana conflictelor gratuite. Aceasta este maniera prin care ne 

putem salva de la o decădere și numai în modul acesta nu vom folosi întoarcerea către finalul lunii 

aprilie sau mijlocul lunii ianuarie ca o dovadă de decădere sau de revenire la obiceiuri mai vechi, de 

abandon. 
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„lubirea divină aduce împlinire vietii. Dar această Iubire, care este răspândită peste tot în 
Univers, și chiar în făpturi, trebuie să știi cum să o captezi și ce atitudine să ai pentru a beneficia, 
cu adevărat, de ea. Se cere o întreagă schimbare a stării de spirit, pentni ca să devii din ce în ce 
mai sensibil, alături de partea subtilă a lucrurilor. Iubirea Domnului este peste tot, și trebuie să 
Invătăm să ne hrănim cu ea, fiindcă poate schimba totul în viata noastră. Acela care este plin de 
această Iubire nu mai este atât de slab și de dependent de circumstante; el se simte liber, bogat. 
Împlinit. Că îl iubim sau nu, el se găsește deasupra tuturor, deoarece această lubire face parte din 
el, intreaga substanfă a fiintei lui este impregnată cu ea. Veti spune că este greu de Inteles. Da, 
bineInteles, este greu, dar va S ușor, imediat ce veti căuta să comunicati cu această realitate 
subtilă, vie, profundă, care, singură, vă poate oferi ceea ce vă rea Domnului.”[8] 

 

Multe lucruri rele care s-au consumat în ziua anterioară, în 5 iulie, își vor găsi răspunsul acum. 

În primul rând, aceste răspunsuri vin din faptul că Mercur va ieși de pe zodia Rac și va intra pe zodia 

Leu, adică va intra într-un semn unde se află în cădere, cea mai proastă poziție a acestei planete. Apoi, 

pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, la puțin 

timp Soarele își va definitiva careul cu Jupiter. Ziua de 6 

iulie este o zi nefastă, atât prin schimbarea pe care o 

produce, cât și prin deciziile, prin atitudinile categorice 

la care suntem invitați să luăm parte. 

Mulți vor avea impresia, tocmai pentru că Mercur 

intră pe zodia Leu, că respiră un aer proaspăt, că speranța 

lor este alimentată de noi informații, noi atitudini, că sunt 

acum puternici prin ceea ce li se întâmplă, chiar dacă nu 

înțeleg întru totul ceea ce parcurg. Toate aceste 

transformări pozitive sunt explicate din punct vedere 

astral prin faptul că Soarele și Neptun se întâlnesc acum 

într-o relație pozitivă. În felul acesta, Soarele din Rac va 

face o legătură foarte interesantă între Jupiter și Neptun, 

planetă care se află acum în inconjuncție. Pentru că știm 

că mesajul acestui unghi face referire la transformări 

lente, dar bune, putem avea speranța că lucrurile acestea 

tragice care ne sunt programate acum, pe care le 

parcurgem pe 6 iulie, cu toate că au înfățișarea crizelor 

de identitate, ne duc spre o transformare foarte frumoasă. 

Desigur, există un mare pericol care plutește acum asupra 

oamenilor, nu doar din unghiurile pe care le-am indicat, 

nu doar din trecerea lui Mercur pe semnul căderii sale, ci 

și pentru că Luna se va afla acum în careu la Neptun, ținta 

progresului, dar și pentru că va trece prin conjuncția cu 

Lilith. Există riscul ca în momentul acesta să luăm o decizie foarte proastă și să nu ne dăm seama care 

sunt consecințele acestor schimbări, să nu realizăm cât de mult rău ne putem face procedând în felul 

acesta. Dacă Venus nu ar fi fost în Gemeni, dacă această planetă, care ar fi putut echilibra latura 

benefică, pentru că Jupiter este acum lezat de tensiunile pe care trebuie să le mențină, ar fi fost bine 

poziționată, schema aceasta nu ar fi fost definită de pericol, ci ar fi insistat pe capacitatea de 

autocunoaștere, de transformare și de implementare a ideilor progresiste ce par, doar la început, 

dureroase, dar, cu timpul, devin motivații pentru progres și transformare spirituală. 

Din punct de vedere social, relația aceasta proastă dintre Soare și Jupiter ne încurajează către 

experimentarea unor sentimente proaste. Abia acum ne dăm seama cât de complicată a fost jumătatea 

lunii ianuarie, perioadă spre care ne îndreptăm atenția pentru a face sinteze pentru înțelegere, emoție 

și cunoaștere. De altfel, nu este prima dată când ne întoarcem către această decadă, ea fiind invocată 

de multe ori în anul 2017. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Saturn trece prin conjuncția cu Junon, 

iar Marte încearcă să lege o prietenie cu Chiron și, în consecință, apar două mari centre de putere 

asupra cărora vom reveni de multe ori de-a lungul anului 2017. Prin apelul la mijlocul lunii ianuarie 



Previziuni astrologice pentru anul 2017 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

351 

mulți au impresia că fac un pas înapoi, mai ales pentru că, în cele mai multe din situații, reperele 

decadelor revin, iar și iar, la un interval care s-a consumat deja, pentru o revizuire ori pentru a 

valorifica mai bine ceea ce a apărut ori sintetizat acolo. Mulți au impresia că întorcându-se la acele 

secvențe regresează, sunt retrogradați, sunt trimiși la școală, pedepsiți pentru că au greșit sau nu și-a 

îndeplinit sarcinile așa cum trebuie. Este și cazul zilei de 6 iulie care, prin careul Soare Jupiter, 

încearcă să ne convingă că această senzație de durere se diminuează doar dacă ne desprindem de ceva, 

doar dacă renunțăm la ceva personal care, în plus, mai este și foarte valoros. Este adevărat, prin 

conjunctura de acum se reduce senzația de durere deși nu aceasta este ținta. Mercur, abia intrat pe 

zodia Leu, nu stabilizează emoțiile prin renunțare, ci prin curaj, prin inițiativă, prin sinceritate, adică 

prin ceea ce este cel mai greu să facă. 

Persoana care va reuși să se detașeze de toate aceste impulsuri v-a reuși să ajungă la 

autocunoaștere și va face lucrul acesta într-un timp foarte scurt. Mercur din Leu, întruchipează tipul 

demonului care nu se poate abține să răstălmăcească totul, dar aici există o legătură cu totul aparte cu 

mesajul lui Lilith, cea care scurtează drumul chiar dacă îl concentrează cu toate relele programate a 

se întâmpla. 

 
„Baltă Vrăjitoarelor 
 
Satul Boldești. Pădurea Boldu-Creteasca. Lângă București, la doar 30 de minute distanță de 

pădurea Cernica, exista o baltă blestemată, recunoscută și temuta inclusiv în prezent de localnici. 
Ascunsă în mijlocul pădurii Boldu-Creteasca, baltă este la prima vedere un banal ochi de apă de 
dimensiuni mai mult decât modeste, cu un diametru de doar 5 metri. În ciuda aparenței obișnuite, 
se spune că peticul de apă este înconjurat de forțe din alte lumi și este loc de manifestări 
inexplicabile. 

Faima balții este demult cunoscută de vrăjitoarele țigănci care se adună din lumea întreagă 
aici, în prejma nopților de Sfântul Gheorghe, Sânziene și Sfântul Andrei, atunci când se spune că 
se deschid temporar porțile spre celelalte tărâmuri. Baltă este un loc al puterii transmis din 
generație în generație în rândul vrăjitoarelor. Se pare că orice vrajă, blestem sau dezlegare spuse 
pe malul acestei mici bălți ascunse la marginea Bucureștilor se îndeplinește negreșit. Parcă pentru 
a adăuga un miez de adevăr în povestea vrăjitoarelor, există oameni care au observat în preajma 
bălții o serie de fenomene ciudate precum fulgere globulare și furtuni iscate din senin în perimetrul 
restrâns al bălții. De asemenea, numeroase animalele (cai, vite, oi, capre, câini sau pisici) refuza 
să bea apă de aici, preferând parcă să moară de sete decât să se adape din baltă.  

Baltă, care are o adâncime de doar un metru și jumătate, nu seacă, nu se mărește, nu se 
micșorează niciodată - indiferent dacă este secetă sau ploua abundent. Cu toate acestea, conform 
legendelor, baltă pare a nu avea fund: oamenii din zona spun că au aruncat în ea un bolovan greu 
de 20 de kilograme. Acesta ar fi dispărut fără urmă în două săptămâni...” [13] 

 

Cu toate că pe 7 iulie Mercur se va afla într-o relație foarte bună cu Venus moment în care 

dorințele personale își găsesc un canal fericit de comunicare, adică oamenii pot să-și trăiască mesaje 

credibile față de comunitate și, prin intermediul acestora, își pot construi noi idealuri sau și le pot 

duce pe cele vechi mult mai departe decât au sperat, schema aceasta depinde foarte mult de o 

recompensă. Există o formă de acțiune pe care oamenii o vor prefera acum și ea se referă la repararea 

greșelilor săvârșite în două momente importante ale acestuia, mijlocul lunii ianuarie și finalul lunii 

aprilie. Prin ceea ce s-a consumat în cele două repere, prin elementele pe care nu am știut să le legăm 

corect atunci constatăm acum că devenim slabi, din cauza alor avem o imagine proastă, suntem 

defavorizați pentru că nu ne-am luat măsuri de precauție, pentru că nu am cumpărat ceea ce trebuia, 

pentru nu ne-am pregătit mesajul și nici efortul. În consecință, 7 iulie este o zi a sentimentelor 

dominate de slăbiciune, de incertitudine și de lipsă de motivație. Cu toate acestea, există o dorință 

personală de a demonstra calități pe care nu l-am demonstrat până acum și acest lucru poate fi pus 

din punct de vedere astral pe sextilul dintre Mercur și Venus. Aceste sentimente sunt în mare parte 

bune, ca și cum, dacă ar fi să privim realitatea personală și socială prin acestea, nu am trăi o viață 

presărată de ghinioane, nu am avea probleme deloc. 
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Conjuncția Lunii cu Saturn retrograd are, în schema aceasta, un cuvânt important de spus. 

Atât sentimentele profunde, atât ambițiile personale, cât și factorii ce țin de determinismul social, de 

presiunea pe care comunicarea o pune pe individ, construiesc aceste impresii și ne îndeamnă să ne 

petrecem timpul în tot felul de activități care nu-au viitor, dar care sunt foarte importante pentru 

confortul afectiv. De altfel, nici confortul afectiv nu se va menține în ziua următoare pentru că în 

seara acestei zile Luna își va încheia tranzitul prin zodia Săgetător și va intra în Capricorn. 

Acolo unde lucrurile sunt clar definite pe zona războiului, acolo unde gândul de răzbunare au 

fost clar conturat nu există cale de întoarcere, oamenii nu mai vor să bată în retragere pentru că sunt 

multe încurajări, mai mult nonverbal decât verbal, pentru ca aceste direcții să fie duse pe mai departe. 

Apoi, mai există și această ușurință în a formula, în a transcrie, în a reproduce ideile celorlalți sau în 

a fi explicate prin experiențele personale de viață, că nu degeaba astăzi Mercur se află în sextil cu 

Venus. 

Unghiul acesta este, însă, foarte bun pentru cei care lucrează cu cuvântul, pentru scriitori, 

pentru oamenii care vor să lase în urma lor dovezi concrete, scrise, desenate, modelate, obiecte, pentru 

cei care nu vor să-i îmbogățească pe ceilalți sub anonimat, ci să se știe de faptele lor, de binele pe 

care l-au făcut, de ideile pe care le-am avut sau de progresul pe care l-au produs comunității, de saltul 

declanșat prin ceea ce au gândit, creat sau transferat. Pentru că momentul acesta este dominată de un 

mare ambiție, mulți au impresia că rezultatele acestea vin printr-o mare disciplina. În realitate, 

motivația este cheia de care ne-am putea folosi pentru a explica lucrul acesta ciudate, pentru a înțelege 

de ce oamenii sunt acum implicați în demonstrații de genul acesta și de ce au putere să își depășească 

anumite bariere personale despre care, altădată, ar fi spus că sunt de netrecut. 

Trecând pe Capricorn, Luna îi îndeamnă pe oameni să se gândească la cât de periculoase sunt 

extremele. Atât zona favorabilă, cea susținută de societate, cât și zonă minoritară, cea care creează un 

contrast normalității care se află în cealaltă extrema, sunt sectoare ale suferinței. Cel care merge pe 

calea de mijloc, nu are doar confortul psihic ce vine din absența presiunii pe care o găsim doar în 

zona extremelor, ci își construiește acest confort prin faptul că poate înțelege ambele extreme. Dacă 

o ființă nu s-ar afla pe spațiul de mijloc, ci în una din cele două extreme, ar trăi certitudinea falsă, 

pentru că este oferită de statutul grupului, că este protejat și își poate permite să acuze punctul situat 

în cealaltă extrema. Pe zona de mijloc impulsurile acestea lipsesc și energia folosită pentru un scop 

constructiv. 

 
„Un pacient nu a primit prea multă compasiune din partea terapeutei sale când a început o 

aventură cu o femeie mai tânără. El vedea în soția sa o femeie castratoare, revendicativă, la fel ca 
mama sa, iar relația sa cu femeia mai tânără, care-l sprijinea foarte mult, o considera sănătoasă. 
Totuși terapeuta nu vedea situația în același mod. Deși nu a exprimat acest lucru direct, ea avea 
compasiune pentru soția pacientului, percepând relația pacientului cu femeia mai tânără ca pe o 
modalitate de a-i face în ciudă, un act de imaturitate, fără a mai vorbi despre trădare. 

Pacientul, simțind cenzura terapeutei, a întrebat-o în mod repetat: „Credeți că fac ceea ce 
trebuie?" 

Numai dumneavoastră puteți răspunde la această întrebare, îi răspundea ea. Din moment 
ce vă puneți această întrebare, poate că aveți anumite dubii. 

— Bineînțeles. Am foarte multe dubii. N-am mai avut niciodată o aventură în cei paisprezece 
ani de căsătorie ai mei. Mă simt confuz. Și speriat. Dar o iubesc atât de mult pe Jenny și mă iubește 
și ea. 

— Dar Ellen? Pentru ea ce simțiți? Si ea ce credeți că simte? 
Terapeuta încerca iar și iar să îndrepte atenția bărbatului asupra modului în care-și trata 

soția. El schimba mereu subiectul în astfel de momente, simțindu-se de parcă ar fi fost în boxa 
martorilor și nu în cabinetul terapeutic. 

Și terapeuta era o femeie mai în vârstă, care fusese părăsită de soț pentru o femeie mai 
tânără. În plus, tatăl ei avusese odată o aventură cu secretara lui, ceea ce le consternase atunci pe 
ea și pe mama ei. Totodată, mama sa fusese genul de martiră, convinsă de faptul că doar ea avea 
dreptate și care-și împinsese inconștient soțul către această aventură, prin răceala și frica ei de 
sex; această răceală (ură față de bărbați) și frica de sex fuseseră, de asemenea, transmise si fiicei 
sale, care-si îm- pinsese soțul să divorțeze de ea pentru o femeie mai tânără. Nici mama și nici fiica 
nu fuseseră în stare să-și asume responsabilitatea pentru contribuția lor la eșecul relațiilor 
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maritale; în schimb, amândouă si-au învinuit soții si au folosit aceste ex- periențe drept justificări 
ale mâniei lor față de bărbați. Terapeuta nu-și analizase pe deplin aceste aspecte; prin urmare, nu 
era capabilă de empatie cu acest pacient. Inconștient, răspunsese acestei dileme de parcă el ar fi 
fost fostul ei soț sau tatăl ei. De fapt, se comporta într-un asemenea mod pentru a-și ex-prima 
disprețul inconștient, o excrescență a furiei sale narcisice față de tatăl ei, de mama ei și de bărbați, 
al căror rol fusese să-i producă suferință. 

— Nu simt că aș primi prea multă compasiune din partea dumneavoastră, se plângea 
pacientul mereu. 

Și terapeuta era mereu surprinsă de astfel de afirmații. „Bineînțeles că vă înțeleg", răspundea 
ea, punând în felul acesta capăt oricărei analize ulterioare a acestui subiect. 

Totuși uneori pacientul insista. Dar simt că mă judecați. 
— Este ridicol. De fiecare dată când vă spun ceva ce este în contradicție cu ceea ce vă doriți 

să auziți, simțiți că vă judec. 
Indiferent de ce spunea pacientul, ea reușea întotdeauna să-i 189 întoarcă vorba sau să-l 

ridiculizeze. În cele din urmă, n-a mai prea vorbit despre nimic în timpul ședințelor și, după alte 
câteva luni de impas, i-a spus că se hotărâse să plece, pentru a-și găsi un terapeut capabil de mai 
multă compasiune. 

— Vreți să spuneți că doriți să mergeți la un terapeut care să spună „da" la orice spuneți, nu-
i așa? 

Chiar și la final, încercarea pacientului de a-și comunica frustrarea a fost întâmpinată cu 
luare în derâdere. Pacientul a plecat, simțindu-se furios, înfrânt și necorespunzător. Terapeuta 
reușise, pe socoteala pacientului, să-și mențină intactă imaginea narcisică a propriei virtuți.”[11] 

 

Luna se află acum în prima sa zi de tranzit prin zodia Capricorn și va avea de împlinit doar o 

conjuncție cu Junon retrograd. Ceea ce vom experimenta pe 8 iulie se încadrează perfect în direcțiile 

sintetice specifice acestei decade, adică vom fi îndemnați să ne îndreptăm atenția către ceea ce s-a 

consumat pe finalul lunii aprilie sau în mijlocul lunii ianuarie. Înțelegem de aici că avem nevoie să 

pornim la acest drum cu o planificare, ca și cum finalizarea aceasta nu se poate concretiza decât dacă 

există un plan referitor la ceea ce vom face după ce apare acest final. 

Prezența Lunii pe acest sector dat de axa Capricorn-Rac arată că problema pusă acum în 

discuție, schema pe care o gândim în momentul acesta este tulburătoare deoarece răscolește o 

problemă de relație, una de schimb, una de experiență din care, rezultatul, așa cum am văzut anterior, 

trebuie să aducă la lumină puterea pe care o vom folosi în următoarele luni. Referitor la această putere 

personală, impactul zodiei Capricorn aduce o frânare a expresiei personale. Se întâmplă lucrul acesta 

ca și cum din tot ceea ce am trăit nu extragem decât aroganța, naivitatea sau complicațiile dominate 

de imoralitate. Prin impactul zodiei Capricorn oamenilor le vor slăbi vigilența și viteza de reacție, vor 

adopta o atitudine confuză și vor considera că sunt avantajați dacă spun că suferă unii din cauza 

celorlalți. Acest conflict dominat de suferință trebuie să aibă în mod imperios necesar o finalitate 

bună, altfel duce la decădere și consolidează convingerea personală în neșansă. 

Mulți vor avea impresia că experiența acestei zile este superficială, tocmai pentru că seamănă 

cu tristețile de altădată despre care acum știm care le-au fost finalitatea. A interveni în problemele 

acestea cu prejudecata că știm cum se vor termina nu arată decât dezamăgire, inadaptare, întoarcere 

către o formă de senzualitate care întărește rătăcirile și confuziile. 

Referitor la evenimentele pe care această conjuncție Lună-Junon le generează se poate stabili 

că cuvântul de ordine în ceea ce se poate soluționa sau în ceea ce se poate complica va face apel la o 

zonă financiară, la patrimoniu, la modul cum am gestionat bunurile pe care le-am primit în prima 

jumătate a anului. Vom vedea că în ziua următoare, după ce vom lăsa în urmă drama aceasta care 

susține un blocaj, va trebui să experimentăm conjuncția Lunii cu Pluton și, implicit, opoziția Lunii cu 

Marte, adică vom avea puterea să vedem mult mai clar în ce a constat propria eroare. Dacă grăbim 

suita evenimentelor, dacă finalizăm planificarea, dacă aducem lumina și adevărul mult mai aproape 

de evenimentele rele la care am luat parte cu scopul de a constata încă de pe acum care este partea de 

vină pe care am avut-o atunci, ne pregătim o Lună plină încărcată de forță și vom transforma răutățile 

celorlalți în povești de viață pe care le putem invoca fără niciun pericol, fără să existe riscul ca această 
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rememorare să însemne și reînvierea lor. Cu alte cuvinte, vom fi victorioși acum și ne vom pregăti 

următorul pas pe sensul acesta ascendent care va fi reprezentat de Luna plină din 9 iulie.  

Desigur, așa cum este de așteptat și cum am invocat de multe ori în analizele pe care le facem 

aici, saltul acesta va putea fi făcut de oamenii care sunt obișnuiți să intervină în mod conștient în 

demersuri atât de complicate aducând lumină, nu încurcând ițele și mai mult. Pentru că avem Luna 

pe zodia Capricorn 

suntem invitați acum să 

renunțăm la certitudinile 

care blochează 

demersurile pe ideea că, 

dacă un eveniment 

neplăcut seamănă cu alte 

evenimente neplăcute pe 

care le-am întâlnit în 

prima jumătate a anului, 

neapărat răspunsul 

trebuie să fie la fel. 

Certitudinea aceasta a 

lucrurilor așezate, a 

schemelor precise, cea 

care ne vine din poziția 

Lunii pe zodia Capricorn, 

impresiile acestea lansate 

celorlalți ca și cum sunt gata elaborate, ca și cum ele există deja și nu acceptă nicio modificare, 

constituie o mare barieră. Înlăturarea acestui blocaj se face prin curiozitatea față de adevăr, chiar dacă 

există riscul ca acest adevăr să doară. 

 
„Brâncoveanu, Constantin, binecredinciosul voievod (1688-1714), împreună cu fiii săi, 

Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul lanache. Constantin Brâncoveanu a fost domn al Țării 
Românești între 29 octombrie 1688 și 15 august 1714. S-a născut în anul 1654, din părinți de neam 
bun, descendenți din familia Basarabilor și a Cantacitzinilor Rămas orfan, este crescut de unchiul 
său, stolnicul Constantin Cantacuzino, cel mai învățat boier aî vremii Dovedindu-se deosebit de 
inteligent, iscusit, cinstit si cu multă învățătură, Constantin ocupă dregătorii înalte la curtea 
domnească După moartea voievodului Șerban Cantacuzino, cel care a patronat tipărirea pentru 
pnma dată a Sfintei Scripturi în grai românesc (1688), la stăruințele tuturor boierilor și 
dregătorilor țării, Constantin Brâncoveanu se urcă pe tronul Tării Românești, fiind uns domn de 
mitropolitul Teodosie. Domnia sa a fost departe de a fi liniștită. Pe de o parte țara era amenințată 
de turci, iar pe de alta de forțele austriece. Cu toate acestea, el a găsit răgazul pentru a deveni unul 
dintre cei mai mari ctitori de cultură ai Țării Românești Nenumărate vor deveni bisericile Și 
mănăstirile ridicate sau înzestrate de el pe iot cuprinsul țării în legătura cu activitatea sa ctiîo-
ricească este suficient să menționăm inconfun-dabiluî stil arhitectonic hrâncovcnesc 

Dărnicia lui nu s-a oprit însă ia hotarele țării sale. Ea s-a făcut simțită în Țara Moldovei, în 
Transilvania, dar si în ținuturile siriene, caucaziene și arabe, precum și la toate Locurile Sfinte ale 
Răsăritului. Zvonindu-se că ar fi fost posesorul unor averi fabuloase, înalta Poartă hotărăște 
mazilirea lui, știut fiind că averea celui mazilit era confiscată de Poartă La aceasta s-au adăugat 
și urzelile Cantacuzimilor care doreau să vină la îron într-o atmosferă neclară. Constantin 
Brâncoveanu este arestat și dus la Constantinopol cu toată familia Acolo, cronica spune, „creștinul 
Voievod și fiul său cel mare au fost chinuiți cumplit de către necredincioși vreme de patru luni, fiind 
supuși la amarnice suferințe. Cerându-i-se voievodului să se lepede de credința creștină, acesta 
refuză și este condamnat la moarte împreună cu cei patru feciori ai săi și cu sfetnicul Ianache. Cu 
toții au luat cununa muceniciei pentru credința ortodoxă, pe care au martunsit-o șî nu au parasit-
o în fața călăului păgân 

Cununa muceniciei au primit-o bmecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu la 15 
august 1714, în ziua în care împlinea 60 de ani, după ce a văzut căzând sub sabie păgână capetele 
fiilor săi și al sfetnicului său. Trupurile martirizate au fost pângărite pe străzile Constantinopolului 
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și apoi aruncate în Bosfor, de unde au fost adunate și înmormântate pe Insula Halki în 1720 trupul 
marelui voievod a fost adus în țară și înmormântat în biserica Sfântul Gheorghe cel Nou din 
București. Biserica ortodoxă română l-a trecut pe binecredinciosul voievod Constantin 
Brâncoveanu, împreună cu fiii săi și sfetnicul său în rândul sfințiior martiri și îi prăznuiește la 16 
august.”[3] 

 

Luna plină din 9 iulie ne vorbește tot despre tensiune și aceasta va fi nota în care vom încheia 

această decadă pentru că și ziua următoare aduce împlinirea opoziției Soare-Pluton, care face parte 

din această schemă a agresivității. Am amintit lucrul acesta pentru că nu se poate vorbi despre Luna 

plină din 9 iulie fără să se integreze în această dimensiune și opoziția Soarelui cu Pluton. Totul face 

parte dintr-o schemă complexă, dintr-un carusel, dintr-o construcție care trebuie să împlinească mari 

așteptări și după ce aceste așteptări grele s-au împlinit să se inițieze un proces de regenerare. Este 

absolut esențial ca aceste două elemente să se împlinească și, de asemenea, este absolut esențial ca 

aceste două etape să fie parcurse în mod conștient de cel care le determină, nu de cel care ajută. Avem 

de ce să ne temem de evenimentele rele, avem de ce să credem că nu ne este permis să modelăm toate 

aceste evenimente, întâmplări, că nu avem sumele necesare pentru ca acestea să obțină finalitatea pe 

care o dorim, dar nu avem de ce să fim fataliști în fața unor evenimente doar pentru că acestea par la 

început foarte dure. 

În primul rând, aceste evenimente ciudate pe care trebuie să le parcurgem pe 9 iulie sunt 

dominate de Luna plină care se împlinește de dimineață. Debutul acestei zile are nevoie de o forță 

pozitivă, cea care îi îndeamnă pe oameni să renunțe la atitudinile conservatoare deși cu toții vom avea 

senzația că doar prin atitudinile rezervate și conservatoare am putea să ne menținem pe zona 

echilibrului. În general, prudența și disciplina sunt elemente foarte favorabile pentru a ne menține pe 

acest tronson al echilibrului, de această dată, însă pentru că în schema Lunii pline intervine și careurile 

pe care Jupiter le trimite către Lună, dar și către Soare, această prudentă poate deveni abuzivă, adică 

să frâneze demersurile rapide ale celorlalți, să devină un obstacol pentru alții. Acest mecanism psihic 

duce inevitabil la frustrare și va amplifica acest conservatorism bolnăvicios prin inhibiție. Apoi, dacă 

menținem această frustrare, tot ceea ce ar fi trebuit să ne apropie de șansă se topește, se transformă 

într-o confirmare a faptului că acesta este drumul pe care trebuie să mergem, doar în modul acesta 

putem pune în aplicare inspirația și sensibilitatea venite din sextilul Lunii cu Neptun. Astfel, tot în 

preajma împlinirii momentului de maximum al fazei de Lună plină, când se definitivează și conjuncția 

Lunii cu Pluton, vom căuta cu privirea ceea ce-am pierdut. Acesta este rostul pentru care ne întâlnim 

cu lucrurile rele, pentru rezultatul acesta suntem ținuți în această zonă. Binele de după nu va fi durabil 

decât dacă suntem conștienți de ceea ce am lăsat în urmă. Dacă refuzăm să vedem lucrurile rele pe 

care le-am făcut cu bună știință pe viitor, când ne vom relaxa, când nu vom mai avea atâtea probleme 

sociale sau atâtea conflicte personale, atâtea crize în relații, vom considera că lucrurile rele pe care 

acum le vedem au fost cândva bune și ne vom întoarce la ele. Dacă acum le vedem foarte clar, pe 

viitor vom fi mai liberi, mai puternici și va mai fi nevoie să ne mai întoarcem la ele. 

Apoi, în a doua parte a zilei, adică spre seara zilei de 9 iulie, Luna va trebui să treacă prin 

opoziția cu Marte și deja apar confirmări care ne arată că această închisoare în care trăim este sigură. 

Pe acest fond, apar și cerințe sociale noi, dar se dezvoltă și un mod mai puțin corect de a interacționa, 

poate chiar unul perfid, o atitudine care îi încurajează pe cei care au excelat la capitolul negativ în 

prima jumătate a anului să-și însușească și acum bunuri care nu le aparțin și care nu le erau destinate. 

Dacă obțin un minimum de reușită atunci vor transforma succesul acesta într-o experiență de viață și 

pe baza acestei încrederi, dar și prin confirmarea ei prin evenimente, vor face recomandări celorlalți. 

În felul acesta, fondul problemei se complică foarte mult. Din nou, acesta este elementul definitoriu 

al zilei de 9 iulie, așa trebuie să privim evadarea aceasta din prezent. Poate, la momentul la care îl 

vom analiza, adică în contextul săptămânii 3 - 9 iulie mesajul acesta al Lunii pline va avea și alte 

particularități, fază care ne va ajuta să exploram sentimentele și în altă zona, ipostază pe care o vom 

analiza la momentul respectiv. În schema aceasta a lunii iulie, în conjunctura complexă a anului 2017 

ne arată că elementul cel mai dificil și greu de depășit al zilei de 9 iulie este tristețea. Oamenii care 

fac recomandări proaste, care zdruncina convingerile celorlalți preferând să arate că lucruri acestea 

rele sunt de neschimbat, adică nu țin cont de recomandările astrale care ne spune că lucrurile 
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dureroase trebuie privite în față pentru a fi anulate și a le înlocui pe acestea cu altele bune, nu fac 

decât să arate cât de slabi sunt și cât de ciudați par când îi obliga pe ceilalți să se controleze, îi 

condiționează pe acest traseu al autocontrolului pentru a nu se vedea că ei nu sunt în stare să facă 

lucrul acesta. 

 
„Considerată cel mai adesea drept căutarea iluzorie a metodei prin care metalele obișnuite 

puteau fi transformate în aur, alchimia era de fapt chimia Evului Mediu. Numitorul comun îl 
constituia principiul filozofic conform căruia toate corpurile se compun din „prima materia“ în 
combinație cu diverse amestecuri ale celor patru elemente, așa cum au fost ele precizate de filozoful 
grec Aristotel: pământ, aer, foc și apă. Conform acestei teorii, plumbul putea fi preschimbat sau 
transmutat în aur eliminîndu-i-se proprietățile specifice, astfel izolându-se „prima materia“ și 
adâugându-se materiei prime de bază calitățile aurului. În ciuda asociațiilor faustice păstrate 
până azi, alchimiștii erau departe de a considera acest proces ca fiind magic sau supranatural. 
Dimpotrivă, ei căutau sâ descopere metodele de laborator care ar putea imita întocmai 
transformările observate în natură. 

Cuvântul „alchimie“ datează de cel puțin patru secole, însă legenda spune că părintele 
acestei arte ar fi fost zeul Hermes din Antichitatea greacă. De la practica alchimică de a sigila 
recipientele cu semnul lui Hermes vine și expresia „a închide ermetic“, folosită frecvent în ziua de 
astăzi. Știința așa cum s-a dezvoltat ea în Grecia Antică și la Roma a fost influențată și de magia 
și astrologia cunoscute în Babilon, Persia și Egipt. Ea a ajuns în Europa Occidentală în secolul al 
Xl-lea, dupâ ce cucerirea maură a adus învățătura arabă în Spania. Idealului de creare a metalului 
prețios i s-a adăugat căutarea elixirului vieții, o poțiune despre care se credea că asigură tinerețea 
veșnică și poate lecui orice boală.”[14] 

 

Ultima zi a primei decade aferente lunii iulie ne vorbește despre o tulburare pe care am refuzat 

să o vedem de la începutul lunii și până acum. Această tulburare ne îndreaptă atenția cu precădere 

către mijlocul lunii ianuarie, moment când a trebuit să experimentăm conjuncția lui Saturn cu Junon  

și careului Marte la Saturn. Acum când Soarele se află în opoziție cu Pluton, când în schema aceasta 

intervine și Marte de pe zodia Rac despre care știm că se află în continuare în fereastra opoziției cu 

Pluton apare o tulburare pe care nu o vom putea tempera decât prin efort de grup, decât prin reformă, 

prin schimbări pozitive, prin tărie de caracter și prin cultivarea obiceiurilor sănătoase. Încă din 

dimineața acestei zile, Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Capricorn și vom renunța la senzația 

că austeritate este soluția tuturor problemelor. Lumea exterioară va fi, în consecință, mult mai 

permisivă, dar nu doar în lucruri bune, ci și în lucruri rele. 

Avem ocazia acum, în ultima zi acestei decade, să vedem cât de important a fost în zilele 

anterioare adoptarea unei scheme corecte de gândire, adică de a vedea ansamblul situației și de a 

eticheta corespunzător faptele rele pentru ca în locul lor să punem ceva bun. Luna acum, pe primul 

segment din zodia Vărsător, va permite planetei Venus, cu care, de altfel, împlinește un trigon, să 

medieze opoziția cu Mercur de pe zodia Leu. Venus, cea care acum se află pe Gemeni, mediind 

opoziția în care se implică Mercur, poate răstălmăci într-un mod pozitiv relațiile dominate de egoism, 

poate aduce un suflu nou, prospețime, curățire, desprindere sau evadare dintr-un sector dominat de 

gânduri mult prea rele și de sentimente apăsătoare. Se întâmplă lucrul acesta doar cu condiția de a fi 

invocat soluția pozitivă în zilele anterioare momentului de față. Toată această relație specială pe care 

Venus o are cu Luna și cu Mercur nu-i conferă acesteia calitatea de creator. Mercur se află în zodia 

Leu în cădere și creativitatea trebuie să slujească unui motiv egoist, cu atât mai mult cu cât acest 

motiv egoist este constrâns acum de teamă că viitorul este nesigur sau că apare în zona socială un 

înlocuitor. Deci nu se poate vorbi acum de creativitate, ci doar de continuitate. Lucrul bun poate fi 

continuat doar cu condiția ca realitatea să fi fost conștientizată în zilele anterioare.   

Pe acest fond, opoziția Soarelui cu Pluton aduce evenimentelor brutalitate, refuz, prea multe 

motive de egoism acolo unde lucrurile ar fi trebuit să fie simple sau măcar să fie clare. Prin 

agresivitate totul se complică, totul este excesiv sau dominat de tendința de a impune celuilalt propriul 

punct de vedere. Pentru că această opoziție se consumă pe o axă a relațiilor despărțirile sunt acum 

foarte posibile, nu doar între prieteni, necunoscuți sau asociații, ci ele se pot concretiza și prin anularea 

unui act care țineau doi oameni împreună. Lumea exterioară nu poate tempera schema aceasta 
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agresivă, pentru că persoanele implicate în zona aceasta au nevoie de un cadru social favorabil care 

lipsește acum pentru că se interesează de aspectul acesta. Cu alte cuvinte, elemente pozitive există, 

sunt reale, sunt vii, dar nu sunt văzute de nimeni pentru că oamenii preferă să dea o mai mare 

importanță conflictelor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că se activează un mecanism psihic pe care 

îl poate controla doar un om foarte disciplinat, care și-a cultivat altruismul și dragostea față de semeni. 

Doar un asemenea om poate renunța acum la problemele sale, le poate considera minore, doar el poate 

trece într-un plan secund pentru a se ocupa de problemele celorlalți. Mediul în care există astfel de 

oameni se reglează foarte repede și numai de la aceste persoane poate veni impulsul spre armonizare. 

Acolo unde acest impuls nu există dispare și perspectiva bună a lucrurilor, adică nu vedem foarte 

departe pentru că nu avem un far care să ne ajute. 

Așadar, este nevoie de mai mult autocontrol pentru a renunța la mândrie, la trufie, la aroganță 

sau la toate aceste elemente negative de caracter. Este foarte posibil să trăim într-un mediu care să nu 

beneficieze de impulsul minunate venite din partea unei ființe atât de profunde care să îndrepte 

gânduri altruiste către semeni. Asta nu înseamnă că suntem condamnați la tristețe. Putem căuta în 

adâncul nostru, în adâncul sufletului farul pe care ne așteptăm să-l vedem la ceilalți și poate 

descoperim în noi înșine impulsul acesta de a refuza să credem în răul care cerșește atenție, care strigă 

tare. 

 
„Există o poveste despre o vrăbiuță care a decis să nu zboare spre sud pe timpul iernii. Poate 

vrabia auzise sfatul înțelept al colegelor păsări și pur și simplu nu-i păsa. Poate îi plăcea unde se 
afla și o deranja să facă o schimbare. Poate era din cei care tărăgănează, amânând întotdeauna 
lucrurile fără un motiv serios. Poate îi era frică sau nu suporta să fie în mulțime sau poate că fusese 
doar furioasă și rebelă. 

Dar acestea sunt numai presupuneri. Fapt este că vrabia a refuzat să plece. N-a trecut mult 
totuși, până să înceapă să își regrete decizia. Iarna se instală. Vremea se făcu rece. Hrana era rară. 
A se ține de principiile sale putea fi fatal, așa că, fără tragere de inimă, vrabia se ridică în aer și își 
începu zborul spre sud. 

Din nefericire, întârziase prea mult. lama era pe pământ, zăpada acoperea câmpurile, iar 
vântul bătea aprig. Când începu să i se formeze gheață pe aripi, vrabia nu era sigură ce atârna 
mai greu, greutatea apei înghețate sau povara inimii ei. Nemaifiind capabilă să continue lupta, 
coborî ca o săgeată din cer, căzând într-un padoc din curtea unei ferme. 

Norocul a făcut ca o vacă să stea exact în acel padoc. Fiind preocupată cu un delicios balot 
de fân în care avea botul adânc îngropat, vaca nici nu a văzut și nici nu a auzit vrabia înghețată 
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căzând în spatele său. Ea făcea doar ceea ce orice vacă ar fi făcut cu un delicios balot de fân. Mânca, 
și după ce a terminat de mâncat, a defecat — chiar peste vrabie. 

„Acesta, s-a gândit vrabia, este cu adevărat sfârșitul!" Dar nu era atât de fatal pe cât 
anticipase păsărică. Bălegarul cald i-a topit gheața de pe aripi și i-a ridicat temperatura. De fapt, 
vrabia se simțea atât de plăcut și era atât de bine încălzită, încât a început să cânte. 

Insă pisica fermierului pândea după colțul grajdului. Când a auzit ciripitul vrabiei, nu i-a 
venit să creadă ce noroc pe ea. Folosind balotul ca scut, pisica a înaintat târâș pentru a cerceta 
sunetele. Vrabia stătea în bălegar cântând. Se bălăcea cu autoindul-gență în murdărie, prea 
absorbită de propriile senzații pentru a fi conștientă de pericolul potențial. 

Pisica nu a avut nevoie să se gândească de două ori. A țintit rapid și precis. A înhățat repede 
pasărea din bălegar și a mâncat-o. 

Da, ați putea întreba care este poanta poveștii. Ei bine, se spune că toate poveștile bune au o 
morală. Aceasta are trei. 

Prima este că nu toată lumea care face pe tine îți este dușman. 
A doua, nu oricine te salvează din rahat îți este prieten. 

Și a treia, dacă ești fericit în murdărie, atunci ține-ți gura.”[4] 
 

Prima decada lunii iulie devine reprezentativă la capitolul interdicție. Mult timp oamenii au 

trăit într-o zonă apăsătoare pe care au ajuns să nu o mai vadă așa din obișnuință. Interdicțiile de genul 

„nu se face așa" nu au avut ca principal scop corectarea comportamentului sau dezvoltarea disciplinei, 

ci inhibarea creativității. Pentru că oamenii au arătat unii altora rigiditate prin această expresie, s-au 

plafonat unii pe alții, s-au încurcat și destinul a trebuit să se adapteze la zonele acestea restrictive. Din 

această cauză experiențele conturate în această decadă s-ar putea să ni se pară absurde sau care nu ies 

din schema normalului. Aceste două extreme ne pot folosi în administrarea acestor episoade, acestor 

evenimente doar dacă le transmitem acestora impulsul de a-și anula ceea ce conțin mai zgomotos. 

Răul pe care l-am experimentat în aceste 10 zile a trebuit să fie topit și înlocuit cu mai multă libertate 

de expresie, cu mai multă încredere pozitivă în sine, cu mai multă creativitate. 

Desigur, cele două tipuri de sinteze aferente acestei luni ne ajută să luăm suita acestor 

evenimente de la capăt, să pornim de-acolo de unde ele au răsărit, să prindem aceste plante otrăvitoare 

direct din rădăcină și să le smulgem. Adică ne vom întoarce către finalul lunii aprilie pentru sintezele 

pentru acțiune, iar când ne referim la gânduri, proiecții sau emoții care ar trebui să genereze, la rândul 

lor, evenimente atunci ne întoarcem către mijlocul lunii ianuarie. Aceste două repere ne-au ajutat în 

prima decadă a lunii iulie să nu cădem și doar pornind din acestea reușim să ajungem foarte ușor la 

un echilibru care ne va fi foarte util în următoarele luni, până la finalul acestui an. 
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Decada a II-a  (11 – 20 iulie 2017) 
Frică de răceală. Ceea ce este evident nu mai are greutate. Se 

cere o vacanță. Avem nevoie de un depozit. 
 

DECADA NR. 20  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   13 1-10  mai 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 33 21-30 noiembrie 

 

Evenimentele de rutină sunt mult mai interesante. Se acumulează prin tensiune. Reputație 

afectată de cuvinte folosite greșit. Nonconformism. Lupta pentru îndeplinirea unui ideal îndrăzneț. 

Compromis. Pierderea bunurilor este la fel de dureroasă ca pierderea prietenilor. Austeritatea este 

soluția tuturor problemelor. Avantaje obținute prin obediență. Afacerile se degradează. Apar 

amănunte despre o problemă gravă. Romantismul inspiră ilaritate. Se discută prea mult și se face 

prea puțin. Este nevoie de reușită. Mintea pătrunzătoare devine acum riscantă. Omul își vede 

evoluția doar pe un traseu sinuos. Este nevoie de mult curaj. Se întrerupe un demers îndrăzneț. Avem 

nevoie de lichidare. Fidelitate. Valorile personale în sus ne îndeamnă să fim dedicați unui traseu 

îndrăzneț. Rolul conducător se diminuează. Tulburare venită din zona intimă. Discuții despre o mare 

victorie. Ajutor venit prin recomandare. Caracterul dezagreabil al vieții se referă acum doar la 

propriile erori. Strălucire falsă. Verticalitatea este încercată. Perioadă dură. Mare posibilitate de 

mișcare. Un dezavantaj este atenuat prin mobilitate. Norocul vine mai aproape prin îndrăzneala 

individului. Dorință de perfecționare, de studiu, de progres. Se depășește o situație penibilă. Este 

evitată o calomnie. Raporturi sociale delicate. Se preferă egoismul. Se discută prea mult despre 

victorie și se face prea puțin pentru a fi menținuta. Lipsa de profunzime este ascunsă de agitație. 

Autoindulgență. Interes față de dominare. Evaluare greșită. Se discută prea mult despre ghinionul 

celuilalt. Teama de sancțiune. Sunt zdruncinate valorile fundamentale. Natura superioară și cea 

inferioară se apropie una de cealaltă. Suspiciune. Judecată aspră. Se caută soluții pentru binele 

celorlalți. Nevoie de adaptare. Dezechilibrele rezolvate prin consens. Așteptare. Răbdare. 

Inteligența practică. Obiectivitatea este privite altfel. Nevoie de originalitate. Pasivitate. Refuzul 

ajutorului. Răscruce de drumuri. Problema materială este exagerată. Nebuloasă. Iluzie. Se depășește 

un obstacol cu mare greutate. Se caută o implementare. Dificultatea de a explica dar și de a înțelege. 

Modificare complicată a unui demers. Istoria se repeta. Prezentul inspiră teamă. Oamenii cred că 

scapă de dureri prin distracție. Încercare despre evoluția conștiinței. Este împiedicat un demers. 

Asalt. Agresivitate. Plan de război. Se găsește o soluție pe o cale diplomatică, dar apare o altă 

problemă. Bulversare prin ne cuprinderea soluțiilor. Fățărnicie. Trădare. Se exagerează puterea. 

Aparentele înșală. Se discuta despre noi taxe de protecție. Apel la o mare putere. Cuvântul vindecă. 

Apare o nouă semnificație pe demersul aflat în derulare. Voioșie. Experiența proprie este 

importantă. Mare putere de convingere. Extravagante sunt evitate. Disciplină de lucru. Memorie. 

Rememorarea unor întâmplări care au fost importante pentru educație și formare. Plăcerea de a 

munci. Sunt dejucate planurile celor răi. Compromisul nu mai este necesar. Durerea este un profesor 

bun. Avem nevoie de organizare. Problemele se rezolvă ușor. Relațiile personale nu mai sunt 

abuzive. Apare un subiect interesant. Se utilizează o metodă nouă. Renunțare. Abandon. Obstacolul 

este exagerat. Erorile umane cântăresc prea mult. Se visează la o viață mai bună. Valorile sociale 

sunt mai importante decât cele personale. Se caută satisfacție din orice. Dorință de răzbunare. 
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A doua decada lunii iulie va fi dominată de o minciună. Această minciună ne atrage atenția 

că ne-am risipit energia până acum și ar trebui să luăm o decizie sau să renunțăm la anumite 

comportamente care, nici nu ne fac cinste, dar nici nu ne pot duce acolo unde dorim. Pentru mulți, 

forma aceasta de renunțare seamănă cu o vacanță, tocmai de aceea o vor invoca aceasta cu insistență. 

Pentru că sinteza de pe acțiune ne îndreaptă atenția către începutul lunii mai, când Marte a 

trecut prin opoziția cu Luna neagră, dar și Junon și-a inițiat mersul retrograd din care își va reveni pe 

finalul lunii august, schema aceasta în care Marte este personaj principal și în care împlinește un careu 

cu Uranus, un trigon cu Chiron și, în ultima zi a acestei decade, va intra în Leu, ne încurajează să 

lucrăm doar cu elementele care sunt foarte evidente. În consecință, dacă această decadă ne arată că 

avem nevoie de o vacanță, atunci renunțarea la preocupările mai vechi trebuie să fie abordată cu 

maximă seriozitate. Cert este că intrarea lui Marte pe zodia Leu marchează pe 20 iulie sfârșitul unei 

perioade de drame și de suferințe. În Leu, Marte îi face pe ceilalți să sufere în timp ce pe zodia Rac 

se întâmplă opusul. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală vor considera că intrarea lui Marte pe zodia Leu nu îi ajută prea mult pentru că, prin 

preocupările pe care le au, vor să se desprindă de orgoliu, mândrie sau de acea stimă de sine care le 

alimentează. Vor face față la tranzitul lui Marte prin Leu care va dura până pe 4 septembrie, dar dacă 

își construiesc în această decadă repere clare pe care să nu le uite la următorul tranzit al lui Marte. 

 

Împlinirea opoziției Lună-Mercur în noaptea de 10 spre 11 iulie arată că evenimentele de 

rutină trebuie privite cu maximă seriozitate pentru că un cuvânt folosit greșit, o forță pe care o lăsăm 

de izbeliște, căreia nu-i acordăm importanța cuvenită se poate întoarce împotriva individului și șansa 

de a duce mai departe un demers bun se risipește. Acum, Venus, aflată în tranzit prin zodia Gemeni 

va media această opoziție între Lună și Mercur creând, astfel, tot felul de situații prin care individul 

să se descarce de tensiunea pe care au acumulat-o în ultima decadă. 

Pentru că în privința sintezelor pe acțiune se trece de la sfârșitul lunii aprilie, ținta spre care 

ne-am îndreptat atenția în decada anterioară, spre începutul lunii mai, ținta spre care ne îndreptăm 

atenția acum, mulți au impresia că evenimente trebuie lăsate să-și vadă singure de rost, pentru că așa 

trebuie, dar și pentru a ascunde neputința de a interveni asupra schemei de lucru cu ceva nou. În 

realitate, schema aceasta ne vorbește despre o teamă, teama de a interveni asupra unei probleme 

pentru că ne lipsește obiectul uitat. În momentul acesta activitatea ne lipsește din teamă, din 

nesiguranță, pentru că în decada anterioară am acordat importanța cuvenită valorilor, dar și pentru că, 

pe alocuri, am dat curs dorinței de răzbunare mai mult decât trebuie. Acum conștientizăm că suntem 

în fața unui noroc pe care nu-l putem folosi, adică Venus nu poate veni cu o soluție în această 

problemă de conștiință sau în această problemă creată pe baza divergențelor de opinie. Este clar că 

debutul acestei decade se face într-un ton agresiv și nu ar fi indicat ca în momentul acesta să ne lăsăm 

în voia vibrațiilor care vin din tranzitul Lunii prin Vărsător, adică să ignorăm totul și să considerăm 

că dacă suntem liberi sau nu ne pasă de consecințele faptelor, nu ne pasă de cei din jur atunci depășim 

acest obstacol. Indiferența pe care o arătăm acum reprezintă un compromis care nu va trece cu noaptea 

zilei de 11 spre 12 iulie, ci ne va adânci în conflicte și mai mari cu care va trebui să conviețuim până 

la finalul anului. 

Dacă ne menținem în acest echilibru frumos, dacă nu punem prea mult accent pe reputație, 

cât de mult accent punem pe relațiile sănătoase, pe frumusețea unui schimb de experiență cu un om 

sincer sau mai puternic, atunci ne vom asigura o mare reușită în a doua parte a zilei de 11 iulie. Este 

adevărat, ansamblul acestui moment accentuează tendința de a fi represiv, de a impune celorlalți, 

poate chiar din teamă, nu doar din agresivitate, să participe la compromisul pe care noi le facem, cel 

care trebuie să ascundă o carență de atitudine sau poate chiar de informație. 

În 11 iulie observăm că libertatea nu este totul și dacă-l folosim pe aceasta împotriva 

prietenilor atunci pierdem ceea ce este mai valoros și mai puternic. Luna, în mijlocul zilei, va trebui 

să împlinească trigonul cu Jupiter din zodia Balanță și pentru că Luna neagră se află la jumătatea 

distanței dintre Lună și Jupiter observăm că pe cer se desenează o configurație numită triunghi minor 

ce are pe Lilith drept focar. Compromisul este elementul de ordine al acestei zile și cel care nu este 

atent nu își va redobândi starea de confort prin compromis, ci va porni pe o cale ocolitoare. Se va 
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vorbi astăzi și despre pierderea bunurilor, și despre nemulțumirea pe care o accentuează o durere care 

nu se mai poate stinge. Apoi, oamenii needucați își vor aminti astăzi doar de jignirile pe care a trebuit 

să le suporte în decada anterioară și se vor hotărî să facă un pas, să ia atitudine, să se impună. Dacă 

vor face lucrul acesta nu vor obține ceea ce se așteaptă pentru că această decadă la care ne referim 

acum nu va fi invocată până la finalul acestui an. Cu alte cuvinte, se vor impune, dar nu vor rezolva 

nimic, vor striga dar nu vor obține ceea ce strigă, ceea ce cer, se vor impune, vor inventa reguli doar 

pentru a face ca vorba să gândească mai mult, dar acestea vor fi șterse de zilele care vor urma. Astfel, 

înțelegerea greșită a libertății are acum consecințe negative asupra statutului pe care un individ îl are 

atât în grupul de prieteni, cât și în societate. Nu ne putem permite libertăți lipsite de sens crezând că 

ele se vor risipi. Memoria a ceea ce facem acum rămâne, rezultatul pe care-l pretindem, nu. 

 
„Am un prieten care împărtășește de bunăvoie o experiență din propria căsnicie. Este un 

consilier marital de succes și poate că povestea lui ilustrează de ce. Cred că ilustrează și că niciunul 
dintre noi nu este absolvit de provocările relațiilor noastre. Întrucât cuplurile sunt alcătuite din 
două persoane diferite și întrucât diferențele, la fel de mult ca și asemănările, pot să fi fost ceea ce 
ne-a atras reciproc, vor fi momente în care vom avea atitudini diferite față de același lucru. 

Cari Rogers, reflectând la relații, a comentat odată cât de interesant era că nouă, ca ființe 
omenești, ne priește varietatea. Ne oprim ca să urmărim un apus de soare, pentru că în fiecare 
seară este altfel. Ne place varietatea care există între cerul înnourat și cel senin. Suntem în extaz 
în fața schimbărilor de culoare. Însă, când vine vorba despre relații, ne așteptăm adesea ca 
partenerul nostru să fie mereu la fel. Vrem și, uneori, pretindem consecvență. Astfel, relațiile par 
să fie una dintre cele mai provocatoare situații cu care ne confruntăm în viață, și tocmai cu o atare 
situație se confrunta colegul meu. 

Intrase într-o controversă cu soția lui. Nu se punea problema dragostei lor sau a 
devotamentului reciproc. În acest moment pur și simplu aveau idei diferite asupra unui punct și fie 
erau incapabili, fie nu erau dispuși să accepte poziția celuilalt. Cu toate că subiectul neînțelegerii 
era insignifiant — poate chiar absurd —, au reușit să se angajeze într-un meci de țipete care a durat 
peste o oră. 

Prietenul meu și cu soția lui se certau în legătură cu două umerașe vechi din sârmă. El voia 
să le păstreze. Într-o zi ar putea fi utile. Ea voia să le arunce. Pentru ea, a menține o casă ordonată 
și îngrijită era prioritatea numărul unu. După o oră de furie, au realizat absurditatea cerții lor. 
Apoi, ceva important s-a întâmplat. 

Nu se pune atât de mult problema dacă un cuplu are sau nu idei diferite. Acest lucru probabil 
că e inevitabil. Este mai mult o chestiune de ceea ce poți sau nu poți să faci cu diferențele de opinie 
atunci când ele apar. 

Ceea ce colegul meu și soția lui nu au făcut a fost să folosească această controversă pentru a 
continua să se ia unul pe altul la rost. Nu au folosit-o ca pe o altă armă în lupta lor. Nu au continuat 
să aducă pe tapet această ceartă ca pe un memento constant al lipsei de înțelegere a celuilalt. Nici 
măcar nu au încercat să o uite, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, când de fapt se întâmplase. În 
schimb, au folosit-o ca pe im ajutor neprețuit la care să apeleze pentru a anihila alte momente când 
începeau să simtă că se naște un conflict de interese ori de idei. 

— Dacă ne paște acum o ceartă, tot ce trebuie să spunem este „umerașe", mi-a zis prietenul 
meu, și începem să râdem. Este imposibil să te cerți când râzi.”[4] 

 

Vom avea nevoie de foarte mult curaj pentru a putea trece peste încercarea zilei de 12 iulie 

pentru că aceasta ne îndeamnă la austeritate și nu ne permite să punem în practică soluțiile pe care le-

am gândit până acum. Se întâmplă lucrul acesta și pentru că Luna va trebui să treacă prin sextilul cu 

Saturn retrograd, unghi care pune în dificultate soluțiile pe termen lung și impulsionează consolidarea 

soluțiilor pe termen scurt fără ca individul să ceară lucrul acesta. Apoi, mai este și trecerea Lunii prin 

Coada Dragonului care aduce avantaje obținute prin obediență, sau prin depersonalizare. 
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Există o mare putere negativă care vine asupra individului din evenimentele sociale. Acest 

moment ar putea să-i spună individului că nu el este de vina, ci comunitatea, ca afacerile sale se 

degradează din motive care nu țin de forța sa, care nu țin de puterea sa, ci țin de condiționările 

prezentului. De asemenea, pentru că Luna trece acum pe ultimul sector al zodiei Vărsător s-ar putea 

să ne trezim că ni se reproșează că am avut prea multă încredere în sine în ultima perioadă, că am 

debutat într-un demers care nu ne privește, că nu îl putem finaliza și că, de fapt, nu suntem în stare să 

ducem mai departe profilul acesta ambițios. Schema zilei de 12 iulie susține această nevoie de a apleca 

fruntea în fața celui care pare mai puternic, dar, până la urmă, se va dovedi că acesta nu este atât de 

puternic precum spune. De altfel, momentul acesta pare să fie un impuls către reușită ce apare dintr-

o depresie nervoasă, dintr-o atitudine negativă față de cei din jur, gânduri care au fost reprimate, adică 

nu au fost evaluate foarte clar demersurile anterioare. Din această cauză multe din cele care sunt 

programate acum ar putea să ne facă să ne distrăm pe seama altora, să râdem de oameni, de 

colaboratori, de cei care au dovedit până acum ca o minte pătrunzătoare și nu se lasă chiar atât de 

ușor induși în eroare de elemente superficiale. Pentru că este final de tranzit al Lunii prin zodia 

Vărsător, ziua de 12 iulie poate avea și o componentă științifică, adică direcția aceasta să arate că 

elementele care se degradează sunt, de fapt, factori care nu pot duce la succes, ne pot ajuta, nu pot 

schimba nici măcar starea de spirit, deci trebuie lăsați în urmă.   

În mijlocul zilei, cu câteva ore înainte ca Luna să își încheie tranzitul prin zodia Vărsător, se 

va afla într-un sextil cu Uranus din Berbec. Apar, astfel, idei avangardiste ce trebuie să descrie în 

termeni noi demersuri mai vechi sau să confirme așteptări bune pe care comunitatea le are din partea 

unui individ foarte ambițios. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna, prin această relație minunată 

cu Uranus și din postura de conjuncție cu Coada Dragonului, activează o schemă existențială care 

trebuie să fie confirmată până la finalul acestei decade. 

Deși multe elemente din componența acestei zile sunt raționale, adică se înclina mai mult către 

logică sau către științele exacte, prin sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere care se îndreaptă 

către finalul lunii noiembrie, atunci când vom experimenta revenirea lui Neptun la mersul direct, 

înțelegem că momentul acesta are o componentă emoțională pregnantă. Dacă oamenii se tem de 

sentimentele reci, de respingere, despărțire sau de tragic, se întâmplă pentru că au acest simț al 

evenimentelor ample, cele care au nevoie de mai mult de o lună pentru a se împlini, cum este cazul 

de față, evenimente care trebuie să se finalizeze până la sfârșitul lunii noiembrie. 
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Apoi, trecând pe zodia Pești, Luna nu va mai putea să susțină aceste proiecte ambițioase, ci 

va administra un fond care există deja. De altfel, știm că zodia Pești nu are un caracter creativ vizibil 

și niciunul inventiv, ci unul inovativ, enciclopedic. Este greu de crezut, judecând după exemplele care 

ne vin din această zodie, că ultimul semn zodiacal nu are această calitate a creativității. Are foarte 

multe calități, unele dintre ele sunt cu adevărat remarcabile și care nu au cum să fie influențate de 

latura emoțională, adică pot fi și universali și foarte raționali, pot găsi soluții în zone absolut 

inaccesibile sau se pot ocupa de dimensiuni de neînțeles pentru celorlalte zodii, precum istoria 

sintetică sau elemente ce țin de evoluția universului. Cu toate acestea, în pofida talentelor pe care le 

descoperim din această zodie, creativitatea lipsește. Acum vom insista pe această calitate pentru că 

acesta este elementul care ne este necesar, avem nevoie cel mai mult de creativitate pentru a ieși din 

această capcană a lucrurilor care pot fi descoperite și pot fi explicate prin ceea ce se vede și se 

cunoaște. Creativitatea ne poate duce către o calitate care se apropie mult mai mult de cunoaștere 

decât altele. Din această cauză ecuația astrală a zilei de 12 iulie ar putea să ne arate că evoluția are de 

parcurs un traseu sinuos, în timp ce ea este foarte directă doar că nu are ceea ce-i trebuie. 

 
„„Sunt voinici, au gâtul gros și sunt îngrozitor de urâți și respingători, seamănă cu niște 

animale cu două picioare.“ Astfel li descrie un istoric roman din secolul al IV-lea pe huni, care își 
părăsiseră stepele asiatice și năvăliseră în teritoriile de la nordul Dunării. La început, amenințarea 
pe care o reprezentau acești invadatori pentru imperiul Roman a fost îndepărtată dându-li-sc 
anual aur. 

În anul 433, Attila, al cărui nume înseamnă „tătic“ și fratele lui, Bleda, devin conducătorii 
hunilor. Sub Attila, care își omoară fratele, hoarda asiatică înregistrează cele mai mari victorii în 
campanii care îi aduc acestuia porecla de fiagellum dei sau „biciul lui Dumnezeu“. Când darurile 
nu îl mai satisfac, el atacă partea de răsărit a Imperiului, dar este întors din drum, înainte de a 
ajunge la Constantinopol. Apoi se îndreaptă spre vest și în 451 invadează Galia. Deși învins de 
generalul roman Aetius în bătălia de la Câmpiile Catalanice, Attila se îndreaptă spre sud, spre 
Italia, unde, în anul următor, cucerește orașul Milano. Papa Leon I, despre care legenda spune că 
avea sprijinul Sfinților Petru și Pavel, merge în tabăra hunilor și îl convinge pe Attila să se retragă 
spre nord. „Biciul lui Dumnezeu“ moare înainte de anul 453, cel mai probabil ucis, deși a circulat și 
o anecdotă romantică în care se spunea că el suferise un atac cerebral în noaptea nunții lui cu o 
frumoasă fecioara din neamul goților, pe nume Hilda. După moartea lui, regatul hun s-a 
destrămat. 

Attila apare în Nibelungenliedsub numele sau din germana medic de sus, Erzel. Istoricii 
cred că poetul anonim ar fi combinat mitul lui Attila hunul cu cel lui Ștefan, primul rege al Ungariei 
și patronul ei spiritual, care a domnit în prima jumătate a secolului al Xl-lea.”[14] 

 

Intrată deja pe zodia Pești Luna ne vorbește despre drame. Avem acum nevoie de inițiativă, 

de gânduri pozitive, poate chiar de curaj pentru a calma spiritele și a face această trecere a Lunii prin 

Pești un instrument de schimbare, nu unul de distrugere. Ceea ce este foarte neplăcut în această zi 

vine să infirme o calitate pe care am mizat foarte mult în zilele anterioare, cea susținută de trecerea 

planetei Venus prin zodia Gemeni. Acum nu ne mai folosește să fim atât de flexibili, să schimbăm 

lucrurile cu o viteză amețitoare, nu ne mai folosește nici dacă suntem foarte îndrăzneți pentru că 

lipsește o componentă absolut esențială momentului prezent, creativitatea. Fără creativitate un demers 

este oprit, adică devenim îndrăzneți dar nu facem decât să reproducem ideile celorlalți, să le așezăm 

într-o altă ordine ori să le inventariem așa cum nu a reușit nimeni până acum. Cu toate acestea, suntem 

inventivi așa cum ne-ar plăcea să fim apreciați, dar nu reușim să privim foarte departe și nici să 

schimbăm ordinea lucrurilor. Această inventariere nu face o schimbare prea mare, ci pune în ordine 

ceea ce nu era în regulă la începutul lunii mai, atunci când Marte se afla într-o relație negativă cu 

Luna neagră, iar Junon își iniția mersul retrograd. La momentul acela avansarea ni s-a părut foarte 

dificilă și am fost implicați în multiple procese definite de nevoia de transfer. Acum, când Luna se 

află în plin tranzit prin zodia Pești și când schema decadei face trimitere către momentul acela, sextilul 

Lunii cu Junon nu poate avea o conotație pozitivă, ci doar să răscolească motivele pe care le-am 

apreciat foarte mult la începutul retrogradării acestui asteroid. Ne referim aici la îndrăzneală, la teama 

de a nu pierde un bun printr-o despărțire decisă fără să ne gândim dacă aceasta reprezintă eliberarea 
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de o mare problemă, de persoane toxice, vicioase, de ființe care ne acapara întregul spectru al 

percepțiilor. În consecință, 13 iulie este o zi rea, pe alocuri foarte rea care ne tulbură zona intimă și 

nu ne permite să vedem foarte departe pentru că ne întoarce către resentimentele pe care le-am avut 

pe vremea când Junon și-a inițiat mersul retrograd. 

În planul evenimentelor, schema aceasta arată că oamenii sunt refractari la opiniile celorlalți, 

nu mai vor să colaboreze atât de ușor, nu le mai face plăcere să fie în prezența celor cu care au 

colaborat până acum, nu mai vor să participe la proiectele care li se păreau foarte ambițioase până 

acum și nici nu vor să recunoască lucrul acesta. Citim aceste idei atât din careul Lunii cu Venus, semn 

de nemulțumire și de frustrare, dar și din conjuncția Lunii cu Neptun de pe zodia Pești, în situația în 

care Neptun este în continuare retrograd. Impulsul acesta către diminuare este înțeles corect și tristețea 

pare să fie acum privită ca un element de înțelepciune, ca o forță de care trebuie să ținem cont dacă 

vrem să ne menținem în zona realității, nu a imaginației. Oamenii care se bucură astăzi par niște 

ciudați, par rătăciți sau extratereștri, par căzuți dintr-un alt univers pentru că nu participă la această 

componentă unanim acceptată care este tristețea. 

În consecință, vibrația zilei de 13 iulie pare să le vorbească oamenilor despre prea multă 

îndrăzneală și de aceea unii se vor simți amenințați în fața succesului celorlalți ca și cum aceștia au 

obținut diverse avantaje prin atitudini necugetate, prin avantaje nemeritate, printr-un concurs stupid, 

prin meschinărie sau intervenții de proastă factură. 

Mulți ar vrea să pară optimiști în această zi însă ghinioanele le revin în minte și au impulsuri 

iraționale, nu mai pot discerne adevărul de minciună și atracția către planul material pare să fie pentru 

ei cea mai bună soluție. Dacă se preocupa acum foarte mult de planul material înseamnă că își reprima 

anumite sentimente care nu pot fi explicate pentru că există, pe lângă toate cele indicate mai sus, și 

această teamă de adevăr. Cei care sunt fideli, oamenii care nu vor să trădeze, care evită conflictele, 

persoanele care sunt pentru ceilalți exemple de verticalitate și de rafinament, vor trăi momentul acesta 

ca pe o mare dezamăgire. Toate semnalele care vin din partea celorlalți contravin impresiilor pe care 

le au despre comunitate sau despre grupul de apartenență, ca și cum aceste persoane vor acum cu 

orice preț să arate că nu au fost atât de pozitive precum au fost apreciate. Nu este așa, calitățile pozitive 

pe care le-au avut au fost clare, dar pentru a descoperi adevărul de dincolo de iluzia zilei de 13 iulie 

va trebui să facă un efort, dacă le va mai rămâne suficient de multă energie după ce se liniștesc în 

urma tulburărilor programate acum a se întâmpla în zona intimă. 

 
„În epoca istorică, grecii se considerau autohtoni în patria lor. Ideea autohtoniei era larg 

răspândită, diferite comunități grecești se considerau că provin fie din pământ, fie dintr-un arbore, 
mai ales stejarul, fie dintr-un animal cum ar fi, spre exemplu, furnica. Adeseori, mitul autohtoniei 
a fost folosit de unele cetăți, și în special de Athena, în interese politice. Cercetarea lingvistică din 
secolul al XIX-lea, a demonstrat că grecii nu erau autohtoni, deoarece există în limba greacă un 
număr de cuvinte ce denumesc locuri, râuri, persoane sau plante mediteraneene care nu se explică 
prin limba greacă, ceea ce înseamnă că ele au fost preluate de la o populație (sau populații) 
anterioară.  Aceste cuvinte erau formate în special cu sufixele -(s)sos, -(s)sa și -nth. Se pare că 
limba populației sau al populațiilor preelenice din Grecia erau neindoeuropene. Mulți specialiști 
cred că strămoșii grecilor au venit în patria lor istorică pe la sfârșitul Helladicului timpuriu și 
începutul Helladicului mijlociu (aproximativ anul 2000 a.C.). Această datare este susținută de 
cercetările arheologice care au arătat că civilizația Helladică timpurie a fost înlocuită de o alta cu 
caracteristici deosebite, fără ca totuși vechea civilizație să fi dispărut cu totul. În ceea ce privește 
patria primitivă a acestor indoeuropeni, cercetătorii nu au ajuns la un acord deplin. Teoria cea 
mai răspândită este aceea care plasează această patrie undeva la nordul Mării Negre, dar nu în 
proximitatea acesteia, deoarece limba greacă nu are un cuvânt propriu pentru noțiunea de 
«mare», folosind pentru această noțiune cuvântul preelenic thalassa. Noii veniți au coabitat cu 
populația anterioară. În urma acestei fuziuni etnice, care a durat probabil până către jumătatea 
secolului al XVI-lea a.C., a rezultat etnosul grec.”[2] 
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Teama de adevăr pare să definească ziua de 14 iulie ca și cum până acum nu ne-am confruntat 

cu situații care ar fi trebuit să valorifice adevărul pe care-l cunoaștem, nu ne-am întâlnit cu situații 

care să ne prezinte ca pe niște ființe victorioase. În consecință, elementul definitoriu al zilei de 14 

iulie pare să fie regretul și acesta va trebui să fie prezentat într-o lumină favorabilă, ca și cum nu mai 

are acea lumină falsă, ci o verticalitate absolut impresionantă. Nu este vorba despre verticalitate în 

demersurile zilei de 14 iulie, ci mai curând de resemnare. Luna se va afla în ziua de 13 spre 14 iulie 

într-o relație negativă cu Luna neagră și de-aici ne vin toate problemele. Dacă ar fi să ne petrecem 

momentul indicat prin activități concrete atunci am fi conștienți de ceea ce ne-ar provoca, ne-am 

aminti care au fost gândurile ce au activat la momentul respectiv pentru a putea, de-a lungul acestei 

zile, dar și în următoarele, până la finalul acestei decade, să înlăturăm această suspiciune a strălucirilor 

false. Am putea, în 

felul acesta, să 

adoptăm o 

verticalitate corectă, 

una aprobată de 

experiențele pe care 

le-am avut până 

acum. Nu se știe cine 

va putea să facă 

lucrul acesta, deși 

aceasta este soluția.  

Înainte ca 

Soarele să răsară, 

Luna se va afla într-

o relație bună cu 

Pluton și se pare că 

există ajutoare, adică 

impulsul acesta către soluționare, către a aprecia abundența și eficiența primește o direcție foarte 

bună, spre vindecare. Dacă de dimineață pornim cu gândurile gata așezate, dacă strălucirea aceasta 

pe care o gândim acum nu merge mai departe într-un mod foarte rapid atunci ne vom trezi în mijlocul 

zilei cu întârzieri perfect justificate, cu dovezi ale incompetenței pe care societatea ni le-a căutat, 

grupul de apartenența ni le-a găsit și ne sunt prezentate acum ca dovezi de iresponsabilitate. Mulți 

vor considera că schema aceasta devine evidentă prin calomnie, prin jigniri grave, tocmai pentru că 

această întârziere nu permite accesul individului la succes. Fără succesul de acum mulți vor considera 

că nu mai pot obține demnitatea pe care au căutat-o și pe care și-o doresc atât de mult. 

Totuși, 14 iulie ne aduce împlinirea unor unghiuri foarte frumoase, cele care ar trebui să 

creioneze vieții unui traseu nou. Persoana care este în continuare preocupată de evenimentele 

ipotetice ale trecutului, în special cele care au fost programate la începutul lunii mai, va privi ecuația 

astrală a zilei de 14 iulie ca fiind încărcată de duritate și de resentimente. Tot ceea ce li se întâmplă 

acum le frânează mobilitatea, dar le incită îndrăzneala și nu-i ajută să aleagă cu inima, ci prin mânie 

și tristețe. 

Apoi, spre finalul zilei, când Mercur din Leu se va afla într-o relație foarte bună cu Jupiter din 

Balanță, unghiul acesta pozitiv ar putea deveni o confirmare a faptului că au pierdut deja trenul 

succesului, că se află deja pe o altă filiera și nu mai trebuie să mai lucreze pentru succesul pe care și 

l-au dorit altădată. Lipsa de mobilitate din prima parte a zilei de 14 iulie se poate transforma într-o 

mare tristețe spre final. Toate lucrurile sunt pozitive în a doua parte a zilei de 14 iulie, dar fiecare 

individ va aprecia lucrul acesta în funcție de gradul de satisfacție. Nu contează dacă cei pe care-i are 

în preajmă sunt fericiți, contează dacă aceștia se străduiesc să-l facă pe el fericit. De aici și marea 

problemă a momentului. 

Dacă mobilitatea nu este îndreptată împotriva celui slab, dacă ne desprindem acum de 

conotațiile acestea agresive pe care opoziția Soare-Pluton o are în continuare activă pe cerul 

momentului, atunci am putea să privim aprecierile celorlalți, nu ca o calomnie, nu ca un obstacol în 
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calea progresului, ci ca o recomandare ca un sfat, ca o opinie pe care am putea să o observăm, să o 

analizăm și să o apreciem din punctul ei de vedere, adică din zona celui care o emite. Pentru că există 

multă energie pozitivă în ziua de 14 iulie nu trebuie decât să facem un efort minim pentru a trece 

dincolo de această presiune, de această certitudine a necunoașterii, pentru a vedea cât de simplu este 

să analizăm o situație din punctul de vedere al partenerului de dialog, al interlocutorului. Dacă ne 

vom implica să facem lucrul acesta, nu îl vom lăsa la voia întâmplării, tot ceea ce este rău și este 

programat pentru ziua de 14 iulie se poate topi miraculos. 

 
Gramaticul și medicul 
de George Coșbuc 
 
Odată îmi trimise un medic renumit 
Pe fiu-său la școală pe două luni, cu dorul 
Să fac din el gramatic și retor, căci feciorul 
Isteț era la vorbă și gând, un îndrăcit, 
Da-n lună cu piciorul. 
 
În școală eu, firește, voind să-l introduc 
În taină de gramatici, încep cu poezia; 
Iau versul Iliadei: Să-mi cânți, muză mânia, 
Căci ea pe mulți trimite la iad, apoi apuc 
Să-i spun ce-i prozodia. 
 
Deseară, când băiatul se duce la părinți, 
El spune ce-i prin școală și prinde să recite: 
Să-mi cânți, muză mânia, căci ea pe mulți trimite 
La iad; vestitul doctor a prins să criște-n dinți 
Ca cei scoși din sărite. 
 
Atâta i-a fost școala baiatului; de-atunci 
El n-a venit la mine, căci tată-său pesemne 
Ținea c-aceste versuri sunt oarecum nedemne 
De-un doctor; dar în fine dai versuri unor prunci 
Ca versul să-i îndemne. 
 
Trecură zile multe, și-odată mă-ntâlnesc 
Cu doctorul pe stradă; fățiș venind spre mine, 
El râde, mă salută, poftindu-mi bani și bine, 
Eu resalut, și dânsul cu glasul prietenesc 
Mi-a zis șoptind în fine: 
 
Mulțam de ostăneală! Tu vrei să-nveți pe fiu 
În ce mod se trimite la iad? Să plătesc taxă 
La școală? Dar acasă nu pot să-i dau eu praxă? 
Pe mulți trimit, amice, la iad! Deși nu știu 
Nici boabă de sintaxă! 

 

Ziua de 15 iulie este dominată de impulsul către vindecare. S-ar putea ca pentru multe 

persoane acest impuls către vindecare să vină prin recomandări, prin întâlniri, prin contacte, adică 

prin ceea ce își propun să depășească împotriva unui curs firesc al lucrurilor, împotriva unui plan sau 

împotriva a ceea ce și-au stabilit, fără judecată, cu ceva timp în urmă. 

Ecuația astrală a zilei de 15 iulie ne prezintă o nouă încercare. Raporturile sociale devin acum 

delicate pentru că Luna va intra în noaptea de 14 spre 15 iulie pe zodia Berbec și va incita dorința de 

afirmare și impulsivitatea, ne va îndemna să ne exprimam mult mai liber, fără să gândim prea mult, 

ceea ce va fi destul de periculos pentru demersurile viitoare. Asta înseamnă că momentul acesta ar 

putea să fie dominat de lipsa de profunzime, de neputința de a cerceta adevărul acolo unde este și de 
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a ne implica în legături care nu au perspectivă. Pentru a ne proteja de lucrurile rele programate în 

zona aceasta fără perspectivă, vom adopta o atitudine dură, ca și cum am pierdut pe nedrept într-o 

confruntare, ca și cum am fost deposedați de anumite bunuri materiale deși nu trebuia să se întâmple 

lucrul acesta. Dacă ne gândim că Luna, înainte să părăsească zodia Pești, s-a aflat într-o conjuncție 

cu Chiron, dacă nu pierdem din vedere că această dispunere astrală vizează combaterea egoismului 

și apropierea de faptele bune, de ceea ce reprezintă, la modul general, binele, atunci am putea foarte 

ușor să depășim toate aceste raporturi delicate și să nu transformăm ziua de 15 iulie într-una dominată 

de lipsa de profunzime sau de autoindulgență. Ceea ce cenzurăm în latura spirituală, limităm în zona 

psihică, ceea ce blocăm pe planul social blocăm în propria gândire, în propriile emoții. Vindecarea 

trebuie să parcurgă, astfel, procesul invers. De altfel, nu este foarte complicat de făcut lucrul acesta 

pentru o persoană care este familiarizată cu tehnicile de manipulare a energiei sau cu metodele de 

protecție. Dacă o astfel de persoană înclină pe 15 iulie mai mult către valorile materiale, către profituri 

ce ar putea veni din această zonă, înseamnă că toată atracția către reușită și progres spiritual este o 

iluzie. 

În a doua parte a zilei, când Luna trebuie să treacă prin careul cu Junon, ne dăm seama care 

sunt consecințele propriilor alegeri, cât de departe putem ajunge cu risipa, cu gândurile proaste, cu 

atitudinea necuviincioasă și, de asemenea, cât de departe putem ajunge gândind la fel de greșit precum 

am gândit la începutul lunii mai. Apare, astfel, o reeditare a conflictelor de atunci, complicații care ar 

putea acum să ne ducă către o zonă a bolii pe care să nu o putem soluționa până la finalul acestui an. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că ziua de 15 iulie pare să ne aducă un interes prea mare pentru 

dominare, deși schema aceasta trebuie să vorbească, practic, despre independență sau despre victoria 

unui om care și-a depășit o problemă, care și-a controlat un impuls, care și-a rezolvat o adicție. 

Acolo unde lucrul acestea nu intră pe făgașul normal, ziua devine obscură, complicată sau 

încărcată de o mare tristețe ca și cum lipsa de profunzime de acum devine un fel de anatema, de 

etichetă pe care nu o vom mai putea înlătura niciodată, indiferent ce am putea face până la finalul 

acestui an. În felul acesta, pot fi explicate conflictele zilei de 15 iulie având ca fundal nevoia de a 

vindeca o durere, de a rezolva o problemă conflictuală. 

Lucrul acesta care se consumă cu Luna pe zodia Berbec are, în viziunea noilor teorii ale 

astrologiei karmice, un impact teribil asupra gândirii progresiste. Conform acestor teorii elementele 

care evoluează din zodia Rac se îndreaptă către Berbec, adică au nevoie de un început, să reia ciclul. 

De aici înțelegem că schema zilei de 15 iulie, chiar și acolo unde aduce progres, vorbește omului 

despre lucrurile greșite pe care nu le va putea uita niciodată, ca și cum acestea au influențat decizia 

de a porni pe un drum, adică drumul la care se renunță acum pentru a o lua de la capăt. Dezamăgirea 

pare să fie o constantă și ea va fi în continuare activă, nu doar până la finalul acestei decade, ci chiar 

până la finalul acestui an. Dacă ea va fi raportată tot timpul la necesitatea de a evolua, de a ne vindeca, 

de a ne situa pe calea de mijloc atunci ea se va încadra în marile probleme ale destinului care se 

soluționează prin alte mecanisme și într-un interval de timp mult mai mare. 

 
„DUMINICA 
Sfânta Duminică e cea mai sfântă dintre toate, pentru că ziua ei e închinata lui Dumnezeu, 

odihnei și păcii. Și pentru că și lisus Hristos tot într-o duminică a înviat. Sfânta Duminică intră de 
dimineață la tot omul în casă. De aceea și Sfânta Duminică, bătrână, tare bună de altmintrelea, se 
supără tare rău când lucrezi în ziua ei sau faci lucruri rele și nepermise și dacă nu se dă respectul 
cuvenit ei. Ea e mama vânturilor și află toate de la fiii ei, iar unde vede că nu-i măturat și nu-i 
curat, nu intră. Duminica este mare păcat a lucra. Nu se scaldă copilul, pentru că atunci atât cât 
crește intr-o săptămână, dă înapoi. Florile nu se udă, că se usucă. Duminică nu se taie pasere, nici 
altfel de dobitoc, că pe urmă nu-ți merge bine [la] acele dobitoace. Dacă te lai, faci mătreața și 
pecingine. Dacă împletești, te tai. Cine taie, taie pe Dumnezeu. Să nu mături în fața Soarelui, că-i 
colbăieșli fața. Sa nu muncești, că-i a foc; dacă înjugi boii, faci a lup. Dacă o femeie grea coase 
duminica, copilul ce-l va naște va fi cu limba cusută. Dacă cioplești duminica, pe lumea cealaltă iți 
vor arde așchiile pe piept. 

Duminica dimineața nu e bine să dormi, tocmai atunci când este slujba la biserică, pentru că 
pe cealaltă lume dracii te vor apăsa cu o furcă pe piept și te vor pune pe jăratec de foc. Iar dacă 
dormi când trag clopotele la biserică, vor trece șerpii peste tine. 
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Cine se naște duminica va fi om vesel. Duminica e bine să se facă nunți și botezuri, că în 
cinstea Domnului se fac.”[6] 

 

Trigonul pe care Mercur îl are de împlinit cu Luna neagră ne arată că suntem într-o etapă în 

care suntem evaluați greșit sau îi evaluăm greșit pe ceilalți pentru că pierdem din vedere valori 

importante legate de armonie, echidistanță sau toleranță. Nu ni se va părea nimic normal în ceea ce 

este programat a se întâmpla în momentul acesta pentru că se discută prea mult despre eșec, despre 

ghinion, despre zdruncin sau despre ceea ce ar trebui să îi avantajeze pe oameni, dar nu se întâmplă. 

Viața are acum conotații foarte puternice pentru că apar discrepanțe, apar diferențe foarte mari între 

ceea ce ne-am propus la începutul acestei luni și ceea ce demonstrăm că putem împlini în momentul 

acesta. Cu alte cuvinte, ziua de 16 iulie este dominată de un zdruncin teribil ca și cum citim o poveste 

foarte tristă și, deși anticipăm finalul ei, am dori să se întâmple altceva, am dori ca un personaj să nu 

mai definească în poveste calitatea pe care o știm, ci să devină o victimă. La mult timp de la 

consumarea acestor evenimente, privind în urmă, această situație ni se va părea chiar bizară. 

Luna se află acum în opoziție cu Jupiter și schema aceasta aduce o criză în relații care ar putea 

foarte ușor să depășească o graniță a personalului, a intimității, să scoată conflictul din sufragerie și 

să îl prezinte la emisiunea de știri, în Piața Centrală sau să îl strige aiurea pe străzi. A zdruncina 

valorile acestea reprezintă o dovadă a faptului că natura inferioară este în continuare foarte puternică 

și că nu am evoluat trecând prin încercările programate de la începutul lunii iulie și până acum. 

Schema zilei de 16 iulie le vorbește oamenilor despre legămintele care ar putea să nu le 

respecte, despre traversarea unei perioade încercate când ar trebui să dea dovadă atât de viclenie, cât 

și de istețime, de rezistență în fața unei pierderi, dar și de capacitatea de a se revolta împotriva 

nedreptăților care au generat aceste pierderi. În consecință, 16 iulie pare să fie o zi care ne încearcă 

răbdarea și inteligența practică și nu ar trebui să fim prea surprinși în fața acestor situații pentru că 

ziua este dominată, în mare parte, de împlinirea fazei de Ultimul pătrar, fază a Lunii care atrage și 

planeta Marte în această ecuație și care generează conflicte în mod gratuit fără să existe o explicație 

în sensul acesta, fără drept de apel din partea celui care este nedreptățit. 

Este foarte posibil ca 16 iulie să accentueze această judecata aspră și să-i ducă pe oameni într-

un punct în care să nu mai aibă răbdare, să nu mai aștepte, să nu mai dea dovadă de inteligență practică 

pe motiv că nu mai dispun de resursele necesare. Ceea ce se înțelege din ecuația astrală a zilei de 16 

iulie se centrează pe o configurație numită aripi de pasăre care este atipică, adică accentuează senzația 

că dreptatea ilegală este mult mai importantă decât recunoașterea pierderilor privită ca o consecință 

a greșelilor mai vechi, ca o pedeapsă la erorile pe care le-am făcut cu bună știință cândva. Dacă am 

apela acum la inteligența practică, dacă colectivitatea nu ar avea de suferit pe motiv că acesta este un 

moment de analiză, de recunoaștere și de sinteză, atunci am reuși să vedem care sunt elementele 

originale care se pot impune în această zonă încordată. 

Desigur, dacă vorbim despre abuzurile acestei zile, despre minciunile construite foarte frumos 

sau despre răsturnări de situație care ar putea să ne prezinte pe noi ca pe niște personaje pozitive, deși 

nu suntem, nu înseamnă că momentul acesta este într-adevăr bazat pe zdruncini și pe vulgaritate. 

Impusul spre vulgaritate vine din frustrarea că nu am putut atinge țintele îndrăznețe, din suspiciunea 

cu care am înlocuit munca și disciplina, din minciuna pe care am preferat-o deși era foarte simplu să 

spunem adevărul. 

Pentru dimensiunea personală, acolo unde individul trebuie să dea socoteala celorlalți pentru 

ceea ce are de făcut, într-o zonă în care certitudinea este un element care cere explorare în permanență, 

elementele pozitive ale acestei zile se vor încadra perfect. Acestea duc spre adaptare și, în consecință, 

dezechilibrele sunt rezolvate foarte rapid, prin schimb de experiență sau prin acord, prin consens. 

Astfel, ceea ce întărește convingerea individului, duce spre obiectivitate, iar această obiectivitate îi 

va facilita omului simplu accesul la originalitate. 

 
„Contele de Provence, mai mic cu un an decât fratele său, Ludovic al XVI-lea, a făcut un joc 

periculos în timpul Revoluției Franceze și unul prudent în timpul domniei ulterioare a lui Napoleon. 
Inițial și-a exprimat sprijinul pentru reformă și i-a tratat cu dispreț pe nobilii care au părăsit 
Franța la izbucnirea Revoluției. Dar în iunie 1791 — când regele și familia sa au încercat să plece 
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din Franța — contele s-a salvat în exil. Fără să-și facă prea multe griji pentru soarta lui Ludovie, 
a Măriei Antoaneta și a copiilor lor, prizonieri la Paris, contele a lansat proclamații 
contrarevoluționare, a organizat acțiuni ale aristocraților refugiați și a cerut sprijinul celorlalte 
monarhii europene pentru înăbușirea Revoluției. După executarea regelui, a fost desemnat regent 
al nepotului său Ludovic Carol, pe care monarhiștii din exil l-au proclamat regele Ludovic al XVII-
lea. 

In timpul lui Napoleon, contele a rămas în exil și, în pofida jenei financiare, a refuzat să 
abandoneze pretențiile la tron sau să accepte o pensie din partea împăratului. A fost un joc de 
expectativă, care a dat roade o dată cu înfrângerea lui Napoleon în 1814. La 3 mai, contele de 
Provence, acum regele Ludovic al XVIII-lea, s-a întors în triumf la Paris.”[14] 

 

Pe ultimul segment al tranzitului sau prin zodia Berbec, Luna va trebui să treacă prin careul 

cu Marte, cel care trece acum pe ultimul segment al zodiei Rac și printr-o conjuncție cu Uranus. În 

felul acesta, este mai puțin important impactul pe care Luna din zodia Berbec îl are asupra acestui 

context, cât de importantă este activarea potențialului agresiv pe care Uranus, aflat într-o relație dură 

cu Soarele și cu Marte, îl 

deține.  

De altfel, schema 

aceasta a zilei de 17 iulie este 

definită de careul pe care 

Venus îl împlinește cu Neptun, 

dar, Luna, chiar de dimineață, 

va lăsa impresia reactivării 

unor obrăznicii, ca și cum lipsa 

de respect și indecența devin 

dintr-odată elemente etalon, 

norme de comportare în 

societate. Problema principală 

pe care o ridică această zi vine, 

cu precădere, din schema 

aceasta dominată de careul 

dintre Venus și Neptun. Se 

întâmpla lucrul acesta pentru că 

Venus și Neptun fac parte din 

aceeași schemă evolutivă, cea 

care permite progresul prin 

sentimente profunde. Din 

nefericire, sentimentele acestea 

profunde sunt simulate în 

profunzimea lor, sunt 

construite să apar așa, dar, în realitate, ele sunt altfel. Pentru a înțelege mult mai bine schema aceasta 

ar trebuit să tragem puțin cu ochiul la relația frumoasă pe care Venus și Jupiter o construiesc încă din 

această perioadă. Chiar dacă primordial pentru ziua de 17 iulie este careul lui Venus cu Neptun, adică 

deși în momentul acesta mult mai vii și mai clare sunt problemele de înțelegere și de acceptare a 

sentimentelor restrictive sau dure, putem înțelege că există un rost pentru care ni se întâmpla lucrul 

acesta, iar acesta pare să facă parte dintr-o formă de reglare a unor conturi, adică suntem pedepsiți 

pentru greșeli mai vechi pentru a nu el mai repeta. În momentul acesta nu se știe concret care sunt 

aceste greșeli, dar, după schema folosită de sinteza acestei decade am putea să ne gândim că acestea 

au fost scoase la lumina la începutul lunii mai când Marte s-a aflat într-o opoziție cu Luna neagră. 

Acum Venus, cea care nu se poate exprima pe măsura aspirațiilor sau dorințelor personale, este cea 

care se află în opoziție cu Luna neagră. Prin sentiment putem afla cum ne-am făcut singur de cap 

folosind dorințele ca pe niște arme, lovind în alții cu ele. Este adevărat, careul Venus-Neptun ne spune 
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că această conștientizare doare, însă nu doare mai tare decât au durut faptele rele îndreptate împotriva 

celorlalți la începutul lunii mai. 

 De aici înțelegem că dorințele absurde din trecut sunt frustrările de acum, ceea ce am cerut și 

nu s-a putut împlini s-a transformat acum în neșansă, în argument construit special pentru a nu crede 

în lucrurile bune sau a schimba structurile unor dorințe chiar dacă nu s-a confirmat încă, în totalitate, 

ineficiența lor. Cu alte cuvinte, reacțiile de acum sunt construite doar pe baza unor impresii personale 

și, poate, ar fi mult mai indicat să fim înțelepți, adică să ținem cont de părerile celorlalți pentru că 

lumea nu este coordonată după impresiile personale ale unora, ci totul se construiește din aproape în 

aproape, totul se consolidează pe baza schimbului de impresii și, obligatoriu, printr-un consens 

general. 

În momentul acesta consensul general lipsește și, avem șansa ca, prin trigonului Venus cu 

Jupiter, să înțelegem de ce se întâmplă lucrul acesta. Pe primul segment al zodiei Taur, Luna le 

vorbește acum oamenilor despre o necesitate urgentă. Din fericire, această formă de necesitate 

primește o sugestie din partea lui Junon  retrograd de pe Capricorn, adică avem acum nevoie de 

prietenii probate, de declarații clare care pot fi transpuse în realitate și prin fapte, nu rămân doar la 

stadiul de vorbe. Retrogradarea lui Junon arată că suntem acum dispuși să învățăm din greșelile 

trecutului, suntem capabili să acceptăm că experiențele celorlalți nu sunt atât de tragice și că ele ni se 

pot aplica sau putem extrage din ele ceva util care să nu poarte amprenta dramelor pe care le trăim în 

modul acesta pentru ca mai târziu să le respingem categoric. Astfel, sfaturile bune ale celorlalți devin 

direcții, cele care ar putea să-și atingă finalitatea spre sfârșitul lunii noiembrie. Nu putem fi însă atât 

de siguri că lucrurile acestea își vor atinge ținta pentru că această decadă nu va putea fi invocată de 

nicio altă perioadă pe care o vom trăi de acum încolo. Ea, de altfel, n-a fost invocată nici în prima 

jumătate a anului ceea ce înseamnă că zona aceasta pe care o parcurgem acum, dar și următoarea 

decadă, nu ne ajută prea mult în sensul cunoașterii, nici în sensul perspectivei. Ceea ce trăim acum, 

în această decadă, și ceea ce vom experimenta în decada următoare seamănă cumva cu ceea ce am 

trăit de-a lungul anului 2016, anul dihotomiilor periculoase, când nimic din ceea ce era evident nu 

trebuia urmat, ci a fost necesar să ne gândim de mai multe ori înainte să acționăm și, până la urmă, să 

acceptăm că primele impresii ne-au înșelat teribil, că nu ar fi fost corect să ne stabilim un plan de atac 

după aceste recomandări trasate la prima mână. Schema aceasta ne aduce aminte de haosul anului 

anterior și nu va fi deloc plăcut. Dacă am învățat ceva din anul anterior, impactul de acum nu va 

semăna cu impactul anului anterior, ci ne vom dovedi mai înțelepți sau măcar mai puternici. 

 
„FICAT  
Ficatul asigură metabolismul alimentelor, elimină excesele de proteine, de grăsimi și de 

zaharuri și purifică sângele de impurități. Este esențial pentru viață. Este recunoscut ca fiind sediul 
furiei și al criticii. Ficatul este legat de asemenea, de comportamentul meu și reprezintă ușurința 
mea de a mă adapta la evenimentele și la situațiile din viața mea. Emoțiile negative pe care le simt 
(ură. supărare, gelozie, invidie, agresivitate) afectează buna funcționare a ficatului. Ficatul meu 
are capacitatea de a acumula stresul și tensiunea interioară. Astfel, în ficat se depun sentimentele 
amare și Iritante care nu au fost exprimate sau rezolvate. De aceea, atunci când îmi curăț ficatul 
prin mijloace fiziologice (prin fitoterapie sau alte metode) sau energetice, mă simt mai calm și mai 
în contact ai mine însumi. Tulburările de la ficat îmi pot provoca chiar și depresie, aceasta fiind o 
formă de dezamăgire față de mine însumi. Pot simți în acel moment tristețe, slăbiciune, o stare de 
abandon. În general. Vreau să mă justific pentru sentimentul meu de culpabilitate și pentru starea 
mea de rău. Când ficatul meu este obturat, acesta afectează nivelul spiritual și Interior al 
conștiinței mele. Pot să îmi pierd calea sau direcția pe care trebuie să merg. Ficatul îmi dăruiește 
viața și în același timp îmi poate întreține frica de această viață. 

Accept să acționez astfel încât să îmi dăruiască viața. Îmi asum responsabilitatea pentru 
gândurile melc și pentru gesturile mele și aleg conștient să îmi concentrez atenția doar pe aspectele 
pozitive. Astfel voi dobândi un nou mod de a privi viața. Voi avea o deschidere mai mare și Iubirea 
va circula mal ușor în interiorul și în jurul meu.”[5] 

 

Pe 18 iulie Marte și Uranus se vor afla într-un careu și problematica pe care am dezbătut-o 

de-a lungul acestei decade atinge acum un vârf. Suntem puși la încercare, ne este testată răbdarea, 
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sârguința sau respectul pe care-l avem față de rezultatele muncii celorlalți. Pentru că Marte se află 

acum pe zodia Rac, problema aceasta a respectului va deveni una foarte importantă, adică oamenii 

vor fi foarte sensibili în fața celor care nu le acordă respectul cuvenit, care nu le tolerează problemele 

și nici nu le acceptă deficiențele. 

Din fericire, careul acesta între Marte și Uranus, care agită spiritele și le trezește oamenilor 

dorința de revoltă, fără să le ofere un scop în sensul acesta, este cumva temperat de trigonul Venus-

Jupiter. Acesta este momentul în care primim clar confirmarea faptului că vorbele sunt înșelătoare, 

promisiunile celor care insistă să fie crezuți sunt deșarte, iar fățărnicia va putea fi văzută mult mai 

ușor. Povestea zilei de 18 iulie este însă una frumoasă. Așa cum știm din copilărie, din basmele pe 

care l-am citit sau care ne-au fost citite de părinți sau de bunici, la reușită se ajunge prin încercări, iar 

aceste încercări sunt, ca în toate poveștile frumoase, în număr de trei. Cele trei încercări ale zilei de 

18 iulie sunt careul lui Marte cu Uranus, cel care se împlinește în dimineața zilei de 18 iulie, sextilul 

Lunii cu Neptun, care scoate în evidență probleme nerezolvate, tulburări de conștiință sau 

incertitudini prezentate frumos, atractiv și interesant, dar și careul Lunii la Mercur, semn de 

bulversare, de incertitudine și de deficiențe de limbaj. Toate acestea ar trebui să se regăsească într-o 

schemă a progresului și să se finalizeze cu un rezultat foarte bun, unul care să înnobileze calitățile 

personale și să sublinieze respectul, credința și loialitatea. Nu se știe dacă lucrurile acestea vor putea 

fi aplicate în masă, adică nu se știe dacă toți vor găsi puterea necesară pentru a trece dincolo de 

meschinării și a face o impresie buna. Cert este că pentru toată lumea schema aceasta este dominată 

de lupta pentru supremație sau de nevoia de a fi în fruntea unui grup. S-ar putea ca punctul cel mai 

înalt spre care tindem să aibă doar un echivalent personal, adică doar în proprii ochi să fim importanți, 

puternici inteligenți, nu doar pentru ceilalți. 

La tot pasul vor fi presărate tot felul de pericole și prin această relație negativă între Uranus 

și Marte pericolele țin de nesăbuință, de aroganță, de înfruntarea caracterului negativ al gândurilor 

personale sau de cizelarea propriei firi. Marte din Rac nu poate interveni cu o schemă pozitivă, nu are 

masculinitatea necesară, nu are curajul necesar pentru a face lucrul acesta și de aceea face apel la 

energiile celorlalte planete. Multe dintre cele pe care le invocă sunt, la rândul lor, implicate în 

conflicte personale. Asta înseamnă că momentul zilei de 18 iulie va scoate în evidență absența 

masculinității și o va face de râs. De altfel, nici acest aspect nu este atât de important, nici nu contează 

atât de mult cât contează respectul pe care-l avem față de rezultat. Marte nu doar că este puternic 

zdruncinat de impactul lui Uranus cu care face acum un unghi negativ, ci este încurajat de ordinea 

subtilă, de trigonul cu Chiron din Pești să se adapteze altor reguli, să caute modele bune, profesori 

bine pregătiți. Chiar dacă oamenii sunt sancționați în această lume, chiar dacă ei sunt umiliți și văd, 

prin ceea ce li se spune că sunt slabi, există o realitate subtilă care le spune că firele acestea ale 

destinului, prin noduri, prin încercări, pot oricând să transforme un învins într-un învingător. Este, de 

altfel, o impresie subiectivă, pentru că Marte în Rac nu se referă la ceea ce cunoaștem din învățătura 

ezoterică prin termenul „săraci cu duhul”, ci se referă la gol, la puținul ce apare într-o zona care a fost 

plină, activă, dinamică. Totuși, această interpretare subiectivă ne poate ajuta să ieșim dintr-un impas, 

să fim motivați pentru a nu privi în direcția celui care acuză și își și argumentează corect această 

acuzație, ci să privim către cel care se lauda fără să știe ce vorbește pentru a evita acest comportament. 

Deși, de regulă, schema aceasta nu este bună, acum ea împlinește rostul pe care trebuie să-l aibă, ca 

într-o celebră poveste, fata moșneagului, cea care nu are istețimea și viclenia pe care o are fata babei. 

Cei care nu au cunoscut bogăția modestiei, care nu au descoperit că în spatele modestiei se află o 

inteligență care nu poate fi încadrată nici în zona istețime și nici a vicleniei, ci este una pur practică, 

născută dintr-un bun-simț nativ, nu vor putea să înțeleagă de ce devierea de acum, care se bazează pe 

observarea răului, prefăcătoriei și lăcomiei, este atât de importantă și de folositoare. 

 
„ Trebuie să căutăm lumină, să ne concentrăm asupra ei, s-o bem, s-o mâncăm, s-o situăm 

deasupra tuturor fenomenelor pământului. De îndată ce aveți un moment liber, închideți ochii și 
vă concentrați asupra imaginii de lumină care pătrunde peste tot și aduce toate binecuvântările. 
Aveți de așteptat la dentist sau la gară; în loc să răsfoiți revistele presărate cu lucruri inutile sau 
stupide, gândiți-vă câteva minute la lumină. 
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 Când mergeți pe stradă, opriți-vă o clipă în fața unei vitrine, dând impresia că o priviți și 
concentrați-vă câteva secunde încercând să introduceți lumina în voi. Când veți  porni din nou, vă 
veți simți ușurat, purificat. Acest exercițiu este valabil în toate împrejurările fie că gătiți în 
bucătărie, că scrieți scrisori, că vă spălați, că vă îmbrăcați sau dezbrăcați, puteți timp de câteva 
secunde să vă imaginați această lumină în care se scaldă întreg universul. Unii clarvăzători o văd, 
cum toate creaturile, toate obiectele, chiar și pietrele se scaldă în lumină și emana această lumină. 

 Când meditam în liniște, lăsați la o parte toate preocupările voastre și concentrați-vă 
asupra luminii ca și cum salvarea voastră ar depinde de ea. Iată, gândiți că trăiți ultima clipă 
înainte de a părăsi pământul și că numai lumina vă poate salva și vă legați de ea. Lumina, nimic 
altceva nu trebuie să conteze. 

 Vă puteți imagina această lumină albă, incandescentă și atunci spuneți că și inițiații: "Sunt 
frântură din frântura Sufletului Incandescent." V-o puteți imagina violetă, albastră, verde, 
galbenă, portocalie sau roșie. Dar este mai bine să fie albă, fiindcă lumina albă le reunește pe toate 
celelalte. 

 În această lumină albă aveți întreaga putere a violetului, pacea și adevărul albastrului, 
bogăția și tinerețea verdelui, înțelepciunea și cunoașterea galbenului, sănătatea, vigoarea, 
vitalitatea portocaliului, forța, activitatea și dinamismul rosului. Dar mai întâi trebuie să fie albă. 

 Când veți reuși să vă concentrați asupra luminii, să o simțiți că pe un ocean care vibrează, 
palpita, freamătă, unde totul este pace, fericire, bucurie, veți începe să simțiți că acesta lumina este 
și parfum și muzica - acea muzică cosmică numită muzică sferelor- cântarea a tot ce există în 
univers. 

Nu există o lucrare mai demnă, mai glorioasă, mai puternică, cum este lucrul cu lumina; 
dacă vreți într-adevăr să faceți ceva măreț, nobil, nu este decât aceasta.”[9] 

 

Pe 19 iunie avem nevoie de progres. Mercur se află acum într-o relație foarte bună cu Saturn 

și obținem progres pe lucrurile complicate pe care le-am experimentat până acum. S-ar putea ca 

presiunea aceasta pe care o traversăm acum să fie puțin cam mare și puterea cu care intrăm în contact 

să nu fie recunoscută din prima secundă. Avem însă puterea să învățăm acum cum trebuie folosită 

forța, care sunt prerogativele pe care trebuie să ni le însușim și unde anume trebuie să acceptăm ca 

sarcinile suplimentare să fie transferate din partea adversarului. În felul acesta, descoperim că 19 iulie 

este o zi foarte complicată, dureroasă și încărcată de o mare presiune. 

Teamă și incertitudine vor coabita acum cu voioșie și cu experiența absolut necesară unui om 

matur care vrea să lase în urma sa ceva important. Contextul astral de acum, în afara acestei direcții, 

cea care cere progresul, nu ne constrânge să procedăm într-un anumit fel. Ne ajută să vedem ce se 

întâmplă în curtea vecinului, să vedem dacă are o capră și dacă îi este bolnavă, dacă va muri în curând, 

dacă are iezi sau dacă acesta nu cumva aceste personaj, pentru a face această sintagmă mai celebră 

decât este, nu a furat o capră de la un alt vecin pentru a ieși din anonimat. Prin acest exemplu deducem 

că schema astrală a zilei de 19 iulie ne îndeamnă să fim interesați de imagine pe care o avem în 

societate și dacă conștientizăm că ne lipsește ceva atunci să intervenim și să facem mai mult, să 

atragem atenția celorlalți asupra unor lucrurilor pe care le considerăm foarte importante și aceste 

persoane să nu aibă de ales decât să le vadă. 

De altfel, noaptea de 18 spre 19 iulie aduce și împlinirea careului pe care Luna trebuie să îl 

formeze cu Axa Dragonului. Avem acum și confirmarea unor lucruri rele pe care le-am observat în 

zilele anterioare și care fac trimitere cu precădere la ceea ce s-a consumat pe începutul lunii mai. Grija 

cea mare a momentului vine din faptul că acesta s-ar putea să nu fie doar cu titlul informativ, s-ar 

putea să nu vină spre noi doar cu această calitate de informații, ci să ne arate că au o perspectivă mult 

mai mare, cea care ar putea să ajungă până la finalul lunii noiembrie. 

Foarte activi vor fi cei care vor dori cu orice preț să demonstreze opusul a ceea ce au declarat, 

a ceea ce este evident față de comunitate, a ceea ce poartă amprenta personală. Nu este important că 

vor să facă lucrul acesta, ci important este că pentru orice rezultat pe care vrem să-l obținem astăzi 

trebuie să dovedim o anume disciplină de lucru, o educație pe formare sau pe muncă în așa fel încât 

să nu fie nevoie, pe viitor, nici în lunile următoare, dar nici pe finalul lunii noiembrie, spre care se 

îndreaptă sinteza pentru înțelegere, emoții și cunoaștere, să facem compromisuri. 
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Compromisurile de acum sunt delicate, cu atât mai mult cu cât Luna, imediat ce se încheie 

dimineața zilei de 19 iulie, va intra pe zodia Gemeni și va aduce alte instrumente de lucru decât când 

se afla pe Taur și când aceste compromisuri au prins viață. 

Cântărind lucrurile într-un mod obiectiv, oamenii ar putea în fața acestor simplificări 

interesante, combinate cu atracția către disciplină, dar pe modelele mai vechi, nu pe cele care pot fi 

însușite acum, să obțină un avantaj foarte important, unii în ochii celorlalți. Cu alte cuvinte, momentul 

zilei de 19 iulie nu este atât de important pentru comunitate, pentru demnitatea personală, cât de 

important este pentru a obține respectul cuiva din preajmă. Acest respect, dacă este declarat acum, 

dacă este explicat ori pus în cuvinte, nu va putea fi șters prea ușor pentru că vine din educația de a 

observa, din interesul de a găsi la omul din preajmă valori puternice pentru a simțit că trăim într-o 

lume matură, nu printre nebuni. Drama acestei zile va fi însă foarte vizibilă și cu greu va putea fi 

ștearsă din minte, cel puțin până la finalul acestei luni. 

 
Ruga spiritistului 
  de I.L.Caragiale 
 
Tu, spirit coborât din cer, 
Înalță al meu suflet, 
Să-mpodobesc c-un adevăr 
Macabrul meu resuflet; 
 
Să mă despart din timpul meu 
Și, spirit, să fiu altul, 
Și să mă văz râzând mereu, 
Râzând din tot înaltul. 
 
Cel lut, acum nensuflețit, 
Rămas fără de limbă, 
să-l văz un chip de om pocit 
Ce viermii-l rod și-l schimbă. 
 
Atâtea patimi l-au izbit, 
Că-n lumea toată nu e 
Un altul mai nefericit, 
Un Christ bătut în cuie. 
 
Deși trecu el viața lui 
În veselii și glume, 
În istorie totuș nu-i 
Mai tristă pildă-n lume. 
Ș-acuma tremur d-un fior, 
Căci parcă îl contemplu 
Cum stă, pierdut și rugător, 
În spiritistul templu. 
 
O! vezi-l, spirite suprem, 
În patima-i deșartă, 
Deși e lutul un blestem, 
Dar spiritul îl iartă. 
Pe veci remâne pur încai 
Oriunde el va trece: 
În față-i limba-i fără grai 
Și istoria-i rece! 
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20 iulie împlinește ultimul mare eveniment programat pentru această lună, intrarea lui Marte 

pe zodia Leu. Acum Luna se află pe zodia Gemeni și schema aceasta a mândriei sau a orgoliului va 

putea fi tolerată mult mai ușor. Din nefericire Luna, abia intrată pe zodia Gemeni, se și implică în 

revendicări, are atitudine și mesajul pe care vrea să-l lanseze celorlalți trebuie ascultat de toată lumea, 

inclusiv de cei bolnavi sau de cei care până acum s-au luptat, s-au bătut și sunt plin de răni (Venus cu 

Luna neagră și cu Saturn ce formează opoziții de ceva vreme, au produs aceste efecte). 

Trecerea planetei Marte din zodia Rac pe zodia Leu se va produce în a doua parte a zilei, și 

ea subliniază că vremurile acestea dominate de profunzime, durerile acestea care ne îndemnau să ne 

mai gândim o dată înainte să luăm o decizie, rănile acestea care ne opreau în a acționa și a provoca 

celorlalți cu mare ușurință suferință, s-au încheiat. De altfel, până când să se producă acest eveniment, 

Luna de pe zodia Gemeni va trece prin careul cu Neptun când încă va fi în fereastra opoziției cu 

Saturn, adică va activa un careu în T pe semne mobile cu Neptun planetă focar. De această dată nu se 

va putea face o diferență foarte clară între tranzitul lui Marte de pe finalul zodiei Rac, chiar dacă s-a 

aflat pe gradul anaretic (pe ultimul grad), și primele minute din tranzitul său prin zodia Leu, pentru 

că Neptun lansează mesaje confuze asupra acestei scheme. Ceea ce se intersectează cu viața proprie 

pare insurmontabil, de o mare subtilitate, dar care, la prima vedere, poartă haina grandomaniei și a 

sfidării bunului celuilalt. În plus, tulburarea care vine din emoțiile sărace, din puținul material, din 

grija că risipa a lăsat semne adânci pe corpul social, ne duce cu gândul la nereușitele, la schimbări 

radicale, la furtuni, la amplificarea pericolului și de aici, pe zona personală, oamenii ar putea să se 

apropie mult prea periculos de comoditate, de viciu, de stupefiante, de alte substanțe care creează 

dependență sau de zăpăceala care ar putea deveni un drog al minții.   

Dar lucrurile nu sunt atât de simple precum par. Imediat ce Marte a intrat pe zodia Leu, semn 

de mândrie, de creștere a stimei de sine, de impuls către competiție și către lux, Venus din Gemeni 

își va atinge opoziția perfectă cu Luna neagră. Gândurile acestea de supremație nu vor putea fi 

susținute de emoții pozitive, de o disciplină 

afectivă adecvată, ci vor deveni o 

contragreutate față de sentimentul acut de 

abandon pe care îl vom experimenta acum. 

Cu cât mai mare va fi impresia că avem în 

jurul nostru mai mulți trădători, cu atât mai 

mult ne vom simți încurajați să ne lăudăm, să 

ne prezentăm fals față de comunitate, să fim 

impulsivi la adresa celor slabi și temători în 

fața celor puternici, să adoptăm o atitudine de 

infatuare atunci când este nevoie de umilință 

și modestie. 

În realitate, din combinația acestor 

două elemente se deschide o idee peste care 

nu este bine să trecem. Obstacolul este acum 

exagerat, nu doar pentru că ne lipsește 

judecata potrivită, ci pentru că ne folosim o 

mare parte din energie pentru a ne ascunde 

erorile personale. Dacă tot sunt erori, atunci 

așa să rămână, iar viitorul să fie construit din 

lucrurile bune care au mai rămas. Din nefericire, aceste erori au o greutate mult prea mare și captează 

și energia bună transformând-o în energie rea. Vom vedea, până la finalul acestei luni, dacă nu cumva, 

după ce Venus va ieși din fereastra opoziției cu Luna neagră, schema aceasta a mândriei nu are și 

conotații pozitive. Deocamdată iese la lumină doar această dorință de răzbunare și prin sfidare, 

mândrie, vanitate sau infatuare toate proiectele bune se opresc, se frânează, trec într-un con întunecat. 

Este adevărat, toate lucrurile acestea au drept motivație nevoia de a trăi o viață mai bună, însă 

totul este dominat de un subiectivism ciudat, mult prea ciudat pentru ca problemele acestea personale 
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să fie ascultate și rezolvate de comunitate. Opoziția Lunii cu Saturn retrograd, ca un ultim aspect al 

zilei de 20 iulie, accentuează această senzație de abandon și îi îndeamnă pe oameni să se ascundă unii 

de ceilalți, fiecare să caute compania celui pe care-l consideră mai slab pentru a nu-l solicita sau 

pentru a nu i se vedea golurile imense pe care le are în momentul acesta. Totuși, nu ar trebui să privim 

schema zilei de 20 iulie într-un mod atât de dramatic. Există și forțe bune care activează acum și ele 

se bazează foarte mult pe conștientizarea impulsului de preamărire, de laudă de sine, de teamă în fața 

propriilor greșeli. Știm, cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală, observă și înțeleg foarte bine lucrurile acestea. Ei vor fi cei care vor putea, deși intrarea lui 

Marte pe Leu nu le este pe plac, să găsească un rost bun din toate lucrurile acestea. Dacă au în spate 

experiențe pozitive, dacă au modele foarte clare de energie pozitivă, de modestie și de disciplină 

atunci vor putea să depășească cu bine tranzitul lui Marte prin Leu și până pe 5 septembrie, când 

Marte va intra în Fecioară, să rămână integri. 

 
“Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul. În timpul în care maica sa l-a născut, tatăl lui a văzut niște 
bărbați îmbrăcați în haine albe vorbind cu pruncul și învălindu-l pre el cu foc. Ei îi băgau văpaie 
de foc în gură ca să mănânce. Aceasta văzând-o tatăl său și spăimântându-se s-a dus la Ierusalim 
și a spus preoților vedenia aceea. 
Unul din acei preoți, bărbat mai inainte văzător, i-a zis: “Omule, nu te teme de vedenia aceea 
pentru pruncul tău; dar să știi că pruncul acela va fi locaș al luminii Darului lui Dumnezeu și 
cuvântul lui va fi ca focul de puternic și de lucrător. Râvna lui către Domnul și viața lui fiind bine 
plăcută lui Dumnezeu, va judeca pre Israil cu sabie și cu foc" (...). 
Văzând pre împărat că nu asculta sfătuirile lui, sfântul prooroc Ilie a adăugat și fapte pe lângă 
cuvinte, pedepsind pre protivnicul lui Dumnezeu și pre popoarele lui, și a zis: “Viu este Dumnezeul 
puterilor, Dumnezeul lui Israil, dinaintea căruia eu stau, că nu va fi în anii aceștia rouă și ploaie 
din cer pre pământ, decât numai prin cuvântul gurii mele!” îndată cu cuvântul proorocului s-a 
încuiat cerul și s-a făcut secetă: aci dupre cuvântul lui nici o picătură de ploaie sau de rouă n-a 
picat de sus pre pământ. 

Când s-a apropiat vremea în care voia Domnul să ia pe Ilie la sine viu cu trupul. Ilie și Elisei 
mergeau la cetatea Betel. Când amândoi sfinții prooroci au mers la Iordan. Ilie a luat cojocul său 
și  învârtindu-l a lovit apa cu dânsul și s-a despărțit în două apoi au trecut amândoi ca pe uscat. 
Pe când mergeau ei și grăiau deodată s-a arătat între amândoi un car de foc și Ilie s-a luat spre 
cer. Atunci a căzut de sus cojocul lui Ilie, lăsat peste dânsul și, luându-l, a stat pe țărmurile 
Iordanului; deci, despărțind cu el apa ca și Ilie, a trecut pe uscat și astfel s-a făcut moștenitorul 
darului care lucra în învățătorul lui (Viețile sfinților. XI. pp. 984-985. 989. 1014. 1015-1017).”[15] 

 

Cea de-a doua decadă a lunii iulie împlinește o etapă de conștientizare, de frică, de depășire a 

obstacolelor personale dominate de grija că nu 

avem calitățile necesare pentru a împlinii încă o 

etapă sau că nu suntem ajutați de contextul social 

care cere individului performanță. Nu trebuie să 

uităm că sintezele au fost făcute prin deplasări, prin 

dinamică și prin experimentarea supremație. Dacă 

pe zodia Rac ideea de supremație, prin Marte, a 

însemnat strivirea Eului în fața adversarului, din 20 

iulie când Marte va intra pe zodia Leu această 

supremație va fi vizibilă prin sfidarea inferiorității 

celuilalt, prin lauda de sine, atitudine care va 

provoca o mare indignare. Dar nu acesta este însă 

elementul definitoriu al acestei decade, nu pe acesta 

îl vom regăsi din plin în decada următoare, ci faptul 

că am lucrat de-a lungul acestei perioade pentru a 

ne acumula suficient de multe rezerve încât forma 

abuzivă a stimei de sine, vanitatea și aroganța ce 

vine din poziționarea lui Marte pe Leu să rămână în statutul teatralizării, adică să se concretizeze doar 
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prin jocuri de rol, nu prin agresarea realității. Vom vedea, lucrul acesta va fi vizibil și în decada 

următoare. Ceea ce trăim, însă, acum va rămâne aici, dar rezultatele ar putea fi integrate în schemele 

viitoare în virtutea inerției sau prin accesarea memoriei individuale. Nu există un mecanism astral 

care să extragă experiențele de acum independent de voința individului. Asta nu înseamnă că dacă ne 

lăsăm în voia lipsei de control și în voia vanității vom fi exonerați de orice răspundere doar pentru că 

aceste sunt susținute astral. Pentru ca lucrurile să meargă bine avem nevoie ca l-a finalul acestei 

decade să știm că avem un depozit moral foarte solid. 

 

Decada a III-a  (21 – 31 iulie 2017) 
Complicații materiale. Traseul este încurcat. Tensiune cauzată 

de o răzgândire. Severitate. O bucurie este știrbită. 
 

DECADA NR. 21  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   17 11-20 iunie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 14 11-20 mai 

 

Accident ce ar putea să fie evitat. Neatenția duce la consecințe grave. Interes pentru munca 

grea. Neprevăzutul sperie. Evenimente ce nu pot fi anticipate creează dificultăți. Rezervă. Restricții. 

Separare de o persoană care a promis un ajutor. Cuvinte răutăcioase. Se abstractizează prea mult. 

Studiul steril. Bunăstare este confundată cu avariția. Încercare grea. Nevoie de a demonstra. Se caută 

o soluție. Gândurile nu sunt atât de periculoase pe cât ni se spune. Indulgenta este analizată greșit. 

Se ia o decizie foarte mare. Disciplina ne scoate din orice încurcătură. Gândul cel bun ne scoate din 

furtună. Trecere pe un plan superior. Se invocă motive care nu sunt reale. Se fac planuri ciudate 

pentru un viitor apropiat. Experiențele celorlalți nu mai sunt importante. Evenimentele au o notă 

tristă. Nesiguranța strecoară îndoială în orice. Mare putere de influență. Prietenia este bună la toate. 

Regresie. Condiția se modifică după starea sufletească. Tristețe. Istoria personală nu ajută. 

Agresivitate gratuită. Se discută despre o sancțiune. Incompetență. Eforturi neobișnuite. Impulsuri. 

Necazuri provocate de sentimente neclare. Greșelile celor slabi sunt exagerate. Rătăcire. Șansa 

trebuie să vină repede, altfel nu este băgată în seamă. Dorințe ciudate. Nemulțumire ridicată la rang 

de regulă. Discuții sterile. Apar corelații noi. Se anulează un eveniment rău. Viața dezordonată 

vorbește acum mai mult despre pericole. Obligații noi. Criză socială. Atenția este deficitara. Faptele 

nu mai sunt suficiente, este nevoie și de o explicație. Modificarea activității sau a locului de muncă. 

Plăceri ciudate. Pierderea sperie. Luxul reprezintă o opțiune. Restituire. Recunoașterea unui drept. 

Profunzime prin calcule, metodă, muncă. Subiectivitate. Se fac pariuri. Se ignoră o recomandare 

sau un avertisment. Cunoștințele dobândite sunt importante. Revizuire importantă a vieții personale. 

Puținul trebuie obținut cu mare greutate. Severitate. Circumstanțe atenuante pentru elementele 

incomplete. Se dorește acumularea de informații noi. Cerințele sunt schimbate. Se demolează un 

edificiu. Virtuțile sunt încercate. Se găsesc soluții miraculoase. Corpul este la fel de important ca 

sufletul. Acțiunile sociale salvează. Adâncime în percepție. Intuiție spectaculoasă. Ceea ce este 

senzațional nu mai distruge. Atracție către ceea ce este rafinat, artistic. Se evită acțiunile necinstite. 

Viața este mult mai frumoasă decât pare. Fapte făcute cu demnitate. Ceea ce se prăbușește nu era 

folositor. Respect față de munca celuilalt. Emoțiile sunt revizuite. Ceea ce este aparent poate fi și 

revoluționar. Raporturile sociale se bazează pe ambiție sau o susținere reciprocă. Tensiunea este 

sublimată. Muncă asiduă. Aventură. Nevoie de seducție în muncă. Valorificarea momentului 

prezent. Se profită de bunăvoința altora. Lipsa de coerență este pusă pe seama celuilalt. Judecată 

prea aspră. Procedeu aplicat în mare grabă. Ceea ce este exterior este și corect. Plăcerile nu sunt 
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înțelese. Slăbiciunile celorlalți au statut de problemă. Se acumulează prea mult pentru nimic. 

Disperare. Închisoare. Mobilizarea trebuie să fie favorabilă și plăcută. Exteriorul reflectă interiorul. 

Orice frustrare lezează o relație. Nevoie de progres. Asocierile sunt zdruncinate. Pedeapsa vine 

printr-o amenințare. Fapte aberante. Viziunea este colorată. Blocajul social nu are soluție. 

Problemele sunt înțepenite. Oamenii bravează. Dezordine. Grijă față de ceea ce nu înțelegem. Se 

discută despre iubire, dar nu poate fi pusă în aplicare. Ciudățenii. Problemele personale nu seamănă 

cu ale celorlalți. Grupul trebuie să dea socoteală individului. Interes față de bunurile celorlalți. Se 

face un salt prin dialog frumos. Fantezii constructive. Inspirație. Vorbele simple sunt cele mai 

importante. Se cere reducerea tensiunilor. Conflictul nu are nevoie de intensitate. Prietenii se 

schimbă. Faptele rele se reîntorc. Este nevoie de reconciliere. Educația ne scoate din orice 

încurcătură. Elementele concrete se ascund. Obiectivele minore par cele mai importante. Se face un 

compromis. 

 

A treia decada lunii iulie face front comun ceea ce am văzut de parcurs în decada a doua 

acestei luni, de această dată fără a trece prin conjuncturi majore, ci unghiurile care se împlinesc între 

planetele individuale și cele colective trebuie să țină locul marilor episoade personale, trebuie să arate 

etapele următoare într-un traseu clar și să țină pe umerii lor realizările ce au fost comportate până 

acum. Așa după cum se poate constata este destul de greu ca direcția aceasta să prindă contur, să fie 

definitorie pentru ceea ce vom face de-acum încolo, în mare parte, tocmai pentru că nu există o 

susținere socială, ci trebuie creată din aproape în aproape, inventată s-au construită, adică ar trebui să 

ne așteptăm la complicații materiale, dar nu majore, ci mici, care vor face un zgomot obositor și vor 

știrbi din bucuriile momentului. 

Tocmai pentru că nu există o condiționare majoră în sensul acesta, cei care lucrează cu energia 

sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor privi schema de față ca pe o invitație 

la a răsturna ordinea, la a preschimba lucrurile, la a inversa direcțiile, pentru a le valorifica pe cele 

superioare sau puternice. S-ar putea ca lucrul acesta să se întâmple cu severitate pentru că țintește 

pentru a îndrepta atenția către ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii iunie, când Neptun și-a inițiat 

mersul său retrograd. Puterea de atunci nu va putea fi reeditată acum și, pentru că decada aceasta nu 

va fi invocată în lunile care au mai rămas din acest an, nu se va face trimitere la momentul acesta în 

mod special, aceste persoane vor resimți un mare efort atunci când trebuie să delimiteze etapele 

următoare ale unor demersuri foarte bune, dar nu către o stagnare, nu către o conservare, ci mai curând 

către o deplasare lentă tocmai pentru că se face în totalitate cu efort propriu, fără susținerea 

comunității, a grupării de apartenența, fără să existe o atracție naturală, astrală pentru îndeplinirea 

rapidă a acestor etape. De aici mare greutate a acestei decade. Totuși, nu trebuie să luăm totul în foarte 

tragic pentru că luna iulie, așa cum se indica și la începutul prezentării acestei luni, este una de 

legătură între acumulările din prima jumătate a anului și demonstrațiile de forță pe care le vom face 

începând cu luna august, deci și această etapă este importantă. 

 

Prima zi a acestei decade  ne plasează pe linia careului dintre Soare și Uranus, unghiuri despre 

care știm că ne sperie cu faptul că evenimentele în care ne implicăm nu au nicio perspectivă, nu pot 

să se apropie de o finalitate bună, nu susțin interesul pentru muncă, ordine și disciplină, ci 

interacționează cu forțe care slăbesc rezistența și frânează accesul la soluții. Luna se află acum pe 

final de tranzit prin zodia Gemeni și poate să medieze tendința Nodurilor, deci să vină cu o soluție 

pentru etapele următoare. Deoarece decada aceasta nu ne oferă o perspectivă prea mare, etapele 

următoare sunt, de asemenea, mici, adică ele vor fi urmărite doar în această decadă, doar de la o zi la 

alta. 

Cu toate că foarte aproape de mijlocul zilei Luna își va schimba zodia și, spre seară, va împlinii 

opoziție cu Junon, singurul unghi rezervat acestei zile cu Luna pe zodia Rac, până când să-și schimbe 

semnul participă la un adevărat fenomen astral împreună cu Soarele declanșând ceea ce indicam în 

prezentare generală a acestei decade - o suită de fapte mici care trebuie să țină locul faptelor mari. 

Atracția către lucrurile majore, către marile biografii, către marile edificii pe care ființă remarcabilă 

le-au construit și cu ajutorul comunității sau printr-o presiune venită de pe zona publică, devine 
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prioritară. Cu toate că aceasta, este ziua când începem să ne construim imaginea unor ființe realizate, 

dar ne afișăm față de comunitate prin lucruri mici, nu prin lucruri mari, de asemenea, este și ziua când 

ne raportăm la exemple specifice, urmărim să ne însușim modele care nu ni se potrivesc. Acesta este, 

practic, impulsul către autodistrugere și decădere, semnalul negativ pe care îl lansăm celorlalți și care 

va veni în cascadă până la finalul acestei luni cu tot felul de impresii, una mai proastă decât cealaltă. 

Primul semn că ne aflăm în dizarmonie este separarea a două persoane. Pentru că trăim cu implicare 

careul Soare-Uranus vom avea senzația de eliberare de o mare presiune, de desprindere de solicitările 

ce ar putea veni din partea acestei persoane sau din partea conjuncturilor în care aceste persoane se 

integrează. 

Eliberarea de această presiune va coabita cu convingerea că am făcut cel mai bun lucru, că 

separarea de această persoană este, de fapt, o dorință împlinită, un ajutor pe care l-am primit din partea 

cerului, iar agresiunile comunității o creație mentală, o autosugestie, o impresie extrem de subiectivă 

care nu are de-a face cu realitatea. Există o presiune socială care poate favoriza acum genul acesta de 

separare. Suntem atât de mult preocupați să construim lucruri mici care să înlocuiască lucrurile mari 

încât uităm că lucrurile mari chiar există, semnele acestea de susținere socială sau divină sunt încă 

vii, nu lipsesc din aceste conjuncturi, activează în virtutea inerției, doar că, pe moment, nu au de 

împlinit etape de sine stătătoare. De altfel, nu ar trebui să disperăm, nu este un motiv de tristețe sau 

de dezamăgire, pentru că avem nevoie din când în când să mai facem și lucruri de unii singuri, avem 

nevoie să vedem cât de dure sunt aceste situații, ce fel sunt cu adevărat oamenii care ar putea pe viitor 

să ne ajute, cât de nechibzuite sunt aceste despărțiri doar pentru că nu putem suporta din partea 

celorlalți și defectele. 

Tot în dimineața acestei zile Soarele se va afla într-un trigon cu Chiron și avem speranța că 

aceste elemente mici în care ne implicăm, bucuriile acestea mărunte care trebuie să țină loc și de bun-

simț, și de caracter, și de disciplină, dar și de ambiție, care trebuie să sugereze că nu suntem 

concediați, că facem în continuare parte dintr-o urzeală de forțe astrale fertile, mai adaugă un element 

la cele existente deja: nevoia de sănătate. Această nevoie de sănătate, tocmai pentru că este susținută 

de opoziția Soarelui pe zodia Rac face trimitere la efort, la repetarea unor operații, la hărnicie, la ceea 

ce am făcut depășind o limită a rezistenței. Poate fi momentul în care să ne stabilim un program de 

lucru diferit de cel pe care l-am avut până acum, să ne propunem să alergăm 5 km în fiecare zi, să 

facem mișcare, să citim cel puțin 30 de pagini în fiecare zi, să contribuim la bunăstarea pe care o 

avem cu alte elemente pe care să le acumulăm din aproape în aproape pentru o perioadă pe care o 

delimităm acum. Vor exista și forțe contrare, care, mai mult din răutate, ne vor aminti că lucrurile 

acestea sunt fără finalitate. Noi știm că aceasta este deviza decadei de față, dar știm și că asta nu 

înseamnă că trebuie să privim totul cu pasivitate. Poate nu contează atât de mult ceea ce vom face, 

dar contează enorm că facem. 

 
„În timpul războiului, pentru a proteja geamurile de vibrațiile exploziilor violente, care ar fi 

putut să le facă țăndări, oamenii lipeau pe ele benzi de hârtie care neutralizau vibrațiile. Să 
transpunem acest fenomen în viața interioară: se întâmplă să fim supuși atacurilor gândurilor și 
sentimentelor negative, care se manifestă ca niște bombardamente riscând să spargă “geamurile”. 
Ei bine, dacă lipiți benzi de hârtie, adică dacă păstrați în inima voastră imaginea unui Sfânt, a 
unui Profet sau a lui Hristos, pe care să vă concentrați, deoarece o venerați, deoarece o iubiți, 
această imagine se opune tuturor vibrațiilor haotice și astfel rezistați.  

 În creștinism au existat, dintotdeauna, mistici care au contemplat și au adorat 
chipul lui Hristos, considerându-l un talisman destul de puternic pentru a-i lumina și a-i păzi de 
orice rău. Dacă vreți, într-adevăr, să posedați un talisman, alegeți chipul unei ființe pure, 
luminoase, drepte, înțelepte, al unui adevărat Fiu al Domnului sau a unei adevărate Fiice a 
Domnului, și contemplați-l îndelung în fiecare zi încercând să vă identificați cu el.”[10] 

 

Soarele astăzi își încheie tranzitul său prin zodia Rac urmând ca, spre seară, să intre în zodia 

Leu, nu înainte ca Mercur să definitiveze și el conjuncția cu Capul Dragonului pe care o știm activă 

încă din decada anterioară. Acesta este un alt element important care face o legătură interesantă între 

aceste două decade ale lunii iulie. În primul rând, conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului arată 
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că avem o concepție foarte bună despre sine, despre destinul personal, despre mijloacele pe care le 

folosim pentru a obține ceea ce ne dorim în momentul acesta. Apoi, pentru că Neptun din zodia Pești 

nu mai poate avea o influență prea mare, tocmai pentru că este retrograd și împlinește cu Luna un 

trigon în ziua în care Mercur este mai puternic datorită Capului Dragonului. Un Neptun slăbit nu va 

putea susține impactul social al demersurilor individuale. De altfel, și această zi confirmă ceea ce știm 

că avem de parcurs acum, în această decadă, și această relație interesantă, indirectă, între Neptun și 

Mercur arată că traseul spre reușită nu este cel pe care-l credem și de aceea este nevoie să facem 

anumite ajustări. Prin conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului ajustările trebuie să împlinească 

ambiții personale, trebuie să fructifice și o răzbunare, trebuie să ofere celui puternic certitudinea că 

adversarii săi suferă din cauza asta.   

Nu este o poziție prea bună, nu este un element cu care să ne mândrim, nu este nici măcar o 

perioadă în care am putea să ne ajutăm între noi pentru a depăși aceste obstacole, ci este pur și simplu 

o secvență în care o criză de personalitate nu ne duce acolo unde credem, nu este ceea ce apreciem, 

deci nu împlinește ceea ce ne așteptăm să împlinească. Apoi, pentru că schema aceasta am nevoie de 

afirmare care nu primește susținerea adecvată, ea nu poate fi analizată fără opozițiile încă active pe 

care Venus le realizează cu Lilith și Saturn, tocmai pentru că Saturn împreună cu Uranus și cu Mercur 

se implică într-o configurație numită piramidă de foc. Ansamblul situației susține, așa cum am indicat 

și în analiza zilei de 21 iulie, necesitatea construirii unei pânze de protecție care să înlocuiască o 

susținere socială, care să oprească o regresie ce se poate accentua tocmai pentru că pe zona publică 

nu există o susținere adecvată. 

Înainte ca Soarele să intre pe zodia Leu, Luna va trebui să treacă prin careul cu Jupiter și 

împreună cu Pluton cu care, la puțin timp, va împlini o opoziție, desenează pe cer un careu în T pe 

semne cardinale ce are planeta Jupiter ca focar. Și această schemă se încadrează perfect în pânză 

deasă de motivații personale, de decizii mici cu care unii trebuie să înlocuiască o decizie mai mare, 

ce aruncă din loc în loc urme de pași pentru a lăsa impresia că pe-acolo trece calea de mijloc. 

Este clar că schema zilei de 22 iulie ne aduce o mare încercare și persoana care are un gând 

bun, care nu se grăbește, care nu se lasă în voia transformării elementelor pozitive în cele negative 

sau a abuzului pe care un om superficial ar putea să îl facă asupra celor slabi doar pentru că își poate 

impune propria dreptate, va putea depăși cu brio schema aceasta. 

Trecând în Leu, Soarele se va apropia de Marte cu care va face și o conjuncție pe 27 iulie. 

Până atunci, însă își pregătește, din aproape în aproape, supușii pentru a da lovitura. Deocamdată, în 
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ecuația zilei de 22 iulie, tocmai pentru că este ultima zi a ciclului lunar care se încheie pe 23 iulie, nu 

se poate vorbi despre un plan atât de lung, nici măcar până la finalul acestei luni. Vom vedea în ziua 

de 23 iulie, după ce se va împlini faza de Lună nouă, cam cum va arăta următorul ciclu lunar și dacă 

schema aceasta a curajului de a forma o armată numeroasă este expresia unui orgoliu nemăsurat sau 

una a necesității. 

Cu trecerea Soarelui pe zodia Leu, zodia Rac se degajează de planete și scăpăm și noi de 

dramă,  de nevoie de a demonstra ceea ce este specific, de a accepta regulile celorlalți mai mult cu 

forța, de a scăpa de gândul de furtună, chiar dacă afară este vreme bună. Așadar, vom constata o 

modificare a conduitei, dar și o sporire a încrederii în sine în așa fel încât să vedem mai clar lucrurile 

și să nu mai luăm totul în tragic. 

 
„Multe dintre suferințele și încercările vieții ne sunt trimise de Lumea invizibilă pentru a ne 

obliga să utilizăm Forțele spirituale ce se află în noi. Când suntem îndestulați, bogați, copleșiți de 
bunuri, rămânem la suprafața lucrurilor, în timp ce izolarea și tristețea ne împing să intrăm în noi 
înșine pentru a căuta noi resurse. Rolul Inițierii este de a învăța omul să pătrundă în sine pentru a 
găsi adevărata bogăție, adevărata forță, adevăratul sprijin. În trecut, Inițierea se făcea în temple; 
acum ea se face peste tot, în viață și în momentele în care ne așteptăm cel mai puțin. Vă gândiți: 
“Dar, de ce Lumea invizibilă, tocmai ea, nu ne previne dinainte, prin semne, că vom avea de trecut 
prin încercări?” 

 Pentru că, tocmai în situațiile neprevăzute, suntem obligați să pătrundem mai adânc în noi 
înșine și să facem eforturile cele mai mari. 

 Toți veți avea de trecut prin încercări și bucurați-vă, căci acestea sunt bogății noi. 
Toți cei care nu au suferit sunt săraci și, vorbind simbolic, nu au culori pentru a-și picta tablourile. 
Dar cel care a suferit, poate utiliza toate senzațiile pentru a picta tablouri. Marile genii, toți cei 
care au făcut ceva în decursul existenței lor, au suferit mult. Ei posedau o cerneală neagră și din 
ea au scos cele mai frumoase culori.”[10] 

 

Luna nouă care se va împlini pe 23 iulie este un îndemn la revoltă. Până când să se finalizeze 

această schemă astrală, până când să se împlinească această fază a Lunii, avem de trecut prin careul 

Lunii la Uranus, prin care experimentăm, încă de dimineață, un plan de distrugere. Așa cum ne indică 

și calitatea unghiului, acest plan de distrugere se bazează pe nesiguranța propriei poziții. De altfel, 

nimeni nu este sigur pe propria poziție în această perioadă, când cadrul social nu susține proiectele 

individuale. Apoi, când Luna se va afla în trigon cu Chiron oamenii se vor gândi dacă au resursele 

necesare și observă că nu ajung la niciun rezultat. Își fac planuri pe o perioadă mult prea mare și este 

de la sine înțeles că rezultatul nu este cel pe care-l așteaptă. Trecând în zodia Leu aduce un suflu 

proaspăt prin simplificarea atitudinii pe care o avem față de lucrurile pe care nu le-am obținut încă. 

Evenimentele de acum au, din nefericire, o notă tristă pentru că ne îndeamnă să luăm atitudine deși 

nu știm nici care sunt resursele în momentul acesta și nici unde vom ajunge cu hotărârile pe care le 

luăm, indiferent care sunt acestea. Pare să fie o zi de atitudine, de conduită, dar mai curând este o zi 

de zăpăceală în care nesiguranța strecoară îndoiala în orice colț. 

Pe acest fond, s-ar putea ca în cadrul acesta larg pentru care suntem determinați acum să 

adoptăm o decizie să conțină un mare potențial, să ne ajute, cel puțin până la finalul acestei luni, să 

cristalizăm toate aceste demersuri. Istoria însă a dovedit-o de multe ori că își repetă episoadele și 

gândul de teamă, frica aceasta care nu ne permite să gândim liber, menținută tocmai pentru că ne 

lipsește viziunea, ar putea să fie confirmată de episodul pe care îl creăm prin grijă, suspiciune, teamă 

ori panică. Luna nouă, după tema împlinirii sale, plasează conjuncția celor două astre pe casa 

demnității sociale, acolo unde avem și planeta Marte, dar și conjuncția lui Mercur cu Capul 

Dragonului. Dreptatea, adică Jupiter, se află pe casa lucrurilor ascunse, deci impulsul acesta ne va 

capta atenția prin metode vechi, prin argumente la care am apelat și altădată și care au fost dominate 

de o preamărire a importanței de sine, de orgolii sau de vanitate. 

Este clar că momentul acesta ne spune că este periculos să ne lăsăm în voia primului gând, a 

primei decizii. Cine va putea să invoce pe această Lună nouă sentimentul prieteniei va vedea că 

aceasta este bună la toate. Se întâmplă lucrul acesta pentru că această fază a Lunii, prin Soarele care 

guvernează casa prieteniei, devine un exemplu de selecție. Așadar, în funcție de calitatea gândirii, 
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experiențele pe care le-am avut, dar și în funcție de moralitate, ne vom stabili căile de atac și vom 

alege să ne construim o armată de prieteni sau o armată de mercenari, o armată de pisici sau o armată 

de tigri. 

Așadar, condiția reușitei depinde foarte mult de starea sufletească, de cât de mult am învățat 

din tristețile mai vechi și cât de mult preț am pus pe acest sentiment numit prietenie. Jupiter, dreptatea, 

de pe casa lucrurilor ascunse va urmări totul din umbră în următoarele 4 săptămâni, începând cu ziua 

de 23 iulie, ca o mână nevăzută a destinului, ca să pedepsească de fiecare dată minciuna care întârzie 

împlinirea destinelor celorlalți. Jupiter va media în continuare opozițiile pe care Venus le trimite 

planetelor de pe Săgetător. Cu toate că ni se pare acceptabil în momentul acesta să avem o agendă 

ascunsă, să nu spunem tot, poate chiar să apelăm la motive obscure, la minciuna, la forță, destinul își 

va regla în următoare perioadă schema aceasta, nu foarte târziu în viitor, ci chiar începând cu luna 

august, când intrăm într-o altă relație astrală, când sintezele vor lucra foarte bine cu probele de curaj 

și când proiectele personale primesc o încurajare de pe zona socială, ceea ce acum nu se întâmplă. 

Toată această schemă ar putea fi asemănată cu o secvență dintr-o poveste celebră în care un personaj 

fura un obiect de preț trecând pe lângă monștrii care dorm. Cititorul urmărește însă cu mare atenție 

firul poveștii știind ce s-ar putea întâmpla dacă monștrii se trezesc. Până la finalul acestei decade 

monștrii dorm. Abia după ce perioada trece vom vedea disperarea lor și ce ar fi putut să ni se întâmple 

dacă nu am fi fost prudenți. Pentru că pe 23 iulie vorbim de luna nouă, ne este recomandat cu 

precădere acum să nu ne stabilim idealuri doar în conformitate cu impulsurile lipsite de control de 

acum. Dacă facem apel la trecut, la ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii iunie sau în mijlocul lunii 

mai, după cum ne sugerează sintezele acestei decade, atunci să ne amintim și de ceea ce a fost bun, 

și de ceea ce ne-a încălzit inima și ne-a apropiat de prietenie. Prietenia este cea care ne salvează acum 

din orice situație. 

 
„De mai multe ori pe zi, puneti-vă această întrebare: „la să văd cum simt lucrurile în inima 

mea? Este, oare, iubire adevărată?... Dar gandirea mea, cum judecă ea lucrurile? Urmează ea, 
oare, calea intelepciunii? Nu s-a strecurat cumva un element, care mă va induce în eroare?"... De 
fiecare dată când introduceti în găndurile voastre, în sentimentele și actele voastre, elementele 
iubirii și intelepciunii, veti realiza Adevărul. Deci, de fiecare dată cand atingeti un anumit aspect, 
veti atinge un anumit grad de Adevăr. Dar, aceste aspecte, aceste grade, sunt în număr infinit: de 
aceea, Adevărul trebuie, mai întâi, găsit și, în același timp, să continuăm să-i căutăm. Cum? 
Apropiindu-ne, odată pentru totdeauna, de cele două principii absolut convingătoare ale iubirii și 
intelepciunii și, în același timp, căutând formele cele mai convenabile pentru a pune în apficare 
aceste două Principii.”[8] 

 

Cu intrarea Lunii pe zodia Leu, zodia Rac este degajată în totalitate și în acest moment, cel al 

zilei de 24 iulie, se poate vorbi despre o dramă neînțeleasă, de lucruri care nu pot fi împărtășite 

celorlalți, de o barieră, fie și numai pentru o scurtă perioadă de timp, care să nu îi permită individului 

să vorbească despre ceea ce îl frământă sau despre ceea ce îl interesează mai mult. Astfel, 24 iulie 

devine o zi dominată de agresivitate gratuită, de asocieri care ar putea să ducă la nervozitate sau de 

greșeli care se accentuează prin faptul că se schimbă ritmul de lucru, adică apare o mică întârziere. 

Vom avea nevoie acum, mai mult ca în altă zi a acestei decade, de opiniile celorlalți, iar noi 

să ne dovedim celor care ne întind o mână de ajutor acum că suntem competenți și constanți în 

sentimentele pe care le avem. Este adevărat, 24 iulie este o zi de forță, o zi în care ne consumăm 

valorile materiale pentru nevoia de securitate și urmărim ca această nevoie de securitate să producă 

imediat rezultate. Nu se știe dacă rezultatele acestea încurajează pe cel slab să se ridice deasupra 

condiției sale, în mod sigur nu este atât de important dacă a se ridica deasupra condiției sale, cât este 

de necesar să se confirme un noroc, o susținere sau faptului că societatea susține mesajul individual 

prin aceasta realizare. Pentru că acum nu se ajunge de la sine la succes trigonul lui Mercur cu Uranus 

ne vorbește despre nemulțumire ridicată la rang de regulă în speranța că conținutul acestora ar putea 

să atragă atenția celorlalți pe această problemă și să se producă o forțare a contextului social. Nu se 

poate vorbi acum despre lucrul acesta, nu doar pentru că trigonul lui Mercur cu Uranus, cel care se 

împlinește în seara zilei de 24 iulie, lucrează în salturi, prin impulsuri, ci și pentru că Venus se află în 
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opoziție cu Saturn retrograd. Greșelile care devin acum obstacole de netrecut au la bază sentimente 

neclare. Or, atât în cazul opoziției Venus-Saturn, dar și în cazul trigonului Mercur-Uranus este nevoie 

ca emoțiile să aibă un contur clar definit, ca sentimentele să fie clare. Nefiind clare, nu pot produce 

efectul pe care individul îl așteaptă acum. 

Dar pentru că vorbim de o accentuare a zodiei Leu, în situația în care pe zodia Vărsător, 

semnul complementar, nu avem decât Coada Dragonului, greșelile celor slabi sunt exagerate și se 

caută cu maximă indulgență înțelegerea pentru greșelile proprii. În felul acesta, rătăcirea devine o 

dovadă a lipsei de consecvență, a sentimentelor schilodite, a gândurilor incomplete, a ceea ce nu am 

reușit să demonstrăm corect și bine nici în mijlocul lunii iunie, prin acțiuni concrete, dar nici prin 

ideile pe care le-am lansat în mijlocul lunii mai. Confuziile de atunci trebuie acoperite acum și pentru 

că vom fi tentați să facem lucrul acesta în ultimul moment, totul va duce spre nervozitate, va accentua 

instabilitatea și teama de eșec. La exterior, prin cuvintele celui care dorește să vorbească despre 

rezultatele sale, demersurile acesta vor părea cel mai bun lucru pe care ar putea să-l facă. O sfidare a 

modestiei, a măsurii sau a respectului poate veni din zodia Leu pentru că, din nefericire, acest semn 

se exprimă acum prin defecte. Vom vedea până la finalul acestei decade sau poate chiar în luna august, 

când acest semn se va exprima și prin calități, că lucrurile nu rămân așa. Va fi nevoie, ca Mercur să 

intre pe domiciliu, adică după ziua de 26 iulie, pentru ca în privința comunicării, în zona aceasta unde 

nu există, încă din decada anterioară, ordine și precizie, ci doar impulsuri aroganță și vanitate, ca 

situațiile să fie mai clare. Acum însă există foarte multă impulsivitate, multă nevoie de a împlinii totul 

repede, pe ultima sută de metri, cu agresivitate, cu duritate și fără a ține cont de sentimentele celorlalți. 

Cu greu își va face simțită prezența un om educat și sensibil în toată această mare agresivă. Chiar și 

aceste persoane speciale dovedesc acum că au dorințe ciudate și se vor trezi că sunt mai nemulțumite 

decât altădată. Deja nu va mai conta dacă au sau nu motive, dacă au puterea să observe că sentimentele 

neclare de acum le provoacă toată această agitație sau o amplifică. Cu toate acestea, persoanele care 

fac parte din categoria oamenilor buni au un mecanism de apărare foarte simplu și foarte eficient. De 

fiecare dată când sunt zdruncinați în modul acesta se întorc spre iertare sau spre muncă. La fel se va 

întâmpla și acum. 

 
„Muzica este o respirație a sufletului. Prin muzică, sufletul se exprimă pe Pământ. Când omul 

va dezvolta în el posibiltăți de percepție mai subtile, conștiința lui se va trezi și va incepe să asculte 
această simfonie grandioasă, care străbate spațiul, de la un capăt la celălait al Universului. Atunci, 
el va ințelege sensul profund al Vieții.”[8] 

 

În prima jumătate a zilei de 25 iulie Luna se va afla pe zodia Leu, tranzit pe care-l va încheia 

intrând între Fecioară și împlinind, în seara acestei zile, un trigon cu Junon. Trecerea aceasta de la 

agitația impusă de zodia Leu în această perioadă la nevoia de precizie pe care o vom conștientiza, 

parțial, în a doua parte a zilei de 25 iulie, dar mult mai clar începând cu 26 iulie când Mercur va intra 

pe Fecioară, subliniază faptul că ne aflăm din nou într-un moment dificil dominat de discuții sterile 

sau de alternative de care nu putem profita, deși am dorit lucrul acesta. Vom reuși însă să punctăm 

anumite elemente absolut importante pentru zona morală pentru că Luna se va afla în dimineața zilei 

de 25 iulie în conjuncție cu Capul Dragonului. Proiectele de viitor ni se vor părea acum mult mai 

clare, prin conturul lor, prin ceea ce am putea să creionăm începând cu luna august, dar la fel de clar 

ne va fi și că nu avem resursele necesare. Putem să transformăm ziua de 25 iulie în bucurie și încântare 

dacă ignorăm toate aceste planuri de viitor și ne folosim de ușurința cu care informația trece de la un 

nivel la altul pe suprafețe mici, între oameni cunoscuți. Neprevăzutul obosește și cine nu va ține cont 

de lucrurile acestea se va implica în activități sociale sterile. Va prefera să-și modifice programul de 

lucru, să răspundă tuturor solicitărilor care vin neanunțate, să pară că au viața plină, că au programul 

încărcat, dar la final să constate că nu obțin nimic și că mai mult s-au agitat, au consumat de la ei, mai 

mult au pierdut decât au acumulat. 

În fața acestei observații, seara zilei de 25 iulie ar putea să fie încărcată de tristețe și 

conștientizarea aceasta să nu se bazeze pe viziunea de ansamblu, pentru că nici viziune de ansamblu 

nu avem, ci doar pe simplul regret că nu am făcut bine modificând programul de lucru, schimbând 
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ordinea activităților sau schimbând locul de muncă. Prin aceste modificări am gustat din plăcerile 

ciudate, dar nu ne-am ales cu nimic bun sau nu ne-am ales cu ceea ce am urmărit sau ne-am dorit. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală 

constată că se află acum în fața unei mari crize sociale. Nici această conștientizare nu-i ajută să meargă 

mai departe, să-și rezolve probleme de profesie, de loc de muncă, de carieră sau de demnitate. Se lasă 

în voia acestor observații și singurul confort pe care ar putea să-l aibă vine din faptul că observă că 

nu este alterată calitatea ideilor, ci doar nu pot să facă nimic cu ele acum. 

Este adevărat, imediat ce Luna intrat pe zodia Fecioară oamenii vor fi mai îndrăzneți în a 

păstra ce au, mai încrezător în metodele de lucru, dar mult mai temător față de ceea ce ar putea să 

vină din exterior. Această 

reținere va face casă bună cu 

sinteza decadei în curs, cea 

care nu ajută vindividul să își 

găsească un loc între oameni, 

nu aduce răspunsuri sociale 

și nu susține proiectul 

individual. Mulți, care, deși 

văd lucrul acesta, nu vor să-l 

accepte, vor insista mult pe 

aceste demersuri solicitând, 

reiterând anumite solicitări 

publice pierzând din vedere 

că, fără această susținere 

socială documentația s-ar 

putea de această dată să fie 

mult mai slabă decât altădată, 

argumentul să fie deficitar 

pentru că și atenția de acum 

nu activează la cotele cele 

mai bune. Din această cauză 

oamenii accepta foarte ușor 

să-și modifice programul de 

lucru, din această cauză se 

lasă în voia unor plăceri pe 

care altădată le-ar fi respins din primul moment. De toată această situație nu este vinovată doar Luna 

care trece acum din Leu în Fecioară, ci și planeta Venus, Micul Benefic, care este puternic zdruncinată 

de cele două poziții pe care încă le menține active cu Saturn și Lilith. Dacă Venus nu ar fi fost în 

această dispunere obositoare, dacă nu ar fi fost solicitată să vorbească despre dezvoltare personală în 

situația în care nu cunoaște corect nici termenul și nici nu este familiarizat cu instrumentele de lucru, 

doar este jovială și pozitivă, atunci presiunea aceasta din zodia Leu nu ar fi fost atât de insuportabilă. 

Totuși, pentru că o mare parte din ziua de 25 iulie Mercur se va afla pe ultimul grad al zodiei Leu va 

trebui să facem un efort, să ne ținem cu firea, să lăsăm în voia lor lucrurile care vor cu orice preț să 

se întâmple, dar să nu le întâmpinăm pe acestea cu prejudecăți sau cu analize făcute din mers. Vom 

avea timp de pe 26 iulie încolo sau poate chiar în luna august când lucrurile vor fi mult mai clare. 

 
Ceas 
  de Lucian Blaga 
 
Târziu, pe la ceasul amărăciunii, când am văzut că-n zadar 
cuvintele toate mi le-am rostit,  
că până la tine-nțelesul lor n-a mai ajuns, 
în noapte-am ieșit. 
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Crezusem, vai, cu tărie 
că niciodată sfârșit nu va fi. 
Ți-am spus uneori: ia sfatul vestalelor, dacă 
flacăra vrei s-o-ntreții. 
Ți-am zis alte dăți: vezi tu jăratecul, truda din vatră? 
Din fumul albastru ce iese 
mereu cerul se țese. 
 
Bănuiesc că ai stat încă mult timp la masă, în jale 
cu capul în mîini, 
cu privirea pierdută-n ocoalele tale 
de vis. Bănuiesc că nici astăzi nu-ți este ușor 
în cetatea cu punțile trase. 
Pentru ca vinul lăsat printre cele rămase 
nimeni să-l bea, 
toarnă cenușă-n ulcior. 

 

Primul semn bun pe care-l primim din partea contextul astral aferent acestei decade este 

intrarea lui Mercur pe Fecioară, zodie care îi este domiciliu. Mulți vor avea impresia că schema 

aceasta trebuie să se comporte ca o restituire, ca și cum sunt reconfirmați într-o poziție importantă 

sau primesc ceea ce au solicitat de mult timp. Cu toate acestea, ceea ce se întâmplă pe 26 iulie nu 

contrazice deviza generală aplicată acestei decade, care ne sugerează că nu există un suport social 

pentru demersurile personale. În consecință, realizările care ne vin în această decadă reprezintă tot 

expresia unei subiectivități, adică nu sunt atât de mari din punct de vedere social precum credeam. 

Vom vedea abia în luna august dacă lucrurile acestea vor primi și recunoaștere socială sau dacă vom 

trece pe nivelul următor. Deocamdată ne simțim foarte mulțumiți pentru că putem confirma prin 

calcule, prin metoda sau prin muncă faptul că avem calitățile necesare, că avem patrimoniul necesar 

pentru ca demersul în care ne implicăm să fie dus la bun sfârșit. În continuare, acest demers se 

consumă prin efort personal, cu bani aduși de acasă, cu obiecte luate din cămară sau din magazie, cu 

experiențe personale pe care trebuie să le folosim ca și cum sunt ale grupului. De aici și marea 

contradicție a zilei de 26 iulie care, imediat ce se împlinește trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară 

luna va accentua aceste dificultăți de înțelegere sau de acceptare prin împlinirea opoziției cu Neptun. 

Cu alte cuvinte, momentul acesta ne vorbește despre muncă, dar o face într-un alt mod, mai dur, mai 

agresiv, cu mai multă severitate și cu mai multă confuzie. Din fericire, în plus față de toate celelalte 

zile aferente acestei decade, acum avem pentru prima dată senzația că suntem eliberați de probleme 

foarte mari. În realitate, trecerea lui Mercur de pe o zodie unde este în cădere, pe o zodie unde este în 

domiciliu, chiar dacă în Leu căderea se referă la caracter, iar în Fecioară domiciliul se referă la 

abilități, deci par probleme diferite, domenii diferite, mulți au clar senzația că sunt eliberați de o 

presiune internă, căci își pot permite să mai și greșească pentru că nu mai sunt atât de aspru criticați, 

nu mai devin victimele propriilor sugestii. 

Va fi, de altfel, foarte interesantă această direcție aferente zilei de 26 iulie pentru că ea ne 

încurajează să dobândim cunoștințe noi dar nu ne permite să ne separăm de trecut. În consecință, se 

fac pariuri, sunt cumva refuzate recomandările celorlalți, sunt ignorate, pe motiv că această libertate 

pe care o simțim pentru prima dată în această decadă ne ajută să ne rezolvăm singuri toate problemele. 

Se pot rezolva anumite probleme dacă acestea țin de împlinirea ultimelor etape, adică cea mai mare 

parte din muncă este deja realizată și trebuie să se împlinească, ca o consecință firească a lucrurilor, 

etapa finală. În rest, toate cele pe care le gândim acum cer revizuire. 

Pentru că Luna se află acum în opoziție cu Neptun schema aceasta a libertății înclină puțin 

cam mult către frustrare. Nu ne putem gândi că frustrarea ar putea strica ordinea lucrurilor, și așa 

afectată de problemele pe care le-am parcurs în această decadă de la începutul ei și până acum. Ne 

putem gândi însă că, lansând tot felul de provocări către zona socială, zonă care nu are o schemă clar 

definită, individul s-ar putea trezi cu recomandări venite din partea persoanelor de pe zona socială 

care ar trebui se îndeplinească funcții oficiale, dar care dau răspunsuri mult prea particularizate, tot 
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dintr-o zona personală, intimă. De aici poate apărea o mare confuzie și mulți își pot oferi circumstanțe 

atenuante pentru elementele acestea incomplete. 

Așadar, nu este deloc indicat să facem tot felul de combinații, să gândim că putem fenta 

această dimensiune socială, că putem îngenunchea condiționări absurde ale destinului pentru a ridica 

un edificiu. Forțând lucrul acesta vom demola acest edificiu și rămânem doar cu amintirea că am 

riscat, adică am avut curajul nebunului, curajul inconștientului sau, în cazuri mai grave, curajul 

prostului. Dacă ieșim din această schemă a revendicărilor atunci am putea vedea că acumularea de 

informații ne poate oferii promisiunea că viața se poate schimba, cu toate că lucrul acesta nu se va 

produce acum. Un om calm și liniștit, o persoană răbdătoare și atentă la disciplina gândurilor, la 

disciplina emoțiilor, va știi că lucrul acesta este folositor pe viitor și nu va greși. 

 
„O femeie a murit, iar în călătoria ei către viața următoare, s-a trezit deodată într-o sală de 

banchet uimitor de fastuoasă. Pereții erau acoperiți cu lemnăria cea mai scumpă, candelabre de 
cristal atârnau din tavanele înalte, iar picturi originale ale tuturor marilor maeștri decorau 
pereții. O imensă masă de banchet trona în centrul sălii și era încărcată cu toate delicatesele 
posibile și vinurile cele mai premiate din lume. 

— Ăsta trebuie să fie raiul, se gândi ea puțin surprinsă. 
Nu credea că a dus o viață atât de bună sau de pioasă pentru a merita o astfel de recompensă. 

Fără a simți vreo reținere însă, alergă cu înflăcărare spre locul ei de la masă, se trânti în scaun și 
atunci observă ceva înspăimântător. 

Ambele ei brațe erau în ațele. Nu își putea îndoi coatele. Își simțea mâinile ca și cum ar fi fost 
la capătul unei prăjini depărtate. Nu avea probleme să apuce cu mâna luxoasele delicatese care 
erau răspândite cu dărnicie pe masă, dar nu putea să și le îndrepte spre gură. Oprindu-se pentru 
a se mai uita și dincolo de ceea ce își dorise inițial și cu lăcomie pentru ea, a văzut alte persoane 
așezate în jurul mesei. Brațele lor erau, de asemenea, în ațele; blestemau, se înfuriau, deveneau 
frustrate și plângeau, dar părea că nimic nu le putea salva de la soarta lor. 

— Am greșit, se gândi femeia. Ăsta nu e raiul, ci iadul. Mă întreb cum arată raiul. 
Dorința sa o transportă într-o altă sală de banchet, identică primeia. Candelabre scumpe 

similare atârnau din tavan. Lucrări de artă originale ale tuturor marilor maeștri se aflau pe pereții 
din lemn exotic. O masă de lemn sculptată similar trona și aici în centrul sălii. Era încărcată și ea 
cu toate felurile imaginabile de mâncare exotică și vinuri premiate. Din nou se grăbi cu înflăcărare 
către scaunul său, sperând să aibă de astă dată parte de aceste delicatese. Apoi percepu din nou 
același fapt care-i scăpase mai întâi neobservat: brațele ei erau tot în ațele rigide. 

în pragul disperării, se uită în jurul mesei. Era ceva foarte diferit la acest grup de meseni, 
care păreau toți fericiți și bine hrăniți. Se uită la brațele lor, care, ca și ale ei, erau legate în ațele, 
dar comesenii ei erau joviali și comunicativi, în ciuda a ceea ce-i limita. 

în sfârșit, văzu care era diferența. Ei nu se zbăteau să-și îndoaie brațele imobile, nici nu 
încercau cu lăcomie să-și bage mâncarea în propriile guri. În schimb, fiecare persoană apuca o 
delicatesă cerută politicos de către persoana de vizavi de ea. Decât să vadă limitarea lor ca pe o 
infirmitate, preferau să o folosească în beneficiul comesenilor. Apucând o bucățică din mâncare, ei 
se întindeau de partea cealaltă a mesei pentru a hrăni persoana din fața lor. Ea a constatat astfel 
că, dându-i altuia, a avut de câștigat. Alții o hrăneau pe ea, la fel cum ea îi hrănea pe ei. 

„Nu e vorba doar de mâncare", se gândi ea, pentru că așa cum oamenii împărtășeau hrana, 
ei împărtășeau și conversația. Făceau schimb de povești, răspândeau sentimente de optimism și se 
reuneau într-o experiență de voioșie. „Da, decise ea, acesta este într-adevăr raiul."” [4] 

 

În 27 iulie primim răspunsuri. Marte se va afla într-o conjuncție cu Soarele și Venus va trimite 

raze pozitive către Axa Dragonului și va media tendința Nodurilor. Schema aceasta ne prezintă 

lucrurile ca și cum sunt foarte bune, ca și cum sunt rezolvate de la sine și din această cauză păcăleala 

de-acum ne poate duce pe un traseu complet greșit fără să simțim lucrul acesta fără să vedem și fără 

să intuim măcar cât de mare poate fi dezastru. Mulți oameni vor crede că prin fuziunea acestei energii 

dintre Soare și Marte lucrurile care sunt foarte evidente devin și foarte puternice, iar virtuțile pe care 

nu am putut să le folosim până acum, dar care au strigat foarte tare, care strigă și acum foarte tare își 

vor găsi locul în miracole. Nimic din ceea ce se întâmplă acum nu poate fi încadrat în schema 

miracolului deși este simulată. Din nou, nu trebuie să uităm că ne aflăm într-o decadă în care lucrurile 

acestea foarte frumoase sunt construite să fie așa, dar nu au miezul potrivit, nu au puterea adecvată 
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pentru a susține demersuri foarte ambițioase. Binele care se consumă acum se adresează doar 

prezentului. De aici putem separa viața socială de viața privată și atunci ne putem bucura de 

elementele ce țin de dimensiunea particulară a vieții fără să cădem în ridicol sau să fim acuzați de 

negativism. În viața privată lucrurile sunt foarte bune, oamenii dau dovadă de intuiții spectaculoase, 

dar imediat cum depășesc bariera personalului și vor ca aceste elemente să le exprime față de ceilalți, 

să le transpună într-un demers public, să îi ajute pe ceilalți să-și depășească un obstacol, să fie utile 

comunității vor vedea cât de multă opoziție întâlnesc sau cât de înșelătoare sunt aceste etape 

prezentate la un alt nivel. Suntem, totuși, încurajați să avem adâncime în percepție pentru că intuiția 

acum fuzionează foarte bine și ea este utilă destinului personal, dar vom pierde, vom risipi sau vom 

distruge tot ceea ce vom scoate din zona intima pentru a pune la dispoziția celorlalți sau pentru a 

folosi ca un bun comun. 

Cu alte cuvinte, 27 iulie este o zi bună pentru cercetare, pentru studiu, pentru meditație sau 

pentru inventarierea bunurilor personale, pentru ceea ce ar putea deveni începând cu luna august 

noroc personal. Există și o atracție către ceea ce este rafinat și artistic, către locurile frumoase care ar 

putea deveni și mai frumoase prin exprimare. Desigur, nu exprimare la scenă deschisă, ci față de sine. 

Mulți ar putea să-și descopere acum că au talent la un sport, au disponibilitate față de mișcare, că au 

o gândire organizată, că ar putea să practice un sport al minții, că pot desena frumos sau pot decora 

casa altfel fără să aibă nevoie să apeleze la un specialist. Aceasta este zona personală în care toate 

lucrurile par să meargă acum foarte bine. De altfel, careul Lunii la Saturn, cel care se împlinește în 

noaptea de 26 spre 27 iulie reprezintă reținerea doar în această zonă adică în trecerea de la 

dimensiunea personală la cea socială. Cine va ține cont de lucrul acesta nu se va risipi și își va încheia 

tranzitul Lunii prin zodia Fecioară fără frica de a se impurifica, de a se amesteca în medii impure, de 

a se asocia cu oameni de proastă factură, fără a se implica în evenimente care să le știrbească din 

demnitate. Un om care își cunoaște măsura și vede că această măsură este foarte bună doar pentru 

sine, doar pentru cadrul intim va iubi demnitatea pe care o obține procedând așa și va face tot ceea ce 

îi stă în putere pentru a nu decădea. În plus, faptele sale vor fi încununate de succes și imediat ce Luna 

va intra pe zodia Balanță vor obține și mulțumirea necesară că au făcut ceea ce trebuie pentru sine, 

chiar dacă și-ar fi dorit să facă mai mult și în raport cu comunitatea. Dacă se opresc nu înseamnă că 

sunt zgârciți, iar dacă își dau seama în seara zilei de 27 iulie că ar fi putut să facă mai mult nu înseamnă 

că sunt lacomi, ci că merg pe calea de mijloc și este absolut minunat pentru cineva care gândește în 

felul acesta pentru că mulțumirea aceasta devine un element solid, confortabil și înțelept pe care 

nimeni nu va putea vreodată să-l șteargă. El s-ar putea să nu-și găsească locul în ecuația astrală a 

anului sintezelor, anul 2017, dar noi nu trăim pentru un an, ci pentru mai mulți, deci cu cât va fi mai 

durabil, cu cât va ține mai mult, cu atât va fi mai bine. 

 
„O tânără pacientă, a cărei viață era un dezastru atât pe plan personal, cât și profesional, și-

a început terapia cu o autoritate renumită în domeniu — o terapeuta care era autoare de cărți, 
conferențiar și profesor, care apăruse destul de des în emisiuni televizate. Tânăra pacientă a 
devenit repede o „fană devotată" a acestei terapeute. 

Atât timp cât pacienta a fost măcinată de anxietate și neputință și s-a lăsat total pe mâinile 
terapeutei, relația lor a fost eficientă. Pacienta avea nevoie să-și idealizeze terapeuta (pentru a-și 
recrea în relația terapeutică mama „cea bună" și omniscientă pe care o pierduse în fragedă 
pruncie) și terapeuta avea nevoie să fie idealizată. Pacienta și-a luat terapeuta drept model și, de-
a lungul anilor, a devenit și ea terapeuta. De fapt, interpretările și sfaturile terapeutei cu privire la 
viața profesională a pacientei fuseseră foarte utile. 

Cu toate acestea, n-a putut să-și ajute pacienta și în plan personal, pentru că însăși viața sa 
personală era plină de probleme. Era una dintre acele „personalități publice" care sublimează tot 
în viața lor profesională și nu au nicio viață personală. Până într-un anumit punct, pacienta nu și-
a permis să devină conștientă de inadvertențele din viața personală a terapeutei; totuși, pe măsură 
ce forța eului său a crescut, a început să o privească pe terapeuta cu mai multă obiectivitate — a 
încetat să o mai idealizeze; a început să pună la îndoială anumite concepții și metode ale acesteia. 

— Nu cred că știți ce spuneți, a răspuns terapeuta. Cred că poate începeți să fiți în competiție 
cu mine și să vă simțiți amenințată de mine, a mai adăugat ea. Modul ei de a fi și cuvintele sale 
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păreau să-i spună pacientei: „Cine te crezi tu, să provoci o autoritate de prestigiu mondial ca 
mine?" 

Totuși pacienta a manifestat din ce în ce mai multă rezistență și a pus din ce în ce mai mult 
sub semnul întrebării metodele terapeutei. Într-un final, terapeuta s-a înfuriat și și-a dat pacienta 
afară din terapie. 

— Dacă nu puteți să-mi urmați sfaturile, nu vă vreau ca pacientă, i-a spus ea. Este o pierdere 
de timp și pentru dumneavoastră, și pentru mine. 

în loc să perceapă opoziția pacientei față de ea ca pe o încercare sănătoasă de separare și 
renunțare la idealizare, această terapeuta narcisică — care avea de fapt nevoie să fie „cea mai 
mare autoritate din lume", pentru a-și ține la distanță sentimentele de incongruență personală pe 
care pacienta amenința să le trezească în ea — a fost rănită de renunțarea la idealizarea ei de către 
fosta „fană devotată". Furia ei narcisică a fost retrezită, furie pe care o simțise pen-tru prima dată 
când mama ei o tratase, în fragedă pruncie și mai târziu, de parcă n-ar fi fost bună de nimic, 
spunându-i în mod repetat că n-o să se aleagă niciodată nimic de ea. Astfel, și ea și-a concediat 
pacienta într-o manieră traumatică pentru aceasta. Pacienta a fost atât de traumatizată de 
această experiență, încât i-a luat ani buni până când a mai fost în stare să revină la terapie, cu un 
alt terapeut, pentru a continua să-și rezolve problemele personale.”[11] 

 

Toată ziua de 28 iulie vom trăi cu senzația că trebuie să ni se facă dreptate. Acum Luna, abia 

intrată pe zodia Balanța, va deveni prietenă cu Soarele și Marte, planete care se află în continuare în 

conjuncții pe zodia Leu, îndemnându-ne să observăm că am pierdut un start, am pierdut un drept, nu 

mai suntem atât de apreciați pe cât de mult ne-am fi dorit, nu avem nici funcție publică, nu avem nici 

poziția pe care am cerut-o, de aceea, 

imediat ce Luna își va încheia careul 

cu Junon se va pregăti pentru 

conjuncția cu Jupiter, care deja este 

programată a se întâmpla în data de 

28 spre 29 iulie. Apare acum, ca un 

element pozitiv, un anume respect 

față de munca celuilalt, dar, în egală 

măsură, lucrul acesta arată și că 

suntem prea mult interesați de ceea 

ce se întâmplă în ograda vecinului. 

Mândria pe care ar fi trebuit s-o 

conștientizăm în ziua anterioară, 

când Soarele și Marte și au atins 

conjuncția perfectă, încearcă acum 

să se ridice mai mult decât îi este 

locul și să lucreze asupra raporturilor 

sociale. Raporturile sociale de acum 

nu am nevoie de ambiție, ci au 

nevoie de susținere reciprocă. Cu alte cuvinte, oamenii își dau seama că nu pot fi ajutați de o 

conjunctură socială sterilă, dar se pot simți bine dacă sunt oferite unii altora impresii personale sau 

chiar cadouri, dacă își fac unii altora viața mai bună. Prin aceste schimburi tensiunea este sublimată 

iar munca poate fi abordată cu mai multă încredere. Desigur, cu Luna pe zodia Balanța nu se poate 

vorbi de muncă, nu se poate vorbi de sârguință și nici de generozitate. Se poate vorbi însă de ușurință 

în a face un schimb, dar a evita zona directă, cea a problemelor și mâniilor celorlalți și a da mai multă 

importanță armoniei în interacțiune. 

Există însă o mare greutate pentru omul superficial care poate trece dincolo de manie. Se 

întâmplă ca atunci când accesăm mecanismele memoriei. În general, accesarea memoriei se face 

instantaneu, adică îți aduci aminte sau nu-ți aduci aminte, mai târziu, dacă îți amintești, procesul este 

tot instantaneu. Există și oameni însă care își amintesc progresiv, care pot conștientiza, pentru că 

lucrează altfel cu informațiile, cu reprezentările vizuale, cum se accesează informația, cum este 

căutată în depozitele personale și în cazul lor procesul este progresiv, nu instantaneu. La fel se 
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întâmplă și în momentul acesta. Omul obișnuit, omul superficial va fi foarte receptiv la ambiția pe 

care nu și-o poate controla și depresiv în fața situațiilor când nu-și poate mobiliza ambiție. Cel profund 

care este educat să lucreze cu energii de genul acesta, va privi lucrul acesta ca un exercițiu, ca pe o 

muncă pe care o face cu sine și va conștientiza din aproape în aproape care sunt elementele pe care 

se poate baza pentru că ambiția să se amplifice, dacă este nevoie, ori să se diminueze, dacă așa cere 

situația. 

Apare, așadar, și un spirit revoluționar, în special în cazul persoanelor care se trezesc dintr-

odată într-un mediu nespecific și, pentru că așa se întâmplă în momentul acesta, pentru că în direcția 

aceasta ne orientează deviza decadei, vin pe zona publică fără să fie nevoie de ei, dar și cu probleme 

din sufragerie. Pentru ei este o aventură, pentru comunitate este o mare pierdere. 

În consecință, elementele de sinteză legate de deplasări, dinamică și supremație devin în 28 

iulie pasiune pentru lucruri neobișnuite, tensiune pe ceea ce nu poate fi rezolvate decât cu ajutorul 

celorlalți, grijă față de o viață trăită doar pe baza acestor condiționări. Abia acum, pe 28 iulie, am 

putea înțelege foarte clar de ce este nevoie de acest gol. Dacă avem o viață în care suntem susținuți 

de comunitate înseamnă ca suntem privilegiați. Nu vine nimeni aici, în această lume, în vacanță. Cu 

toții venim să învățăm ceva și prin retragerea protecției astrale, prin absența unor forțe sociale care să 

înlocuiască la un moment dat efortul personal oamenii își dau seama mult mai clar ce pot să facă în 

material și care este nivelul. 

Grija cea mai mare este aceea de a crede în momentul acesta că aventura reprezintă, ca și în 

alte zile ale acestei decade, o recompensă venită din partea comunității. Aventura reprezintă impulsul 

personal de a evada din ceea ce nu putem rezolva. Este posibil ca în această schemă a aventurii să ne 

trezim la un moment dat într-o structură socială aflată într-o amorțire. Va trebui s-o lăsăm așa. Vom 

avea nevoie, dacă vrem să nu ne creăm probleme și mai mari pe care să le conștientizăm în luna 

următoare, în luna august, când sintezele lucrează cu probele de curaj, să nu intervenim asupra 

structurii lor, ci să le privim ca într-un muzeu. Dacă alegem să vizităm un muzeu nu alegem să 

schimbăm istoria doar pentru că trebuie să facem parte din epocile istorice la care fac trimitere 

exponatele. Ne uităm la ele, avem reacții personale, recunoaștem sau nu, suntem sau nu impresionați 

și mergem mai departe. Așa ar trebui să se întâmple și acum. 

 
„Nu vă cere nimeni să neglijați total viața materială și să vă consacrați numai meditației  și 

rugăciunii, așa cum au făcut-o unii mistici și asceți care au vrut să fugă de lume, de greutățile și 
de tentațiile ei. Dar nici nu este bine să vă lăsați acaparați total de preocupările materiale, așa cum 
fac din ce în ce mai mulți oameni. Toți trebuie să fiți în stare să lucrați, să câștigați bani, să vă 
căsătoriți, să vă întemeiați o familie, dar, în tot acest timp, să aveți o Lumină, metode de lucru care 
să vă permită să progresați pe calea evoluției. 

 Problema este, deci, de a perfecționa atât aspectul spiritual, cât și cel material: să fiți 
implicați în lume, dar să trăiți, în același timp, o Viață cerească. Acesta trebuie să fie țelul vostru. 
Bineînțeles că nu este ușor, căci vă aflați încă în stadiul în care, dacă începeți o Viață spirituală, vă 
periclitați situația materială, dar dacă vă preocupați de afaceri, neglijați Viața spirituală. Ei bine, 
nu: ambele sunt necesare și este posibil să le împăcați. Cum?... Procedând  în felul următor: orice 
veți întreprinde, începeți prin a vă spune:”Eu caut Lumina, eu caut Iubirea, eu caut Puterea 
adevărată; oare făcând acestea, sau altceva, le voi obține?” 

Reflectați bine și, dacă ajungeți la concluzia că respectiva preocupare sau activitate vă 
îndepărtează de ideal, renunțați la ea.”[10] 

 

29 iulie este o zi de comportament. Deși celelalte zile au excelat din loc în loc la acest capitol, 

partitura pe care ne-o oferă ziua de 29 iulie arată că suntem împărțiți pe mai multe fronturi. Mai clar 

că acum nu ne va fi nicio altă zi aferentă acestei decade că suntem împărțiți pe mai multe fronturi 

ceea ce înseamnă, după cum citim din unghiurile care se împlinesc acum, că se invocă motive de 

dreptate, că ne va face plăcere să ne plângem pe motiv că nu avem patrimoniu necesar, că avem 

prieteni trădători, că avem multe de oferit comunității și nu găsim canalul necesar, că nu putem face 

o impresie bună, că nu ne bagă nimeni în seamă. Apoi, fiecare se va considera foarte expresiv dintr-

un anumit punct de vedere afectiv, dar va fi incapabil să își aleagă cu atenție cuvintele, să se poarte 

într-un anumit fel, să fie rafinat și distins, să respecte sentimentele celorlalți și cunoștințele lor.  
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Noi, pentru că studiem astrologia, știm că în această decadă nu se va pune problema unei 

presiuni foarte mari venită din partea comunității, ci problema presiunii generată de așteptările pe 

care le avem din partea celorlalți. Există însă un strigăt lăuntric, există o mare presiune care va fi 

susținută pe ideea că trăim momente foarte dificile și că, dacă vom lucra cu elementele indicate mai 

sus, vom ieși din această închisoare, ne vom mobiliza suficient de mult și vom transforma toată 

această presiune într-o lecție de viață foarte bună și favorabilă. Nu se poate stabili din această 

prezentare cu caracter general dacă vor exista victorioși în ziua de 29 iulie, pentru că, în general, un 

om care suferă de separare este puțin probabil să își mobilizeze structura internă, cea indicată de o 

temă particulară, atât de mult încât să obțină o victorie. De altfel, în schema astrală a zilei de 29 iulie 

este foarte greu să ne gândim la o victorie cu presiunea care vine asupra noastră din partea careului 

Lună-Pluton. Acesta va fi și aspectul care ne va elibera în această zi de gândirea falsă și de 

convingerea că în aceste momente comunitatea este de vină. Există un gând rău care înclină foarte 

mult balanța către acuzații și care nu ne va permite să vedem că, de fapt, ceea ce este exterior este 

corect și bun. Pentru că există această presiune interioară, pentru că vedem că alții au ceea ce ne-am 

dorit să obținem și nu am obținut, că alții se folosesc de ceea ce noi nu avem, intervine un sentiment 

rău, de revoltă sau de invidie. Cine își va controla acest impuls va reuși să treacă dincolo de această 

închisoare. 

Apoi, ziua de 29 iulie mai intervine cu o problemă, cea a plăcerilor. Prin sextilul pe care Luna 

îl împlinește cu Luna neagră în dimineața zilei de 29 iulie oamenii vor invoca tot felul de motive 

pentru a se simți bine. Din nefericire, fac lucrul acesta de o manieră impulsivă, abuzivă la adresa 

celorlalți sau greșită. Se gândesc doar la ceea ce îi face pe ei mulțumiți și fericiți și există o presiune 

de care se vor folosi pentru a obține de la ceilalți acceptul că participă la plăcerile lor. 

Dar nu e totul. Nevoia aceasta de disciplină poate pune în dificultate o persoană care se oprește 

doar la preocuparea aceasta de a-și satisface toate plăcerile. De aici și până la dezordine avansată nu 

este însă decât un pas. Este adevărat, am putea considera că plăcerea, în zonele acestea, va fi legata 

de mobilizare, de mobilizarea în situațiile de forță majoră, când individul trebuie să se liniștească, 

trebuie să gândească pozitiv sau să nu mai crească spre viitor cu grijă și teamă. Atunci putem apela 

la plăcere, dar a sta prea mult în această zonă înseamnă a ne apropia periculos de mult de viciu. 

Spre seară, când ne vom apropia de împlinirea trigonului perfect dintre Lună și Venus, vom 

considera că slăbiciunile celorlalți sunt cele mai mari probleme pe care le-am avut de parcurs de-a 

lungul zilei, în timp ce teama de pierdere, grija că nu suntem înțeleși de cei pe care îi apreciem sau 

iubim, de colaboratori, neputința de a ne mobiliza pe măsura solicitărilor sunt adevăratele probleme. 

Trigonul Lună-Venus nu face decât să îi arate individului că pentru a se bucura acum de lucruri 

rafinate și distinse ar fi trebuit ca de-a lungul zilei de 29 iulie să dea dovadă de disciplină, respect și 

simplitate. 

 
Trecea un om pe drum... 
   de Elena Farago 
 
Trecea un om pe drum aseară, 
Trecea cântând încet pe drum, 
Știu eu? Poate cânta să-i pară 
Drumul mai scurt, – ori poate cum 
Era așa frumos aseară, 
Poate cânta ca să nu-l doară 
Că-i singur numai el pe drum? 
 
Trecea, și eu eram la poartă 
Și și-a văzut de drumul lui, 
Dar ce mi-o fi venit deodată 
De am oftat, n-oi ști să spui. 
Și nu-mi venea să plec din poartă, 
Și parc-un dor de viața toată 
M-a prins privind pe urma lui... 
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Așa ne-o fi la fiecare, 
Că stăm în poartă, și nu știm 
Pe călător măcar de-l doare 
Ceva și de ne pomenim 
Oftând, pesemne fiecare 
Ne-om fi simțind departe tare 
De-un drum pe care-am vrea să fim. 

 

30 iulie este o zi de patima. Acum Luna se află deja în zodia Scorpion și are de împlinit o 

relație bună cu Mercur. De altfel, momentul acesta nu ne va folosi prea mult pentru că schema aceasta 

vine pe un fond dezordonat, vine pe o presiune teribila pe o zăpăceală teribilă pe care am 

experimentat-o în ziua de 29 iulie. Poate ar trebui să arătăm că interesul acordat celorlalți nu a fost de 

fapt interesul față de problemele lor pentru a știi ce anume compromite și, pe viitor, să apelam la 

aceste informații. Ne-am interesat de ceilalți pentru că vrem să trăim într-o comunitate armonioasă, 

vrem să avem relații frumoase cu ceilalți, în special cu cei pe care îi admirăm și iubim. Din nou se va 

pune problema presiunii pe care grupul o exercita asupra comunității și, din nou, avem șansa să vedem 

că totul ține doar de o dezordine personală. Există o presiune a grupului așa cum o formulăm acum, 

există o paranoia, o obsesie a dușmanilor, a conspirațiilor, există o fantezie a conflictelor sociale la 

care participăm și care ne transformă în niște personaje foarte importante. 

Soluția acestei zile vine prin condescendență și o vom conștientiza încă de dimineață, când 

Venus și Chiron își vor atinge careul lor perfect. Ceea ce este acum plăcere și seamănă cu mesajul pe 

care l-am experimentat în a doua parte a zilei de 29 iulie, prin trigonul pe care Luna l-a împlinit cu 

Venus, devine acum obstacol, cauză a bolii, motiv invocat pentru a explica de ce existența personală 

are o karma atât de grea, de ce avem parte de obstacole, de ghinioane sau de ce ne ies în cale doar 

oameni proști. Ziua de 30 iulie ne aduce, de fapt, grija față de ceea ce nu am înțeles și avem 

posibilitatea să ascundem toată această presiune, toată această necunoaștere a cauzei suferinței sau a 

cauzei bolii prin activități neobișnuite. Imediat ce Venus se va desprinde de careul cu Chiron, adică 

unghiul va intra în separație, va împlini sextilul cu Uranus. Există o atmosferă plăcută în această zi 

pe care, ca și cum am face-o intenționat, o vom strica din aproape în aproape, o vom murdării cu 

vorbe urâte, cu gânduri pesimiste, cu fapte proaste. 

Noi, pentru că studiem astrologia, știm că lucrurile acestea nu vin dintr-o energie negativă, ci 

sunt consecințele unor fapte personale pe care trebuie să le conștientizăm cu maximă luciditate acum. 

Acolo unde în trecut nu am dat dovadă de interes prea mare față de bunurile celorlalți acum va lipsi 

dialogul care ar putea să ne avantajeze sau să ne faciliteze accesul la bunuri utile sau necesare. Acolo 

unde am dorit în mod intenționat să provocăm suferință există o durere pe corpul fizic, pe organul 

echivalent, există un gând pesimist care nu-i permite individului să vadă omul care ar putea să-l ajute. 

În felul acesta se construiesc legăturile între trecut și prezent, în felul acesta am putea să înțelegem 

karma pe care am construit-o în mod insistent. Pe fondul acesta relația bună pe care Luna cu Mercur 

o definitivează în mijlocul zilei nu ne ajută decât să punem în ordine concluziile pe care le obținem 

pe alte căi. Este însă puțin probabil să facem lucrul acesta pentru că Luna nu poate fi doar în sextil cu 

Mercur ci, în mod inevitabil, se va afla în careu cu Marte și va împlinii și faza de Primul Pătrar, deci 

va fi în careu și cu Soarele. Există multă presiune și, ca de multe ori, constatăm că oamenii vor înțelege 

mult mai clar unde au greșit atunci când sunt deposedați de ceea ce au stricat. Când vor vedea că 

există o barieră foarte clară în a nu mai obține ceea ce au stricat cu bună știință altădată, un obiect, o 

stare sufletească, o relație, atunci vor conștientiza care le este nivelul. Până atunci trăiesc fantezii, 

unele dintre ele fiind chiar constructive ca stare, dar inutile ca rezultat, pot trece prin momente 

speciale de inspirație, dar vor rămâne în același registru al blocajului social. 

 
“Polovragi - Adevărata peșteră a lui Zamolxis? 
Pe malul Oltetului, într-o ambiantă de vis, în mijlocul naturii ne privește ochiul negru al unei 

peșteri în care a ființat odinioară însuși Zamolxis, Zeul-Om atât de iubit de daci. Numită printre 
altele, Peștera lui Zamolxis, Peștera lui Pahomie sau Peștera Polovragi, formațiunea carstică din 
munții Olteniei ascunde taine nebănuite. Profesorul Nicolae Simionescu dezvăluie o parte din 
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denumirea de Polovragi, sugerând că se trage din existența unei câmpii "Poleo" unde se adunau 
vracii și inițiații dacilor. Ermiții daci erau capabili să vindece toate bolile vremurilor cu ajutorul 
plantei magice numită Polovraga, planta dispărută în zilele noastre. Polovragi este, de asemenea, 
peștera descrisă de Mihai Eminescu în poemul "Memento mori". 

Conform legendelor, Zamolxis era deținător al unor puteri uluitoare, fiind capabil să-și 
schimbe după dorința înfățișarea din tânăr în bătrân. Prin peștera Polovragi, zeul suprem al geto-
dacilor intra în adâncuri pentru a ieși peste munți la cetatea Sarmizegetusei. Când speologii au 
cercetat peștera în premieră, acum circa 100 de ani, au fost uluiți să descopere urme de picioare 
umane încălțate, vechi de 2.000 de ani, fără îndoială urme de daci. Zvonurile despre comorile 
dacice ascunse în Polovragi au atras sumedenie de răuvoitori și aventurieri lacomi. Toți aceștia au 
avut parte de morți tragice în încercările lor nesăbuite de a tulbura liniștea locului. Se spune 
că blestemul lui Zamolxis încă veghează locul. Stau mărturie zecile de cazuri, povestite în popor, 
despre ciobani cărora le-au dispărut oile, văcari care au rămas fără vacile din fața ochilor, nuntași 
cărora le dispărea de pe mese băutura și mâncarea - lăsându-i muți de spaimă și bolnavi de 
nebunie.  

Entuziaștii fenomenelor paranormale numesc zona "Triunghiul Bermudelor din Oltenia". 
O întâmplare demnă de reținut este acea care vizează cunoscutul obicei al lui Tudor Valdimirescu 
de a reveni pentru rugăciune în preajma zidurilor Mănăstirii Polovragi. O iscălitură a sa rămasă 
în mănăstire se adauga variantei neoficiale în care o sosie a sa ar fi fost ucisă de eteriști, pe când 
Domnul Tudor, un inițiat al vremii, a rămasă în mănăstire pentru a trăi deghizat în călugăr până 
la sfârșitul vieții.” [13] 

 

Luna, aflat acum în plin tranzit prin zodia Scorpion, va trebui să treacă prin trigonul cu Neptun 

și sextilul cu Pluton. Ultima zi a acestei decade reduce tensiunea, diminuează instabilitatea și fiecare, 

în felul său, are tendința acum de a identifica, în mod clar, lucid și cu implicare, care a fost cauza 

obstacolelor acestei decade. De altfel, este un consum inutil pentru că această decadă a lăsat 

problemele personale să se manifeste după cum le-a fost scris, nu le-a șlefuit, nu le-a cizelat, nu le-a 

încadrat într-o formă clară pentru ca individul apoi să le folosească și să spună că așa le-a făcut el. 

Fiecare s-a văzut dezbrăcat în fața acestor probleme personale, fiecare a trebuit să le înfrunte exact 

așa cum sunt. Acum va deveni prioritară tendința de a deforma realitatea, de a invoca din nou faptele 

rele pentru a impune această opinie.  

Venus își încheie în după-amiaza acestei zile tranzitul său prin zodia Gemeni și va intra pe 

Rac. Cu toate că niciuna dintre aceste două zodii nu este într-o calitate specială, presiunea care vine 

din zodia Rac face următorul tranzit mult mai greu de suportat. Desigur, lucrul acesta va fi interpretat 

de fiecare după orientările pe care le are. Un om pasionat de valorile spirituale, calculat și reținut va 

privi îndemnul la muncă ce vine din Venus pe Rac, drept o atracție față de seriozitate și stabilitate, ca 

pe un element absolut esențial pentru a atinge succesul. Cei care s-au bucurat până acum de tranzitul 

lui Venus prin Gemeni, care au ținut-o într-o distracție continua, care au apelat de fiecare dată la 

iresponsabilitate, la superficialitate sau la detașare ostentativă vor percepe tranzitul planetei Venus 

prin zodia Rac ca pe o perioadă foarte grea. Pentru aceste persoane faptele rele se reîntorc, tensiunile 

sunt reînviate și vor avea impresia că au sărit din lac în puț. Indicat ar fi, fiecare să se detașezi de 

patimile personale, să nu mai vadă totul ca pe un compromis, să privească adevărul în față, să judece 

doar situațiile concrete și pe celelalte să le lase pentru următoarea decadă. 

Momentul acesta de final al lunii iulie arată că avem din nou nevoie să privim conflictul în 

față, dar nu pentru a-l intensifica, nu pentru a crede că faptele rele cu adevărat se reîntorc, nu pentru 

a desconsidera educația pe care am primit-o până acum. Viața este o sumă de factori, unii constructivi, 

alții restrictiv, unii care ne duc foarte aproape de compromis, iar alții care ne favorizează succesul. În 

toate acestea este nevoie de control de sine, să nu divulgăm secretele celorlalți, să nu privim eșecurile 

financiare ca fiind cele mai mari probleme ale existenței în ansamblu pentru că, în felul acesta, ducem 

pe suflet o problemă de materie și pentru că o transformăm dintr-un disconfort conjunctural într-un 

disconfort permanent, viața spirituală va avea de suferit, adică nu vom mai recunoaște valorile 

spirituale decât în raport cu cele materiale puse acolo unde nu le este locul. Puterea nu este acum 

dovedită prin duritate, prin încrâncenare sau prin iresponsabilitate, ci prin ușurința cu care acceptăm 

să conviețuim cu oamenii pe care îi vedem că nu sunt perfecți, cărora le citim pe față nedumerirea 
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sau poate aversiunea și pe care vrem să-i împlinim. Dacă acesta va fi gândul cu care vom încheia 

această lună atunci elementele concrete nu se vor ascunde, ele vor deveni foarte vizibile și nu vor 

constitui un impediment în a privi viitorul prin curaj. Dacă ceea ce ni se întâmplă acum nu este un 

impediment pentru a împlinii un viitor frumos atunci vom aborda și probele de curaj fără gândul că 

aceasta este o altă pedeapsă a destinului din care ar trebui să înțelegem că ne-am depărtat de sacru. 

Prin ceea ce ni se întâmplă acum nu ne-am depărtat de sacru, ci îl integrăm altfel în viața proprie. Iar 

dacă, pe acest fond, se va pune problema să facem un compromis pentru a rămâne în această zonă a 

armoniei și a înțelegerilor corecte atunci să-l facem pentru că el mai târziu nu va fi privit ca un 

compromis, ci tot ca un act de curaj. 

 
Să mergi frumos 
  de Grigore Vieru 
 
Fiilor mei Călin si Teodor 
 
Fiule, să nu 
Calci de sus, 
Să nu încovoi spinarea. 
Să mergi frumos şi demn 
Şi nezgomotos 
Ca pe obraz 
Lacrima celui care a învins. 

 

Ultima decada lunii iulie ne arătat, astfel, cât de complexă poate fi viața, cât de multe putem 

strica dacă nu avem judecata necesară, dacă ne pierdem cu firea și dacă ne risipim gânduri valoroase, 

impresii superficiale cu care intrăm în contact absolut accidental. Momentul acesta poate aduce o 

revoltă teribilă împotriva a ceea ce este incomplet pentru că nu primim susținere socială, nu există un 

cadru adecvat pentru ca lucrurile acestea să fie acceptate, tolerate sau încurajate. Cine este puternic 

acum va avea acces la o bucurie pe care nu i-o va mai putea lua nimeni, bucuria cunoașterii. 

 

Așadar, luna iulie, după cum am constatat din analiza de mai sus, a fost obositoare, încărcată 

de răspundere, ciudată pentru că a adus prea mult interes față de deplasări, dinamică și supremație, 

fără să ofere garanția că lucrurile 

acestea își vor împlini rostul pe 

zona publică. Dacă prima decadă 

va avea un rost pe finalul lunii 

septembrie când prin unghiurile 

care se vor consuma atunci ne 

vom întoarce la înțelegerea, 

emoția și cunoașterea de acum, 

celelalte două decade aferente 

lunii iulie nu produc asemenea 

efecte. Ele se adresează doar 

momentului prezent și 

rememorarea episoadelor care s-

au consumat în prima jumătate a 

anului, cu care vor lucra acestei 

decade, trebui privită ca o 

autocunoaștere. Absența conjuncturilor sociale care să favorizeze relansarea individului presupune 

doar acest rezultat, ca individul să își cunoască rădăcinile faptelor sale, fie ca acestea sunt bune sau 

rele.  
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SINTEZE ALE PROBELOR DE 

CURAJ 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1912 – Începutul războaielor balcanice. 

 1915 – În Imperiul Otoman, masacrarea populației 

armene (1,5 mil victime). 

 1144 – Se construiește biserica Sf. Ana din Ierusalim. 

 1951 – Independența Libiei. 

 

 

O CARTE 
MOLIOY de Samuel Beckett 

„Deși mai cunoscut ca dramaturg, proza lui Beckett, cea mai comică scrisă vreodată, este marea sa 
realizare. Molioy, scris în franceză și tradus în engleză de Beckett și Patrick Bowles, este primul volum din 
trilogia completată de Malone moare și Nenumiții, care însă nu duc la bun sfârșit așa-zisa intrigă din Malloy, 
refuzul de a da un final povestirii fiind emblematic pentru viitoarele opere ale lui Beckett. 

Mare maestru și comediant inegalabil al poveștii neterminate, Beckett atinge, probabil, în Malloy 
apogeul hilarului. Romanul este format din două povestiri, fiecare dedublarea celeilalte. în prima, ticălosul infirm 
Malloy dă peste o serie de episoade pierdute în care apar mama sa nepăsătoare, o adunătură de cetățeni 
comici, un polițist și o bandită grotescă, Lousse, abandonată apoi într-un șanț de Beckett. în a doua, Malloy este 
înlocuit de Moran, înfățișat de Beckett, alături de fiul său, căutându-și,într-o inerție furioasă, predecesorul, pentru 
a afla că Beckett a refuzat să născocească o întâlnire între ei. Moran se târăște spre casă, undeîși găsește 
albinele făcute scrum. 

Beckett înșfacă toate ingredientele clasice ale prozei (evenimente, sentimente și orice urmă de „viață 
adevărată" ficțională), le prepară ca aperitive și le lasă baltă. Toate povestirile sale sunt confesiunile unui 
dependent de sintaxă a cărui fixație fantasmagorică este totalul dezacord față de sine” (KS) [16] 

 

UN FILM 
THE BOOK THIEF (2013) - Regia Brian Percival  

„Liesel e o fată rămasă fără părinţi, fără casă şi fără speranţă. Ea nici măcar nu ştie să citească, însă 
va avea noroc ca toate astea să se schimbe. Un cuplu de germani deschişi la minte decide să o adopte pe fată. 
Deşi e al doilea Război Mondial, ei îşi fac timp să o înveţe să citească şi să descopere lumea cu ajutorul cărţilor. 
Curajul ei şi personalitatea puternică îi vor fi alimentate de noii părinţi, care au propriile valori morale, încălcând 
regulile naziste şi ascunzând în pivniţa casei un tânăr evreu.” (http://www.cinemarx.ro) 

 
 

  

http://www.cinemarx.ro/
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Valorile lunii august schimbă balanța echilibrului și ne atrage atenția asupra a ceea ce nu am 

reușit să rezolvăm în ultima perioadă pentru că ni s-a părut mult prea greu, o povară, pentru că am 

crezut că evenimentele din ultima perioadă au fost reminiscențe ale unor probleme de viață pe care 

nu le-am rezolvat nici măcar pe conjuncturi mult mai favorabile decât am avut parte de-a lungul 

acestui an. În consecință, sintezele aferente probelor de curaj, deviza generală aplicată lunii august, 

arată că ne aflăm în fața unor emoții absolut ciudate, pe care unii le vor observa ca fiind adversități 

gratuite, obstacole în calea judecării unei clarității speciale, neputința de a simții iubirea pe măsura 

solicitărilor pe care le-am lansat în prima jumătate a anului, adică neputința de a trăi după cum a cerut. 

Este adevărat, vor exista multe persoane care vor acorda momentului acesta o greutate aparte. 

Uranus va intra în mers retrograd chiar la începutul lunii și din această deplasare își va reveni abia la 

anul viitor. Asta înseamnă că a doua jumătate a anului va fi privită ca o solicitare pe care individul o 

gândește altfel decât comunitatea, altfel decât anturajul, altfel decât familia. El crede că merită și de 

aceea face efort. Comunitatea, familia, cercul de prieteni, va considera că efortul acesta este făcut 

pentru a ieși din suferință, pentru a anula o greșeală făcută în prima jumătate a anului. Discrepanța 

aceasta arată că problemele personale nu au soluție prin abordări comune, ci doar prin sacru. Spre 

finalul lunii august această apropiere de sacru va putea fi foarte ușor pusă la îndoială pentru că Saturn 

se va afla într-o conjuncție cu Luna neagră concomitent cu revenirea sa la mersul direct. Judecata 

sănătoasă va fi astfel deformată și primii pași în adevăr vor semăna foarte mult cu ultimii pași în 

minciună. De aici și marea confuzie a lunii august care ne spune că aceste probe de curaj nu constituie 

altceva decât o risipă, un mod absolut ridicol de a impune celorlalți ceea ce nu acceptăm să ni se 

impună. Vom vedea însă, atunci când vom trece prin această furtună, că lucrurile nu sunt așa de 

tragice, ci chiar foarte bune, însă cer responsabilizare și multă atenție. 

 

Decada I  (1 – 10 august 2017) 
Poveri. Reminiscențe. Adversități gratuite. Anticipație bună. 

Seriozitate. Ascultare. 
 

DECADA NR. 22  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   33 21-30 noiembrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 4 1-10 februarie 

 

 

Inițierea mersului retrograd al planetei Uranus arată că suntem apăsați de convingeri false. 

Acum, în această decadă, când debutează deplasarea retrograda a planetei Uranus, lucrurile vor fi 

privite de o manieră extremistă, fie vom conștientiza foarte clar, die nu vom găsi echivalentul foarte 

clar al acestor ciudățenii în viața personală. Vom vedea însă că până la finalul acestui an lucrurile se 

vor clarifica. Acum avem senzația de povară, că ne întoarcem la probleme mai vechi, că visăm cu 

ochii deschiși și rezultatul nu este unul care să ne mulțumească. 

Valorile personale sunt, așadar, interpretate greșit, atât la începutul acestei decade, când 

Uranus își pregătește inițierea mersului retrograd, adică se află în perioada statică, dar și după aceea, 

când careul dintre Jupiter și Pluton se va afla în separație, adică va intra în faza de descreștere. Această 

relație dintre Jupiter și Pluton arată că ciclul inspirației se află acum în descreștere. Asta înseamnă 

pentru noi că împlinim acum un moment absolut impresionant ce ne ajută să ne eliberăm de o mare 

povară. Știm că în astrologia natală careul cu gradul cel mai mic, dacă ne referim la o tema particulară, 

o temă natală, constituie elementul eliberator. Pentru prima decadă a lunii august acest careu între 

Jupiter și Pluton de pe faza descendentă, în privința inspirației, a identificării celor mai bune soluții 

pentru marile probleme personale, reprezintă elementul eliberator. Dacă plasăm această relație 
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absolut impresionantă între Jupiter și Pluton în schema generală a lunii august înțelegem că inspirația 

reprezintă debutul unui mare curaj. Pentru unii, din nefericire, această inspirație reprezintă un mare 

moment de durere, așa cum este pentru foarte mulți desprinderea de o problemă pe care am ținut-o 

aproape printr-un mare atașament. Cine dovedește seriozitate și luciditate va reuși să asculte, fie vocea 

conștiinței, fie o recomandare absolut minunată venită din partea unei persoane mult mai instruită sau 

mai sensibilă în a primi informații dintr-o zonă de unde problema aceasta a individului este văzută 

mult mai clar. În consecință, prima decadă a lunii august arată că poverile nu sunt, în realitate, 

elemente care complică sau intensifica o durere, ci altceva. Greutatea pe care o simțim la începutul 

lunii august nu va veni din povară, ci din conștientizarea ei. Este posibil ca mulți să trăiască această 

confuzie a greutăților care le sunt puse pe umeri acum dintr-odată și să creadă că poverile acestea au 

fost inventate doar pentru ei. Nu trebuie să fie atât de superficiali și să creadă lucrul acesta. Aceste 

poveri le-au dus dintotdeauna pe umeri. Acum doar le văd mai clar și doar cu scopul de a le anula. 

 

În prima zi a lunii august Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Scorpion, nu înainte de 

a încheia două unghiuri importante cu Axa Dragonului și cu Chiron. Apoi, în a doua parte a zilei va 

intra pe zodia Săgetător și va arăta că august are de ce să fie considerată o lună celebră. Până atunci, 

vom fi sub impactul a ceea ce am experimentat în luna anterioară, adică nu vom reuși să ne 

desprindem prea ușor de plăcerea ciudată la care apelăm pentru a înlocui libertatea, adică acel 

dinamism și acea importanță de sine care ar fi trebuit să ne convingă că suntem eficienți. 

Ipostaza aceasta în care Luna se află în careu la Axa Dragonului arată că suntem într-un 

moment de cotitură. Avem nevoie de aprecierile celorlalți, avem nevoie de soluțiile lor, poate chiar 

de cele care ar putea să ne ducă spre vindecare, dar, din nefericire, sintezele pentru acțiune ne 

îndreaptă atenția către finalul lunii noiembrie, atunci când Neptun își va reveni la mersul direct, iar 

Marte se va afla într-un careu cu Junon. Asta înseamnă că nevoile de acum vor fi în contrast cu ceea 

ce vom avea de făcut pe finalul lunii noiembrie, dar pentru lucrul acela ne vom pregăti încă de pe 

acum. Unii vor avea impresia că reușita pe care trebuie să o comporte pe finalul lunii noiembrie 

trebuie să și-o pregătească încă de pe acum prin fidelitate față de marile idei, prin acceptarea unor 

condiționări, prin a apleca fruntea în fața celui puternic pentru ca mai târziu să se facă o clară diferență 

între zona celui puternic, față de care acum arătăm obediență, și zona celui slab de care dorim să ne 

separăm prin obediență. 

Gândul acesta ambițios poate sublinia că trăim un moment de îndoială față de destinul propriu, 

că dorim să ne ascundem un moment de tristețe și că prin respectul pe care îl arătăm celorlalți nu 

facem altceva decât să arătăm lipsa de respect față de soluțiile pe care singuri, fără ajutorul celorlalți, 

am putea să le obținem. 

Astfel, debutul lunii august reprezintă o invitație la seriozitate. Dacă suntem acum surmenați 

de marile probleme personale, cele pe care în luna iulie, din prea multă viteză, dinamism sau 

importanța de sine, nu le-am putut soluționa, nu înseamnă că și luna august se va desfășura în același 

registru. Indulgenta față de sine ar putea acum să fie transformată într-un mare curaj, ar putea să 

capete rolul de apărător pentru o mare problemă pe care să o soluționăm nu prin atac iminent, nu prin 

agresivitate, nu prin impulsivitate, ci prin înțelepciune, prin rezervă sau chiar retragere. 

Trecerea Lunii pe zodia Săgetător arată că oamenii au nevoie în această perioadă de 

înțelepciune, de echilibru sau de atenție. Unii vor avea impresia că marile idei trebuie să rămână în 

aceeași albie, că suprasolicitarea sau poate chiar surmenajul reprezintă prețul pe care trebuie să-l 

plătească pentru stabilitate. Va veni un moment când vor ști dacă forma aceasta de indulgență 

reprezintă altceva decât o consecință a conflictului pe care-l parcurg în această perioadă, dar nu acum 

când Luna se află într-o relație foarte proastă cu Axa Dragonului. Dacă nu am fi acum în zodia Leu, 

adică dacă Soarele nu ar fi în zodia Leu, acolo unde se află și Capul Dragonului, poate această relație 

a Lunii cu Axa Dragonului nu ar fi avut acest impact nimicitor, nu ar fi subliniat necesitatea absolută 

a indulgenței pe care fiecare individ ar trebui să o privească cu maximă seriozitate, ci ar fi fost un 

obstacol care nu ar fi atras prea multă atenție sau care ar fi primit foarte ușor eticheta de element 

ciudat.  
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Este foarte posibil ca, încă de 

la începutul lunii august, să ne 

confruntăm cu o problemă ciudată. 

Pentru cei care studiază fenomenul 

social în corelație cu elementele de 

astrologie karmică, pentru persoanele 

care au o anumită profunzime și nu 

judecă lucrurile după caracterul lor 

superficial, orice formă de inversiune, 

de împotrivire a unui om față de fire, 

față de normalitate, față de cursul 

firesc, reprezintă de fapt un obstacol 

pe care cel în cauză și l-a stabilit încă 

de la naștere pentru a stimula 

creativitatea și a fi mult prea atent la 

lucrurile care nu sunt permise, la interdicțiile societății cele care, după cum bine știm, nu ne dau 

dreptul să fim curați, frumoși și nici profunzi. Acesta se pare că este un compromis pe care un om 

trebuie să îl abordeze dacă nu are maturitatea necesară, dacă nu știe care îi este destinul încă de la 

naștere, ci cunoaște doar anumite lucruri sau componente ale acestuia. Această problemă a 

compromisului sau această problemă a inversiunii pare să fie una foarte controversată pentru zona 

aceasta evolutivă. 

  
 “Cel mai minunat dar pe care ni l-a dat natura e gândirea. Păcat că acordăm atât de puțin 
timp acestei esențe a ființei noastre. Când înțelegi viața, rosturile ei adânci, parcă te-ai afla pe o 
stâncă de o înălțime incomensurabilă, de unde privești nu cu superioritate, ci cu liniște, acea liniște-
n care toate vanitățile s-au stins.” (Ileana Vulpescu) 

 

Cu Luna pe zodia Săgetător probele acestea de curaj vor căpăta acum o importanță aparte. În 

dimineața zilei de 2 august Luna se va afla într-o relație proastă cu Mercur și vom fi încurajați de 

concluziile pe care le avem în minte să luăm o decizie proastă, să gândim rău față de un colaborator, 

să punem la îndoială mesajul ce ar putea veni din partea acestuia până la terminarea acestei zile. Apar 

astfel comentarii gratuite, o neputință în a susține, cu argumente proprii sau cu argumentele celorlalți 

selectate înțelept, o cursivitate. 

Schema aceasta în care Luna se află într-o relație negativă cu Mercur primește două răspunsuri 

pozitive, din partea lui Marte și din partea Soarelui, cele despre care știm încă din decada anterioară 

că sunt în conjuncție. Dacă ultimul aspect al zilei de 2 august nu ar fi fost un unghi negativ pe care 

Luna să-l împlinească, în cazul de față cu Neptun, elementele acestea pozitive ar fi fost prioritare. 

Așa, ideea în sine de prosperitate primește un plus de îndoială, de semne de întrebare, ca și cum 

calitățile pe care, vizibil, le folosim nu sunt suficiente, au nevoie de un test, au nevoie de aprobarea 

celorlalți, aprobare care nu vine așa cum ne așteptăm sau nu vine deloc acum. Relația proastă pe care 

Luna o are cu Mercur reprezintă un debut prost într-o conjunctură bună, o vorbă proastă spusă unui 

om care ne-a arătat până acum că are cele mai bune intenții. 

În cazul persoanelor puternice, care au la baza comportamentului o educație morală solidă, 

lucrurile acestea negative par mai curând o mare încercare ce devine cu atât mai importantă cu cât 

sunt implicate subiecte de maximă importanță, cele care se referă la stabilitatea socială, la fenomenul 

social, la obiceiurile pe care vrem să le abordăm și pe mai departe, la un demers care are nevoie să se 

împlinească la scenă deschisă, în văzul tuturor. 

Cu alte cuvinte, 2 august este o zi a sentimentelor încercate, a calităților pe care oamenii 

trebuie să le dovedească pe linia performanței, nu pe cea care aprofundează un interes. Este foarte 

posibil ca tentația de acum să oprească numite demersuri, anumite modificări să fie foarte lente, 

aproape insesizabil, în paralel cu dorință foarte intensă și nestăpânită de a împlini mai multe etape 

într-un timp foarte scurt. Lucrul acesta pornește cu un pas greșit în desfășurarea sa din cauza relației 

negative dintre lună și Mercur, adică nu poate trece prin tumultul pozitiv dat de relațiile frumoase pe 
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care Luna le are cu Marte și cu Soarele, lansând avertismente foarte utile născute din suferință, din 

lipsuri și aducând lumină sau o energie pozitivă în toate aceste frământări. Prețul este însă destul de 

mare. Dar pentru că nu există sincronizare între ceea ce trebuie să facă, la modul concret, omul, și 

așteptările pe care le are sau dorințele pe care le trăiește intens acum, ziua se finalizează cu o frustrare. 

În cuvinte mai simple, suferința sa rămâne, chiar dacă rezultatul ei îi ajută pe alții. 

Mulți vor fi tentați să creadă că este mai mult de atât, că problema de-acum se referă, cu 

precădere, la obiceiuri proaste, nu la mici nesincronizări. Este prea mult să se gândească în direcția 

aceasta, este prea mult să răstălmăcească această solicitare, să pună pe tulburările de acum o greutate 

atât de mare. Totul, așa cum ne sugerează deviza generală aplicată acestei luni, participă la acest joc 

al curajului. Cine este atent va vedea că lucrurile nu sunt orientate pentru a umili, deci nu avem de ce 

să considerăm că suntem surmenați, agasați de ceilalți sau loviți în mod intenționat. De asemenea, 

avem de ce să considerăm că pe aceste unghiuri înfloresc demersurile ascunse, conspirațiile, pentru 

că nu traversăm decât momente de efort. 

Cel curajos va putea acum să discute problemele în mod deschis, în fața celorlalți, fără 

constrângere și fără teamă. Sunt inspirați să facă lucrul acesta pentru că, episoadele de acum, îi 

pregătesc pentru momentul de maximum dat de careul Jupiter Pluton, cel care arată ultimul moment 

eliberator al ciclului inspirației, cel care se află acum în descreștere. În felul acesta, destăinuirile 

personale sunt eliberate de o mare problemă, nu compromiterea prin împărtășire. Deci se deblochează 

o zonă în care aceste persoane vor spune lucruri mai bune. 

 
„MIERCUREA 
Sfânta Miercurea e şi ca o bătrână, gureşă şi mofturoasă. Se supără repede, dar şi repede îi 

trece. Miercureea a rămas de cu vreme văduvă şi poate din asta i s-a tras firea ei curioasă. 
In legătură cu ziua ei, poporul crede că: miercuri s-a născut Soarele, şi de aceea în orice timp 

ar fi, cu negură sau ploi. În ziua aceasta Soarele tot se arată măcar o clipă, lasă pentru că baba e 
cam sucită, toţi cei care se nasc în ziua ei, sunt liră noroc şi suciţi la fire. 

Miercuri nu se dă afară cenuşa din sobă, că e rău de sărăcie. 
Miercurea se posteşte că e ziua Maicii Domnului. Cine mănâncă de frupt. i se întâmpla 

primejdii şi năpaste, ori cade în vreo boală. Cine se taie în ziua asia, rămâne văduv şi-l urăsc 
prietenii. Tot aţa păţeşte cine merge în peţit sau se cunună tocmai în ziua văduvei Miercurea. 

Miercurea nu e bine să se spele rufele, nu e bine să se radă. nu e bine să retezi stupii, nu e 
bine să rupi castraveţii (că se amărăsc), nu e bine să faci leşie, să fierbi cămăşi şi nu se iau ouăle 
din cuibar, că se fac pecingenc pe obraz.”[6] 

 

Pe 3 august Uranus va intra în mers retrograd și își va reveni în această deplasare abia la anul 

viitor. Suntem astfel obligați să activăm într-un domeniu nou, să fim mult mai atenți la partea nevăzută 

a lucrurilor, să surprindem detalii active în anturaj care au scăpat până acum atenției. Nevoia de atenție 

devine un element absolut esențial pentru momentul acesta ca și cum numai prin acest element de 

atenție inteligența practică va putea fi pusă mult mai bine în aplicare. Retrogradarea lui Uranus este 

însă și semn de instabilitate. Acum, în prima zi de retrogradare acestei planete, instabilitatea sperie, 

tocmai pentru că ea face referire la elemente care devin dintr-odată accesibile, dintr-odată vizibile. 

Mulți se vor îngrozi de ceea ce ar putea să vadă acum și pentru că Luna se află în conjuncție cu Lilith 

și, de la sine, se face o selecție negativă, adică vor fi înclinați să vadă doar ceea ce este mai rău și mai 

urât la oameni. 

Retrogradarea lui Uranus pe zodia Berbec ridică acum o problemă spinoasă. Lupta dintre bine 

și rău va avea o mai mare importanță în ziua de 3 august tocmai pentru că produce o inversiune, 

schimbă calitatea direcțiilor și dacă până acum ne-am considerat elemente pozitive, semnalele pe care 

le primim din jur, lucrurile care se dezvăluie acum ne arată că ne-am înșelat, că nu deținem această 

calitate. De partea cealaltă, anturajul va exercita asupra individului o presiune suficient de mare încât 

să se răstălmăcească și elemente ce țin de viața de familie, dar și cele care se adresează gradul de 

satisfacție pe care un individ îl are atunci când lucrează cu sine. De aici ajungem la o observație care 

nu ne va mulțumim: imixtiunea grupului de apartenență în interesele individului. Având în vedere că 

în dimineața acestei zile Luna se va afla în conjuncție cu Saturn și va acționa asupra Axei Dragonului 
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într-un mod frumos, lucrurile acestea rele pe care le conștientizăm devin resorturi pentru un progres 

spectaculos. 

Se întâmplă lucrul acesta deoarece conjuncția Lunii cu Luna neagră și cu Saturn de pe zodia 

Săgetător activează acel punct din care se mediază tendința Nodurilor. Din această cauză avem nevoie 

de atenție, din această cauză slăbiciunile devin profesori buni, de aceea dreptatea, așa cum o vedem 

acum, este zdruncinată. Cel care reușește să iasă integru din această explozie, care se va menține 

vertical fără să considere că iritarea de acum este un element de referință pentru ceea ce va veni de 

acum încolo, își va înțelege propria tensiune, va deveni puternic în confruntări, va putea să ducă, după 

exemplul lui Arsenie Boca, o lumânare aprinsă prin furtună. 

Desigur, viață de familie este acum puternic încercată și impulsul de a reformula totul, de a 

distruge totul, dar nu ne oferă și garanția că avem ceva bun de pus în loc. Retrogradarea lui Uranus 

este semn de revoltă împotriva lucrurilor care ne erau până acum clare și persoana care dispune de 

atenția cuvenită va știi ce anume să pună în loc, cu ce să-și umple ființa care se golește acum prin 

inversarea lucrurilor. 

Un alt element important ce se va manifesta pe 3 august ține de dependența de grup. Există o 

modă, nu de puțin timp, ci de decenii, care certifică valoarea unui individ doar prin opiniile celorlalți. 

Acesta este un paradox. Calitatea unui om nu trebuie dovedită prin fluxuri bilaterale, adică prin 

schimburi de experiență, prin acceptarea sa în a participa la un demers comun, prin teste de eficiență. 

Calitatea unui individ este probată doar de ceea ce este și face el. Feedback-ul nu confirmă calitatea 

persoanei care emite, ci a celei care primește, probând zone pe care se face recepția, nu cea pe care 

se face emisia. Aceste teste de eficiență, meandrele acestea pe care grupul le aplică pentru a testa 

nivelul unui individ, nu arată decât dacă o anume persoană se poate ridica la nivelul pe care-l prezintă 

grupul. Persoanele care se ridică deasupra grupului care trebuie să accepte calitatea unui om sunt 

acum marginalizate, tocmai pentru că li se văd calitățile, iar grupul nu poate interacționa pe acest 

nivel înalt. Momentul acesta în care Uranus își inițiază mersul retrograd dă multă putere acestor 

persoane care sunt deasupra grupului căruia i se adresează pentru a fi acceptate, tolerate sau 

promovate. Inversiunea de acum se poate transforma într-un mare refuz, de aici și posibilitatea ca 3 

august să devină o zi foarte proastă pentru proiectele personal dacă ele depind de un răspuns, o zi 

încărcată de teama că aspirațiile personale sunt iluzorii. 

 
„Europenii care vizitau China în secolul al XTX-lea erau atraşi, şi în acelaşi timp surprinşi, 

de o formula de spectacol inedită, care combina muzică, pantomimă, cântece şi acrobaţie. Recuzita 
era minimală, dar actorii purtau costume magnifice şi măşti fantastice. Cum spectacolele îmbinau 
jocul dramatic şi interpretarea muzicală ca într-o operă, care acestora le era cunoscută, vizitatorii 
le-au numit Opera de la Peking — Peking fiind la acea vreme numele oraşului Beijing. 

Mao Zedong era conştient că literatura şi arta puteau constitui instrumente de propagandă 
puternice pentru răspândirea mesajului său comunist. „Literatura şi arta sunt pentru mase“, scria 
el încă din 1942, „sunt create pentru muncitori, ţărani şi soldaţi şi menite pentru folosinţa lor.“ Cea 
de a patra soţie a sa, şi ultima, Jiang Ching, a reformat Opera de la Peking în perioada Revoluţiei 
Culturale, punând întrebarea de ce piesele de teatru aveau ca subiect o mână de moşieri, fermieri 
avuţi şi elemente burgheze şi ignorau astfel 600 de milioane de muncitori, ţărani şi soldaţi. 
Revizioniştii conduşi de fostul şef al statului Liu Shaoqui, susţinea ea, au transformat Opera de la 
Peking într-un „regat independent“. Jiang Ching milita pentru ruperea oricăror legături cu 
tradiţia teatrală şi crearea unor noi forme de artă care să celebreze comunismul. 

După moartea soţului său în 1976, Jiang Ching şi trei dintre apropiaţii sai în conducerea 
Revoluţiei Culturale au fost incriminaţi ca Banda Celor Patru, judecaţi şi condamnaţi la moarte, 
pedeapsa fiindu-le ulterior comutată. Ruperea radicală cu trecutul pe care o impusese artelor nu 
a supravieţuit scurtei sale perioade de ascensiune. Astăzi Opera de la Peking este din nou la loc de 
cinste în China.” [14] 

 

4 august este dominată de grija că nu suntem utili. În dimineața acestei zile Venus se va afla 

într-o opoziție cu Junon și va activa într-un mod mai puțin plăcut axa relațiilor, axa Capricorn-Rac. 

Pentru că în această zi Luna va trece prin conjuncția cu Junon, ne dăm seama că încă de la începutul 

lunii și până acum, în fiecare element care se făcea remarcat și descopeream un echivalent personal 
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Luna se află acolo. Acum se întâmplă la fel și pentru că în 4 august se împlinește nu doar opoziția lui 

Venus cu Junon, ci se și definitivează ultimul careu Jupiter-Pluton din acest ciclu al inspirației, ce se 

va încheia pe 5 aprilie 2020 prin conjuncția celor două planete pe zodia Capricorn, sentimentul acesta 

de greșeală sau de inutilitate ne arată foarte clar care sunt oamenii cu care nu putem pe mai departe 

să dezvoltăm o relație foarte bună sau conform așteptărilor ori care sunt sentimentele care trebuie 

ignorate sau transformate în altceva. Schema zilei de 4 august ne arată o evoluție rapidă și din această 

cauză, dar și pentru că axa relațiilor este tensionată. Apare o dezordine care ne consumă multă energie, 

care ne zăpăcește, ne spune că tristețea se poate transforma acum în boală, că ea poate afecta plămânii, 

respirația, adică această formă de hrănire pe care atât corpul, prin schimbul de dioxid de carbon și 

oxigen care se realizează la nivelul plămânilor, dar și sufletul prin asimilarea de prana.   

În consecință, 4 august devine o zi de putere, când totul este privit la o altă intensitate și până 

și recomandările ar putea să fie încărcate de aceeași confuzie și să devină false. Ne aflăm acum în 

fața pericolului de a distruge lucrurile bune pe care nu le conștientizăm, pe care nu le vedem clar, deși 

și zilele anterioare am lucrat mult asupra 

acestei viziuni. Ne aflăm într-o zonă care 

să genereze efecte complicate, o energie 

bună care plutește în jurul nostru va putea 

fi folosită până la finalul acestui an pentru 

a repara problemele pe care ni le facem 

singuri. 

Riscul cel mare al zilei de 4 august 

vine din faptul că am înclinat balanța în a 

face un pact, în a insista mult pe această 

dorința de perfecțiune chiar dacă 

evenimentele merg în altă direcție. Jupiter 

se află acum într-o dispunere absolut 

minunată cu Pluton pentru cei care doresc 

să evolueze, pentru persoanele aflate în 

căutarea adevărului. Careul acesta devine eliberator de probleme, dar cu condiția ca acestea să fie 

văzute clar, evoluția să presupună conștientizarea picioarelor adâncite în nămol și a aripilor care dor 

pentru că nu au mai fost deschise de mult timp. 

Înțelegerea astfel că secrete au un caracter corozive asupra conștiinței individuale pentru că 

se bazează mult pe dezordine, pe zăpăceală. Oamenii deschiși, puternici, care nu se revoltă atât de 

ușor împotriva nedreptăților sociale și țin această revoltă în interior, cei care nu gândesc rău, dar la 

exterior vor afișa zâmbete largi, iar cei sinceri vor fi în afara unui pact rău. Pentru ei evenimentele au 

logică, au cursivitate și vârful acesta îi duce mult mai aproape de strălucire. Este adevărat, până și 

aceste persoane vor conștientiza că totul este complicat, că stăpânirea de sine înseamnă acum și 

privind în față regretele cu care ne-am hrănit în ultima perioadă. Pentru că sunt bine intenționați 

aceasta este zona pericolului, aceste privațiuni abordate la modul minim reprezintă cea mai mare 

problema. Celelalte țin mai mult de un disconfort plecat de conjunctură, din starea de spirit a 

partenerului de dialog, din problemele epocii, din curentele sociale cărora nu le sunt văzute părțile 

bune, ci doar zone de conflict accentuate de alte conjuncturi. Pentru că suntem în decada în care 

lucrurile acestea trebuie văzute clar, doar un om puternic și educat, doar o ființă care nu renunță la 

propria moralitate doar pentru că grupul pune o presiune pe ea va putea să treacă dincolo de ele, să le 

vadă și să nu îl influențeze pentru că le vede. Doar o persoană care dispune de o asemenea putere 

pozitivă va evolua conștientizând problemele pe care nu le poate rezolva, dar și pe cele pe care le 

poate rezolva, fără a se opri din ascensiune. 

 
„ INTESTIN SUBŢIRE  

Intestinul subţire este partea intestinului situata între stomac şi intestinul gros. Este locul 
în care arc loc absorbţia alimentelor. Aceasta corespunde integrării, asimilării informaţiilor 
primate de conştiinţa mea şi faptului de a decide ce vreau să fac cu aceste informaţii. Analizez ceea 
ce este bun pentru mine şi ce vreau să resping. Dacă sunt tulburat sau neliniştit, dacă sunt obligat 
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să-mi las la o parte valorile sau priorităţile, pentru a fi pe placul altora, intestinul meu subţire va 
reacţiona. Trebuie să fac faţă des alegerilor şi deciziilor. Îmi este teamă să pot. Intestinul subţire 
este partea intestinului situata între stomac şi intestinul gros. Este locul în care arc loc absorbţia 
alimentelor. Aceasta corespunde integrării, asimilării informaţiilor primate de conştiinţa mea şi 
faptului de a decide ce vreau să fac cu aceste informaţii. Analizez ceea ce este bun pentru mine şi ce 
vreau să resping. Dacă sunt tulburat sau neliniştit, dacă sunt obligat să-mi las la o parte valorile 
sau priorităţile, pentru a fi pe placul altora, intestinul meu subţire va reacţiona. Trebuie să fac faţă 
des alegerilor şi deciziilor. Îmi este teamă să pot”[5] 

 

Pentru că ni se pare că această formă de curaj este, în mare parte, o formă de agresivitate, 

conjuncția Lunii cu Pluton din 5 august le arată celorlalți care sunt intențiile adevărate ale celor care 

se declară formatori de opinie, lideri, care sunt adevăratele intenții ale persoanelor care ne decid 

soarta. Deși în 5 august nu se consumă decât trei unghiuri, sextilul Lunii cu Neptun, conjuncția Lunii 

cu Pluton și careul Lunii la Jupiter, schema aceasta ne atrage atenția asupra marilor probleme ale 

vieții sociale. 

Problematica aceasta a vieții sociale scoate în evidență dificultatea de a interacționa pe care 

nu o vom remarca în prima jumătate a zilei pentru că atunci vom fi în fereastra sextilului Lunii cu 

Neptun, adică vom fi sensibil sau vom fi interesați de partea aceasta a vieții, și în fereastra conjuncției 

Lună-Pluton, adică vom fi interesați de sporirea propriei patrimoniu, de ceea ce ne face mai puternici 

sau mai bine văzuți în societate. 

În schema aceasta dominată de progresul de la emoție la confirmarea emoției în patrimoniu, 

mulți oameni vor avea impresia că această condiție a vieții, care depinde de emoție și de patrimoniu, 

trece printr-o preschimbare bună. Nu se știe dacă lucrurile acestea sunt cu adevărat într-o schimbare 

bună pentru că hotărârile în momentul acesta sunt dominate de răzbunare, de gândul că numai în felul 

acesta ne putem face dreptate, de tendința de a refuza disciplina și de a considera că toți colaboratorii 

pe care i-am avut până acum ne-au trădat sau, în cazul celor mai sensibili, au fost ascunși, nu au avut 

curajul să își spună opinia și să participe așa cum au promis. 

Momentul acesta ia înfățișarea unei perseverență, devine deci un element de forță, de putere, 

cu toate că explorează o zonă delicată, una care nu cere o asemenea abordare. În consecință, multe 

dintre cele care se consumă acum vor fi dominate de o vitalitate scăzută, de oboseală, de nervi, de 

procesele catalitice, de ceea ce consumă sau de ceea ce reduce puterea personală prin combustie, prin 

consum. 

Cu toate că nu este de neglijat conjuncția Lunii cu Pluton. Judecând după faptul că acest unghi 

a avut în anii din urmă o importanță covârșitoare pentru că declanșa atribuirea Lunii drept calitatea 

de a fi purtător de lumină între acest unghi și conjuncția sa cu Uranus, ce se consuma întotdeauna 

peste aproximativ șapte zile distanță față de prima, în 5 august mult mai importantă este cuadratura 

dintre Lună și Jupiter, ca încheiere a calității de purtător de lumină între conjuncția Lună-Jupiter (29 

iulie) și aceasta cu Pluton. Forma aceasta de perseverență atrage atenția asupra a ceea ce ar trebui să 

facem pentru a ne elibera, având posibilitatea ca toate aceste soluții să fie mai curând o călătorie 

virtuală și interdicțiile pe care le gândim în momentul acesta să se elibereze, simulând în minte, 

gândind cam care vor fi etapele următoare, cum se vor comporta oamenii care ne trădează, unde vom 

ajunge dacă vom proceda așa după cum gândim acum, dacă vom ierta sau, reversul medaliei, dacă ne 

vom răzbuna. 

Cert este că schema aceasta ne vorbește despre experiențe deosebite, despre o șansă care poate 

deveni frumoasă dacă avem înțelepciunea adecvată, dacă nu ne lăsăm dominați de sentimente confuze 

și dacă nu privim în zona care ne-a indus în eroare până acum. Dacă nu suntem orbiți de împrejurări, 

dacă acțiunile nu sunt de proastă factură sau nu ne lăsăm copleșiți de poveștile celorlalți care, în plus, 

sunt doar impresionante, am putea și noi să transformăm această zi într-o mare realizare. 

În consecință, 5 august este o zi a soluțiilor miraculoase care ar putea să fie legate de justiție, 

de modul în care alegem să ne facem dreptate sau de soluția pe care o avem în a combate un impuls 

haotic, o zonă care, prin repetare, nu ne permite să evoluăm. Dacă ar fi să găsim pe cineva care ar 

putea să ne traducă viziunea pe care o avem asupra lumii, am vedea că lucrurile sunt extraordinar de 

simple, că nu sunt prea multe de spus despre ceea ce trăim ori despre experiențele pe care ceilalți le 
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împărtășesc în momentul acesta. La fel cum depindem de nevoia de luciditate, la fel depindem pe 5 

august și de translator. Este foarte posibil ca acest translator să fie deja în interior, să fie o latură a 

ființei proprii, nu neapărat în exterior. Dacă nu-l avem în interior, dacă nu avem experiențele necesare 

care să ne confere o anume înțelepciune de viață prin intermediul căreia să traducem corect ceea ce 

trăim și înțelegem acum, nu este deloc rușinos să-i întrebăm pe ceilalți. 

 
„Cei ce renunţă 
Nu trebuie niciodată să renunţaţi, pentru că abandonul duce la apariţia altor probleme îh 

viitor. Dimpotrivă, trebuie să reacţionaţi, să trăiţi, să suportaţi suferinţele, atât fizice, cât şi 
psihice, toate greutăţile posibile sau deziluziile. 

Personalitatea dublă e un reflex al acestui dublu aspect al vieţii, uneori calmă şi plăcută, 
alteori grea şi amară. Persoana sănătoasă psihic nu cere ca viaţa să fie doar într-un fel sau în altul, 
ci, ţinând cont de aceste contradicţii, se adaptează la suferinţe, atunci când trebuie să sufere, şi la 
bucurii, atunci când viaţa i le oferă. De fapt, se poate spune că lucrurile încep să meargă prost în 
momentul în care apare suferinţa fără motiv.”[1] 

 

Abia acum, în 6 august, avem ocazia să înțelegem la ce se referă sintezele pentru înțelegere, 

emoții și cunoaștere. Abia acum putem observa cu maximă luciditate în ce au constat atracțiile ciudate 

de la începutul lunii februarie cum ne-am orientat pe calea cea bună pentru a dezvolta o înțelegere 

superioară și în ce mod am văzut că speranța într-o viață mai bună este un element absolut esențial 

pentru echilibrul personal. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna trimite acum un careu către 

Uranus și, de această dată, nu va mai fi purtător de lumină între conjuncția cu Pluton și conjuncția cu 

Uranus, ci va face o legătură între perioade, între mesaje, între departamente, nu asigură un crescendo 

pe o problemă pentru a o soluționa. Trecerea aceasta de la o legătură între întâmplări la o legătură 

între perioade, adică trecerea de la a face o legătură între două elemente care seamănă și care 

conlucrează pentru un rezultat comun, la legătura între două elemente care au ținte și caracteristici 

diferite, arată că trăim vremuri de mare transformare. În această decadă, cea pe care o parcurgem 

acum, Uranus este planeta care și-a inițiat mersul retrograd.  

Prima decadă a lunii februarie spre care ne îndreptăm acum pentru a face sinteze prin 

înțelegere, emoții și cunoaștere a fost dominată de inițierea mersului retrograd al planetei Jupiter. 

Legătura aceasta stranie care există între Uranus din Berbec și Jupiter din Balanță, cele care nu 

împlinesc în mod direct un unghi, dar care sunt legate acum prin intermediul Lunii, dar și prin faptul 

că ocupă aceeași axă, Berbec-Balanță, arată că suntem în căutarea unei constante. Această constantă, 

fie că este un element care trebuie să ne confere libertate, universalitate, independență, fiindcă el se 

referă la o justiție pe care să o putem prezenta celorlalți ca pe un act de dreptate majoră, fie ține de 

dimensiunea personală, zonă care este acum puternic încercată pe pierderea unui drept, înțelegerea 

nevoilor celorlalți și adoptarea celei mai bune soluții care să nu contravină soluțiilor celorlalți, cere 

un consum suplimentar din partea noastră. 

Desigur, schema aceasta se aplică doar în contextul în care analizăm energia sintetică a 

decadei întâi a lunii august, pentru că în analizele săptămânale vom vedea că această zi de 6 august 

reprezintă o ultimă etapă într-o schemă care debutează cu ultima zi a lunii anterioare, deci în analiză 

săptămânală vor fi consemnate și interferențele care există dintre cele două luni. În schema aceasta, 

inserția socială, cea care este abordată în genul acesta de analiză, face un arc peste timp pe care 

săptămâna 31 iulie - 6 august 2017, pentru că este un sector mai mic, să o particularizeze altfel. În 

săptămâna în curs analizăm un șurub, acum întreaga cupolă. Asta nu înseamnă că lucrurile sunt în 

contradicție, ci înseamnă că există, de această dată, o mare diferență între dimensiune personală, cea 

pe care o vom trăi cu maximă implicare, și cea socială care ne pune acum să facem ceea ce nu prea 

ne pricepem. 

În cazul în care facem confuzii între dimensiunea personală, între analiza săptămânală și 

analiza lunară sau chiar cea aplicată anului 2017, atunci ne vom adânci în dorințe care nu își au 

echivalentul în realitate pentru că ele pornesc într-o zonă personală ce se adresează săptămânii și nu-

și găsesc echivalentul într-o zonă socială care se adresează lunii. Săptămâna cu pricina nu face 
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trimitere atât de mult la curaj precum face trimitere prima decadă a lunii august și, implicit, luna în 

ansamblu, pentru că șurubul are alt rol și altă contracție pe procesul specific decât cupola. 

Trecerea Lunii prin zodia Vărsător arată că, pentru dimensiunea socială, este permisă o formă 

de risipă, de consum, în timp ce pentru cea personală excesele nu sunt justificate. Se va pune problema 

acum, pe 6 august, să înțelegem care este mesajul nevoii de despărțire, de ce a trebuit să lăsăm în 

urmă anumite relații care nu mai erau conforme cu nevoile de acum, de ce ne pregătim pentru un salt 

impresionant și de ce alegem ca zona aceasta a ideilor personale, a gândirii personale să fie ascunsă. 

În ziua următoare, 7 august, se va împlini și faza de Lună plină și abia atunci vom vedea de ce zona 

aceasta a zilei de 6 august este în mare parte dominată de pregătirea pentru criză. 

 
„Majoritatea oamenilor nu gândesc că spălându-şi corpul lor fizic au ceva de făcut şi pentru 

a-şi purifica corpul lor eteric şi corpul lor astral. În planurile eteric şi  astral se găsesc impurităţi 
de care este dificil să se debaraseze, iar cele ale planului astral sunt mai puternice, mai indezirabile 
şi mai nocive decât ale tuturor celorlalte planuri. 

 Apa este capabilă de a îndepărta aceste impurităţi, dar trebuie mai întâi s-o activăm . 
Pentru aceasta trebuie să luaţi o anumită cantitate de sare (ştiţi fără îndoială că sarea joacă un 
rol foarte important în ceremoniile religioase) pe care o pregătiţi încă de dimineaţă aprinzând 
lumânări, arzând tămâie şi pronunţând câteva cuvinte pentru a o consacra purităţii absolute,  
Mamei Divine, Spiritului Cosmic, şi cereţi Inteligenţelor celeste să o binecuvânteze pentru a-i 
conferi virtuţi purificatoare. 

 Înainte de a intra în baie, aruncaţi în apa aceasta sare pe care aţi consacrat-o şi pronunţaţi 
câteva cuvinte pentru a sfinţi apa prin virtuţile sării, apoi adresaţi-vă Mamei Divine spunându-i: 
O, Mama Divină, admir această apă care este o reflectare a Ta; Te rog, sfinteste-o ca să-mi poată 
îndepărta toate impurităţile, toate bolile şi slăbiciunile mele ca să-l pot sluji mai bine pe Tatăl meu 
Ceresc". Apoi  atingeţi apă şi vorbiţi creaturilor care o populează: “O ondine, cât de frumoase, pure 
şi transparente sunteţi ! Primiţi-mă acoperiţi-mă şi lucraţi asupra mea pentru  a scoate din fiinţa 
mea tot ce nu vibrează în armonie cu Cerul!" Spunând aceasta, atingeţi apă cu multă dragoste. 

 Apa este un element în care trăiesc entităţi invizibile dar frumoase şi pure; prin ea 
intraţi deci în contact cu aceste entităţi care sunt foarte sensibile şi care vor fi binevoitoare din 
cauza atitudinii noastre pline de iubire. Luaţi apoi într-un vas din această apă pe care aţi 
binecuvântat-o, pentru a o turna pe d-v după ce aţi terminat să vă spălaţi . Când intraţi în apă, 
spuneţi cât este de frumoasă cât de încântat sunteţi, şi vă săpuniţi  de trei ori. Dacă aveţi multă 
credinţă şi multă iubire, veţi obţine rezultate frumoase; totul depinde de credinţă şi de iubirea 
voastră.”[9] 

 

7 august este o zi de accident. Luna plină care se împlinește în seara acestei zile pregătește 

toate aceste evenimente care trebuie să se manifeste de o manieră explozivă, fie că ele se referă la 

activități comune, fie că fac trimitere către o zonă afectivă, către dragoste sau către sinceritatea 

afectivă, cea care în această perioadă este un resort important pentru episoadele dominate de curaj. În 

plus, pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și are de împlinit, în mijlocul 

zilei, o opoziție cu Marte din Leu, schema aceasta ne vorbește despre o curiozitate care ar trebui să 

demonstreze că suntem foarte implicați într-o problemă, că ne-am dorit cu adevărat o funcție, după 

cum am spus până acum, că avem responsabilitatea a ceea ce am declarat, dar, în realitate, tot ceea ce 

spunem nu este decât un paravan, pentru că, de fapt, nu ne interesează decât interesul personal, 

achizițiile personale sau satisfacerea unei curiozități. 

Trecerea Lunii prin zodia Vărsător facilitează accesul la progres doar dacă este îndeplinită o 

condiție, doar dacă există un patrimoniu suficient de bogat încât să poată fi accesate. Nevoia de 

oameni devine prin această poziție a Lunii pe Vărsător un anturaj bogat, relații multiple, ușurința în 

a comunica sau cunoștințe ori prieteni plasați în puncte cheie. Prin aceste poziții oamenii reușesc să 

depășească obstacole pe care nu au putut să le rezolve în ultima perioadă și care își au originea, după 

interesul de acum, la începutul lunii februarie, dar reușesc să întoarcă spre făgașul normal și opiniile 

celorlalți. Luna plină din Leu, Luna plină care se împlinește pe 7 august, are această componentă 

impresionantă pe care orice om o poate folosi. Dacă unii s-au ocupat până acum nu doar de plăceri 

ciudate, dacă s-au preocupat de călătorii sau doar de satisfacerea propriilor nevoi, unele dintre ele 
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chiar inferioare, această Lună plină le conservă impulsurile ca atare, le va aduce precipitare și le va 

degenera relațiile pe măsura atitudinii pe care o dezvoltă.   

Luna plină, pentru că implică și planeta Marte în schema aceasta intensă, poate face referire 

și la dragoste, ridicând standardul, lansând pretenții noi sau intensificând acele emoții care până acum 

au activat într-un plan secund. Din această cauză, la persoanele refractare sau inhibate absența 

sentimentelor de până acum arată că această intensificare nu duce la transformare, ci merge tot spre 

inhibiție și spre a-i diminua ceea ce la omul comun merge spre explorare sau spre intensificare. Cu 

alte cuvinte, 7 august intensifică, fără să țină cont dacă forța pe care o amplifică se deplasează în sus 

ori se deplasează în jos. 

Ceea ce aceste foarte 

interesant din ecuația astrală 

aferentă zilei de 7 august vine 

din evaluarea într-un mod 

particular, aprecierea de-o 

manieră absolut originală a 

romantismului. Dacă oamenii 

se simt cuprinși de un abur 

aparte, dacă privesc relațiile 

doar din punct de vedere 

afectiv, fără să mai țină cont de 

drame ori de consecințele 

nefaste ale unor întâmplări 

comune nefericite, se întâmplă 

pentru că Marte din Leu poate 

sacrifica acum de dragul iubirii 

tot alaiul, toate persoanele de la 

curte, toată gama de titluri 

nobiliare pe care le deține sau 

toate privilegiile. Pentru că este 

un semn care apreciază foarte 

mult aceste elemente, maniera 

în care o face ne spune că nu poate fi vorba de o schemă ce ar putea fi reprodusă de fiecare dată când 

Marte va trece prin zodia Leu, în plus, este și de scurtă durată. Asta înseamnă că efectele a ceea pe 

care le vom parcurge pe 7 august nu pot avea o perspectivă mai mare de finalul lunii noiembrie, nu 

pot vorbi decât despre nevoia de schimbare, de transformare, de succes concomitent cu incapacitatea 

de a convinge auditoriul ca mesajul este corect. Cu alte cuvinte, încă de pe acum, de pe această Lună 

plină, ne gândim că, probabil, la toamna, când anumite demersuri își vor atinge etapa finală, ne vom 

lovi de această problemă a refuzului pe motiv că nu suntem în stare să ne justificăm nevoia ori să o 

explicăm așa cum ar fi trebuit. Din această cauză, 7 august nu este atât de mult o zi de căldură, cât o 

zi de ardere, de degenerare printr-o fierbințeală teribilă, o zi în care o dorință foarte puternică produce 

efecte neplăcute pentru că nu poate fi oprită. 

 
„Pe 13 mai 2001, firav şi obosit, Papa Ioan Paul al Il-lea încheia un pelerinaj personal. 

Călătorise în Portugalia, până în orăşelul Adjustrel, aflat lângă localitatea Fatima. Ţinta lui o 
constituia beatificarea a doi copii care muriseră cu 80 de ani în urmă. Ei au fost doi dintre cei trei 
„Copii de la Fatima” care în 1917 au fost vizitaţi în mai multe rânduri de spiritul Fecioarei Maria. 
Sfânta apariţie le-a spus copiilor trei profeţii, pe care aceştia le-au ţinut în secret, dezvăluindu-le 
doar Papei anterior lui care l-a precedat pe Ioan Paul al II-lea. După câţiva ani, Biserica Romano-
Catolică a făcut cunoscute două dintre cele trei predicţii. Detaliile celei de a treia profeţii au fost 
dezvăluite doar după ce Papa a făcut o vizită la casa celor trei copii. Cea de a treia profeţie a 
reprezentat de fapt un avertisment legat de securitatea vieţii Papei. 

Pe 13 mai 1917, în Cova da Iria, lângă oraşul Fatima, trei copii îşi păzeau oile. Doi dintre ei, 
cei mai mici, Francisco - de 9 ani şi Jacinta Marta - de 7 ani, erau frate şi soră. Ei îşi ajutau 
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verişoara de 10 ani, Lucia de Jesus, să păzească propria turmă. Toţi erau copii buni, proveniţi din 
familii de catolici cu frica lui Dumnezeu. Niciodată nu uitau să-şi spună rugăciunea la miezul zilei 
şi abia după aceea îşi continuau treaba sau joaca.. Într-o zi, o rază de lumină puternică le-a 
întrerupt activitatea obişnuită de după-amiază. La început au crezut că a fost un fulger şi tocmai 
se pregăteau să plece acasă, când i-a oprit o doamnă foarte frumoasă, îmbrăcată într-o robă albă 
- aproape mai strălucitoare decât soarele. Această doamnă, care avea în mână un şir de mătănii, 
le-a spus copiilor să se întoarcă în acelaşi loc în ziua de 13 a fiecărei luni. 

Copii au făcut aşa cum li s-a spus. Pe parcursul lunilor următoare doamna le- a dezvăluit 
trei secrete despre întâmplări viitoare şi le-a promis o minune cu prilejul ultimei întâlniri. Povestea 
acestei viziuni s-a răspândit şi o mulţime de aproape 70 000 de oameni a venit pe 13 octombrie să 
vadă ultima apariţie, însă doamna nu a putut fi văzută decât de copii. Ea le-a spus acestora că este 
„Doamna noastră din rugăciune” şi le-a cerut să construiască o capelă pe locul întâlnirilor. Apoi a 
înfăptuit miracolul promis, care a fost văzut de întreaga mulţime. Oamenii i-au spus „Miracolul 
Soarelui” pentru că o imensă orbită strălucitoare a răbufnit într-un şir de culori magnifice care au 
dansat pe cer, apoi a început să plouă cu flori. 

Copii au avut, de asemenea, viziuni despre propriile morţi. Francisco şi Jacinta au murit în 
curînd de pneumonie, Francisco în aprilie 1919 şi sora lui în februarie 1920. Iniţial ei au fost 
îngropaţi în cimitirul parohial din Fatima, după care rămăşiţele lor au fost mutate în Capela 
Viziunii, construită, aşa cum le-a cerut Fecioara Maria, pe locul Cova se Iria, exact acolo unde se 
produseseră întâlnirile. După toate aceste întâmplări Lucia de Jesus a luat-o pe calea credinţei şi 
s-a făcut călugăriţa. În anii ’40 ea a trimis o scrisoare Papei Pius al XlI-lea, scrisă în limba 
portugheză, în care dezvăluia cele trei predicţii. 

Prima predicţie a fost o viziune a Iadului şi salvarea, pe care Vaticanul a identificat-o cu ceea 
ce s-a întâmplat în timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Cea de a doua profeţie era legată de 
ascensiunea şi decăderea comunismului. Cea de a treia predicţie nu a mai fost dezvăluită 
publicului. Potrivit celor mai multe supoziţii făcute la acea vreme, ultima profeţie era legată de 
sfârşitul lumii, dar în 2001, cu prilejul vizitei Papei Ioan Paul al II-lea la Fatima, s-a dezvăluit 
faptul că a treia viziune a fost aceea a unei robe albe, papală, căzută la pământ. Papa a interpretat 
această viziune ca pe un avertisment în privinţa atentatului comis care s-a încercat asupra sa la 
Roma, în Piaţa Sf. Petru, care, în mod uimitor, a avut loc pe data de 13 mai 1981. 

Pontiful a fost convins că Fecioara Maria a deviat gloanţele care ar fi putut să-i provoace 
moartea, ajutându-l astfel să supravieţuiască. De asemenea, el a avut certitudinea că viziunile de 
la Fatima au avut influenţă asupra recuperării sale, aşa încât unul din gloanţele trase în timpul 
acelui atac a fost montat în coroana statuii Fecioarei Maria care se găseşte în Capela Viziunii. Acest 
episod a spulberat unul dintre cele mai mari mistere ale Bisericii Catolice de la sfârşitul acestui 
secol. Este ciudat, dar tocmai secretomania Vaticanului a menţinut misterul, câtă vreme miracolele 
sunt acceptate fără rezerve. Confruntat cu evenimente inexplicabile, chiar şi din punctul de vedere 
al religiei, omul este din ce în ce mai nedumerit.”[7] 

 

Luna va trece acum, în 8 august, prin conjuncția cu Coada Dragonului și semnul acesta va 

părea ca un avertisment. Suntem invitați să vedem dacă am fost înșelați în ultima perioadă, dacă 

lucrurile au mers conform capriciilor sau dacă au mers conform gândurilor constructive. Forța zilei 

de 8 august este o atenționare față de ceea ce am fi putut avea dacă am fi greșit foarte mult. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna trece acum prin Coada Dragonului, într-o zi în care 

are de împlinit doar unghiuri pozitive. Schema zilei de 8 august este însă foarte complicată pentru că 

vorbește despre rușine, despre gânduri eronate, despre o înșelătorie pe care am ignorat-o până acum 

și care, în momentul de față, ne atrage brusc atenția. 

În plus, deoarece ziua este foarte complicată pentru oamenii puternici și pozitivi, ea se poate 

transforma într-o distincție. Nu se știe, însă dacă această distincție este conform așteptărilor, dar se 

știe că, fiind în consonanță cu poziționarea lui Jupiter pe zodia Balanță, ea trebuie să sfideze ceva, 

trebuie să arate chipul sinistru al ironiei, al aroganței, al defăimărilor abordate cu prea mare ușurință. 

Persoanele care nu rezistă în fața acestor opoziții, cele care se declară mult prea ușor obosite sau 

încolțite de tensiunea venită din exterior vor dezerta, se vor ascunde din fața acestor vibrații, vor 

considera că este mult mai bine dacă vor lucra în izolare, dacă își vor pune în aplicare planurile departe 

de privirile celorlalți, dacă își vor exercita dreptul la influență fără ca în momentul acesta să fie în 

contact cu opinia exterioară. 
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Este puțin probabil ca momentul acesta să fie foarte încurajator pentru persoane de proastă 

factură. Trecerea Lunii prin Coada Dragonului arată că suntem într-un moment de mare tensiune. 

Greșeala este privită ca un instrument folosit pentru a jigni o persoană corectă, pentru a atenta la 

echilibrul celorlalți. Din această cauză, 8 august nu ne bucură foarte mult cu aprecierile mai vechi, ci 

ne sperie și, în consecință, multe din cele pe care le parcurgem acum ne lase impresia că trăim vremuri 

complicate, cu toate că nu vor fi foarte complicate decât până la finalul lunii noiembrie, spre care se 

îndreaptă sintezele pe acțiunile concrete. 

Există o mare durere pe care o vom experimenta în momentul acesta și dacă am fi atenți, dacă 

nu ne-am întoarce spre trecut cu sentimentul că de acolo ne vin toate problemele, am putea să fim 

suficient de înțelepți să privim în viitor cu încredere, nu cu goliciunea omului care se teme de faptele 

sale, de propriul trecut. 

Trecerea de la trigonul Lună-Jupiter la sextilul Lună-Uranus, reprezintă o etapă dintr-un mare 

progres. Cu alte cuvinte, lucrurile bune pe care vrem să le obținem în momentul acesta nu vor putea 

fi accesate în totalitate acum, ci acestora li se va revela doar o parte din conținutul lor pentru ca 

bucuria să fie mult mai intensa prin accesare gradată. 

Luând în calcul aceste componente, adică în această celulă care ne încurajează să privim foarte 

departe, cea care începe cu trigonul dintre Lună și Jupiter și se finalizează cu sextilul dintre Lună și 

Uranus, înțelegem de ce este nevoie de schimbare. Schimbarea zilei de 8 august este o dovadă că 

diversitatea nu trebuie să ne sperie, că nu trebuie să ne îngrijorăm de fiecare dată când situația este 

favorabilă pentru alții pentru că, într-o înșiruire absolut logică, ne va veni rândul și nouă. 

Apoi, pentru că Luna, în acest context revoluționar, trece prin Coada Dragonului, mulți vor 

avea nostalgii stranii, ca și cum le-ar plăcea foarte mult să aducă în prezent momente de glorie din 

viața proprie, din perioada copilăriei, adolescenței sau anumite episoade din perioada tinereții ori vor 

să invoce diferite momente de glorie din istoria omenirii. Lucrurile acestea pe care le accesăm cu 

bune intenții nu mai sunt obositoare și nu mai consumă atât de mult precum celelalte. 

În contextul acesta, ideea de sinteză reprezintă un moment de liniște. Dacă ne oprim în 

momentul acesta avem șansa să conștientizăm că, prin liniște, devin informații absolut miraculoase, 

suntem în contact cu un focar de lumină pe care altădată nu n-am putut accesa. Și din această 

perspectivă, oboseala și tensiunea se pot volatiliza și, excentricitățile nu mai sunt atât de periculoase 

și nici frica nu mai este atât de vie. Prin această manieră, ziua de 8 iulie poate deveni un moment de 

glorie. 

 
„Dăruind unor fiinte o voce frumoasă, Cerul le-a Inzestrat cu o mare comoară, datorită 

căreia ele pot realiza minuni. Ele ar trebui să devină conştiente de acest lucru. Cântăretii sunt, 
adeseori, ca nişte copii răsffitati, care nu cunosc valoarea talentului lor şi, care, mai ales, nu s-au 
gândit la cea mai bună cale de a-i folosi. Ei trebuie să aibă un ideal şi să-şi consacre întregul lor 
talent la realizarea lui. Acest ideal este să-i Indepărteze pe oameni de la preocupările lor mediocre, 
meschine şi de a le inspira dorinta de a imbrătişa o viată nouă, dăruită frumusetii şi Luminii. 
Atunci, numele lor va fi înscris în Cartea Viefii: acolo va fi scris că ei au deschis inimi, au luminat 
inteligente, şi au salvat suflete, de la tulburare Si de la moarte. intreaga activ itate care se naşte 
dintr-o Idee dezinteresată, pusă în slujba unei Cauze divine, contine în ea sămănţa nemuririi. Acela 
care este conştient de această Lege, cucereşte adevăratele bogătii, pentru că a dănti Luminii încă 
un suflet inseamnă să depăşeşti totul.”[8] 

 

Bucuria zilelor anterioare, cea dominată de libertate de expresie sau de independență, se va 

schimba brusc imediat ce Luna va intra pe zodia Pești, adică în noaptea dintre 8 și 9 august. Intrarea 

Lunii pe zodia Pești reprezintă momentul în care schimbarea este oprită. Nu este oprită pentru că 

suntem împotriva ei, ci ni se va părea în momentul acesta că nu am făcut toți pașii, că nu am luat în 

calcul toate problemele, că tot ceea ce s-a întâmplat până acum s-a consumat într-un ritm alert, mult 

prea repede, împotriva firii sau fără o susținere exterioară. Este adevărat, pentru că Luna se desprinde 

de Coada Dragonului și intră în faza de descreștere a ciclului draconitic, multe lucruri din cele pe care 
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le-am experimentat până acum pot fi puse la îndoială. Asta nu înseamnă că ele sunt greșite, ci doar 

că trebuie cerute.  

Ecuația astrală a zilei de 9 august se referă la o poveste frumoasă, cea care este definită de 

momente de glorie dacă care are incluse și episoade foarte dure, dramatice, cele care lasă impresia 

că, prin presiunea lor, au contribuit la această schemă a reușitei. Înțelegem din această ecuație astrală 

că parcurgem o perioadă în care cugetarea este prețioasă, impresiile complicate,  ne ajută să privind 

foarte departe și încă în anturajul nu este atât de periculos precum ni s-a părut în ultima perioadă. Se 

discută acum despre prejudiciu, despre ceea ce ne-ar fi rămas dacă nu am fi fost naivi sau superficiali, 

despre ceea ce am fi câștigat dacă am fi privit valul schimbării ca o înlocuire a unor elemente rele cu 

cele foarte bune. 

Din această cauză, momentul zilei de 9 august este încărcat de tristețe și simțim că ieșim din 

această situație complicată doar prin bunătate. Se va discuta mult despre durere, despre prejudiciu, 

despre implicarea într-un mod obositor în viața mondenă fără a exista un interes față de zona aceasta. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna va pendula între sextilul cu Junon, care este retrograd în 

Capricorn, și trigonul cu Venus cea care merge direct prin zodia Rac. Retrogradarea lui Junon în zodia 

Capricorn va părea acum un element de rezervă, unul pozitiv, deși nu este, în timp ce Venus va părea 

un element negativ, deși nu este. 

Această formă de inversiune nu este specifică doar zilei de 9 august, ci a mai fost observată 

și în 3 august sau începând cu 3 august, când Uranus și-a început deplasarea sa retrogradă. Acum 

Uranus are doar o influență directă, influențează doar din umbră natura lucrurilor. Din această cauză 

nu se poate vorbi în mod direct despre un prejudiciu, ci el este invocat pe baza unor evenimente care 

s-au consumat anterior. 

Cel care este curajos, persoana care poate vedea foarte departe sau care nu privește viața 

mondenă ori viața de familie ca fiind o mare povară, ci se implică în tipul acesta de activitate pe care 

l-a abordat și până acum cu maximă determinare pentru a crea un traseu nou, pentru a le arăta celorlalți 

că zona în care activează nu este dominată de brutalitate și nu sunt risipite calități ori elemente de 

patrimoniu pentru a preamări un element iluzoriu, va arăta cum lucrează la modul foarte serios pentru 

un lucru foarte important. 
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Departe cealaltă‚ ziua de 9 august le vorbește oamenilor despre patimă. S-ar putea ca 

momentul acesta să folosească mult prea ușor cuvinte grele, tocmai pentru că Luna se va afla într-un 

crescendo periculos toată ziua până când, spre seară, va împlini opoziția cu Mercur. Mercur din 

Fecioară le arată oamenilor că lucrurile cele mai importante sunt cele date de funcție, de statut ori de 

achiziții materiale, de ceea ce este concret, de bunurile pe care le are în casă, de avantajele pe care și 

le poate calcula sau însuma. Momentul acesta le arată oamenilor că mult mai importante sunt valorile 

spirituale cele care nu pot fi judecate după criterii de genul acesta. Din această cauză impresiile 

complicate arată că ne-am implicat în demersuri care nu ne privesc, am fost solicitați de prea multe 

persoane, am dorit să luăm parte la evenimente care s-au întins pe o perioadă mare de timp sau care 

au acoperit un tronson de timp mult prea mare pentru a permite mai multor activități să activeze în 

același timp. De aceea suntem atrași către ceea ce înseamnă activitate și dinamism, dar în momentul 

acesta cu greu am putea face față. Principala cauză este contradicția între mesajele comunității și ceea 

ce trăim în viața intimă. 

 
„PIELE (în general) 

Pielea acoperă întreg corpul şi delimitează ceea ce este “în interior” de ceea ce se află "în 
exterior". Este organul cu suprafaţa cea mai mare. Reprezintă un strat protector, care delimitează 
clar spaţiul meu vital şi care lasă să transpară fidel şi inconştient, starea mea interioară: există o 
legătură cu raportul meu faţă de anturaj (cu faţă de ceilalţi). Pielea mea este prelungirea 
simţămintelor mele, a a sensibilităţii mele interioare. Este oglinda vieţii mele intime, cartea mea 
de vizită. Analizează toate informaţiile de contact. Dacă sunt o persoană blândă, aşa va fi şi pielea 
mea Dacă am o sensibilitate foarte mare şi pielea mea va fi foarte sensibilă. Dacă din contră, sunt 
sever faţă de mine însumi sau faţă de ceilalţi, pielea mea va fi şi ea dură şi groasă. Dacă am pielea 
Iritată, există ceva sau cineva în viaţa mea, care mă irită. 0 nesiguranţă mare, îmi face pielea 
umedă, în timp ce pielea care transpiră mult, elimină emoţiile pe care Ic reţin şi pe care am nevoie 
să le evacuez. 0 boală care “imi atinge” pielea indică faptul că am dificultăţi la nivelul comunicării 
cu cel din jurul meu. Simt o pierdere la nivelul integrităţii mele. Starea pielii mele Indică starea 
relaţiilor mele cu ceilalţi. Individualitatea mea este analizată, intimitatea mea şi zona mea de 
vulnerabilitate pot fi ameninţate. Care sunt limitele mele? Care sunt zonele mele de intoleranţă? 
Pielea mea reacţionează atunci când am nevoie să ating şi să fiu .. atins şi simt o lipsă la acest nivel. 
În momentul unei separări poate apărea o eczema sau un psoriazis: pielea mea este stresată şi are 
nevoie să devină roşie de furie, nu înţelege de ce nu primeşte afecţiune, tandreţe. Trăiesc o senzaţie, 
puternică de frig, de răceală la nivel afectiv şi îmi este greu să mă adaptez la ,,noua mea viaţă, la 
noua mea situaţie. Calitatea relaţiilor mele cu cei din jur este reprezentată de starea în care se află 
pielea mea.”[5] 

„DESHIDRATAREA CORPULUI 
Deshidratarea celulară este un deficit de apă şi sodiu. Este asociată cu demineraiizarca. 

Există undeva o pierdere, o secetă. Cum am ajuns să am o lipsă de apă sau de sare în corpul meu? 
Apa este elementul care curăţă, purifică, face să circule ceva: fără apă mor. Oare care parte din 
mine vrea să moară, care sunt emoţiile de care vreau să scap? Care este obsesia care îmi consumă 
toată energia? Mă distanţez de creativitatea mea şi de potenţialul meu interior. Nu mai văd soluţia 
şi este ca şi cum m-aş retrage din viaţă, deoarece durerea este prea intensă. Mă las golit de energic, 
“secătuit* de ceilalţi, deoarece îmi concentrez prea mult atenţia pe ei. 

Accept să mă iubesc mai mult, să îmi hrănesc celulele printr-o hrană sănătoasă şi cu apă. 
Îmi las toate emoţiile să se exprime prin intermediul creativităţii. Am grijă de mine. deoarece 
nimeni nu poate face acest lucru în locul meu.”[5] 

 

În ciuda aparentelor, 10 august este o zi de relaxare. Mercur din Fecioară se va afla acum într-

o relație foarte bună cu Venus din Rac și schema aceasta pare să ne vorbească despre o susținere, 

despre un mesaj pe care l-am lansat anterior și care primește acum un răspuns foarte bun. Multora li 

se va părea că schema aceasta a durat prea mult, că răspunsul a întârziat, că el nu este clar, că nu 

corespunde dinamicii, că nu ni se adresează. 
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Se întâmpla lucrul acesta pentru că ziua de 10 august va pendula între conjuncția Lunii cu 

Neptun și careul Lunii cu Saturn. Știm că aceste două planete se află în două zodii între care există o 

legătură absolut minunată. Din perspectiva noilor teorii ale astrologiei karmice, calitățile zodiei Pești 

nu reprezintă altceva decât elementele evoluate care pornesc din Săgetător. În consecință, tensiunea 

aceasta pe care noi o experimentăm acum, prin trecerea Lunii prin conjuncția cu Neptun și împlinirea 

unor așteptări pozitive care au venit din Săgetător, adică de pe vremea când Uranus își iniția mersul 

său retrograd, arată celor puternici că nu am motive de îngrijorare și, dacă sunt suficient de atenți, de 

vigilenți sau dacă privesc lumea altfel, cu luciditate și fără prejudecăți, atunci viziunea asupra vieții 

nu are de suferit, schema aceasta a sintezelor aplicate primei decade a lunii august nu creează confuzie 

prin arcul peste timp, ci apare o legătură între începutul lunii februarie și sfârșitul lunii noiembrie, 

adică se face trimitere la două perioade distincte din care vom extrage ceea ce este mai important 

pentru momentul prezent.   

Vor fi însă persoane 

care vor judeca totul din 

punct vedere material, 

pentru că nu degeaba 

Mercur este acum în tranzit 

prin zodia Fecioară, dar, 

până și aceste persoane, 

dacă aduc în discuție 

necesitatea unor emoții 

pozitive, bucuria de a trăi 

prin simplitate și curaj, 

încântarea de a fi alături de 

cineva nu constrângerea de 

a suferi alături de cineva, 

adică Venus din Rac, atunci 

toate lucrurile acestea 

legate de impresiile greșite 

pe care le avem despre ceilalți sau despre conjuncturile pe care le parcurgem, se vor evapora. 

Relațiile acestea negative care apar acum între zodiile Pești și Săgetător, prin faptul că Luna 

împlinește un careu cu Luna neagră și cu Saturn, arată că suntem într-un moment de contradicție și 

poate nu suntem atât de lucizi precum am crezut, nu avem demnitatea necesară pentru ca viziunea pe 

care o primim în momentul acesta să ne elibereze de marile constrângeri ale vieții, să ne elibereze de 

o presiune psihică foarte mare pe care, după cum am constatat în luna iulie a fost în mare parte 

dominată de mișcare, dinamism sau de sentimentul de supremație. 

Relația aceasta frumoasă pe care Mercur și Venus o construiesc, cea care va lega acum zodiile 

Rac și Fecioară, se referă la neputința de a pune capăt unei dureri personale. Se discută foarte mult 

despre eșec, despre acțiuni perfide, despre o realitate mult mai apropiată de scandaluri decât de 

evoluție, despre natura inferioară a oamenilor și despre pericolul sedentarismului. Cine este atent și 

nu se grăbește cu aceste concluzii, cine privește aceste recomandări cu prudență va dovedi că este 

superior și, prin această superioritate, îi va învăța pe ceilalți cum este să ai discernământ. Avem ocazia 

prin această relație minunată între Mercur și Venus să vedem că lumea se poate construi, istoria poate 

fi înțeleasă altfel nu doar prin constrângeri, ci prin victoriile pe care le-am comportat, cele care pot fi 

citite din patrimoniul pe care îl avem acum, din ceea ce am reușit să obținem în ciuda obstacolelor. 

Nu se știe însă dacă nu cumva, omul interior, cel care privește mult prea des în portofel nu își 

va folosi energia acestei zile, inspirația și înclinația către comunicare pentru a câștiga mai mult, pentru 

a vedea cum anume ar putea proceda pentru a obține mai mulți bani, pentru a transforma viziunea pe 

care o are în bunuri materiale. Cine va proceda în felul acesta va vedea că până la sfârșitul lunii 

noiembrie va regreta că, de dragul banilor, a pierdut o prietenie frumoasă, a dat mare importanță 

lucrurilor minore, a crezut într-o iluzie, indiferent că ea vine pe cale medicamentoasă, alcoolică sau 

prin declarații ce țin de channelling ori dezvoltare personală. 
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„În seara zilei de 30 noiembrie 1718, Carol al XII-lea părea gânditor şi trist supraveghind 

săparea tranşeelor la Fredrikssten. În jurul orei 21:30 regele a scos capul din tranşeea principală 
ca să privească schimburile de focuri și stătea cu bărbia sprijinită în pumn. Prietenii îngrijoraţi 
ştiau că e mai bine să nu-i atragă atenţia monarhului că e în pericol. Apoi s-a auzit un zgomot ca 
şi cum o piatră ar fi fost aruncată cu putere în noroi. Regele fusese lovit, iar trupul era inert. Murise 
pe loc, atins în tâmpla stângă de un glonte de muschetă. 

A fost el, însă, doborât de arma unui duşman? Au circulat zvonuri că fusese asasinat de 
unul dintre ofiţerii suedezi. Beneficiarii decesului erau sora lui mai mică, Ulrika Eleonora, şi soţul 
acesteia — Frederik, duce de Hessa, care îl însoţea pe Carol la Fredrikssten. Înainte de a pleca din 
Stockholm, ducele îi ceruse soţiei sale să se încoroneze de îndată regină dacă regelui i s-ar fi 
întâmplat ceva. Ea a ocupat tronul imediat ce vestea morţii lui Carol a ajuns în capitală, în 1722. 
Regele Frederik, bolnav, apărea la fereastra deschisă a apartamentului regal strigând că el îl 
omorâse pe Carol. Erau vorbe ale unui bolnav în delir sau o confesiune făcută pe patul de 
moarte?”[14] 

 

Prima decada lunii august ne îndeamnă să fim mai puternici. Vom avea nevoie, prin ceea ce 

facem acum, dar și prin ceea ce vom face și în decada următoare, să acumulăm suficient de multă 

putere încât să dovedim că acest curaj pe care îl simțim acum nu este o întâmplare. Am văzut că 

reperele astrale pe care le-am parcurs de-a lungul acestei decade au fost dominate, în mare parte, de 

două evenimente: inițierea mersului retrograd al lui Uranus pe 3 august și împlinirea ultimului careu 

Jupiter-Pluton al ciclului inspirației, cel care a debutat în decembrie 2007 și care se va finaliza în 

aprilie 2020. Momentul acesta, care se consumă în prima decada a lunii august, reprezintă ultima 

etapă de eliberare prin care concretizăm, selectăm și delimitam elementele personale de inspirație 

care vor deveni rădăcini pentru ceea ce va urma. Ciclul inspirației arată acum neputința de a ne 

deschide. Dacă ne vom implica cu maximă determinare în aceste episoade vom răspunde impulsului 

de a transforma o presiune într-o provocare și de a evolua. Este adevărat, nu toată lumea este interesată 

de evoluție, dar se pare că acest ciclu al inspirației ne va cere acum să împlinim condiții esențiale 

pentru a fi mai puternici. Cei care sunt mai sensibili vor reuși să vadă că acum a fi mai puternic 

înseamnă a evoluat. Alții vor vedea lucrul acesta mai târziu. 
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Decada a II-a  (11 – 20 august 2017) 
Simțiri stranii. Date confuze. Există multă duritate falsă. Ceea 

ce este mare nu este  și puternic. Se atentează la sacru. 
 

DECADA NR. 23  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   2 11-20 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 5 11-20  februarie 

 

Seriozitate. Succes. Trecere spre o perioadă mai bună. Progresul este posibil. Fidelitate. 

Dezordinea este clarificată prin argumente logice. Discernământ. Propria personalitate devine o 

armă. Se face un compromis constructiv. Este refuzată o subordonare. Pretenții prea mari. Naivitatea 

este pedepsita. Emoții constructive. Împrumut. Strălucirea este minunată. Spiritul umanist ne scoate 

din orice situație. Popularitate prin iubire. Sarcini suplimentare. Origine sunt explicate altfel. Talent. 

Se dorește ceva. Judecata este aspră, dar spusă pe un ton blând. Moștenire. Se transferă un bun. Este 

iertat o greșeală. Paradoxuri. Gesturi majore. Se reacționează imediat. Încercare. Societatea se 

schimbă. Ca pricinile sunt observate mult mai atent. Autoconservare. Interes față de problemele 

celorlalți. Singurătate. Teamă de sărăcie. Dezvoltarea unor demersuri care nu duc nicăieri. Consum 

de energie pentru nimic. Exces. Zăpăceală. Încurcarea drumurilor. Sensibilitate care blochează 

rațiunea. Ilegalitate. Inconștiență. Informații importante pierdute pe drum. Se abstractizează în mod 

inutil. Presiune socială. Se strică un bun. Mare concentrare de forțe. Critică. Jignire gratuită. 

Bunurile și achizițiile sociale trebuie să mulțumească. Reușita socială înlocuiește suferința 

personală. Sunt reînviate planuri mai vechi. Intenții ascunse. Comunicare. Lăcomie. Stabilitate prin 

schimb de experiență. Încă de la început de drum se discută despre operă. Schimbare bruscă. Ochiul 

furtunii. Suntem tentați de direcții noi. Originalitatea este înlocuită cu metoda. Intuiție sclipitoare. 

Griji. Teamă de urât. Înțelepciunea cere un mare consum psihic. Este înlăturat omul care decide 

corect, iar locul său este ocupat de un neștiutor. Implicare. Reacții rapide, dar proaste. Revenire la 

condiții normale care nu mai sunt de actualitate. Gândire constructivă. Teamă că decizia de acum 

generează urmări rele. Bunele intenții sunt răstălmăcite. Lipsa de farmec. Pagubă. Îndatorare. 

Necazuri cauzate de confuzie. Planuri de despărțire. Se discută despre soartă. Teamă de pedeapsă. 

Convingere. Lucrurile trebuie luate în ușor. Îmbolnăvirea are acum o explicație simplă. Competiție. 

Dorință puternică. Fapte rele puse pe seama entuziasmului. Se abuzează de o putere de influență. 

Amenințare. Schimbarea punctului de vedere. Destinul este important. Proiectele de viitor au nevoie 

de stabilitate. Ardere intensa. Consum. Starea de sănătate este afectată. Este nevoie de toleranță. 

Risipă de cuvinte. Orice am face suntem nemulțumiți. Cerințele sunt prea dure. Țintele par prea 

înalte. Binele este înlocuit. Eleganța este stimulata. Interes față de lucruri ascunse. Binele se 

prăbușește. Uneltire împotriva colaboratorilor. Competiția nu mai este constructivă. Subiectivitate. 

Satisfacție de pe urma suferinței celuilalt. Se face un pas greșit. Optimismul este moderat. Pierderile 

fac loc altor achiziții. O presiune exterioară alimentează ambiția. Nenorocirile celorlalți sunt 

interesante. Asocieri complicate. Se derulează un plan pe baza unei comenzi venită din exterior. 

Ghinion. Alegeri proaste. Scade rezistența la efort. Sinceritatea devine piatră rară. Compromis. Prea 

multă precipitare. Mergem înapoi foarte repede, dar înainte foarte încet. Suntem tentați să facem o 

ruptură. Împrejurări obscure considerate ca fiind un noroc. Căile idealiste sunt atractive. Prea ușor 

se ridică tonul. Răceală. Înclinație către un romantism obscur. Avertizare. Transformare inutilă. Se 

face o excepție. Prejudecată. Greșeala este pusă pe seama celorlalți. Se face un exces. Uitare. 

Inconștiență. Întâlnire cu o mare încercare. Jocul sentimentelor este atractiv. Se cere un moment de 
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respiro, dar este refuzat. Măgulire. Profitul material atrage. Curiozitate. Se face dreptate rapid. 

Scandalurile sunt explicate. Viziune amplă asupra vieții. Dinamică. Rezervă. Se schimbă stăpânirea. 

O problemă este dizolvată în altceva. Gândul de teamă se fragmentează. Întâlnim o soluție 

miraculoasă. 

 

A doua decadă a lunii august ne pune la încercare emoțiile, rezistența la efort și puterea de a 

crede în ceea ce am reușit să împlinim până în momentul acesta. De această dată, sintezele pentru 

acțiune fac trimitere către mijlocul lunii ianuarie, atunci când am văzut că a trebuit să facem un pas 

înapoi, să renunțăm la anumite demersuri ori să conștientizăm că dorința nu este adecvată nevoilor. 

În momentul acesta dorința, cea care este patronată de planeta Marte, are acum o altă substanță. În 

mijlocul lunii ianuarie Marte se afla în zodia Pești, acum se află în zodia Leu. Nu există o legătură 

specială între cele două zodii, practic, aceste două semne zodiacale sunt considerate incompatibile. 

Totuși, corelațiile acestea absolut impresionante arată că, până la urmă, există o legătură subtilă între 

ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, prin poziția lui Marte pe zodia Pești, și ceea ce se 

consumă în această decadă prin poziția lui Marte pe zodia Leu. Noi, pentru că studiem astrologia, nu 

doar suntem consumatori ai unor previziuni, conștientizăm că, în realitate, corelație acestea reprezintă 

trecerea de la frică la curaj, de la certitudinea răului, la inconștiență binelui, de la siguranță că dacă 

nu suntem suficient de atenți vom pierde un mare avantaj, un prieten drag ori. Cu alte cuvinte, 

momentul acesta ne vorbește despre o schimbare, doar că nu ne spune cum anume o vom realiza. 

 

În prima zi a acestei decade este invocată iubirea de dreptate. S-ar putea ca în momentul acesta 

relația pozitivă dintre Soarele și Jupiter, cea care se referă cu precădere la această iubire de dreptate 

să nu fie suficient pentru că oamenii sunt obișnuiți să privească într-o direcție greșită, să fie închistați, 

dar să creadă că sunt foarte serioși, să obțină succesul pe care și-l doresc, dar să nu se gândească pe 

seama cui obțin acest succes. 

Este adevărat, cea de-a doua decadă a lunii august are mai multe lucruri bune pe care ni le va 

oferi decât ceea ce s-a consumat în decadele anterioare. Este adevărat, începând cu 13 august Mercur 

își va iniția mersul retrograd care va ține până luna viitoare, iar asta înseamnă că există o componentă, 

cea legată de comunicare, de consum, de fierbere, de identificare cu un element superior, care nu va 

funcționa la cotele optime. Dar până pe 13 august mai avem de parcurs două zile din această decadă 

când am putea să ne întoarcem spre trecut cu mintea limpede. Este și cazul zilei de 11 august, prima 

zi a acestei decade. 

Nu încape discuție că maniera în care vom acționa în această primă zi a decadei s-ar putea să 

surprindă auditoriul, grupul de apartenență, s-ar putea să nu-i lase pe oameni să judece corect care 

este rolul pe care îl avem noi în grupul de apartenență și care sunt faptele care ar trebui să ne 

caracterizeze. Ne vom impune punctul de vedere și vom face lucrul acesta într-un mod greșit, 

obținând ca efect subminarea autorității personale în perioada ce va urma. De aici înțelegem cum sunt 

construite lecțiile de viață. Nu înseamnă însă că dacă vom fi foarte eficienți avem și succesul necesar, 

nu înseamnă că dacă avem o personalitate puternică suntem și înzestrați cu calități remarcabile. Ceea 

ce nu facem corect acum reprezintă, de fapt, o calitate pe care viața a respins-o, pe care destinul 

personal a alungat-o din căminul său pentru că nu i-a plăcut. 

Imediat ce Luna va intra pe zodia Berbec va avea de împlinit un careu cu Junon și va folosi 

propria personalitate pentru a se impune, pentru a utiliza metodele proprii, refuzând o colaborare, 

punând la grea încercare sentimentul de prietenie, judecând greșit intervențiile celorlalți sau 

pregătindu-și un conflict. Acest conflict se va consuma în 30 august, când Mercur își va iniția mersul 

retrograd ce va dura aproximativ trei săptămâni și când Luna va trece prin conjuncția cu Uranus. Este 

posibil ca maniera aceasta pe care o vom considera acum minunată, să fie de fapt dominată de 

pretenții, unele chiar prea mari. Aceste pretenții majore își vor găsi sorocul peste două zile, când 

Mercur se va afla în prima sa zi de retrogradare. 

Ceea ce gândim acum ca fiind un element de dreptate va deveni pe 13 august o problemă de 

relaționare, de refuz al bunătății sau de încălcarea drepturilor altora. Excesul cu care ne vom întâlni 

pe 13 august își are originea acum, în această primă zi a celei de-a doua decade a lunii august. Dacă 
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avem acum șansa să fim pedepsiți pentru o decizie naivă, pentru o faptă lipsită de responsabilitate, 

adică să detensionăm momentul, atunci ne putem aștepta ca evenimentele zilei de 13 august să nu 

mai fie atât de dure, de periculoase sau de complicate pe cât se anunță. Răul aceea ce se va consuma 

în perioada de retrogradare a lui Mercur începe încă de pe acum. 

O altă componentă a zilei de 11 august este cea legată de curiozitate. Luna pe zodia Berbec 

aduce o curiozitate absolută bolnăvicioasă care ne duce mult prea aproape de naivitatea ce, numai 

într-un caz fericit, nu ar putea fi sancționată acum pentru a preîntâmpina escaladarea unui conflict. 

Dacă ajungem în zona greșelii și nu suntem avertizați, opriți sau pedepsiți, atunci ar trebui să ne 

așteptăm ca începând cu 13 august, în etape, să fim corectați. Dacă avem puterea să anticipăm 

evenimentele viitoare, dar nu suntem obișnuiți să schimbăm ceea ce putem schimba în prezent, nu 

înseamnă că trebuie să trăim ziua de 11 august cu frică. Frica ne îndeamnă să refuzăm o subordonare 

fie că este personală sa a celorlalți, iar de aici până la a săvârși o faptă necugetată nu este decât un 

pas. 

 
„Era o terapeuta tânără care se temea permanent că toţi pacienţii ei aveau s-o părăsească. 

Se temea mai ales că pacientele ei urmau s-o părăsească. Mama terapeutei ieşise din viaţa ei când 
avea patru ani şi plecase să locuiască intr-o ţară străină; nu mai auzisese niciodată de ea. În 
relaţiile ei de contratransfer cu pacientele, acestea deveneau mama ei şi ea fiica ascultătoare care, 
de data aceasta, avea să le facă atât de mult pe plac şi să le consoleze, încât ele aveau să fie foarte 
mulţumite şi recunoscătoare ca să nu o părăsească. Totuşi, spre consternarea ei, oricât de 
minunată era cu pacientele ei, majoritatea tot plecau. De fapt, cu cât era mai amabilă cu ele, cu 
atât deveneau ele mai critice fată de ea şi plecau mai curând. 

De exemplu, a avut o pacientă, o femeie mai în vârstă, care venise la ea plângându-se de 
problemele din mariajul ei şi care începea fiecare şedinţă cu afirmaţia: „N-am vrut să vin azi aici". 

Terapeutei îi era imediat groază de următoarea propoziţie, pentru că se gândea mereu că 
aceasta va fi „Aşa că m-am hotărât să renunţ la terapie". 

Totuşi, de obicei, pacienta trecea mai departe şi spunea că nu-şi dorise să vină, pentru că 
asta însemna că trebuia să-şi asume problemele pe care le avea cu soţul ei. 

După câteva luni de acest gen, pacienta a început să simtă, in- 191 conştient, frica terapeutei 
de a o pierde şi a început să o dispreţuiască, în curând, a început să spună că nu credea că terapeuta 
o ajuta. Apoi că nu credea că terapeuta era destul de deşteaptă pentru ea, cu suficientă experienţă 
sau destul de în vârstă. Pacienta a devenit din ce în ce mai critică, ca o modalitate de apărare 
împotriva anxietăţii sale legate de terapie şi terapeuta s-a străduit să rămână neutră, de obicei 
răspunzând în felul următor: „Cum aţi dori să vă ajut? Ce-ar însemna dacă aş fi mai deş-teaptă, 
cu mai multă experienţă şi mai în vârstă? Ce s-ar schimba?" Aceste răspunsuri doar momentan 
păreau să domolească dispreţul pacientei. 

Într-un final, terapeuta n-a mai putut rezista. Pacienta a mai avut o izbucnire critică, în care 
a făcut speculaţii cu privire la faptul că terapeuta era total nepotrivită pentru ea, din punct de 
vedere temperamental. Terapeuta a oftat şi i-a răspuns pe un ton nervos: „Ştiţi, poate că nu sunt 
terapeuta potrivită pentru dumneavoastră. Poate că ar fi mai bine să vă găsiţi o altă terapeuta, 
mai potrivită". 

— Şi eu mă gândeam la acelaşi lucru, s-a grăbit pacienta să răspundă, bucuroasă că a făcut-
o pe terapeuta să-şi asume responsabilitatea terminării terapiei. 

O săptămână mai târziu a sunat pentru a spune că a găsit un alt terapeut. 
Uneori, terapeuţii „de treabă" ies pe ultimul loc.”[11] 
 

A doua zi a acestei decade, cea care aduce împlinirea unui trigon dintre Venus și Neptun, ne 

vorbește despre emoții constructive, despre fericire, despre ceea ce ar trebui făcut pentru a o obține, 

în cazul în care nu o avem. Desigur, știm foarte bine lucrul acesta, fericirea nu este un lucru accesibil 

oamenilor, ea ar putea fi considerată în momentul acesta mai curând o moștenire a unui obicei, adică 

nu prin ceea ce ar trebui să deținem în momentul acesta, pentru că fericirea nu este statică, pasivă, ci 

prin ceea ce ar trebui să facem pentru a o obține în permanență.  
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Apare, așadar, o schemă încurcată, una care va face iubirea foarte populară, celebră, cu toate 

că elementele cu care vom lucra în momentul acesta nu au nimic de-a face cu celebritatea sau cu 

faima. Ceea ce se consumă acum se referă la o moștenire, însă, din nefericire, se referă la o moștenire 

ce va putea fi foarte ușor pierdută pe viitor în cazul în care vom fi neatenți, vom vorbi fără rost sau 

vom fi foarte posesivi cu cei din preajmă. Dar nu putem vorbi despre succes doar că Venus și Neptun 

se află acum într-un trigon, la fel cum nu putem vorbi despre sinceritate doar pentru că Soarele se află 

într-un trigon cu Luna de pe zodia Berbec și cu Lilith de pe zodia Săgetător. Aceste unghiuri fac, mai 

curând, trimitere la paradoxuri, la o moștenire pe care nu știm să o gestionăm corect sau pe care vrem 

să o folosim acum într-un alt mod. Gesturile par acum categorice, decisive, majore deoarece ni se 

pare că societatea are acum o greutate foarte mare în deciziile pe care individul trebuie să le ia fără 

nicio interferență. Ni se deschid noi căi, faptele au o mare amploare însă lipsește abundența, atât cea 

afectivă, pe care ne așteptăm să o primim din trigonul lui Venus-Neptun, dar și cea de natură 

relațională, cea care ar putea veni din trigonul luminariilor. Ceea ce se complică în ziua de 12 august 

vine printr-un principiu pe 

care l-am cultivat în ultima 

perioadă, pe care am 

încercat să îl raportăm la alte 

etaloane, cele aparținând 

altora, pentru a nu considera 

că aceste sarcini 

suplimentare ce ne vin din 

complexitatea 

evenimentelor de acum sunt 

dovezi de pedeapsă. Nu, ele 

nu sunt dovezi de pedeapsă, 

ci dovezi de încercare 

despre care știm, pentru că 

studiem astrologia, nu 

suntem simpli consumatori 

de previziuni astrale, că ne 

vor duce la maturitate. 

Maturitatea acestei zile are însă o componentă ce ar putea să ne vorbească despre deformări, despre 

o stabilizare care se va menține doar dacă va face casă bună cu rememorarea. Nu se știe ce am putea 

să ne aducem aminte pe 12 august, dar putem stabili că reperele spre care ne vom întoarce pentru a 

retrăi anumite situații sunt cele care s-au consumat la mijlocul lunii ianuarie sau la mijlocul lunii 

februarie. 

Gesturi majore pe care vrem să le facem acum au o componentă astrală absolut minunată. 

Devenim mai hotărâți pentru că suntem în căutarea unui sentiment profund, pentru că o sarcină 

suplimentară nu înseamnă o presiune afectivă, ci necesitatea de a dovedi că această greutate nu există, 

dar nici nu ne vom speria în momentul în care ea va fi inventată  probând astfel că suntem ființe 

romantice, sensibile, că nu ne-am pierdut speranța și credem în continuare în iubire. Situația aceasta 

arată că societatea se schimbă și multe din evenimentele care se consumă acum ar putea să ni se pară 

obositoare pentru că interesul se mută dintr-odată pe emoție în timp ce mintea continue să analizeze, 

să toace ideile pe care omul nu va putea deocamdată să le înțeleagă foarte clar. Din exterior, pentru 

că Luna se află în plin tranzit prin zodia Berbec și pentru că impulsul acesta de a demonstra și de a 

cuceri pare să facă referire la un singur element, nevoia de putere, rezultatul ar putea părea drept o 

dovadă de autoconservare. 

Nu se știe dacă nu cumva în momentul acesta de expansiune oamenii nu-și vor descoperi un 

mare talent. Dacă nu vor prefera să își consume timpul pe judecată, pe a demonstra că se află în 

punctul opus a ceea ce admira, adică dacă nu se vor preocupa în a crea un contrast obositor, atunci nu 

vor strica nimic, societatea în care trăiesc nu se va schimba într-o direcție negativă, ci va împlini 
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impulsul acesta de transformare, dar nu cu un început furtunos, nu prin distrugere, ci prin completarea 

a ceea ce ne-a lipsit de la începutul anului și până acum. 

 
„Un dulgher îşi petrecuse toată viaţa clădind casă după casă. Fusese un angajat loial şi 

credincios, stând la acelaşi şef toţi anii în care a lucrat, dar acum era bătrân şi obosit. Nu numai 
că simţea că nu mai poate umbla, dar abia aştepta o viaţă mai tihnită. Voia să petreacă anii care 
îi mai rămâneau într-un contact mai apropiat cu soţia, copiii şi nepoţii. 

Patronului său îi părea rău să-l audă pe om anunţându-şi pensionarea. În ciuda anilor, 
dulgherul era încă un bun muncitor, ba chiar unul dintre cei mai buni ai săi. Era foarte conştiincios 
şi profesionist. Patronul ştia că se poate baza pe el. Când omul îi spuse şefului său că pleacă, şeful 
îi ceru o ultimă favoare. 

— Vrei să mai construieşti încă o casă, una singură? 
La început dulgherul spuse nu. Explică faptul că îşi pierduse interesul şi că era gata să se 

pensioneze. 
— Această casă, explică şeful, este pentru un prieten. Aş vrea în mod special ca tu s-o 

construieşti ca o favoare personală. 
Dulgherul consimţi cu reţinere şi începu lucrul la ultima sa casă, dar inima nu-i era acolo. 

Nu-şi mai urmă practica de a căuta cu sârguinţă cele mai bune materiale. În consecinţă, 
cheresteaua nu era atât de dreaptă sau fibra nu mergea atât de drept cât ar fi trebuit. Nu numai 
că materialele erau inferioare, dar manoperei îi lipseau fostele sale standarde înalte de perfecţiune. 

Când lucrul a fost în sfârşit gata, s-a tras înapoi pentru a-şi privi manopera. Nu era mulţumit 
de ea, dar, slavă Domnului, era gata. Ar fi dorit să se fi retras din activitate când optase el şi să nu 
consimtă la cererea şefului. Acesta nu era un sfârşit ilustru al carierei sale. 

Când şeful veni să-şi facă inspecţia finală, băgă mâna în buzunar şi scoase cheia de la uşa 
din faţă. I-o înmână bătrânului dulgher. 

— Acesta, spuse el, este cadoul meu pentru tine. Este un „mulţumesc" pentru toţi anii tăi de 
muncă loială. Este noua ta casă.”[4] 

 

În noaptea de 12 spre 13 august Mercur își va iniția mersul retrograd care va dura aproximativ 

trei săptămâni, iar Luna se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu atât de bună încât să 

medieze tendința Nodurilor, ci doar să facă trimitere la anumite lucruri pozitive pe care le-am putea 

obține dacă am fi mai inteligenți, mai instruiți, mai odihniți, mai optimiști sau mai puternici. 

Schema zilei de 13 august face trimitere la o grijă, la atracția către problemele celorlalți în 

ideea că prin poveștile lor de viață am putea găsi ceea ce ne-ar speria mai tare decât ne sperie propriile 

povești de viață. Suferința celorlalți reprezintă acum, la începutul tranzitului lui Mercur prin zodia 

Fecioară, un avertisment, o trezire la realitate, o iluminare bruscă, o atracție către o rațiune absolut 

benefică, o luciditate care ne extrage atenția de pe mofturile și pretențiile inutile pentru a ne vorbi 

despre sensibilitate într-un mod practic. Inițierea mersului retrograd al planetei Mercur va fi succedată 

de împlinirea conjuncției Lună-Uranus, în situația în care Uranus se află și el în continuare în mers 

retrograd. Apoi, la câteva ore distanță de la împlinirea acestui aspect, Luna va părăsi zodia Berbec și 

va intra în zodia Taur, unde, spre seara, va împlini un trigon cu Junon. Există, așadar, o presiune 

socială pe nevoia de a face o faptă remarcabilă prin care să rupem gura târgului și, nu doar atât, care 

să ne confere relații puternice. 

Pentru unii, 13 august poate fi o zi de curaj, de inițiativă prin care o rațiune rea va fi blocată 

și va fi eliberată o rațiune bună. De altfel, pentru că știm ce înseamnă deplasare retrogradă a planetei 

Mercur, este puțin probabil ca excesul de acum, consumul mare de energie pentru lucruri lipsite de 

valoare, să primească atât de mult respect. Momentul zilei de 13 august, în contextul decadei care ne 

întoarce foarte mult în trecut, spre începutul anului, ridică anumite semne de întrebare față de ceea ce 

am făcut de la începutul anului și până acum, ca și cum momentul pe care îl trăim în prezent nu se 

folosește de ultimele experiențe, pentru acest episod nu contează ce am trăit în ultima perioadă, ci 

doar ce am creionat încă de la începutul anului, din mijlocul lunii ianuarie sau din mijlocul lunii 

februarie. 

Ceea ce se va consuma, practic, pe 13 august și care se va continua timp de trei săptămâni, 

reprezintă un imbold pe care îl vom acorda unor personalități mici, o forță pe care o vom pune în 

elementele minore în speranța că acestea ar putea să ne ducă la îndeplinire anumite comenzi, ar putea 
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să ne îndeplinească anumite dorințe. În felul acesta, adică acordând personalităților minore pe care le 

deținem puterea deplină a unei firi mature, ajungem să alimentăm demersuri care nu duc nicăieri. 

Există impulsul acesta către a face mai multe lucruri deodată, către a crede în mai multe deodată, 

adică în a desconsidera disciplina, metoda de lucru ca fiind soluția cea mai bună la toate problemele 

pe care le-am avut în ultima perioadă. Retrogradarea lui Mercur în Fecioară sfidează această regulă a 

bunului simț, această regulă a succesului personal care nu a fost împărtășită niciodată, această schemă 

care ar putea să confere o senzație de libertate. Acum însă nu mai suportăm să mai folosim aceeași 

metodă și vrem să o schimbăm sau o folosim, pe ascuns, pentru a strica un bun și apoi să dăm vina 

pe întâmplare, adică pe acea întâmplare complexă care ar putea să ne transforme într-un personaj de 

poveste, într-un erou, dacă am avea puterea necesară să lucrăm cu mari valori, cu mari evenimente. 

În a doua parte a zilei de 13 august, când Luna va intra pe zodia Taur, nu vom reuși să ne 

apropiem de schemele acestea foarte sigure, adică nu vom reuși să ne conturăm clar, lucid, cu maximă 

responsabilitate nevoile pe care le avem. Retrogradarea lui Mercur aduce o prea mare zăpăceală chiar 

pe această idee de nevoie. De aceea echilibrul care este susținut între zodiile Taur și Fecioară pe 

această idee de nevoie, de necesitate, de schimb constructiv, se rupe. Apar inegalității dintre oameni 

și, ca o consecință, sunt puse în dificultate proiecte care până acum au beneficiat de susținere pentru 

că oamenii au fost uniți, au crezut în ele. Noi, pentru că studiem astrologia, știind că adevăratul motiv 

este zăpăceală, dar ceilalți vor avea nevoie să apeleze la instrumente de factură ezoterică pentru a 

descoperi de ce li se întâmplă ceea ce li se întâmplă acum. 

 
„VERTIJ ŞI AMEŢEALĂ  
Vertijul este o tulburare cerebrală, o senzaţie sub Influenţa căreia cred că propria mea 

persoană sau obiectele din jurul meu sunt animate de o mişcare giratoric sau oscilatorie (vertij 
rotativ). A avea un vertij sau o ameţeală este un mod de a fugi de un eveniment sau de o persoană, 
pe care refuz să o văd sau să o aud: chiar dacă nu sunt mulţumit, rămân în această "schemă" de 
funcţionare. Refuz să mă supun autorităţii exterioare sau interioare, vocii mele interioare. Pot 
avea impresia că o situaţie evoluează prea repede pentru mine şi îmi este frică de schimbările pe 
care le va genera în viaţa mea. Oare pot fi tot timpul la înălţime? O sarcină nouă sau o poziţie 
nouă, pe care le consider prea exigente, îmi pot provoca un vertij fizic psihologic, care se poate 
transforma în vertij fizic, îmi este teamă că nu voi ţine pasul cu schimbările. Totul se mişcă prea 
repede ! Simt că îmi pierd spaţiul vital, mă simt strivit, liste ca şi cum nu aş mal avea repere pentru 
a mă conduce şi pot avea impresia că “tatăl meu", sau cineva care reprezintă autoritatea, este 
absent şi că ar trebui să mă ajute mai mult, legat de direcţiile în care trebuie să merg. Îmi este frică 
de viitor, nu prea ştiu în ce directive să merg şi mă regăsesc în faţă în faţă cu mine însumi, în neant. 
Acest lucru îmi provoacă un vertij. Am o dificultate în a mă poziţiona. Prefer să mă închid, să 
evadez. Aş vrea să controlez totul, atât ceea ce se întâmplă în interior, cât şi ceea ce se întâmplă în 
exteriorul meu, dar este imposibil şi devin tot mai instabil şi mai anxios. În majoritatea cazurilor, 
atunci când sufăr de vertij şi de ameţeli, este posibil să sufăr de hipoglicemic. Există forţe asupra 
cărora nu am niciun control şi acest lucru mă descurajează. Caut tot timpul adevărul. Sunt afectat 
de o minciună, în legătură cu linia mea genealogică şi am impresia că ceva "nu este în regulă" şi 
nu ştiu despre ce este vorba. Nu sunt în contact cu pământul, 'nu ating pământul". Mă învârt în 
cerc şi nu văd nicio ieşire. Există lucruri pe care nu suport să le aud. Trăiesc în gândurile mele, în 
visele mele. Am o stare de rău sau o tulburare profundă cu privire la poziţia pe care o ocup în 
familia mea sau în societate. Care este poziţia mea, mă simt confortabil cu aceasta? Vertijul scoate 
la lumină un dezechilibru interior pe care îl trăiesc, de multe ori, între partea mea feminină şi cea 
masculină. Sau un dezechilibru apărut în urma unui şoc emoţional: plecarea cuiva drag, de 
exemplu, al cărei impact l-am neglijat, am preferat să mă prefac că nu mă afectează. Am impresia 
că aşa îmi pot păstra controlul asupra vieţii mele, dar nu este decât un echilibruesterior, foarte 
fragil, o iluzie. 

Accept să descopăr bucuria de a trăi, să îmi ofer mici plăceri şi să am încredere în viitor. 
Astfel îmi voi regăsi un sentiment de echilibru interior, esenţial pentru vindecarea mea.”[5] 

 

Trigonul Soarelui cu Saturn ne responsabilizează. Abia acum, în 14 august, avem capacitatea 

de a vedea că lucrurile nu sunt întâmplătoare, că ele sunt concentrate pe centre de putere, pe idei forță, 

pe idealuri îndrăznețe. Ceea ce vom face pe 14 august sau ceea ce vom ajunge să împlinim acum ca 
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urmare a unor demersuri îndrăznețe, ține de această concentrare de forțe, de nevoia de a obține o 

reușită socială pentru a ne confirma că nu suntem negativi, că nu suntem elemente rele, că nu suntem 

forțe negative care activează haotic. De asemenea, Momentul acesta aduce și o luptă cu propria 

lăcomie, cu anumite experiențe de viață care s-au consumat la începutul anului și care au fost 

dominate de o suferința pe care cu greu o putem accepta, pe care am considerat-o nedreaptă, adică un 

exponent al viciului sau al orgoliului. Se poate vorbi în momentul acesta despre o originalitate, însă 

avem nevoie de multă intuiție, de acea sclipire a judecății, a minții, de acea sensibilitate pe care să o 

lăsăm liberă, care să ne vorbească despre marile idealuri în care credem și pe care, de această dată, să 

nu le mai punem la îndoială. Momentul zilei de 14 august trebuie să devină o sclipire magică în care 

simțim, dăm viață unor emoții absolut remarcabile, le conștientizăm pe acestea, în cazul în care le-

am trăit și anterior, dar nu le mai punem la îndoială, nu le mai întâmpinăm pe acestea cu judecată, cu 

spirit critic, cu refuz. Nu mai suntem lacomi arătând că dacă simțim superficial toți ceilalți trebuie să 

creadă că simțim profund, dacă vorbim în termeni complecși toți ceilalți trebuie să admire mesajul pe 

care noi înșine nu-l gândim clar, dar îl ascundem printre sensuri. 

Desigur, deși așa ar părea, 14 august nu este o zi a beției cuvintelor, acum termenii sunt 

confuzi pentru că așa li s-a dictat, nu întâmplător, noțiunile sunt sclipitoare pentru că am lăsat deoparte 

acele temeri date de gândurile pesimiste și, ca o consecință firească, nivelul pe care îl avem 

impresionează. 

Oamenii care procedează în felul acesta vor fi victorioși, vor trece dincolo de impulsurile 

superficiale prin care demonstrau, pe vremuri, un element personal, prin care erau originali, adică de 

a fi implicați în evenimente fără conținut, doar pentru a șoca, pentru a atrage atenția sau pentru a 

înlocui evoluția, deplasare ascendentă, cu satisfacție de moment. 

În 14 august găsim că viața nu este chiar atât de simplă, nici măcar atunci când ne vorbește în 

termeni agreabili. Dimineața zilei de 14 august aduce împlinirea trigonului dintre Lună și Mercur, 

imediat ce Luna a intrat pe zodia Taur și imediat ce Mercur și-a inițiat deplasarea retrogradă. Cu alte 

cuvinte, ziua aceasta poate deveni o confirmare a faptului că nevoia este gândită greșit, formulată 

eronat sau compromisă.   

Pentru a înlocui toată această situație 

complicată oamenii vor considera că este mult 

mai bine pentru interesul lor să își ascundă 

adevăratele intenții. Cu cât se vor lăsa mai mult 

în voia acestor impulsuri cu atât stabilitatea va fi 

pusă mai mult la încercare. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că Luna, de pe zodia Taur, 

împlinește astăzi trei unghiuri pozitive cu trei 

planete retrograde, cu Mercur, Neptun și 

respectiv Pluton. Este indicat să luăm în calcul că 

poate intențiile pe care le avem acum nu sunt 

conforme cu nevoile celorlalți, nu le sunt pe plac, 

nu le folosesc la nimic, nu constituie un ajutor 

substanțial pentru aceste persoane, nu 

consolidează nimic bun. Ceea ce credem că este 

originalitate ar putea să vină doar din nevoia de a 

iubi sau din conflictul că nu suntem iubiți de cine 

ne dorim cel mai mult. Desigur, pentru ca lucrul 

acesta să devină eveniment, pentru ca aceste unghiuri pe care Luna le împlinește cu Venus și respectiv 

Marte, să iasă din această sferă individuală, avem nevoie de cuvânt. Din nefericire, cuvântul, adică 

Mercur, se află acum într-o perioadă de respingere, când sensul său nu este recunoscut pentru că 

exteriorul, ambalajul, instrumentele pe care le folosește, zona în care dorește să activeze nu constituie 

o prioritate sau aceste elemente nu sunt atractive acum. Desigur, nu este indicat să considerăm că 

acestea nu vor fi atractive niciodată. Ele doar acum nu sunt atractive. 
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„În istorie, puţini oameni şi-au dispreţuic semenii atât de mult ca şarlatanul cunoscut sub 
numele Cagliostro, care a inventat în permanenţa metode prin care să-i uşureze pe proşti de bani 
— şi mereu a reuşit. „Scund, brunet, gras, cap rotund, nas puternic“, acest nemernic tenace a reuşit 
să treacă drept Alessandro, conte de Cagliostro, deşi era, de fapt, fiul unui negustor sicilian. 

Născut Giuseppe Balsamo în 1743, şi-a asumat ulterior personalităţi şi profesii diferite, 
evaluându-şi cu grijă victimele în funcţie de superstiţiile momentului. Şi-a început cariera în Sicilia, 
dar a trebuit curând să se pună la adăpost de lege şi a început să-şi plimbe afacerile fictive în 
Grecia, Egipt, Persia şi insula Rhodos. După ce a luat lecţii de alchimie — pseudoştiinţa care îşi 
propunea schimbarea unei substanţe în alta — a reuşit să fie acceptat în unele dintre cele mai 
importante familii din Neapole şi Roma, unde a cunoscut-o pe Lorenza Feliciani, cu care s-a 
căsătorit. Spirite înrudite, au călătorit împreună prin toară Europa. Sub diverse nume, perechea 
a vândut elixiruri pentru cei nefericiţi în dragoste, elixiruri ale tinereţii şi mixturi secrete menite să 
transforme femeile urâte în nişte frumuseţi. Au adunat profituri mari, probabil pentru că nu 
stăteau în acelaşi loc. 

Faptul că îl storcea de bani pe cardinalul Rohan a rămas multa vreme cel mai important 
succes al său. Dar, culmea, exact această înşelăciune iscusită l-a făcut să treacă drept complice în 
afacerea colierului. Se oferea deseori să „mărească“ diamantele pentru clienţi. După ce introducea 
piatra preţioasă într-un lichid opac, Cagliostro o înlocuia cu un cristal banal, de două ori mai mare 
decât originalul.”[14] 

„Descoperirea surprinzătoare de la mina Kaiseroda a arras după sine vizita comandantului 
suprem al Forţelor Aliate, Dwight Eisenhower, şi a patru dintre generalii săi, printre care şi George 
Patron. Impulsivul ofiţer, amintindu-şi de momenntl când a zărit pentru prima oara nepreţuitele 
picturi în ulei, scria: „Cele pe care le-am văzut valorau, după părerea mea, 2,50 dolari şi erau de 
genul pe care îl găseşti prin barurile din America.“ Alţii au avut însă o perspectivă diferită, căci 
colecţia includea capodopere de Renoir, Tizian, Rafael, Rembrandt, Diirer, Van Dyck şi Manet 
(sus). Dar chiar şi aceste repere artistice erau puse în umbră de cea mai valoroasă operă din 
patrimoniul Germaniei, celebrul cap vechi de 3 000 de ani al frumoasei regine a Egiptului antic 
Nefertiti. Multe alte valori au mai fost găsite în minele din împrejurimi. 

Capii nazişti acumulaseră comori uriaşe de artă de la cetăţeni particulari, precum şi din 
muzeele ţărilor cucerite. Multe lucrări se pare că au fost distruse în timpul războiului, dar altele, 
nu puţine la număr, le-au fost înapoiate proprietarilor de drept, prin eforturile susţinute ale 
echipelor curatoriale desemnate să lucreze cu departamentele de Stat şi al Apărării ale Statelor 
Unite. Cu toate acestea, mii nu au fost găsite niciodată, şi o evidenţă realizată recent la München 
indică circa 400 de tablouri europene dispărute. 

Furtul tezaurelor naţionale de artă aparţinând inamicului înfrânt constituie o temă bine 
cunoscută în decursul istoriei, consemnata încă din analele armatelor asiriene, egiptene, greceşti 
şi romane şi continuând cu campaniile napoleoniene şi cuceririle coloniale britanice. Impunătorii 
pilaştri de porfir roşu ai moscheei Hagia Sophia din Istanbul, de exemplu, au fost furaţi din 
Persepolisul persanilor de către cuceritorii romani. Cei patru cai faimoşi cabraţi pe acoperişul 
catedralei San Marco de Ia Veneţia, care mai târziu au fost demontaţi pentru a fi protejaţi 
împotriva poluării, reprezentau pradă de război adusă din vechiul Constantinopol. 

În 1907, Convenţia de la Haga cu privire la Războiul pe Uscat permitea în mod expres 
„salvarea comorilor de artă de pe toate zonele de luptă“, dar oficialii nazişti rapaci au mers mult 
mai departe, confiscând obiecte de artă în valoare de milioane de dolari de la ţările subjugate. 
Unele dintre acestea au fost expuse în muzeele germane, dar altele au fost depozitate în mod secret 
sau etalate în casele, opulente ale membrilor anturajului lui Hitler, iubitori de lux. 

Printre unităţile speciale însărcinate cu operaţiunile de confiscare se număra şi extrem de 
eficienta Bildende Kunst (Arte Frumoase), care număra 350 de librari, arhivari şi istorici de artă. 
Sarcina lor era de a înregistra şi cataloga prada inestimabilă, a o împacheta cu grijă pentru a nu 
se deteriora la transport şi, nu de puţine ori, a-i găsi ascunzători sigure în perioada de declin a 
celui de-Al Treilea Reich. În opinia experţilor, este foarte posibil ca uncie lucrări dispărute să nu 
mai poată fi recuperate vreodată, pentru că mare parte din documentaţia despre depozitele secrete 
s-a pierdut sau a fost distrusă în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial.”[14] 

 

Ceea ce a fost în zilele anterioare aferente acestei decade drept o dovadă de curiozitate sau 

atracție către un progres care nu duce la nimic, se transformă acum într-un conflict de interese, într-o 
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dispoziție periculoasă pentru familie, pentru echilibrul emoțional sau pentru încrederea pe care o 

avem față de partener. 

Pe 15 august se pune problema sincerității ca și cum lucrul acesta nu mai este valabil, nu mai 

este atractiv și oamenii care vor să-și pună adevărul unii altora vor părea limitați sau lipsiți de simțul 

realității. În această ecuație, în care Luna își finalizează tranzitul său prin zodia Taur, se poate constata 

o revenire la condițiile normale, o adaptare la nevoile comunității ca și cum dintr-odată vrem să ne 

folosim rezervele pentru ceea ce le este util celorlalți, fără să ne mai gândim cu zgârcenie că această 

disponibilitate risipește un patrimoniu foarte important. 

Schema aceasta astrală în care Venus din zodia Rac i se opune lui Pluton din zodia Capricorn, 

care, de altfel, este și retrograd, ne vorbește despre o criză în relații pentru care acum nu avem o 

soluție. Neptun încearcă să găsească un răspuns obiectiv, echidistant, favorabil ambelor părți, însă, 

cu toate că această nevoie de abstract sau de sentimente profunde ar putea să devină răspunsuri pentru 

fiecare dintre cele două părți, nu poate media problema în sine. Cei care sunt în conflict se mulțumesc 

acum cu aceste răspunsuri, dar constată că nu le sunt deloc folositoare în soluționarea conflictului în 

ansamblu. Din această cauză, mulți au impresia că ziua de 15 iulie este dominată de indecizii, de grija 

că avem nevoie de cineva care să vorbească mult, să aibă viteză de reacție, să dispună de bogății 

suplimentare de care nu este atât de conștient, pentru că bunurile acestea, valorile acestea să fie 

folosite și de către alții. Este de la sine înțeles că ziua de 15 august nu este dominată doar de opoziția 

Venus-Pluton, ci și de raportul negativ pe care Luna, de pe finalul zodiei Taur, o are cu Axa 

Dragonului. Crizele în relații sunt transferate acum în zona marilor proiecte, în zona marilor decizii 

care depășesc în profunzime sau eficiență cadrul zilei, decadei sau lunii august. 

Multe lucruri rele au de primit oamenii buni, multe umilințe și multe ironii gratuite ar putea 

să vină din partea celor care se cred inteligenți, dotați cu un volum de informații foarte mare, înzestrați 

cu anumite capacități și din folosirea cărora ar putea obține putere ori o mai mare influență. În 

realitate, totul se bazează pe o criză, pe un impuls negativ, rău, trist, acela care este ascuns cu 

insistența și care este prezentat la suprafață printr-o mască de om serios, exagerat de prudent, vizibil 

atras de ceea ce este peren și esențial. 

Maniera aceasta complexă prin care oamenii vor încerca să-și ascundă adevăratele sentimente 

ne vorbește acum despre o dramă existențială. Este adevărat, în cazul unora, dramele aceste 

existențiale au înfățișări foarte ciudate, în cazul altora ele sunt simple conflicte interne cele care se 

rezolvă foarte repede prin clarificare. 

Imediat ce Luna a intrat în zodia Gemeni lansează un impuls de atenție, care îi încurajează pe 

oameni să renunțe la gândurile profunde pe motiv că acestea nu pot fi susținute acum nici de atenție 

și nici de patrimoniu. În consecință, în momentul acesta oamenii care vor să fie profunzi vor crede că 

această căutare este de fapt o răscolire a propriei dureri, ceea ce va duce în mod indubitabil la 

despărțire. Deși ziua de 15 august nu este reprezentativă la acest capitol al despărțirii, planurile pe 

care ni le facem acum împotriva nevoii de confort, susținute de această necesitate urgentă de a părea 

serioși, de a fi crezut si de a ne da importanță, de a ne menține în mod artificial o anumită imagine, 

ar putea susține planuri de despărțire care să se finalizeze până la sfârșitul acestui an. 

Totuși, noi, pentru că studiem astrologia, știm că aceste atracții precum cele pe care le-am 

constatat prin ecuația astrală aferentă zilei de 15 august nu poate fi un element de moment, nu poate 

fi întâmplător. Așa cum Luna are acum o relație proastă cu Axa Dragonului și le vorbește oamenilor 

despre emoții conflictuale față de misiune, destin sau față de ce ar trebui să facă pentru ceilalți, și 

crizele acestea relaționale primesc răspunsuri negative din partea comunității pe motiv că nu sunt de 

actualitate, nu acum trebuie rezolvate. Mesajul acesta care ne spune că aceste crize nu pot fi rezolvate 

acum, cel care este susținut de Jupiter, în calitate de planetă focar în careul în T pe semne cardinale, 

se conturează așa și prin faptul că Jupiter este focar și în triunghiul minor împlinit cu Soarele și Saturn. 

Pentru că maturitatea și discernământul, adică Saturn, cel care este în conjuncție cu Luna neagră, cu 

tentația câștigului ușor, a solicitărilor care trebuie să primească răspuns imediat, dar și pentru că 

inventivitatea, creativitatea și căldură au nevoie să se regăsească într-un plan de viitor, că așa ne spune 

conjuncția Soare-Capul Dragonului, nu putem să selectăm din aceasta ecuație astrală doar lucrurile 

negative. Ceea ce este criză are nevoie de timp pentru a se rezolva, iar dacă nu s-a rezolvat nu 
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înseamnă că achizițiile din ultima perioadă, de altfel, foarte bune, sunt dovezi ale unei dreptăți 

abuzive. Deocamdată nu avem această componentă pe cerul astral al zilei de 15 august. Semnele de 

îndoială de-acum sunt într-un plan diferit față de planul care conține achizițiile pe creativitate și 

maturitate. 

 
„Pentru cel ce ştie să le folosească, dificultăţile constituie cele mai bune condiţii pentru 

dezvoltare. Dar, în loc să studiem aceste dificultăţi pentru a le înţelege şi a le putea învinge, în 
general, ne lamentăm, ne plângem... Asta dovedeşte că n-am înţeles încă de ce este plasat creierul 
în partea superioară a corpului! Dacă am fi înţeles, în loc să rămânem mereu în partea de jos, în 
inima, în emoţii, în suferinţe şi văicăreli, am face eforturi de a ne ridica până la Raţiune, la 
Inteligenţă, la Lumină. 

 Când vă vine să plângeţi, spuneţi-vă: “Bine, uite, îţi dau satisfacţie: uite chiar pregătesc o 
batistă; dar mai aşteaptă puţin şi lasă-mă să reflectez”. Şi atunci reflectaţi, căutaţi şi veţi găsi cu 
mult mai repede o soluţie decât dacă v-aţi fi lăsat în voia supărării. 

 Altfel, plângeţi timp de trei sau patru ore, iar când veţi fi epuizat, evident, vă veţi calma, dar 
nu veţi fi mai avansat, din contră: v-aţi cheltuit energiile, dar dificultăţile au rămas. 

 Şi, a doua zi, povestea se repetă... Atunci, în loc să vă lăsaţi mereu stăpânit de sentimente, 
lăsaţi-le de o parte şi încercaţi să atingeţi un alt nivel din voi, un nivel spiritual, cel care este pură 
Raţiune, pură Înţelepciune, pură Lumină. 

 De douăzeci, de treizeci de ori pe zi se ivesc ocazii pentru a ne exersa, ocazii foarte benefice. 
Şi, astfel, situaţii aparent neplăcute, în realitate vor contribui la binele nostru. Viaţa are din plin 
tot ceea ce este necesar pentru a instrui oamenii. Înţelepţii reflectează la toate; se instruiesc despre 
tot şi utilizează cu folos totul. În timp ce ceilalţi, care nu posedă Lumina, nu ştiu să tragă folos din 
nimic, şi, chiar dacă li se întâmplă lucruri bune, nu numai că nu sunt capabili să le înţeleagă sau 
să le utilizeze, dar, mai mult decât atât, fac în aşa fel încât ele se întorc împotriva lor. Deci, dacă 
sunteţi conştienţi, vigilenţi, toate încercările vor contribui la evoluţia voastră, căci veţi şti să le 
folosiţi. 

 Veţi spune: “Oh, la, la, iată o ocazie grozavă!” şi, cu cât mai dese vor fi ocaziile, cu atât vă 
veţi dezvolta luciditatea, perspicacitatea şi inteligenţa.”[10] 

 

16 august ne aduce un moment de progres. Cu toate că în mijlocul zilei Luna se va afla într-o 

relație negativă cu Mercur retrograd și gândurile ne vor fi răvășite, călătoriile în trecut, pe care suntem 

încurajați să le realizăm prin toate tipurile de sinteze specifice acestei decade, primesc impulsuri 

negative, sunt îndreptate pe drumuri ocolitoare sau intră într-un proces de stagnare. Asta înseamnă că 

oamenii vor discuta despre soartă pentru a se plânge, pentru a se acuza unii pe alții, pentru a se 

îmbolnăvi unii pe alții.   

Cu toate acestea rezultatele sunt foarte bune. Pentru că Soarele se va afla într-o conjuncție cu 

Capul Dragonului și pentru că 

știm că în preajmă se află și 

Marte avem acum 

posibilitatea să transformăm o 

greșeală într-o lecție de viață, 

o amenințare într-o mare 

oportunitate. Rămâne de 

văzut ca, fiecare, după 

puterile pe care le are, după 

achizițiile din ultimii ani să 

abordeze problema după cum 

este ea mai bună, mai 

eficientă sau mai avantajoasă. 

Nu trebuie însă să credem că 

este favorabilă acum orice 

formă de competiție. Dorința 

este puternică, poate mult 

prea puternică pentru 
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stabilitatea mentală de acum, însă am putea să vedem în momentul acesta că un rău va combate un 

alt rău și, de la sine, rezultatul ar putea avea o componentă benefică. Este adevărat, toate aceste situații 

vor fi parcurse printr-o mare ardere, printr-un consum puternic, printr-o căutare intensă a marilor 

valori și, ca o consecință, prin conștientizarea a ceea ce putem obține prin efort propriu și la ceea ce 

ar trebui să primim de la alții. 

O persoana care nu este atentă la planurile de viitor, la schemele pe care le folosește acum, 

care nu a lucrat niciodată cu certitudine, care folosește, de regulă, domeniul sentimental pentru propria 

bunăstare, pentru armonie de grup, va produce o transformare inversă, adică tot ceea ce este bun de 

la sine se va transforma într-o mare greutate pentru ceilalți, într-o mare apăsare, ducând la întâlnire, 

la furie, și lăsând impresia că le face pe toate acestea în mod intenționat. 

Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului ne vorbește acum despre o karmă jupiteriană, despre 

o mare deschidere față de elementele benefice ale vieții. Există însă în fundal un zgomot enervant, ca 

și cum nu suntem pregătiți pe deplin să intrăm în contact cu elemente atât de frumoase și de minunate. 

Lupta aceasta a contrariilor va putea fi stăpânită mult mai ușor de un om cu judecată puternică, care 

nu este lacom, care nu confunda situațiile excepționale cu situațiile comune. Acestui om cerințele de 

acum i se par prea dure, iar țintele nu prea înalte, ci le va vedea pe acestea ca fiind puțin încurcate. 

Aceste persoane cu judecata sănătoasă vor știi acum foarte clar că faptele rele vin dintr-un entuziasm 

prea mare. 

Există o componentă a zilei de 16 august care cere o mare atenție. Această componentă ține 

de sinteza pentru înțelegere, emoție și cunoaștere pe baza a ceea ce am experimentat în mijlocul lunii 

februarie, decadă spre care ne îndreptăm acum atenția. La momentul respectiv Junon s-a aflat într-un 

trigon cu Capul Dragonului. Acum în trigon cu Capul Dragonului se află Saturn și Luna neagră aflate 

în conjuncție. De aici tragem concluzia că am putea greși aducând în prezent, la modul foarte concret 

și fără adaptarea necesară, scheme care au activat într-un registru bun la momentul acela. Practic, ne 

facem singuri rău, ne îndepărtăm singuri de la succesul pe care ni-l dorim pentru că vrem să împlinim 

lucrurile bune într-un mod brutal, fără flexibilitate și, poate, chiar fără judecata necesară. Totul va 

părea ca fiind rezultatul unei decizii iresponsabile, adică vom fi acuzați că am acționat fără cap deși 

noi știm că ne-am gândit și am ales cum anume să procedăm. Dacă lucrurile acestea ar fi venit dintr-

o zonă spre care ne îndreptăm prin sintezele pentru acțiune, atunci precipitarea ar fi fost cumva 

justificată. Acum judecăm, dar nu judecăm bine, ne gândim, dar nu folosim gândurile cele mai 

potrivite. De aceea este nevoie de un patrimoniu solid, de o judecată care a fost dovedită și prin 

intermediul acestora să se realizeze evaluarea necesară. Altfel, succesul fulminant programat pentru 

această perioadă ne va ocoli. 

 
„Descoperirea surprinzătoare de la mina Kaiseroda a arras după sine vizita comandantului 

suprem al Forţelor Aliate, Dwight Eisenhower, şi a patru dintre generalii săi, printre care şi George 
Patron. Impulsivul ofiţer, amintindu-şi de momenntl când a zărit pentru prima oara nepreţuitele 
picturi în ulei, scria: „Cele pe care le-am văzut valorau, după părerea mea, 2,50 dolari şi erau de 
genul pe care îl găseşti prin barurile din America.“ Alţii au avut însă o perspectivă diferită, căci 
colecţia includea capodopere de Renoir, Tizian, Rafael, Rembrandt, Diirer, Van Dyck şi Manet 
(sus). Dar chiar şi aceste repere artistice erau puse în umbră de cea mai valoroasă operă din 
patrimoniul Germaniei, celebrul cap vechi de 3 000 de ani al frumoasei regine a Egiptului antic 
Nefertiti. Multe alte valori au mai fost găsite în minele din împrejurimi. 

Capii nazişti acumulaseră comori uriaşe de artă de la cetăţeni particulari, precum şi din 
muzeele ţărilor cucerite. Multe lucrări se pare că au fost distruse în timpul războiului, dar altele, 
nu puţine la număr, le-au fost înapoiate proprietarilor de drept, prin eforturile susţinute ale 
echipelor curatoriale desemnate să lucreze cu departamentele de Stat şi al Apărării ale Statelor 
Unite. Cu toate acestea, mii nu au fost găsite niciodată, şi o evidenţă realizată recent la München 
indică circa 400 de tablouri europene dispărute. 

Furtul tezaurelor naţionale de artă aparţinând inamicului înfrânt constituie o temă bine 
cunoscută în decursul istoriei, consemnata încă din analele armatelor asiriene, egiptene, greceşti 
şi romane şi continuând cu campaniile napoleoniene şi cuceririle coloniale britanice. Impunătorii 
pilaştri de porfir roşu ai moscheei Hagia Sophia din Istanbul, de exemplu, au fost furaţi din 
Persepolisul persanilor de către cuceritorii romani. Cei patru cai faimoşi cabraţi pe acoperişul 
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catedralei San Marco de Ia Veneţia, care mai târziu au fost demontaţi pentru a fi protejaţi 
împotriva poluării, reprezentau pradă de război adusă din vechiul Constantinopol. 

În 1907, Convenţia de la Haga cu privire la Războiul pe Uscat permitea în mod expres 
„salvarea comorilor de artă de pe toate zonele de luptă“, dar oficialii nazişti rapaci au mers mult 
mai departe, confiscând obiecte de artă în valoare de milioane de dolari de la ţările subjugate. 
Unele dintre acestea au fost expuse în muzeele germane, dar altele au fost depozitate în mod secret 
sau etalate în casele, opulente ale membrilor anturajului lui Hitler, iubitori de lux. 

Printre unităţile speciale însărcinate cu operaţiunile de confiscare se număra şi extrem de 
eficienta Bildende Kunst (Arte Frumoase), care număra 350 de librari, arhivari şi istorici de artă. 
Sarcina lor era de a înregistra şi cataloga prada inestimabilă, a o împacheta cu grijă pentru a nu 
se deteriora la transport şi, nu de puţine ori, a-i găsi ascunzători sigure în perioada de declin a 
celui de-Al Treilea Reich. În opinia experţilor, este foarte posibil ca uncie lucrări dispărute să nu 
mai poată fi recuperate vreodată, pentru că mare parte din documentaţia despre depozitele secrete 
s-a pierdut sau a fost distrusă în ultimele zile ale celui de-Al Doilea Război Mondial.”[14] 

 

Careul care se împlinește între Venus și Jupiter din 17 august poate fi, pe lângă trăsăturile 

specifice, și o confirmare a faptului că aspectul minunat indicat anterior, cel dat de conjuncția Soarelui 

cu Capul Dragonului, element care susține karma jupiteriană, se poate manifesta precum ne așteptăm. 

Schema acestei relații proaste dintre Venus și Jupiter ridică o problemă de conduită. Dacă Venus din 

Rac le spune oamenilor că norocul vine acolo unde există disciplină și respect față de bunurile 

familiei, față de patrimoniul personal, Jupiter din Balanță insistă pe ideea că acest patrimoniu nu poate 

fi nici acumulat și nici păstrat fără un schimb eficient cu comunitatea. De aici și marele conflict al 

momentului, de aici și neputința omului de a se hotărî pe care din cele două direcții să meargă. Dacă 

această relație de careu nu s-ar fi realizat între benefici, oamenii nu ar fi fost bulversați atât de mult 

și nu vor crede că ambele situații sunt valabile, dar trebuie să aleagă una dintre ele. Ceea ce lipsește 

momentului este incapacitatea acestei vibrații astrale lucra pentru un scop comun. Apare, așadar, un 

element nou în schema acestei decade: dezbinarea. Mulți vor privi schema aceasta cu un optimism 

moderat, ca în situațiile primejdioase, ca atunci când trebuie să-și disciplineze mintea, dar nu sunt în 

stare. Problema de acum trebuie însă privită și prin atitudinea pe care am avut-o față de acumulare. 

Aceasta atitudine abordată în cele două repere specifice momentului, mijlocul lunii ianuarie și 

mijlocul lunii februarie, se transformă acum într-un rezultat bun care să atenueze această zăpăceală 

dacă la momentul respectiv a lucrat bine cu încrederea, cu respectul față de bunurile celorlalți, dacă 

nu a întreținut lupta sterilă dintre două forțe contrare, dacă nu a impus celorlalți limite greu de 

suportat. 

Este normal ca în această călătorie în trecut să dăm și de lucruri neplăcute. Acestea vor avea 

o mare greutate în momentul de față dacă au fost considerate consecințe firești ale unor demersuri 

mai vechi, nu impulsuri susținute intenționat. Dacă nu am făcut rău și nu am insistat pe aceste atitudini 

negative cu bună știință, atunci rememorarea acelor episoade neplăcute nu va avea importanță acum. 

De aici înțelegem că îndrăzneala de acum ne va duce la asocieri complicate dacă trecutul spre 

care ne îndreptăm acum atenția nu conține răutăți făcute în mod intenționat. Subiectivitatea pe care o 

vom parcurge acum prin careul Venus-Jupiter și care se referă la căutarea satisfacției nu va fi 

întreținută pe suferința celuilalt, adică vom duce mai departe un rău făcut intenționat și nu vom 

participa la o lucrare a suferinței, ci la o lucrare de purificare. Oamenii aceștia care sunt acum 

puternici, pozitivi, au fost și în trecut, chiar dacă acum se acuză că la momentul respectiv poate ar fi 

putut să facă mai mult. 

Este clar că această relație proastă dintre Venus și Jupiter nu poate vorbi de beneficiu, poate 

vorbi de un succes în momentul de față. Totuși, elementele acestea nu chinuie gratuit, ci pentru a 

folosi binele pe care cele două planete îl conțin potențial va trebui să intervenim cu o flexibilitate pe 

care am acumulat-o din alte experiențe sociale, din alte experiențe astrale. Va trebui, astfel, să oscilăm 

între viață privată și cea publică, să ne împărțim între protejarea căminului și respectul pe care ar 

trebui să-l purtăm comunității sau câtorva persoane din comunitate. Dacă nu am rămâne blocați pe 

ideea că obligatoriu trebuie să alegem una dintre variante, vom vedea că, în simplitatea sa, conjunctura 

astrală de acum împarte aspirația în demersuri mai mici. Când trebuie să fim puternici în grupul de 

prieteni sau în familie acordăm importanța patrimoniului și vom crede că am făcut alegerea cea mai 
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bună. În momentul în care activăm pe zona publică vom lăsa în urmă preocupările legate de familie 

și vom fi întru totul implicați pe demersurile publice considerând că de această dată am făcut alegerea 

cea mai bună. Un om flexibil va aprecia mult această fragmentare și va reuși să depășească un moment 

delicat. El nu va obosi trecând prin aceste etape mai mici, nu va obosi nici dacă ele se vor repeta de 

mai multe ori de-a lungul acestei zile pentru că, acceptând, se situează în afara ghinionului, iar 

alegerile sale nu vor mai fi proaste, ci bune, chiar dacă ele se adresează unui sector mult mai mic. 

 
“SOARELE 
Dumnezeu făcuse Pământul şi zâmbea mulţumit de isprava lui. Dracul, însă, tot bombănea 

nemulţumit şi cârtea mereu. Peste întreaga lume plutea încă bezna întunericului şi lumină încă nu 
era. Dumnezeu, desigur, putea să meargă unde vroia el pentru că privirile lui străbateau toate 
întunecimile, chiar şi în sufletul Diavolului. Dracul, insă, se tot plângea că orbecăie ca orbul prin 
smârcuri şi viroage. Împiedieându-sc la tot pasul. 

— De ce nu faci. Doamne, lumină, să vedem - şi cu şi toate vietăţile Pământului - pe unde 
călcăm şi să putem deosebi şi noi o zi de alta. 

CREAREA SOARELUI 
Dumnezeu îl trimise să-i aducă din cele patru părţi ale lumii, cremene, piatră preţioasă şi 

aur. După ce i le-a adus. le-a pus deoparte şi pentru că nu vroia să creeze lumina de faţă cu 
Diavolului, ca să nu facă şi el mai târziu la fel - şi cum era nepriceput - să dea foc lumii, îi spuse să 
meargă la culcare, că el ii obosit şi numai a doua zi se va apuca de lucru. Şi cum ziseră, aşa şi 
făcură. Se culcară, dar cum simţi că Dracul începe să sforăie Dumnezeu se sculă binişor şi se apucă 
să facă Soarele. Scăpară odată din cremene cu piatra nestemată, dar nu dădu destul de tare şi din 
scânteia ce sări se formă o sabie luminoasă. Atunci a scăpărat a doua oară şi s-a făcut o 
grămăjoară luminoasă, ca un ochi de pisică. În grămăjioara asta Dumnezeu suflă duh sfânt şi 
Soarele a crescut ca un balon mare,  tot mai mare, până întrecu pământul şi atât de luminos, că-ţi 
lua vedenie. Dar cum l-a făcut, cum l-a dat repede sub Pământ şi l-a ascuns să nu-l vadă nimenea 
şi s-a culcat apoi şi el. Când s-a sculat Dracul şi cu oamenii, care erau pe vremea aceea, au rămas 
uimiţi, pentru că li se părea că nu mai e aşa de întuneric şi că încep să vadă lucrurile si locurile din 
jurul lor. Se uitau unul la altul şi nu ştiau ce să creadă. Deodată zona începură să roşească 
marginele Pământului. Întunericul se ştergea din ce în ce din văzduh, ca nisipul dintr-o sită şi o 
lumină albă începu să desluşească fiecare lucru şi fiinţa de pe pământ. Oamenii se uitau unii la alţi, 
că până atunci nu se văzuseră la faţă. Erau ca nişte orbi, cărora li se ridică vălul de pe ochi. Dar 
ce-au văzut? Toţi erau zgâriaţi pe faţă de crengile copacilor, de care se loviseră în mersul lor. 
Primele clipe de uimire au trecut şi atunci o bucurie mare îi cuprinse pe toţi. Râdeau, se sărutau, 
săreau şi dansau şi lacrimi de mulţumire le brăzdară faţa. Dar deodată, într-un loc, departe spre 
marginile pământului, o strălucire mare îşi arătă geana, deasupra unui dâmb şi, încetul cu încetul, 
ceva rotund şi strălucitor, de le lua ochii, se ridica în văzduh. Era sfântul Soare. Oamenii se opriră-
n loc. O spaimă grozavă îi cuprinse, căzură la pământ şi. temându-sc că-i ameninţă vreo 
nenorocire, cercau ajutorul lui Dumnezeu. 

Diavolul, pe care larma oamenilor îl deşteptă din somn, fu orbit de strălucirea Soarelui şi, 
după ce se frecă la ochi bine, bine, până i se obişnuiră privirile cu lumina, strigă uimit şi supărat. 
„Tiu, dar asta ce mai e?“ şi alergă necăjit la Dumnezeu, să-l întrebe ce e cu globul acela de foc. 

— Ţi-am făcut ce mi-ai cerut. Asta-i Soarele, care va lumina Pământul şi întreaga lume. 
Apoi s-a-ntors către oameni şi le-a spus că atâta timp cât vor fi ascultători de cuvântul lui, 

Soarele nu se va ascunde pentru ei. Aşa că vor avea de acum lumină să poată lucra şi folosi de 
viaţă. Şi le-a mai spus să nu calce cuvântul lui, pentru că Soarele e ochiul lui şi toate le va vedea şi 
bune şi rele. De aceea, omul în nătângia lui, face cele mai multe blăstămâţii noaptea, crezând că 
astfel nu-l va vedea Dumnezeu.”[6] 

 

18 august ne aduce speranța într-o viață mai bună. De această dată ajungem să trăim cu 

intensitate această speranță desprinzându-ne brutal de elementele pe care anterior le-am privit cu 

maximă responsabilitate. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Rac, împlinind două unghiuri 

negative cu Junon și, respectiv, Pluton și două unghiuri pozitive cu Mercur și respectiv Neptun. 

Speranța într-o viață mai bună vine, așadar, din medierea pe care Luna o face opoziției Mercur 

Neptun, cea care este în această perioadă una din cauzele rătăcirii, refuzului elementelor esențiale sau 

răcelii. Ni se va părea acum că o cale idealistă este mult mai atractivă, manifestând o înclinație vizibilă 
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către romantism, către misticism sau către obscur. Nu se poate anticipa din această prezentare 

generală dacă această speranță într-o viață mai bună, fie și abordată brutal, ar putea produce efecte 

benefice vizibile pe termen lung. Cert este că în momentul de față mulți vor avea impresia că 

transformarea este inutilă, că gradul de satisfacție este o altă impresie subiectivă ce nu are legătură cu 

realitatea, că de fapt ne deplasăm înapoi, mergem pe un drum pe care am mai mers și altădată și din 

această cauză ni se pare că lucrăm mai eficient, că facem lucrurile mai repede sau mai bine. 

Vor exista persoane care își vor consuma toată energia acestei zile lucrând asupra regretelor. 

Un om superior va considera că această călătorie în trecut, această rememorare trebuie să-i ajute să-

și încarce bateriile. Pornind de la lucrările remarcabile ale lui Carlos Castaneda, am aflat și noi, cei 

care nu am avut acces la aceste informații până la el, că acest proces de rememorare poate fi folosit 

pentru recuperarea energiei. Acesta, practic, ar putea fi rezultatul cel mai bun la care am putea ajunge 

astăzi și, ca o magie a cosmosului, se întâmplă lucrul acesta când Luna activează acum în raporturi 

pozitive și negative cu trei elemente 

astrale aflate în mers retrograd. Nu 

călătorim în trecut oriunde, ci suntem 

atrași către acele zone care au 

exercitat tot timpul un magnetism 

foarte puternic. Acum, când trecem 

printr-o perioadă în care analizatorul 

este puțin zdruncinat și când voința nu 

mai este clar direcționată pe un traseu, 

ci suntem, așa, ca frunza-n vânt, 

putem percepe cu mai mare luciditate 

aceste centre de putere individuală 

care au nevoie de reconfigurare, care 

au nevoie să li se oprească pentru o 

vreme activitatea sau să li se 

diminueze din dreptul de a decide 

asupra evenimentelor viitoare. Doar 

conștiința individuală, cea care se 

folosește de aceste centre de putere 

individuală ca de niște instrumente, 

este singura care poate decide asupra 

evenimentelor viitoare. Când nu se 

întâmpla așa apare un dezechilibru. 

Acum ne întâlnim cu acest 

dezechilibru și avem posibilitatea să 

le rezolvăm cu eleganță.  

Indiferent că suntem sau nu familiarizați cu acest procedeu, el va activa și, dacă vom consulta 

din timp aceste previziuni, ar fi indicat ca până în preajma zilei de 18 august să consultăm în ce constă 

această metodă și chiar să încercăm să o aplicăm de câteva ori pentru a avea un minim de curaj sau o 

experiență minimă în momentul acesta, să nu fie acum prima dată când facem așa ceva. În felul acesta, 

ne protejăm de o ruptură, nu transformăm căile idealiste într-o atracție către alte centre de putere 

individuală, adică nu sărim din lac în puț, nu schimbăm o problemă cu o altă problemă. În caz contrar, 

toate aceste rememorări se transformă brusc în confirmarea faptului că trăim într-un mediu toxic și 

acest mediu ar putea deveni și mai toxic dacă nu ne desprindem complet de ceea ce vedem la exterior. 

Ajungem la această concluzie pentru că atenția este îndreptată în exterior, acolo unde, de fapt, există 

doar vârful aisbergului, adică cea mai mică parte a problemei. Etapa următoare ar fi să ne interesăm 

prea mult de problemele celorlalți pentru a-i compromite sau pentru a avea satisfacție din suferințele 

pe care aceștia le parcurg. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în continuare suntem în fereastra 

careului Venus-Jupiter și nu putem vorbi de armonie la fel cum nu putem vorbi acum despre noroc. 

Ceea ce este bun și corect este obținut prin efort propriu, prin muncă, prin aplicarea unui procedeu și 
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prin conștientizarea cu luciditate a tuturor etapelor. Nu putem beneficia acum de o susținere venită 

dintr-un plan subtil adică să nu fim atenți asupra unor etape, dar ele să se împlinească de la sine corect. 

De aceea satisfacția de acum, dacă nu este susținută de muncă, efort și sârguință, va fi construită doar 

pe suferința celorlalți. 

 
„Când scriitorul italian Leonardo Sciascia a publicat în 1975 o lucrare pe care a descris-o ca 

reprezentând „un roman detectiv filozofic“ intitulat Cazul Majoram, dispariţia suspecta din martie 
1938 a fizicianului Ettore Majorana fusese de mult uitată. Romanele anterioare ale lui Sciascia 
vizau aproape în exclusivitate cadrul socio-economic, politic şi moral din Sicilia natală. 

Sciascia a devenit conştient de misterul care îl înconjura pe Majorana în 1972. În acel an 
Consiliul Naţional pentru Cercetare — care finanţase călătoria tânărului în Germania în 1933 — l-
a desemnat pc Erasmo Rccami, profesor de fizică teoretică la Universitatea din Catania, să se 
ocupe de moştenirea spirituală lăsată în urma de Majorana. Astfel acesta a descoperit o serie de 
indicii ignorate anterior, pe care i le-a predat lui Sciascia. Urmărind această pistă, romancierul a 
început să mediteze la motivele care l-ar fi putut determina pc Majorana să părăsească Italia şi a 
ajuns în acest mod să elaboreze o teorie surprinzătoare. Inteli-genţa sa superioară i-a permis lui 
Majorana să realizeze înaintea colegilor săi enorma capacitate de distrugere a energiei atomice şi 
nu voia să contribuie la procesul de realizare a unei arme atomice pentru regimul fascist al lui 
Mussolini. 

Teoria lui Sciascia a stârnit mari controverse în Italia. Principala voce contestatara îi 
aparţinea lui Eduardo Amaldi, care îşi terminase studiile doctorale sub îndrumarea lui Fermi la 
un an după Majorana. Părerea acestuia era că nici un fizician din anii ’30 nu era capabil să 
prevadă efectele finale ale cercetărilor nucleare din anii antebelici. Erasmo Recami, care cunoştea 
cel mai bine lucrările lui Majorana, refuza să înlăture această teorie. Este, considera el, una dintre 
multele variante posibile.”[14] 

 

19 august va fi dominată de impulsul de a schimba o regulă. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că Luna va lucra în cea mai mare parte din zi între opoziția cu Pluton, aspect care s-a consumat cu 

puțin timp înainte ca ziua de 18 august să se încheie, și careul cu Uranus, ultimul aspect pe care îl va 

împlinii înainte de a trece în zodia Leu. Asta înseamnă că reactivează reminiscențe ale ciclului 

războiului, cu toate că planetele Uranus și Pluton nu mai sunt acum într-un unghi major, nici măcar 

în limita toleranței. Zona materială, prin ceea ce rememorare acum, devine foarte atractivă și vom fi 

încurajați să facem multe lucruri fără judecată, să acționăm inconștient, pe baza instinctului, ca și cum 

rememorarea a ceea ce ni s-a întâmplat nu s realizează doar ca emoție, ci și ca informație. Cu alte 

cuvinte, ne comportăm ca și cum am trăi conflictul de altădată cu toate că invocarea sa nu are logică, 

nu are rost și nici nu poate fi explicată. Cu cât oamenii devin mai sinceri, cu cât renunță la ceea ce ar 

putea să-i ducă spre excese, la bunul în sine, cu atât mai mult se vor proteja de ceea ce ar putea să-i 

compromită. 

Ruptura pe care am produs-o în 18 august devine în 19 august mult mai vizibilă și cei care au 

fost rău intenționați, care au activat negativ, nu doar în ziua de 18 august, ci chiar la începutul anului, 

se vor mândri acum cu stricăciunile pe care le-au produs. În consecință, apar multe complicații 

absurde în ziua de 19 august ca și cum deciziile cele mai importante, cele mai mari sau mai puternice 

sunt adoptate de amatori, ca și cum oamenii în continuare se comportă fără judecată. Marea problemă 

a acestor impulsuri vine și din faptul că, fără autocenzură, impulsul acesta de a distruge ar putea fi 

argumentat prin elemente frumoase, rafinate, elegante, printr-un discurs sofisticat, pigmentat cu ironii 

fine, dar acestea vor fi decât exteriorul. Cu toate că ambalajul (exteriorul) este atractiv, conținutul 

rămâne în continuare periculos. 

Un alt element interesant care aparține zilei de 19 august vine din faptul că în această 

zăpăceală primim propuneri. Propunerile vor fi confundate cu soluția în sine și din această cauză mulți 

ar putea să pună în aceste demersuri generate de o propunere întreaga atitudine negativă a 

momentului, transformând un demers banal, simplu, într-o veritabilă cruciadă. Aceasta, de altfel, nu 

ar fi altceva decât o altă reprezentare a pasiunii pe care unii indivizi o au față de distrugere. Așa cred 

ei că se face o sinteză, distrugând ceea ce nu înțeleg, așa ajung să înlăture din ceea ce observăm sau 
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din elementele cu care sunt în contact suficient de mult încât ceea ce rămâne să fie pe înțelesul lor. 

De aceea vorbim de-a lungul acestui an despre sinteze și în maniera aceasta. 

Apoi, spre finalul acestei zile, când Luna va intra pe zodia Leu inițiativa, frenezia și căldura 

contactului ar putea să ne scoată din multe încurcături. Este posibil ca acest plus de putere să îl folosim 

pentru a ne opri din demersuri epuizante, pentru a ne oferi un moment de respiro deși, dacă ne 

așteptăm ca acest moment de respiro să fie susținut și de comunitate atunci vom vedea cât de mult, 

ne înșelăm. 

Mânia care nu se consumă va fi foarte vizibilă în această zi până când Luna va ieși din zodia 

Rac. Cu toate că în această zodie Luna activează în registrul său complet, fiind în domiciliu, presiunea 

mare care există și din partea celuilalt, din zona publică transformă acest moment într-o agitare a 

amintirilor dureroase. Ceea ce se activează acum în modul acesta va fi stins foarte greu, nu doar până 

la finalul acestui an, ci, pe alocuri, va fi nevoie de o perioadă de timp mult mai mare. Cu toate că 

Luna acum agită spiritele în acest ciclu al războiului, fiind un mesager între doi adversari mai vechi 

care nu se mai ceartă acum, deci am avea motive serioase de îngrijorare, răbdarea este ceea ce ne 

scoate din multe încurcături acum. Răbdarea nu este susținută de opoziția Lunii pe zodia Rac și nici 

de poziția sa pe zodia Leu, ci vine din alte poziții, cele care se referă la modificarea atitudinii pentru 

a susține respectul de sine sau față de comunitate. 

 
„Era un terapeut mai în vârstă, care era plăcut, bun, blând şi generos în spirit şi în faptă. Era 

îndrăgit de toţi pacienţii săi, dintre care majoritatea erau femei tinere şi niciuna nu-l părăsise 
vreodată. Pentru fiecare din pacientele sale el juca rolul tăticului cel bun — bărbatul mai în vârstă, 
înţelept, sensibil, înţelegător, la care aceste femei tinere puteau apela cu problemele lor legate de 
prieteni sau soţi. De fapt, el avea câte o mică idilă cu fiecare pacientă şi idila nu avea pur şi simplu 
niciodată final, durând ani şi ani. Adesea, când o pacientă se simţea tulburată, el o lua pe genunchi 
şi o consola, şi de obicei, când pleca, o conducea până la uşă şi o pupa pe obraz sau pe frunte, sau 
uneori chiar pe buze. 

Da, învăţase despre transferurile erotice în timpul pregătirii sale şi ştia că astfel de 
transferuri trebuia analizate, pentru a rezolva complexele şi fixaţiile narcisice şi alte conflicte 
reprimate nerezolvate şi, totuşi nu se putea mobiliza să facă ceva în acest sens. Îşi spunea că nu 
putea să-şi jignească pacientele. Realitatea era că el avea un acting out la propriile sale sentimente 
oedipie- ne şi narcisice. Fiind copil, învăţase repede ce-şi dorea mama sa de la el. Ea îi spunea 
„micul meu prieten" şi îl îmbrăţişa foarte strâns după ce avea o ceartă cu tatăl său şi băiatul se 
simţea bine că putea să-i ofere alinare mamei sale. Acum se simţea la fel de bine să poată oferi 
alinare tinerelor sale paciente. Şi astfel atât el, cât şi pacientele sale au trăit fericiţi pana la adânci 
bătrâneţi, într-o stare de dependenţă reciproca având permanent o relaţie de dragoste 
neîmpărtăşită. Aşa ca n-a prea avut loc nicio analiză sau rezolvare a conflictelor profunde.”[11] 

 

Ultima zi acestei decade aducem împlinirea unui singur unghi, sextilul Marte-Jupiter. Această 

relație dintre Marte și Jupiter aduce eficiență, redresare și spirit de aventură, dar și dorința de 

autodepășire sau de a înlătura capcanele care ne-au captat atenția în ultima perioadă. Dacă în plan 

personal lucrul acesta arată că știm să ne organizăm timpul, să-l gestionăm mult mai bine, să apreciem 

bunurile pe care le avem în preajmă și relațiile care au supraviețuit vechilor încercări, pe zona publică 

spiritul acesta de aventură trebuie să împlinească anumite așteptări, trebuie să aducă satisfacții 

materiale sau recunoaștere publică. 

Acest aspect ne dezvăluie însă adevăratele intenții ale colaboratorilor. Dorința aceasta de 

reușită materială ar putea să-i învingă pe cei care nu sunt sinceri să depășească anumite bariere ale 

respectului sau ale bunului simț. În timp ce un om care a activat prin reguli morale, prin respect, 

dovedește acum stăpânirea de sine, având o viziune clară asupra vieții în care colaboratorii ocupă 

poziții importante, un om care provoacă celorlalți suferință pentru a se îmbogății, nu-și va putea 

stăpâni curiozitatea și nici lăcomia. Faptul că vedem care este calitatea colaboratorilor reprezintă un 

mare avantaj al momentului. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Leu și impulsul acesta de a 

obține atenție, de a obține o poziție privilegiată reprezintă o problemă care nu se rezolvă de la sine. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna este, în cea mai mare parte din zi, o planetă neaspectată, 

urmând ca, abia spre seară, să intre în fereastra sextilului cu Jupiter. Fiind neaspectată generează 
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emoții care nu primesc răspunsuri adecvate, poate chiar nu primesc niciun feedback, ceea ce ar putea 

duce, prin acumulare, la consolidarea unor convingeri false, cele care nu au de-a face cu situația la 

care se referă, care sunt dinamice doar pentru că sunt abordate izolat, ca într-un glob de sticlă. 

De altfel, această poziție îl încurajează pe om să se mintă, să-și ofere explicații pentru a-și 

menține atenția pe scandaluri și pe conjuncturi indecente. Persoana care are însă posibilități sporite 

de a acționa pe zona publică ar putea determina reacții foarte bune fără să-și dea seama. Ar putea să 

conștientizeze abia spre finalul acestei zile sau în decada următoare, cea care va face trimitere la 

episoade care s-au consumat mai aproape, nu atât de departe, precum s-a întâmplat cu această decadă. 

Totuși, sextilul Marte-Jupiter este parte dintr-o configurație numită triunghi minor, ce are 

planeta Jupiter focar. Dacă cu câteva zile în urmă am avut clar senzația că trebuie să alegem între 

confortul personal și respectul față de comunitate, cel susținută de careul Venus-Jupiter, devenind 

zăpăciți, indeciși sau risipitori, acum, prin acest sextil dintre Marte și Jupiter, prin care se acorde o 

mai mare importanță planetei Jupiter de pe Balanță, observăm că este suficient să ne îndreptăm atenția 

către ceea ce ar reprezenta dreptatea pentru ca ea să vină mai aproape. Asta înseamnă că, prin atenție, 

o problemă este dizolvată sau este transformată în altceva. Nu vom face lucrul acesta cu indiferență, 

nu vom participa la aceste evenimente în mod pasiv, ci cu mare implicare, cu sentimentul că suntem 

parte dintr-o mare realizare. În realitate, suntem conștienți că participăm la un eveniment important, 

dar nu ne referim la cel real, pentru că pe acela nu-l vom vedea decât mai târziu. Asta înseamnă să 

fim în continuare într-o zonă a confuziei și să putem acționa cu eficiență, asta înseamnă să producem 

efecte pozitive în viața socială chiar dacă nu avem luciditatea necesară., dar spectrul acesta pozitiv 

care transpare din sextilul Marte-Jupiter nu se adresează doar comunității, ci și elementului personal. 

Gândul acela de teamă care a fost de-a lungul acestei decade un mare obstacol se fragmentează acum 

sau își atinge în această fragmentare, începută de mult timp, o etapă finală. De aici am putea ajunge 

la o concluzie mult mai îndrăzneață, aceea care ne spune că ne întâlnim în sfârșit cu o soluție 

miraculoasă. Că o vedem sau nu, deja nu mai este o condiție ca ea să se transforme în realitate. Această 

soluție există și dacă nu vom fi în stare să ne bucurăm de ea acum, o vom putea face și mai târziu. 

 
„Pentru a putea comunica cu Natura este necesar, cel puțin, s-o considerăm vie și inteligentă. 

Or, majoritatea oamenilor se poartă ca și cum ar considera-o moartă și, astfel, în ei viața nu 
vibrează atât de intens și de puternic: puțin câte puțin, își paralizează toate facultățile de 
cunoaștere, de înțelegere, de simțire pe care Dumnezeu le-a dat. Când considerăm că nici pietrele, 
nici Soarele nu sunt vii, de ce să încercăm să comunicămcu ele? Este deja o modalitate de a ne slăbi 
percepția și, făcând acest lucru, ne limităm. În timp ce, dacă aveți credința că Natura este vie, 
inteligentă, veți face eforturi pentru a-i înțelege limbajul și veți ajunge să găsiți în voi înșivă 
mijloace de exprimare, pentru a vă adresa ei.”[8] 

 

Așa după cum se constată, cea de-a doua decadă a lunii august a lucrat, prin senzații stranii, 

prin abordarea confuzie cu maximă implicare, poate chiar prin contactul cu duritatea celorlalți ori cu 

sacrul, și nu e totul la trecut, ci va lucra în continuare, cu curajul prin sintezele care țin de acest 

domeniu. Am văzut că maniera aceasta absolut impresionantă de a trece prin mai multe medii, de a fi 

sintetic și de a aduce, cu aroganță, putere sau o altă formă de plată, reprezintă un mod de a ne rafina 

structura, de a împlinit un proces de restructurare. Acest proces de restructurare atinge etapa sa 

maximă în 20 august, în ultima zi acestei decade, prin împlinirea sextilului dintre Marte și Jupiter, 

acela care arată că am atins momentul maxim într-un proces de gestionare a gândului rău. Acest gând 

rău care toată decada a fost un obstacol atinge în ultima zi a decadei un apogeu, adică produce o 

schimbare care nu va putea fi niciodată reparată. Abia în ultima zi avem ocazia să înțelegem ce am 

parcurs de-a lungul decadei, dar de ceea ce se va consuma, la modul concret, în timpul acestei relații 

frumoase dintre Marte și Jupiter nu vom putea fi conștienți pe cât de mare este evenimentul care va 

înlocui gândul rău. Vom vedea lucrul acesta în următoarea decadă, când ne vom întâlni cu adevăratele 

motive de progres, chiar dacă se va menține și această componentă dominată de grija, de frică, de 

confuzie sau de opoziție. 
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Decada a III-a  (21 – 31 august 2017) 
Subiecte marcate de confuzie. Indicații prețioase. Frică de 

opoziție. Deschidere oprită ca avertisment. Motive de progres. 
Fapte confuze. 

 

DECADA NR. 24  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA 
NR. 

PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   11 11-20 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 18 21-30 iunie 

 

Nevoie de schimbare. Oamenii nu mai bat în retragere. Se rezolvă o tensiune. Se fac planuri 

de viitor. Viziune frumoasă asupra vieții. Se pune accent pe caracter. Imoralitatea este observată, 

investigată și criticată. Se depășește o limită. Se ține cont de părerea celuilalt. Putere. Impunere. 

Armonie. Soluțiile frumoase ne fac să credem că viitorul va fi luminos. Dramă. Se repetă o greșeală. 

Miracolul este călcat în picioare de dragul științei. Se caută securitatea acolo unde a răsărit războiul. 

Confuzie. Șanse obscure. Este nevoie de clarificare, catalog are și fragmentare pentru a înțelege. 

Cadouri costisitoare. Exces. Un om frustrat este împotriva tuturor. Ansamblul situațiilor de până 

acum ne scoate dintr-o mare încurcătură. Nevoie de informare. Se evită o cădere. Atenție la 

neglijență. Redirecționare. Forțarea inspiră teamă. Se caută un traseu nou. Nevoie de prosperitate 

pentru a confirma o calitate. Mare capacitate de îndurare. Soluțiile vin din zone dureroase. Puterea 

apare din nimic. Este nevoie de elan, chiar dacă nu se vede ținta. Instabilitatea consumă și mai mult. 

Preocupări față de ruina. Călătorii neașteptate. Este nevoie de mulțumire. Subiectivitate. Revizuirea 

atitudinii este absolut necesară. Ne reamintim de liniște. Strategii pe termen lung. Invitațiile proaste 

sunt aruncate la gunoi. Sugestii constructive. Se râde pe seama prostiei. Se îmbrățișează o tehnică 

nouă. Detașare. Planul emoțional este dominat de confuzie. Asocierile țin loc de promisiuni. Îndoieli 

și temeri rezolvate pe moment. Reacții frumoase. Optimismul este rezervat. Se descoperă un 

potențial. Sentimente frumoase se ridică deasupra celorlalți. Este nevoie de echilibru. Viața este 

frumoasă dacă este trăită în comunitate. Înclinație față de muncă intensă. Grijile față de puritatea 

sentimentelor se risipesc. Modificări majore în privința raporturilor sociale. Să renunțe la aroganță 

și impunere. Rănire neintenționată. O pierdere ne trezește la realitate. Dezinteresul față de inhibițiile 

celorlalți. Nevoie de strălucire, de lux. Frământare constructivă. Reușită. Se discută despre un profit. 

Mediul exterior este favorabil. Se discută despre colaborări de durată. Credință. Putere de a renaște. 

Neglijența a celorlalți este trecută cu vederea sau iertata. Revoltă absurda. Se face o listă de dorințe. 

Se ține cont de recomandarea celuilalt. Competiție. Risipa de cuvinte satisface pe moment. 

Schimbare. Se găsește o soluție la o tensiune nervoasă. Relațiile sociale se modifică în bine. 

Dificultățile sunt învinse ușor. Sentimente complexe. Se găsește o soluție la o mare tensiune. 

Frumusețea are acum un chip nou. Comportament subiectiv dominant. Se înțelege rostul cuiva, dar 

se ține secret. Apare o nouă polaritate. Originalitatea nu este apreciată corect. Schimbări majore. 

Impulsivitate. Veselie gratuită. Oamenii își acorde circumstanțe atenuante. Probleme cu memoria. 

Putere de concentrare doar printr-o presiune exterioară. Teamă de compromis. Experiențe 

complexe. Revizuirea ideilor de bază. Conservatorismul este folositor. Sunt analizate realizările 

celorlalți. Moment de progres. Excelență. Dorințe limpezi. Se discută despre frustrare ca despre o 

poveste interesantă. Rutina. Se urmărește aprecierea mediului. Surprize ciudate. Întâlnirea cu un 

mediu toxic. Sentimente restrictive. Ușoară întârziere. În fața marilor probleme cel slab este laș. Se 
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reexaminează o soluție. Se schimbă un rezultat. Se modifică un curs. Colaborare defectuoasă. 

Zăpăceală. Lucrurile bune nu sunt spuse până la capăt. 

 

Dorința de succes poate fi confirmată de evenimentele complexe ale celei de-a treia decade a 

lunii august, nu condiționată ținând cont de o anume succesiune a evenimentelor. Se pornește din 22 

august, când Saturn își va definitiva conjuncția cu Luna neagră pe care o formează de ceva vreme, 

până spre sfârșitul lunii când Jupiter își va definitiva sextilul cu Saturn. În acest interval se mai 

consumă un eveniment în care planeta Saturn este personajul principal: revenirea sa la mersul direct 

(25 august). Cu alte cuvinte, a treia decada lunii august este un interval saturnian. S-ar putea ca această 

afirmație să dea fiori reci celor care se tem de restricțiile pe care acest astru le lansează atât de ușor. 

Este adevărat, Saturn nu este numit degeaba seniorul karmei, nu degeaba patronează în astrologie 

valorile timpului, disciplina, ordinea. Asta înseamnă că au motive de îngrijorare persoanele care au 

sfidat aceste elemente. A treia decadă a lunii august este un interval de îndrăzneală, de curaj, de 

combatere a ceea ce până acum a fost restricție sau limitare fără a avea certitudinea a succesului, cel 

puțin în momentul acesta.  

Sintezele pentru acțiune 

sunt acum interesate de ceea ce s-

a consumat în mijlocul lunii 

aprilie, lună dominată de 

verificare. Momentul de mijloc 

nu a reușit să îi ofere individului 

un statut solid, unul important, 

nu a reușit să îi creezi acestuia o 

bază, ci l-a îndemnat să-și ridice 

o perdea, să se separe de ceilalți 

pentru că reverificarea n-a fost în 

avantajul său. Dacă zona aceasta 

a sintezelor pe acțiune, cele care 

sunt, în mare parte, dominate de 

impuls, nu-l avantajează pe 

individ în această decadă, 

sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, cele care își îndreaptă atenția către finalul lunii iunie, 

sunt de o mare însemnătate și ne pot ajuta să depășim aceste obstacole cu care Saturn va lucra acum, 

pe final de august, foarte bine. Știm că luna iunie a fost dominată de sintezele legate de putere, iubire 

și sensibilitate, iar finalul acestei luni a adus acestor impulsuri aplicate întregului interval și o 

particularitate: răbdarea. Iată cum lucrurile sunt legate într-o manieră foarte complexă, iată de ce 

magnetismul astral este numit adesea „predispoziție”. Cine va dori să iasă din această structură 

complexă va avea nevoie să înțeleagă toate aceste corelații și, prin atenție, printr-o metodă lipsită de 

egoism, dar și beneficiind de un destin favorabil, adică a mai făcut lucruri de genul acesta și altădată, 

ar putea să facă ceea ce trebuie. Așadar, această ultimă decadă a lunii august are un picior așezat pe 

malul trecutului, iar pe celălalt așezat într-o zonă pe care individul și-o controlează prin voință 

proprie. Dacă lucrurile vor fi greu de controlat, greu de înțeles sau imposibil de îndurat, se întâmplă 

pentru că nu ne-am obișnuit încă să mergem cu un singur picior. 

 

Prima zi a celei de-a treia decade a lunii august aduce, la o diferență de câteva ore, inițierea a 

două cicluri, ciclul draconitic, prin conjuncția Lunii cu Capul Dragonului în mijlocul zilei, dar și, spre 

seară, inițierea ciclului lunar prin conjuncția Soarelui cu Luna. Apoi, Luna va părăsi zodia Leu și va 

intra în zodia Fecioară. 

Schema astrală aferentă primei zile a celei de-a treia decade a lunii august aduce această 

accentuarea puterii, a nevoii de strălucire, a dorinței de a înfăptui ceva cu totul ieșit din comun, de a 

participa la un eveniment major, eventual de a-l provoca, pentru a rămâne în istorie. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că această aglomerare de pe zodia Leu nu este banală, ci ea implică Axa 
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Dragonului ce are deja transferate acum toate aceste impulsuri personale către o zonă care depășește 

cu mult cadrul acesta pe care îl analizăm aici, cel aferent lunii august sau anului 2017. În plus, ziua 

de 21 august aduce și împlinirea unui trigon între Uranus și Soare. Asta înseamnă că, prin 

retrogradarea sa, Uranus reușește să medieze tendința Nodurilor pentru că deplasarea sa se face către 

Coada Dragonului care se află acum în sextil în direcția de mers. Vorbim aici despre lucruri 

remarcabile, despre un destin confirmat, despre excluderea tuturor excepțiilor rele, cele care au stârnit 

mânia, care au creat sancțiuni, care au impus o generozitate falsă și care i-au obligat pe oameni să 

plătească, să ofere un bir pentru ceea ce au primit. În momentul acesta toate cele care au pus o mare 

presiune pe noi, toate cele care au simulat curajul, nu l-au prezentat așa cum este el, trecând într-un 

alt plan, devin elemente auxiliare, forțe care nu mai pot susține un ideal îndrăzneț decât dacă se 

transformă. Pentru că cel puțin jumătate din zi ne aflăm pe finalul ciclului draconitic apoi pentru că 

aproape toată ziua ne aflăm pe finalul ciclului lunar, este puțin probabil ca acum oamenii să 

conștientizeze că este important să lase în urmă problemele mai vechi pentru că au lucruri mult mai 

importante de făcut. Cea de a treia decadă a lunii august este un sector absolut important al anului 

2017 cu toate că el nu va mai fi invocată până la finalul anului în sintezele altor decade, cu toate că 

lecțiile pe care le lansează vor rămâne în continuare o mare necunoscută a lui 2017. Noi, pentru că 

studiem astrologia, avem datoria de a ne comporta în cunoștință de cauză, adică de a fi responsabili, 

de a iubi soluțiile frumoase, de a le alege, nu de a nu ne aștepta ca viitorul să se împlinească de la sine 

doar pentru că în momentul acesta anumite lucruri ne-au fost clare, iar altele au fost conturate prin 

intermediul inspirației, adică le-am impus acestora un traseu original, lipsite de pericole majore sau 

de interferente caustice. Cine răspunde cu maturitate la vibrațiile cu totul aparte ale zilei de 21 august 

realizează că, de fapt, se află într-un moment foarte important al devenirii personale. 

Apoi, dacă luăm în calcul că toată această schemă existențială care este pusă în evidență de 

prezența Axei Dragonului acolo unde lucrurile sunt de maximă urgență (este mediată de conjuncția 

lui Saturn cu Luna neagră), unghi care se va definitiva în dimineața zilei de 22 august, înțelegem de 

ce lucrurile acum sunt foarte puternice, indiferent că ele susțin o minciună (Lilith mediind tendința 

Nodurilor) sau un adevăr major (Saturn mediind tendința Nodurilor). Cu siguranță există o experiență 

care confirmă tot ceea ce se întâmplă acum. Având în vedere că Saturn este în conjuncție cu Luna 

neagră, adică apare o fuziune între disciplină, adevăr dur, crud și tot ceea ce întruchipează fățărnicia 

și încercările existențiale, puterea aceasta nu va putea fi separată, forța aceasta nu va putea fi 

prezentată la modul obiectiv. Va fi evidențiată intensitatea, calitatea trecând în planul secund, adică 

nu va exista acum adevăr curat și nici minciună care să nu conțină un sâmbure de adevăr. Ceea ce 

este important pentru un observator, pentru un om care dorește să înțeleagă care este contextul în care 

trăiește pentru a-și optimiza puterile sale, vine din această conștientizare. Tot ceea ce activează acum 

primește un bonus din partea puterii, iar calitatea acestei puteri este dată de o suită de obiceiuri. Dacă 

până acum o persoană s-a comportat negativ pe 21 august a lăsat impresia că are intenții bune, această 

calificare ne lămurește în privința orientării sale. De altfel, a parcurge o proba a curajului, a fi 

conștient de temerile personale, dar și de groaza partenerului de dialog înseamnă a înțelege și lucrul 

acesta. 

Desigur, există și reversul medaliei, adică de partea cealaltă, forțele frumoase ar putea să ne 

facă acum să credem că viitorul va fi foarte luminos. Nu putem știi din ceea ce se consuma acum dacă 

viitorul va fi luminos sau nu, însă pentru că este un moment foarte important și concentrat de inițiere 

a două cicluri, cicluri draconitic și ciclul lunar, avem această putere de a ne construi un viitor luminos. 

Apoi, când Luna va intra pe zodia Fecioară și multe din cele pe care le-am gândit pe tranzitul 

Lunii prin zodia Leu vor trece în planul secund pentru că ele vor fi dovezi de aroganță, de mândrie, 

de infatuare, de stima de sine prezentată la un nivel obositor, de viziune nerealistă. Dacă avem aceste 

gânduri de teama, dacă avem aceste îndoieli față de propria ființă când Luna va intra pe zodia 

Fecioară, adică spre sfârșitul acestei zile, atunci evenimentele care vor urma, cele generate de Saturn, 

ori cele generate de Marte sau poate cele susținute de trecerea Soarelui pe ultimul grad din zodia Leu, 

nu vor putea să clarifice care este poziția individului în grupul de apartenență și nici nu vor putea să 

ofere soluții la problemele ce vin din planul social și care se referă la respingere, umilințe sau 

deposedare. 
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„Trebuie să ştiţi că numai de voi depinde dacă acceptaţi sau nu o influenţă. Chiar şi Spiritele 

Răului nu au nici o putere asupra voastră, dacă vă închideţi faţă de ele. Bineînţeles că dacă nu 
aveţi discernământ, dacă nu ştiţi să vă protejaţi, dacă nu luaţi măsuri de prevedere, ele vă pot 
atrage spre Infern. Ele ştiu cum să vă ademenească cu felurite momeli şi, dacă muşcaţi şi înghiţiţi 
cârligul, sunteţi în plasă şi, cu binişorul, ele vă conduc spre pieire. Dumnezeu le-a dat această 
putere, dar numai dacă voi sunteţi slabi, dacă nu sunteţi luminaţi. Dar dacă refuzaţi să vă lăsaţi 
atraşi în direcţia în care ele vor să vă conducă, şi, în plus, vă aşezaţi sub influenţa Spiritelor 
luminoase, veţi scăpa de ele, ele nu vor avea nici o putere asupra voastră.”[10] 

 

22 august trebuie să fie o zi de confirmare. Saturn se află acum într-o conjuncție cu Luna 

neagră și încercăm să înțelegem care este calitatea pe care o avem datorită căreia anturajul nu ne 

respinge, suntem tolerați, care este motivul pentru care binele pe care-l facem noi primește răsplată. 

Este foarte posibil ca în momentul în care conjuncția lui Saturn cu Luna neagră își atinge gradul 

perfect, adică în dimineața acestei zile, răspunsurile să fie puțin confuze. Imediat ce unghiul acesta se 

separă, adică în mijlocul zilei, când Luna se va află într-o conjuncție cu Mercur retrograd, vom putea 

să fim mult mai aproape de adevăr. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur, chiar dacă este 

retrograd, este mult mai aproape de adevăr decât Luna neagră, indiferent de poziția sa. Singura situație 

care ar putea să ne bulverseze este cea dată de repetarea unei greșeli, iar aici nu este vorba doar de 

impulsul individual, nu contează doar ceea ce gândește și face individul, nu contează doar impulsul 

personal, ci și ceea ce vine din partea celorlalți, de contextul în care ne-am integrat, de cadrul general. 

Avem toate șansele ca la 22 august să pornim un război împotriva celorlalți, unul misionar, să 

ne atribuim roluri mesianice, adică să trăim cu maximă intensitate acest delir mistic în care să 

considerăm că indiferent ce facem, important este să obținem victoria pe care noi dorim. Dacă, în 

ultim aspect al zilei de 22 august, Luna nu s-ar afla într-o opoziție cu Neptun, am putea crede că 

această cruciadă nu este atât de agresivă. Aceasta este ținta finală, frustrarea, nemulțumirea, 

neîncrederea în sine sau teama că un adevăr personal ar putea să fie descoperit reprezintă motivul 

pentru care pornim la luptă. Dacă în dimineața acestei zile lucrurile păreau oarecum nevinovate, adică 

individul ar putea convinge lansând tot felul de explicații din care se înțelegea că este victima unei 

opresiuni, victima unei presiuni ce vine din zona publică, cu cât ne apropiem de sfârșitul zilei de 22 

august lucrurile devin din ce în ce mai clare. Vom vedea că, imediat ce Soarele va intra pe zodia 

Fecioară, în noaptea de 22 spre 23 august, maniera aceasta abuzivă de a vedea lucrurile se va schimba 

substanțial. Adică vom renunța la focul acesta complex înlocuind pretențiile cu munca. 

Cu alte cuvinte, 22 august este o zi de mare încercare, dar nu atât în raport cu comunitatea cât 

în raport cu propria persoană. Cei care sunt interesați de dezvoltarea personală, care nu obosesc după 

ce citesc 40 de rânduri, care nu se risipesc în concluzii lipsită de conținut doar pentru că acestea sunt 

singurele care nu îi solicită mental, vor aprecia presiunea pe care ajutorul astral al zilei de 22 august 

o va pune pe deciziile pe care ei trebuie să le ia. În caz contrar, miracolul acestei zile va fi pur și 

simplu călcat în picioare, înlocuit cu o securitate abuzivă, cea care protejează un mare gol. 

Se poate vorbi în momentul acesta despre risipa pe care va trebui să o explicăm în detaliu 

începând cu 23 august, după ce Soarele va intra pe zodia Fecioară. Această risipă se referă la muncă 

sau la refuzul muncii, la informațiile solide sau la confuzie, la șansele pe care le-am iubit și le-am 

apreciat pentru că ele au fost în concordanță cu ceea ce am solicitat, dar și la frica imensă că 

recompensa nu ne poate ajuta să mergem mai departe cu statutul pe care-l avem acum, ci va trebui să 

facem o schimbare. 

Apoi, mai există o componentă care ar trebui să fie luat în calcul, cea legată de un accident. 

Marte din zodia Leu, pentru că trimite acum un unghi către Saturn și Luna neagră de pe zodia 

Săgetător, pune în dificultate această problemă de mișcare. Dacă Saturn nu ar fi fost retrograd atunci 

unghiul acesta nu ar fi conturat o problemă, ci un avantaj. În cazul de față, printr-o nesincronizare, 

printr-un refuz al unui demers apar întârzieri, sincope, schimbări de planuri sau modificări 

substanțiale într-o organigramă în așa fel încât să se pregătească împlinirea unui accident. Abia după 

ce se consumă acest eveniment sau după ce intrăm pe traseul care ne spune, încă de la început, că 

finalul acesta va fi ne vom trezi la realitate. Din nefericire, adevărul a ceea ce se va consuma printr-
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un accident este greu de înțeles, dar și mai greu de acceptat. Uneori viața poate fi considerată 

nedreaptă, dar întotdeauna ceea ce ne rămâne în urma acestor evenimente trebuie să ne hrănească 

înțelepciunea de a trăi frumos, nu mândria de-a trăi prin comportamente antisociale. 

 
„Cum face scoica de produce o perlă? Înainte de toate, există un grăunte de nisip care a 

pătruns în cochilia ei şi care constituie pentru scoică un inconvenient, căci o irită. 
 “A, îşi spune ea, cum să fac să scap de el? Mă zgârie, mă mănâncă, ce să fac?” Şi iată că 

începe să reflecteze; se concentrează, meditează, cere sfaturi, până în ziua când înţelege că nu 
ajunge niciodată să scape de acel grăunte de nisip, dar că are posibilitatea de a-l înveli până va 
deveni neted, lustruit, catifelat. Şi când a reuşit, este fericită şi îşi spune: “A, am reuşit să înving o 
dificultate!” 

 De mii de ani scoica perlieră îi învaţă pe oameni, dar oamenii nu şi-au însuşit lecţia. Şi care 
anume este această lecţie? Aceea că, dacă reuşim să ne înfăşurăm dificultăţile într-o materie 
luminoasă, dulce, irizată, vom dispune de bogăţii nemaiîntâlnite. 

 Iată ce trebuie să înţelegeţi. Deci, de acum înainte, în loc să vă plângeţi şi să staţi să vă 
măcinaţi fără să faceţi nimic, munciţi şi secretaţi acea materie specială în care vă puteţi înfăşura 
dificultăţile. Când vă aflaţi în faţa unui eveniment neplăcut, a unei persoane insuportabile, 
bucuraţi-vă şi spuneţi: “Doamne, ce şansă, încă un grăunte de nisip, iată o posibilitate pentru o 
nouă perlă!” Dacă înţelegeţi imaginea scoicii perliere veţi avea de lucru pentru toată viaţa.”[10] 

 

Intrarea Soarelui pe zodia Fecioară aduce mai multă disciplină și mai multă atenție pe detalii 

decât am experimentat în ultimele luni. Avem ocazia acum, așa cum s-a mai întâmplat în primăvară, 

când Soarele a trecut prin zodia Taur, ultimul semn de pământ tranzitat, să ne preocupăm de muncă, 

să fim serioși cu noi înșine și cu cei din jur, să respectăm o promisiune și să ne interesăm de nevoile 

personale cu mai multă atenție. 

De fapt, ceea ce se va întâmpla pe 23 august, când Soarele va intra pe zodia Fecioară se referă 

mai curând la interesul pe care îl vom avea dintr-odată față de binele celuilalt. Acum se caută o 

manieră prin care să fie compensată o mare greșeală cu o grijă mai mică, ca și cum vom fi interesați 

acum să ne recunoaștem o vina, să acceptăm acuzațiile mai vechi care făceau trimitere la lucruri mai 

puțin corecte pe care le-am făcut, poate chiar participarea la o conspirație care a subminat autoritatea 

grupului în care suntem acum integrați. 

Ecuația astrală a zilei de 23 august este însă foarte bună. Avem de parcurs relații proaste pe 

care Luna din Fecioară le împlinește cu planetele din Săgetător și din Pești. Asta înseamnă un careu 

în T pe semne mobile ce are conjuncția Saturn-Lilith drept focar. Ceea ce se consumă pe 23 august 

pare mai curând o continuare a suspiciunilor pe care le-am parcurs până acum, ca și cum se întâmplă 

ceva în preajmă fără să aibă legătură cu noi, iar noi considerăm că acest eveniment reprezintă o 

confirmare a unor gânduri pe care nu le-am împărtășit nimănui, iar de aici și până la o cădere psihică 

nu este însă decât un pas. Oamenii vor dori să inventeze tot felul de metode pentru a rezista la această 

presiune, însă cu cât vor strânge mai tare din dinți pentru a rezista cu atât contracția aceasta va 

amplifica frustrarea și îi va ține captivi în frica de descoperire, în frica de boală. 

Soarele pe zodia Fecioară aduce însă un interes față de bunurile celorlalți, față de sensibilitate, 

față de iertare. Deocamdată, acum, când Luna se află într-o relație destul de proastă cu planetele de 

pe celelalte zodii mobile, adică Săgetător și Pești, nu ne putem gândi la iertarea în adevăratul sens al 

cuvântului, ci doar la beneficiile acesteia. 

De această dată, intrarea Soarelui pe zodia Fecioară, când Luna se află deja pe acest semn 

pare să fie un moment de regret, dar și un moment în care vedem mult mai clar că prietenul de altădată, 

cel care ni se părea înțelept pentru că se abținea cam de la toate, se dovedește a fi un mare frustrat. 

De aici înțelegem că abținerile de altădată nu au greutatea pe care am atribuit-o, că ele sunt de fapt 

trasee periculoase, gânduri rele ce se pot transforma în realitate la cea mai mică neatenție. 

O altă componentă care ar trebui luată în considerare în 23 august este cea care iese din careul 

în T pe semne mobile ce are conjuncția Saturn-Lilith drept focar este cea dată de opoziția Luna-

Chiron. Se poate considera însă că și asteroidul Chiron participa la o configurație similară, însă în 

ceea ce privește dimensiunea personală această prezență astrală are un mesaj particular. Ne aducem 

aminte pe 23 august despre un simptom, despre un gând rău de care ne-am temut, despre o 
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presupunere pe care cineva din jur a lansat-o cu cele mai bune intenții și care acum ar putea să se 

transforme în realitate. Drept dovadă a faptului că presupunerile vechi pot deveni realitate stă sextilul 

dintre Lună și Venus, cel care ne aduce, într-o magie absolut ciudată, înclinația către a accepta opiniile 

celuilalt ca și cum acestea sunt răspunsuri la întrebări pe care ni le-am pus doar în minte. Pentru că 

sextilul se adresează doar forului interior, schema aceasta care leagă zodiile Fecioara și Rac se referă 

la o atitudine psihică menită să modifice un traseu. Pentru că știm, demersurile anterioare nu au 

încurajat lucrul acesta, adică ne-am gândit la schimbare, dar ea nu s-a produs încă, așteptarea 

evenimentului pentru care ne-am pregătit de mult timp nu produce rezultatul scontat. 

De altfel, lucrul acesta este pe frecvența a ceea ce, în general, vine din zodia Fecioară și care 

de fiecare dată pare în ochii celorlalți drept o mare dovadă de naivitate. Reacția în sine, specifică 

acestui semn, nu este acum o dovadă de naivitate, ci un răspuns foarte complex la procese mentale pe 

care numai acest semn le poate realiza așa. Momentul acesta face, așadar, trimitere la un complex de 

inferioritate, la dorința de recunoaștere, la mândria de a obține o poziție importantă și la plăcerea de 

a trăi lucrurile acestea fără ca anturajul să vadă. Misterul, secretul acesta ciudat, ne face pe 23 august 

să credem că dacă suntem rezervați și nu împărtășim celorlalți ceea ce gândim și ceea ce facem suntem 

protejați de atacurile ce ar putea veni din partea lor. 

 
„Triunghiul Bermudelor, asociat în mod nefericit cu dispariţii de nave şi avioane, este 

cunoscut în întreaga lume. Mai puţin cunoscută este o zonă dinafara coastei de vest a Japoniei care 
are o istorie la fel de tenebroasă. Este o zonă pe unde marinarii japonezi se tem să se avânte; ei o 
numesc „Mano Uni”, în traducere însemnând „Marea Diavolului”. Legenda spune că un dragon 
imens şi foarte nervos iese din cotloanele lui din adîncuri pentru a-i prinde pe toţi marinarii 
nefericiţi care se încumetă să treacă pe acolo. Marinarii japonezi vorbesc adesea despre întâmplări 
înspăimântătoare petrecute în zonă, despre zgomote teribile şi lumini roşii oribile. Ei cred în 
existenţa unei creaturi extrem de puternice care trăieşte într-un palat imens de sub ape. Marinarii 
numesc acest monstru „Li-Lung”, respectiv „Dragonul rege al mării vestice”, şi spun că are vizuina 
decorată cu epavele corăbiilor pe care le-a capturat. 

Această zonă ciudată se întinde din vestul Japoniei până la insula Yap, în sud, şi Taiwan 
către vest. Ca şi în cazul Triunghiului Bermudelor, în zonă sau înregistrat numeroase evenimente 
ciudate. În realitate însă această zonă prezintă extrem de multe asemănări cu „verişoara” ei 
occidentală. Ambele zone sunt cunoscute pentru schimbările climaterice extreme, fenomene de 
apariţie inopinată a ceţii, valuri foarte mari întimpul fluxului, vârtejuri şi uragane şi, bineînţeles, 
ambele zone au curenţi foarte puternici. Dar, cu adevărat cea mai mare şi mai teribilă asemănare 
o constituie cazurile inexplicabile de scufundări şi dispariţii. Spre sfârşitul anilor ’40, ca urmare a 
numărului mare de nave dispărute fără urmă în regiune, guvernul japonez declară aria ca fiind 
una periculoasă, după care la începutul anilor ’50 decide să expedieze o navă care să cerceteze 
zona. În ciuda faptului că vizibilitatea era extraordinar de bună şi marea deosebit de calmă, Kiao 
Maru No.5 a dispărut fără urmă pe data de 24 septembrie 1952. Întregul echipaj compus din 22 de 
oameni şi 9 oameni de ştiinţă a pierit, iar nava nu a mai fost găsită. 

Pentru japonezi aceste dispariţii stranii sunt normale, ele se petrec încă din timpuri 
străvechi şi continuă să se întâmple şi în prezent. Indiferent dacă există sau nu un dragon, 
explicaţiile teribilului secret al oceanului sunt încă pe fundul apei.”[7] 

 

Trecerea Lunii pe zodia Balanță ar trebui să simplifice lucrurile să aducă o mai mare ușurință 

în a lucra cu informații abstracte și în a găsi adevărații vinovați, adică o atenție pe lucrurile majore, 

cele care conferă soluții miraculoase, pe lucruri minore, pe aspecte greu de înțeles, așa cum s-au 

întâmplat în timpul tranzitului Lunii pe zodia Fecioară. Ceea ce altădată părea neglijență, acum este 

extravaganță și preocupările pe care le avem în momentul acesta fac referire la ideea de putere, de 

atribuire, de compensare a unei mari greutăți cu orice risc. Nu se poate vorbi în ziua de 24 august 

despre "orice risc". Se poate vorbi însă de implicarea în demersuri complexe pentru a împlini mari 

așteptări, cele care au legătură cu achizițiile materiale, cu patrimoniul, cu bunurile pe care ni le dorim 

în preajmă sau cu atenția pe care o așteptăm de la persoanele pe care le admirăm. 
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24 august ar putea să fie o zi în care călătoriile să fie neașteptate, informațiile care vin spre 

noi să fie clarificate prin intermediul altora, iar perioada aceasta să ni se pară absolut impresionantă. 

Dacă ne referim la sintezele pe acțiune atunci revolta împotriva partenerului de viață, împotriva unei 

persoane care ne-a trădat anterior ni se va părea cât se poate de necesară. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că ziua de 24 august, prin faptul că împlinește un careu Lună-Junon, va face casă bună cu ceea 

ce s-a consumat în mijlocul lunii aprilie, mai exact în 17 aprilie, când Jupiter s-a aflat într-un careu 

cu Junon. Emoțiile de acum ne încurajează să credem că abia acum aflăm adevărul a ceea ce s-a 

întâmplat atunci. În realitate, este vorba în momentul acesta despre o continuitate a ceea ce s-a 

consumat atunci. Nedreptatea socială de atunci a fost adusă acasă, a fost mutat conflictul din Piața 

Centrală, în sufragerie, a fost adus în familie impulsul anarhic pe care ar fi trebuit să îl lăsăm în 

exterior, în grupul de apartenență, în partidul pe care îl iubim atât de mult.   

Tocmai de aceea relația proastă a lui Venus cu Uranus amplifică nesiguranța pentru că este 

greu pentru omul comun, cel care nu a lucrat cu instrumente abstracte sau care nu s-a gândit niciodată 

că viața sa funcționează și prin corelații de genul acesta. Dar, așa cum am văzut și în zilele anterioare 

celei de 24 august, există o magie a cosmosului care lucrează foarte bine acum. Venus nu doar că este 

într-un careu cu Uranus, semn că problemele din trecut își împlinesc acum o altă etapă, dar se află și 

într-un trigon cu Chiron. Momentul acesta aduce o combinație între rău și bine, între greșeala de 

altădată și posibilitatea ca acum se ne schimbăm. Din nefericire, Chiron este retrograd, deci 

schimbarea aceasta nu vine de la sine. Avem, așadar, ocazia să invocăm sentimentele frumoase, 

mulțumirea, nevoia de a proteja sau de a oferi ajutor celui aflat în dificultate, renunțarea la 

subiectivitate sau împărțirea de bunuri. Momentul acesta seamănă cumva cu o mare revizuire și pentru 

că există o corelație adâncă între ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii aprilie și ceea ce se întâmplă 

acum. Totuși, pentru că în sfera gândirii și în cea a emoțiilor lucrurile trebuie să fie mai clare, legătura 

cu sfârșitul lunii iunie, lună care se referă la putere, iubire și sensibilitate, ne sugerează că trebuie să 

fim puțin mai atenți, dacă nu chiar puțin mai înțelepți. Nu avem de ce să judecăm totul doar după 

cursivitatea evenimentelor, ci și după calitatea lor, nu doar după rostul lor de a se împlini sau nu, ci 

și după frumusețea emoțiilor pe care ni le provoacă. Este nevoie să căutăm acestor evenimente 

concrete cauza subtilă, să ne gândim ce anume le-a determinat, să descoperim mecanismul social care 
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se ascunde ochiului comun, de ce nu, poate chiar să descoperim cauza subtilă a unei forțe individuale 

care a produs acest efect pe care-l vedem pe zona publică. Venus din Rac este capabilă să facă multe 

mutări sociale pentru a crea, persoanei dragi, senzația de împlinire sau de recunoaștere socială. Poziția 

aceasta poate fi privită ca un îndemn la depersonalizare, la dizolvare completă, la protecție absolută, 

chiar și atunci când persoana respectivă nu merită, chiar și atunci când situația cu pricina merită. Este 

cazul și zilei de 24 august când am fi tentați să spunem ceva, să gândim într-un fel, dar la exterior să 

părem aceiași care am fost dintotdeauna. De asemenea, și de aici n-ar putea veni o mare frustrare. 

Lucrurile nu au nevoie să fie construite în această manieră, ci au nevoie de multă luciditate. Dacă 

ajungem la concluzia că trebuie să acționăm în această manieră fără a ne pierde luciditatea înseamnă 

că așa trebuie să acționăm. În orice alt caz este vorba despre o mare frustrare. 

 
„Istoria vietnameză cinsteşte pe un faimos om de stat pe nume Ly, care era cunoscut pentru 

onestitatea sa. El putea negocia soluţii la cele mai delicate probleme. 
Era renumit şi pentru statura sa măruntă. Ly era foarte mic, chiar după standardele 

vietnameze. Vârful capului său nu se ridica mai sus decât talia unui bărbat mediu. Mulţi ar fi 
perceput asta ca pe o dizabilitate. A fi atât de diferit de alţii ar fi putut face pe o altă persoană să 
aibă sentimente de îndoială de sine sau lipsă de încredere, dar nu pe Ly. 

În momentul acestei poveşti, relaţiile dintre Vietnam şi ţara învecinată, China, erau 
încordate. Politica, mai mult decât oamenii, a arătat această ostilitate. Deşi cele două nu erau într-
un conflict total deschis, exista un potenţial iminent pentru escaladarea ostilităţilor. Împăratul 
vietnamez, căutând să risipească situaţia tensionată şi crezând că prevenirea era mai bună decât 
tratarea, a decis să-l trimită pe omul de stat Ly în China, ca ambasador al său. 

Când Ly a ajuns în China, i s-a acordat o audienţă la împărat. Conducătorul stătea aşezat pe 
un tron înalt, cu sculpturi complicate, pe o platformă înălţată. Ly s-a aplecat respectuos până la 
pământ în faţa împăratului, apoi s-a ridicat în picioare. Împăratul a privit în jos la Ly cel mărunţel 
şi a întrebat: 

— Toţi oamenii din Vietnam sunt aşa de mici? 
Omul de stat Ly a răspuns umil: 

— Majestate, în Vietnam sunt şi oameni mici, şi oameni înalţi, împăratul nostru, în 
înţelepciunea sa, foloseşte ambasadori care reprezintă importanţa problemei. Cum problema pe 
care doresc să o discut cu Majestatea Voastră este una atât de mică, m-au trimis pe mine să 
negociez. Dacă ar apărea o problemă mare între două ţări, ei ar trimite o persoană mai mare 
pentru astfel de discuţii.”[4] 

 

25 august este ziua pe care am invocat-o de multe ori în lunile anterioare pentru că ea conține 

un eveniment astral foarte important: revenirea lui Saturn la mersul direct. Încă din primăvară ne-am 

confruntat cu probleme de opinie, de înțelegere ori aprofundare, complicații date de refuzul unui drept 

sau neputința de a tolera limitele celorlalți. În această zi de 25 august Saturn va fi static pe zodia 

Săgetător și ni se va părea ca va fi un moment de conștientizare. De asemenea, tot în 25 august se va 

împlini trigonului Soarelui cu Junon, expresie de un mare rafinament și deschidere, prin care se va 

stabiliza o regulă socială, se va insista, printr-o atitudine conservatoare, pe combaterea unor ambiții 

care nu prea au legătură cu realitatea. 

Schema aceasta aferentă zilei de 25 august lucrează puternic asupra planului emoțional. 

Saturn, din postura statică, va activa altfel în triunghi minor ce are planeta Jupiter ca focar. În plus, 

Luna va trece acum prin conjuncția cu Jupiter activând într-un registru personal, nu doar colectiv, 

această ultimă etapă negativă a ciclului inspirației, ciclul Jupiter-Pluton. 

Cu alte cuvinte, schema momentului ne vorbește despre detașare însă ea nu va produce efecte 

pe termen lung, ci va aduce noutăți doar în planul gândirii, doar că atitudine ca și cum trebuie neapărat 

să înțelegem lucrul acestea, să conștientizăm îndoielile și temerile, dar nu degeaba, ci pentru a putea 

avea reacții frumoase față de oameni, față de destinele lor ori față de faptele pe care aleg să le realizeze 

acum. Apoi, mai există o componentă care accentuează trăsătura acestei zile și ea vine din ușurința 

cu care oamenii se asociază. Postura statică a lui Saturn ne eliberează de teama de greșeală, ne 

eliberează de pensiunea pe care am amplificat-o având îndoieli lipsite de sens. Acum acestea dispar, 

suntem în afara unor condiționări și avem impresia că ne putem implica în mai multe evenimente 
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deodată. Din nefericire, pentru că Junon este retrograd, din trigonul cu Soarele oamenii vor extrage, 

nu faptele bune ale celorlalți, ci inhibițiile lor. Și aceasta este tot o formă de degajare însă ea activează 

în afara moralității. Un om care nu ține cont de reguli care nu are moralitate poate deveni fericit cu 

ceea ce face, dar nu înseamnă că faptele sale sunt corecte. Avem nevoie de conștiință, de moralitate, 

ca această eliberare de condiționări să nu fie doar o suită de gesturi absurde, să nu fie doar o defulare. 

Această problemă a justiției pe care o vom observa doar ca efect al eliberării de o mare 

presiune va crea astăzi o mare confuzie. Paradoxul vine tot din zona emoțională. Această zonă 

emoțională încearcă în acest timp foarte scurt să schimbe sensul vieții, să redefinească totul, să 

convingă auditoriul că până acum au acționat pentru că frica i-a șoptit la ureche, dar acum, când 

această frică nu mai există, poate demonstra că natura sa internă este alta. A redefini totul doar pentru 

că, pentru un moment, presiunea aceasta a fost dizolvată este doar un semn de putere, nu și un semn 

de eficiență. Prin faptele de genul acesta arătăm că ne mobilizăm, dar nu că am înțeles ceea ce ni s-a-

ntâmplat. 

Condiționările lui Saturn retrograd au un rost precis în schema evoluției individuale. 

Maturitatea face întotdeauna casă bună cu disciplina, cu respectarea regulilor, cu înțelegerea măsurii. 

Acum, prin disperarea de a convinge auditoriul că suntem altfel, arătăm că, de fapt, perioada de 

retrogradare a lui Saturn nu a fost percepută ca o lecție, ci ca o pedeapsă. A face asocieri pe grija de 

a nu trece din nou prin pedeapsă înseamnă a ne expune unor compromisuri destul de periculoase. 

Apoi, mai există o componentă care va face ziua de 25 august celebră, iar ea vine din ușurința 

cu care o problemă se rezolvă de la sine. Lucrul acesta va fi vizibil pentru că există o deschidere ce 

vine din ciclul inspirației, și care are la bază un impuls greșit, un impuls de teamă, de îngrijorare. Din 

fericire, rezultatul este foarte bun pentru că aceasta se pare că este singura zonă constructivă care 

poate valorifica optim dinamismul eliberat de Saturn static de pe Săgetător. Cu alte cuvinte, reușim 

să generăm un efect atât de frumos, dar nu suntem conștienți că noi am produs efectul acesta. De 

altfel este mai puțin important dacă vom conștientiza mecanismul pe care l-am declanșat acum, cât 

de important este să menținem rezultatul acesta pozitiv cât mai mult. Cei care lucrează cu energia sau 

care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor folosi această deschidere pentru a da 

noilor asocieri un sens aparte. Având în vedere că mecanismul folosit în această realizare va scăpa 

analizei proprii, există și riscul foarte mare ca acești oameni să se păcălească, crezând că influențează 

în bine relațiile, în timp ce accentuează nota inițială, cea a compromisului. 

 
„O tânără atrăgătoare a suferit o depresie psihotică după divorţ, în timpul spitalizării 

ulterioare, a intrat într-o stare catato- nică. Tânărul rezident în psihiatrie care i-a fost repartizat 
a considerat-o foarte atrăgătoare şi a plăcut-o foarte mult. Ea a devenit pacienta lui favorită şi îşi 
petrecea câteva ore pe zi — majoritatea din timpul său liber — încercând s-o scoată din acea stare. 
Obişnuia să stea pe jos, lângă ea, în timp ce ea fuma ţigară după ţigară şi se uita în gol cu faţa 
împietrită, încercând zadarnic să o facă să participe la conversaţie. 

— Cum vă simţiţi astăzi? 
Niciun răspuns. 
— Chiar arătaţi bine astăzi. 
Niciun răspuns. 
— Pot să fac ceva pentru dumneavoastră? 
Niciun răspuns. 
Pentru că această pacientă era atât de închisă în sine şi de pierdută, în terapeut s-a trezit 

dorinţa de a o alina. La nivel transfe- renţial, ea era mama lui, care suferise şi ea mai multe depresii 
când terapeutul era copil. De fapt, terapeutul era acela care avea nevoie să fie alinat; el simţea 
agresiunea inconştientă a pacientei (agresiunea ei inconştientă îi inducea anxietate terapeutului) 
şi avea nevoie să facă ceva pentru a-şi reduce anxietatea. Mai trăia şi sexualitatea inconştientă a 
pacientei, de care ea se temea şi pe care o reprima (sexualitatea ei inconştientă îi inducea 
sentimente sexuale terapeutului, care, la rândul lor, îi produceau mai multă anxietate). La nivel 
inconştient, faptul că el petrecea atât de mult timp cu ea era un acting out al sentimentelor sale 
sexuale — adică, un fel de a-i face curte. 

Un pacient schizofrenic răspunde la o astfel de curtare şi alinare retrăgându-se mai profund 
în psihoză; cu alte cuvinte, de- fensele pacientului devin mai puternice, pentru a-1 proteja 
împotriva descărcării agresivităţii şi a sentimentelor sexuale. Astfel, în acest caz, starea de 
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catatonie a tinerei s-a accentuat. Din cauza contratransferului său, terapeutul o împinsese mai 
adânc în lumea ei. 

Totuşi, total întâmplător, el a putut remedia situaţia. După luni de curtare şi alinare tară 
rezultat (în care s-a simţit iar ca băieţelul a cărui mamă nu răspundea încercărilor sale de a o 
ajuta), a ajuns la o stare de exasperare. Într-o zi, stând lângă ea, a exclamat brusc: „Tu vorbeşti? 
E? Vorbeşti?" Tonul vocii sale era acum nervos şi privirea provocatoare. „Poate eşti prea proastă 
să vorbeşti. Poate asta e. Poate eşti pur şi simplu prea proastă!" 

Pacienta l-a privit o singură dată cu ochii ei verzi, sensibili şi, fără nicio avertizare, a aruncat 
cu ceaşca de cafea în el, puţin lipsind să nu-l nimerească în cap. 

[…] 
In săptămânile următoare, terapeutul a putut comunica cu pacienta. Exprimându-şi 

agresivitatea, el i-a arătat că era în regulă să-şi exprime agresivitatea şi, mai târziu, a ajutat-o să-
şi. accepte furia şi să şi-o exprime verbal. Pe măsură ce-şi exprima tot mai mult furia reprimată, 
îşi recăpăta capacitatea de a iubi şi de a relaţiona. 

Terapeuţii trebuie să fie atenţi să evite acting out-ul sentimentelor pe care le au faţă de 
pacienţi, chiar dacă acele sentimente pot fi pozitive, cum ar fi iubire, înţelegere sau apreciere.”[11] 

 

Trecerea planetei Venus pe zodia Leu ne eliberează de o altă componentă care ne-a dat bătăi 

de cap în ultima perioadă: dramele emoționale. Devenim mai siguri pe propriile emoții, în relațiile cu 

ceilalți, mai calzi și mai încrezător în schimbul pe care am ales să-l facem cu cei pe care ne-am ținut 

aproape, dar am putea deveni interesați prea mult de propria imagine, de propriul interes ori de propria 

satisfacție.  

De altfel, la momentul acesta, intrarea lui Venus pe zodia Leu nu va fi perceput ca un element 

negativ nici măcar pentru că devine planetă focar într-un careu în T atipic. Acest careu în T devine 

atipic imediat ce Venus a intrat pe zodia Leu, pentru că în noaptea de 25 mai 26 august am activat 

într-un registru normal, având de-a face cu un careu în T pe semne cardinale. Funcția aceasta este 

însă îndeplinită pe o durată de timp foarte scurtă în așa fel încât nu există timpul necesar pentru a 

produce efecte, pentru 

a vedea care este 

impactul său și prin 

evenimente, nu doar 

prin stare. Partea bună 

acestei conjuncturi 

vine din faptul că este 

susținută de o 

conjuncție Mercur-

Capul Dragonului tot 

pe zodia Leu. 

Accentuarea acestui 

semn este o dovadă de 

relansare, de ridicare 

din propria cenușă, de 

impunere în fața unei 

forțe dure, de 

învingerea a unui adversar, de eliberare de o mare problemă. Ipostaza aceasta a deschiderii și eliberării 

de probleme poate fi privită și ca o lecție de viață, cea care să reprezinte finalitatea dintr-o altă 

perspectivă, cea activă adică un om fidel să nu fie doar un element pasiv care îndeplinește această 

funcție doar pentru că nu are inițiativă, ci împreună cu cei dragi să pornim într-o mare aventură a 

vieții, dar să nu permitem forțelor cu care intrăm în contact să modifice legătura numită fidelitate. 

Acest sentiment ar trebui să întărească coeziunea, emoția și atracția, dar să se exprime în afara 

pasiunilor violente sau bolnăvicioase, fără a demonstra și fără a teatraliza. Este greu de crezut că 

accentuarea zodiei Leu ar putea să producă evenimente care să nu aibă această componentă, cea a 

teatralizării, dar există în alte zone ale horoscopului momentului contragreutății care vor impune 

raporturi sociale menite să distragă atenția de pe această variantă, de pe această posibilitate. Cu alte 
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cuvinte, oamenii vor fi deschiși, calzi, atenți la sentimente, se vor simți suficient de bogați și de 

curajoși încât nu vor mai avea timp acum să inventeze, să prezinte situația altfel decât este în realitate 

pentru că realitatea nu îi va mulțumi. 

Spre seară, când Junon își va la reveni la mersul direct și Soarele va trece prin conjuncția cu 

Mercur vom realiza că momentul acesta de început al tranzitului planetei Venus prin zodia Leu 

declanșează o suită de evenimente asupra cărora nu vom mai putea reveni. Aceste evenimente au fost 

programate, ca idee, au primit comanda mentală, în mijlocul lunii aprilie, când am lucrat intens pe o 

componentă legată de muncă. Acum vrem să nu mai muncim sau dorim să fim văzuți în plină 

activitate, dar partea cea mai grea a muncii să o facă altcineva. Prin această atitudine declanșăm o 

trăsătură a planetei Venus pe zodia Leu care face această poziție celebră. Venus pe axa Leu-Vărsător 

poate răni neintenționat, pentru că este degajată de acea răspundere pe care am fost educați s-o 

menținem prin frică. În absența fricii de a iubi, în absența constrângerilor care îi spune inimii cum să 

pulseze, gesturile vor fi mult prea ample ori lipsite de autocenzură. Venus pe Leu nu se cenzurează 

singură pentru că este fascinată de propria strălucire, de propriul lux, de propria abundență. Pentru că 

Mercur este și el în mers retrograd și împlinește în seara acestei zile o conjuncție cu Soarele, vom 

avea forța necesară, dar vom fi lipsiți de flexibilitate, poate chiar de judecată. Cine dorește să obțină 

eficiență pe o asemenea conjunctură va trebui să-și comprime energiile, să se gândească de mai multe 

ori înainte de a acționa, însă este foarte greu de făcut lucrul acesta când Marte trece printr-un semn 

de putere și se mai află și în conjuncție cu Capul Dragonului. Există prea multă inițiativă și forță, 

elemente susținute de structuri astrale care intră în normalitate, elemente astrale care-și revin din 

mersul retrograd, iar acestora li se adaugă o conjuncție foarte strânsă Soare-Mercur, în situația în care 

Soarele este în domiciliu, iar Mercur în cădere, deci o forță folosită fără măsură. Cu toate că există 

riscul ca, pe aceste conjuncturi, vorbind despre autocenzură sau despre măsură, am putea cădea în 

ridicol, ne va prinde foarte bine dacă vom insista pe această idee că numai prin cultivarea unei 

asemenea preocupări reușim să evităm efectele dezastruoase ale unor fapte săvârșite fără măsură. 

 
„Activitatea spirituală este singuraa cărei rezultate sunt definitive. Acela care a reuşit să-şi 

invingă anurnite slăbiciuni, să căştige anumite calităfi, va reveni să se reincameze cu acest clişeu 
deănitiv; el nu va mai avea de acut aceleaşi eforturi în existenţa următoare: din motnentul 
concepţiei, noul său corp va 5 modelat, construit, după gradul de ameliorare atins în incarnarea 
anterioară. Şi chiar munca acută pentru a schimba corpul ăzic va fi, de asemenea, definitivă, 
fiindcă pentru a ajunge să aceţi comul ăzic sănătos, rezistent, apt să se exprime, indiferent n ce fel, 
trebuie, totodath" să schimbaţi şi să perfecţionaţi corpurile subtile; aceste calităp existiţ şi 
modeleazăcorpul ăzic. Niciodatăeforturflepecare le faceţi inplanul spintual nu vorli pierdute. 
Singura activitate valabilă şi durabilă, în faţa Vesniciet, singura care aduce rezultate de o valoare 
incomensurabilă, este aceea de a face din proprial corp Templul Domnului.”[8] 

 

Pe 27 august se va împlinii ultimul sextil Jupiter-Saturn din actualul ciclu al protectoratului 

care a debutat pe 28 mai 2000. Acest ciclu se va încheia la sfârșitul lunii decembrie 2020 prin 

conjuncția celor două planete pe zodia Vărsător. Problematica momentului aduce, așadar, în centrul 

atenției conturarea unei noi nevoi: nevoia de profit. Prin ceea ce se consumă acum vrem să ne simțim 

protejați prin ceea ce am acumulat, prin bunuri, prin capital de atenție, prin reducerea numărului 

problemelor sociale, adică printr-un confort în care s-avem și atenție, și răbdare, dar și un patrimoniu 

mult mai solid. 

Totuși acest ciclu al protectoratului care a debutat în primăvara anului 2000 prin conjuncția 

celor două planete pe zodia Taur are, după nota impusă de zodia Taur în calitate de gazdă, o trăsătură 

care a fost vizibilă de-a lungul întregii perioade, nu care este vizibilă doar în momentul acesta. Acum 

însă primește o notă particulară ce vine din faptul că sextilul cu pricina se împlinește când zodia Leu 

este accentuată, când avem clar conturată în minte dorința de progres, de reușită, de strălucire. Cum 

prezența planetei Saturn este acum vizibil schimbată, pentru că planeta Saturn se afla acum în mers 

direct, multe elemente care ne-au mulțumit până acum doar pentru că îndeplineau o funcție morală 

ori intelectuală cer mai multe de la viață, mobilizează trăsături ale ființei pentru a obține mai multe 

de la viață. Din această cauză componenta care a fost vizibilă de-a lungul întregului ciclu, cea dată de 
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împlinirea unei etape existențiale prin conturarea unei nevoi, prin îndeplinirea unei nevoi ce are ca 

principală consecință protejarea existenței în ansamblu, lansează acum noi pretenții pe care cineva le-

ar putea împlini. Cu alte cuvinte, parcurgem pe 27 august o formă de retrospectivă care ne va duce la 

profit și reușită. Avem ocazia prin aceste impulsuri să modificăm și mediul exterior, să fim mai 

puternici, mai atenți la ceea ce se întâmplă în jur, dar să nu pierdem la capitolul credință și nici să 

mobilizam o putere folosită pentru distrugere. 

Desigur, având în vedere că Jupiter se află acum în zodia Balanță debutul acestei împliniri ar 

putea să se desfășoare în condiții mai puțin avantajoase, adică să se discute mai mult decât să se 

abordeze o acțiune concretă, impulsul acesta de reușită să fie întâi teoretizat excesiv de mult și apoi, 

dacă ne va mai rămâne puțină energie, să trecem în etapa următoare, să ajungem la acțiune concretă. 

Chiar și așa, secvența aceasta este una favorabilă și atrage atenția asupra unor puteri personale pe care 

am putea să le utilizăm atât pentru avantajul personal, cât și pentru avantajul grupului de apartenență. 

Atitudini liberale, refuzul elementelor negative de comportament, atracția către ceea ce urcă, 

progresează sau dezvoltă reprezintă unele din efectele acestui tranzit. Prin acestea multe așteptări pe 

care le avem de la propriul destin și care țin de karma în ansamblul se pot împlini. Prin ceea ce facem 

acum arătăm că luna august lucrează cu adevărat sinteze aplicate probelor de curaj. De altfel, această 

relație interesant între Jupiter și Saturn care zdruncina convingerile în rău și amplifică încrederea în 

bine prezintă și ultimul episod concret aferente acestei luni. Avem ocazia acum prin ceea ce alegem 

sau prin ceea ce spunem să exprimăm binele la scenă deschisă, să permitem puterii personale să 

renască dar, în egală măsură, avem ocazia să vedem ce anume trebuie făcut pentru a nu mai neglija 

lucrurile bune. Este posibil ca în această schemă și iertarea să-și găsească un loc privilegiat pentru că 

Jupiter se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului. Nu se știe dacă iertarea de acum este 

terapeutică, adică dacă efectele sale vor fi pe termen lung, dar se știe că va avea un efect tonic. 27 

august este și o zi de seriozitate, dar aceasta va putea fi explorată doar dacă există deja un 

discernământ, doar dacă individul a fost până acum conștiincios pe nivelul pe care activează. Dacă 

definește această condiție prosperitatea pe care și-o dorește ca o dovadă de protecție și de confort îl 

poate duce pe nivelul următor. 

 
„Aproape tot ceea ce ştim despre Sfântul Graal provine din legendele romantice despre 

Regele Arthur din secolele al XII-lea şi al XIII-lea. Totuşi, sunt câteva aspecte unanim acceptate. 
Se crede că Graalul este potirul Euharistiei sau vasul mielului pascal folosit de Hristos la Cina Cea 
de Taină. Acest vas a fost luat de Iosif din Arimateea, care l-a folosit pentru a strânge sângele din 
corpul crucificat al lui Hristos. O teorie alternativă susţine că este un potir dăruit lui Iosif, într-o 
viziune, de Hristos. Puterile sfinte ale acestui vas l-au ţinut pe Iosif în viaţă timp de 42 de ani, cât 
a fost încarcerat de evrei. Oricum, Iosif a adus sfântul potir în Britania, de unde a început 
adevărata legendă. 

Unii oameni cred că potirul a fost transmis din generaţie în generaţie, urmaşilor lui Iosif. 
Alţii cred că este îngropat în Chalice Well’ în Glastonbury, cel mai vechi oraş sfânt al Marii Britanii, 
care ar indica o legătură cu legenda Regelui Arthur. Povestirile romantice cuprind referiri la 
pelerinajul lui Arthur şi ai săi Cavaleri ai Mesei Rotunde pentru a găsi Graalul. Potrivit unei 
legende pe care ne putem baza, Catharii au fi deţinut Sfântul Graal şi l-ar fi ascuns în Pirinei, 
înainte să fie invadaţi. 

S-a avansat ideeea că s-ar putea să îl fi ţinut în fortăreaţa lor din Montsegur, care, a fost 
chiar scotocită de nazişti, în căutarea Sfântului Graal, în Al Doilea Război Mondial. Există şi alte 
opinii conform cărora Catharii l-ar fi ascuns la Rennes-de Chateau, sau ar fi dat potirul Cavalerilor 
Templieri, pentru ca aceştia să-l păstreze în siguranţă. Unii cercetători sunt de părere că sub 
suprafaţa unei câmpii din Shropshire ar fi fost ascuns Sfântul Graal. De asemenea, mai circulă o 
teorie potrivit căreia o cupă de lemn dintr-o casă de ţară galeză ar fi artefactul real. Biserica nu 
creditează nici una dintre aceste legende, deşi acest lucru nu trebuie privit ca un semn clar că este 
vorba doar de un mit. Indiferent dacă se va găsi vreodată o dovadă a existenţei mitice a potirului, 
povestea Sfântului Graal va continua să reprezinte o enigmă pentru mulţi ani de aici înainte”[7] 
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Prin ceea ce se va consuma în ziua de 28 august mulți vor avea impresia că lucrurile încep să 

se liniștească. Cel puțin acesta va fi mesajul lansat de trigonul pe care Mercur retrograd îl împlinește 

cu Junon. În realitate, este o păcăleală, o formă de iluzie prin care încercăm sa reluăm o parte a 

problemelor de relaționare aceste probleme de relaționare sunt susținute astral de careul Lunii la Axa 

Dragonului și de careul Lunii cu Marte. Vom vedea că până la finalul acestei decade și, implicit, până 

la finalul lunii august lucrurile nu vor rămâne în forma aceasta. Cu alte cuvinte momentul acesta de 

descurajare face trimitere la risipă de cuvinte, opinii greșite, promovarea unei competiții ce are la 

bază o tensiune nervoasa, o grijă, o neputință de a convinge auditoriul  cu un argument solid, cu 

încredere sau cu atenție. Apar astfel dificultăți de înțelegere, probleme de concentrare, chiar probleme 

de coerență.  

Am văzut că, 

de fiecare dată când 

Luna trece prin careu 

la Axa Dragonului, de 

fiecare dată când 

apare un conflict între 

nevoia de-a simți și 

ceea ce trebuie să 

facem cu adevărat, 

suntem în fața unei 

schimbări. Conflictul 

acesta nu este gratuit, 

el nu accentuează fără 

un rost clar această 

problemă de putere. 

Din nefericire, 

schema acestei zile nu 

face trimitere la 

putere în ansamblu, ci 

mai curând la putere 

de concentrare. Ar fi 

fost mult mai bine dacă această conjunctura astrală ar fi fost mai explicită, ar fi fost mai abundentă în 

direcții sau în explicații. Din nefericire, conflictele au această componentă de contracție pentru că 

Marte din zodia Leu activează în acest registru. Leul este un semn fix, adică intervine în zodiac prin 

puterea de a concentra. Conform teoriei holistice, Leul concentrează elementul apă creat de zodia 

Rac, iar asta înseamnă că în momentul acesta avem tendința de a ține pentru noi lucruri pe care le-am 

acumulat prin mijloace mai puțin corecte, de a refuza o explicație pe baza unor informații pe care le-

am acumulat la începutul acestei luni. Desigur, fiind vorba de înțelegere, emoție sau cunoaștere, 

momentul acesta de sinteză va face trimitere la ceea ce s-a consumat pe finalul lunii iunie, atunci când 

Soarele numai ce a intrat pe Rac, iar Marte, trecând prin zodia Rac, le-a oferit oamenilor emoții 

confuze, dorința de a progresa, de a transforma durerea sa într-un etalon, dar și de a întreține conflicte 

gratuite. 

Toate aceste elemente încearcă să rezolve o problemă de atitudine și s-ar putea ca impulsul 

acesta să rămână în stadiul de încercare. Există însă o componentă absolut minunată pe care o vom 

experimenta în ziua de 28 august când Luna se va afla într-un trigon cu Chiron și, prin înțelegerile 

mai vechi, prin ceea ce s-a consumat când Venus a trecut prin zodia Rac, se activează o piramidă de 

apă virtual. Ceea ce înțelegem este foarte profund, dar nu putem exprima, nu putem spune nimic din 

ceea ce trezește acum această conștientizare. Din această cauză ziua de 28 august poate deveni o zi 

de iluminare, de înțelegere profundă a unor lucruri și să nu aibă importanță dacă putem explica sau 

nu ceea ce observăm și gândim, ci să aibă importanță dacă va rămâne în posteritate momentul acesta 

de deschidere. Important este să fie punctat, să-l remarcăm, adică să trecem dincolo de determinismul 

brutal al acestor conjuncturi astrale și să lucrăm cu elemente care pot fi activate la voință. Prin această 
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rememorare, prin această corelație care ne duce spre zodia Rac împlinim astfel o etapă de 

transformare despre care doar noi înșine știm, care nu are nevoie de cunoaștere socială și care nu se 

referă la o achiziție care ne-a folosit acum, în prezent. Ea se referă la puterea de a folosi un mecanism, 

adică la confirmarea faptului că destinul a trecut pe nivelul următor. În felul acesta, se construiesc 

corelații foarte complexe care au, la rândul lor, componente ce activează pe mai multe planuri. Așa 

se poate explica cum lucrează Marte pe Capul Dragonului, așa se poate pune în valoare tensiunea pe 

care Luna de pe final de Scorpion o are cu Axa Dragonului și Marte. Cel care lucrează cu energia sau 

care este implicat într-un proces de evoluție va putea să facă lucrul acesta pentru că este obișnuit să 

lucreze cu instrumente abstracte. Omul comun va ajunge aici oprindu-și revolta. Doar îndeplinind 

această condiție se pot realiza corelații foarte complexe și se poate declanșa această înțelegere 

eliberatoare. 

 
„BALONARE  
Balonarca este provocată de o umflare cu aer sau cu apă, la nivelul abdomenului. Are 

legătură cu o frustrare afectivă, cu sentimendul de insatisfacţie, pe plan afectiv. Sentimentul acesta 
este o creaţie a mentalului meu, impresia că stomacul meu nu este sătul niciodată sau că îmi doresc 
mai multă atenţie şi afecţiune. Mă simt obligat să fac foarte multe lucruri, foarte repede. Nu mai 
am timp să văd toate lucrurile frumoase pe care mi le oferă viaţa. Verific sincer, în interiorul meu, 
cât de satisfăcut sunt pe plan afectiv. Este vorba despre o percepţie interioară. Dacă sunt femeie, 
senzaţia de a fi umflată îmi dă impresia că sunt însărcinată. Îmi doresc, conştient sau nu, să am 
un copil? 

Accept să conştientizez faptul că, viaţa îmi oferă exact ceea ce am nevoie, în prezent. În loc 
să fiu “mut ca mormântul“ şi să îmi fie frică de viitor, îndrăznesc să îmi exprim nevoile. Accept “să 
fiu" o persoană zâmbitoare, să trăiesc cu bucurie, să fiu deschis şi să văd părţile frumoase ale 
vieţii.”[5] 

 

Pe 29 august Luna se află deja pe zodia Săgetător și va avea de împlinit, în ziua următoare, pe 

30 august, două conjuncții, una cu Saturn și cealaltă cu Luna neagră. Cu alte cuvinte, ceea ce 

împlinește acum prin relația proastă cu Mercur și relația bună cu Venus pregătește episodul din ziua 

următoare. Momentul acesta va fi dominată de subiectivitate pentru că vom face trimitere la tot felul 

de opinii care nu sunt confirmate de ceilalți, nu pentru că nu am ști nimic despre subiectul pe care îl 

lansăm, ci pentru că, din cauza retrogradării, există o problemă de transfer. Știm, dar nu ne facem 

înțeleși, cunoaștem, dar nu găsim cele mai corecte instrumente pentru a transfera o informație. Apoi, 

prin relația bună pe care Luna o are cu Venus din zodia Leu, se accentuează dorința de a strălucirii 

prin ceea ce așteptăm să primim de la ceilalți, dar nu vom primi. De aici și o mare frustrare, de aici și 

complicații venite dintr-o polaritate care nu mai este echilibrată, nu mai este susținuta. Am putea, 

relativ simplu, să credem că toată această polaritate reprezintă de fapt o luptă, adică oamenii care nu 

ne răspund conform așteptărilor, au fost tot timpul împotriva a ceea ce am gândit și am făcut, iar acum 

se dau de gol. 

Cei care aleg să gândească în felul acesta vor vedea că își amplifică singuri frustrarea, pentru 

că anturajul nu are această orientare, schemele care activează acum în planul social nu susțin obsesiile 

acestea. 

Cei care sunt implicați într-un proces de evoluție, care nu gândesc în felul acesta, vor participa 

la acest proces de schimbare, la aceste transformări majore și nu vor alimenta impulsivitate specifică 

momentului. Vor conștientiza că există o pantă descendentă pe aceste elemente de conduită, că sunt 

atrași în tot felul de intrigi, dar dacă structura lor nu este pregătită pentru așa ceva, se vor retrage. 

Intensitatea momentului nu face însă referire la ceea ce se consumă acum, ci la ușurința cu 

care facem conexiuni, la abilitatea cultivată de la începutul lunii și până acum de a îndrăzni, la a căuta, 

identifica sursa problemelor sau la a identifica soluțiile cele mai rapide. De această dată însă rostul 

pe care-l înțelegem nu va putea fi explicat atât de ușor și, pe alocuri, poate nici atât de corect. Cei 

care sunt aspri cu ei înșiși, care cred că este suficient să fii original pentru a beneficia de un moment 

de progres vor vedea că lucrurile stau altfel. Primul pătrar, adică acest careu dintre Soare și Lună, 

atrage acum atenția asupra unei evoluții care nu va fi confirmată în prezent, ci va fi nevoie să așteptăm 

luna septembrie pentru ca primele rezultate să fie văzute și de ceilalți. Conform noilor teorii ale 
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astrologiei karmice, Săgetătorul reprezintă semnul de evoluție care pornește din zodia Fecioară. 

Careul acesta dintre Soare și Lună arată că demonstrațiile de altădată au nevoie acum de o analiză 

internă, avem nevoie să vorbim cu noi înșine, să ne explicăm întâi nouă înșine ceea ce gândim, ceea 

ce observăm, ceea ce credem că trebuie să transferăm celorlalți, pentru a vedea cât de clar ne este. Cu 

alte cuvinte, 29 august devine o zi în care conștientizăm doar dacă scriem, doar dacă ne spunem nouă 

înșine în oglindă ceea ce credem că putem să le oferim celorlalți din primul moment. Dacă am 

îndeplinit această condiție atunci schimbările majore nu ne vor lua pe nepregătite pentru că le vom 

observa, le vom analiza într-un for interior și implicându-ne în acest proces, în această muncă, vom 

sta departe de impulsivitate. Cu alte cuvinte momentul acesta este marcat de o mare frumusețe și am 

trebui să-l trăim cu maximă implicare pentru a ne pregăti în condiții foarte bune evenimentul din ziua 

următoare, 30 august. 

 
„La doar cinci ani de la dezastrul avionului KAL 007, „cea mai sofisticată navă din lume“ — 

un crucişător american din Golful Persic — dobora din greşeală un avion comercial iranian, 
omorând 290 de persoane aflate la bord. În dimineaţa zilei de 3 iulie 1988, Vincennes, aflat sub 
comanda căpitanului Will Rogers III, fusese deja prins în două confruntări în apele ostile ale 
strâmtorii Hormuz. Trei nave iraniene deschiseseră focul asupra unuia dintre elicopterele 
crucişătorului; apoi crucişătorul şi o altă nava americană avuseseră o luptă cu o flotilă de şalupe 
iraniene, scufundând două dintre ele. Peste câteva minute, ecranul albastru al calculatorului indica 
un aparat de zbor îndrepcându-se spre Vincennes. 

Evenimentele ce au urmat au fost înregistrate toate de computer, dar fără ca la ele să 
participe cineva din echipaj. O cercetare Prieten sau Duşman (IFF) părea să indice că avionul  
transmitea semnale folosite de reactoarele iraniene de lupta staţionate în zona de conflict. Când 
Vincennes lansa trei avertismente pe frecvenţa de urgenţă a serviciilor civile şi patru pe frecvenţa 
militară de pericol, pilotul iranian nu răspundea în nici un fel, nici nu schimba ruta avionului, aşa 
cum cereau avertismentele. Conform regulamentelor SUA, comandantul unei nave poate deschide 
focul pe proprie răspundere oricând un aparat de zbor se apropie la distanţă mai mică de 30 de 
kilometri. La ora 10:51, avionul depăşise această linie, iar computerul Aegis pregătea automat 
două proiectile sol-aer Scandard-2. Căpitanul Rogers trimitea din nou avertismente. I se părea că 
avionul coboară şi ia viteză, ca şi cum s-ar fi pregătit să atace nava. Decizia devenea urgentă 
pentru că muniţia navei nu acţiona la distanţă mai mică de 10 kilometri. La ora 10:54, când 
avionul a ajuns la linia de 15 kilometri, căpitanul a lansat două rachete. Cel puţin una a lovit 
avionul de pasageri, care a explodat şi a căzut în apă.”[14] 

 

Conjuncția Lunii cu Saturn și, implicit, conjuncția sa cu Luna neagră aduce o mare greutate 

zilei de 30 august ca și cum în momentul acesta primim confirmări ale unor presupuneri pe care le-

am lansat la începutul lunii. Avem nevoie acum să dovedim că suntem puternici, atenți la cei din 

preajma, la sentimentele lor, nu doar înclinați să facem mult prea ușor un compromis, ci că ne 

preocupăm de ceea ce a fost greșit până acum pentru a evolua. Este o zi în care conservatorismul va 

fi analizat la mare cinste, ne va fi folositor să fim reținuți și atenți, dar nu pentru a deveni mai 

încrâncenați, mai reținuți la vorbă și nici în a-i pedepsi pe ceilalți procedând așa, ci în a fi mai prudenți. 

Îndeplinind această condiție ne vom situa în afara tensiunilor pe care noaptea de 29 spre 30 august o 

lansează prin împlinirea careului Lună-Neptun. Există o teamă care plutește în aer și care ne incită în 

a nu avea încredere în sine, în a pune la îndoială ceea ce vedem și analizăm pentru că, după cum am 

văzut în 29 august, pentru a transfera corect un mesaj a trebuit să ni-l spunem nouă înșine, să îl 

așternem pe hârtie, să corectăm conținutul său pentru a fi siguri că la final împlinește intenția pe care 

am avut-o. Faptul că în ziua anterioară nu am putut face lucrul acesta de la sine, nu am putut fi atât 

de siguri sau deschiși, nu am avut puterea de a selecta termenul potrivit, ajungem să ne îndoim de noi 

înșine ca și cum ne-a lipsit ceva, ca și cum nu suntem în stare să procedăm în felul acesta acum dacă 
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nu am putut nici în ziua anterioară. Abordare conservatorismului în modul acesta limitează analiză și 

reduce și atenția pe evenimente petrecute pe care Luna le poate media acum cu mare succes. Luna se 

află într-o relație bună cu Axa Dragonului și mediază ușor tendința Nodurilor. De aici și o mare 

deschidere către compasiune, către universalizare, către a accepta opiniile celorlalți, către a descoperi 

poveștile frumoase despre viață care să devină exemple de bune practici.   

O altă componentă a zilei de 30 august ne arată că există în jur o putere ciudată. Această putere 

ne poate aduce în postura de a revizui ideile de bază, dar ni se cere un preț. Prețul pe care trebuie să-

l plătim acum va fi de fapt un 

mare compromis. Preocupați 

de putere pierdem din vedere 

experiențele complexe. Pe 

amândouă nu le putem face și 

de-aici ar putea ca întreaga 

situație pe care o parcurgem 

pe 30 august să se complice 

din nimic. Poveștile pe care le 

descoperim ar putea să nu ne 

mai ajute atât de mult, 

momentul acesta de progres să 

nu mai poată fi împlinit și să 

fim dispuși să ascundem tot 

acest eșec cu o veselie 

artificială. 

Desigur, există oameni 

care în general abordează evenimentele vieții cu iresponsabilitate, există oameni care au în 

permanență o veselie artificială. Dacă am cunoscut de-a lungul vieții ființe de genul acesta atunci 

vom recunoaște foarte ușor ceea ce ni se va întâmpla acum. În plus, tendința aceasta de a epata sau 

de a convinge auditoriul cu această veselie artificială, chiar ridicolă, arată că există și un interes foarte 

mare pentru ceea ce se întâmplă în exterior. Dacă pe 29 august ne-am pregătit pentru ceea ce avem 

de făcut acum, acesta este momentul care ne va întoarce la preocupăm mai vechi, care ne va anula 

rezultatele și așa obținute foarte greu, din ultima perioadă. 

Cei care, în general, nu au fost indulgenți cu sine, care au crezut că au practicat de-a lungul 

lunii august un conservatorism folositor, vor vedea, prin acest moment de zdruncin, că nu și-au 

rezolvat marele îndoieli față de sine sau față de grupul în care au ales să se integreze. Pasul următor, 

prin medierea pe care Luna o face la Axa Dragonului, ține tot de acest interes față de greșelile 

celorlalți pentru că un individ zdruncinat în felul acesta va face orice pentru a fugi de propriile greșeli. 

 
„Pentru mulţi interpreţi ai Centuriilor lui Nostradamus, textul este plin de profeţii privind 

evenimente extrem de violente din zilele noastre — de la venirea lui Hitler la putere, la asasinarea 
atât a preşedintelui John F. Kennedy, cât şi a fratelui său mai mic, Robert. În Germania se credea 
orbeşte în presupusele referiri la cel de al III-lea Reich; de fapt, atât Anglia, cât şi Germania, au 
falsificat o scrie de catrene făcându-le favorabile lor şi le-au împrăştiat din avion ca instrumente 
de propagandă. Pe de altă parte, unul dintre catrenele sale autentice a fost considerat de multă 
lume ca prezicând, suprinzător, chiar războiul: „Un foc viu şi moartea ascunse în globuri se vor 
dezlănţui, groaznic, teribil; până noaptea, forţele inamice vor face oraşul pulbere.“ 

De curând, interesul faţa de profetul renascentist a renăscut în urma evenimentelor 
dramatice din Iran, când şahul a fost alungat de masele adepte ale ayatollahului Khomeini, care 
fusese exilat în Franţa. Potrivit unei traduceri, Nostradamus a scris: „Ploaia, foametea şi războiul 
nu vor înceta în Persia; o credinţă prea mare îl va trăda pe monarh. Cele începute în Franţa se vor 
sfârşi acolo, un semn secret va fi pus deoparte.“ O previziune corectă sau o interpretare deformată? 
Oare dă credibilitate unei alte profeţii menite să se adeverească în viitorul apropiat, una dintre 
puţinele cu o data exacta? „În anul 1999 şi şapte luni, din cer va coborî un rege cumplit... Înainte şi 
după venirea lui războiul se va întinde pretutindeni.“ Timpul va dovedi, la momentul potrivit, dar 
cei ce se tem se pot linişti gândin-du-se la numeroasele interpretări discreditate din trecut. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  444 
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Pentru începutul secolului al XlX-lea, Nostradamus ar fi prezis că Napoleon va invada cu 
succes Anglia şi va domni îndelung şi liniştit în Britania. De fapt, a murit ca prizonier al britanicilor 
victorioşi.”[14] 

 

Ultima zi a lunii august aduce trecerea Lunii de pe zodia Săgetător pe zodia Capricorn și 

consolidarea impresiilor care au fost construite în această decada. Dacă greșelile s-au ținut lanț, dacă 

nu am fost atenți sau am ignorat avertismentele astrale atunci achizițiile acestea se vor consolida. 

Până când Luna va trece pe zodia Capricorn va mai avea de împlinit două unghiuri pozitive cu Marte 

și cu Uranus construind o piramidă de foc, dar și un careu cu Chiron din Pești. Sentimentele devin 

acum periculoase, confuze, mult prea fierbinți, încărcate de o mare agitație și vom vedea că până la 

sfârșitul acestei zile se va mai întâmpla ceva, Mercur va intra, prin retrogradare, pe zodia Leu. Ceea 

ce se va consuma în această ultimă zi a lunii august și va deveni un element reprezentativ ne spune 

că lucrurile bune nu sunt spuse până la capăt. Există, în prima parte a zilei, când Luna este în 

Săgetător, un impuls de a denatura adevărul și din această cauză lucrurile bune sunt inițiate pentru a 

capta atenția, dar nu mai sunt continuate. Apoi, în a doua parte a zilei, când Luna va intra în Capricorn 

și calitatea sentimentelor se va schimba, motivul va fi și el altul. Impulsul de a crea celorlalți suferință, 

de răzbunare, de a adopta o atitudine radicală împotriva un colaborator agită spiritele și provoacă un 

element puternic. Lupta în sine va acoperi acest deficit de emoție și va face ca această stagnare a 

evoluției lucrurilor bune să fie nejustificată. 

Apoi, crizele de identitate sunt și ele pe 31 august la marea artă. Există o ușoară întârziere în 

evenimente ce se va concretiza în special în a doua parte a zilei când Luna va împlini un trigon cu 

Mercur și prin această retrogradare a planetei Mercur să existe o mare diferență între cum vedem 

lucrurile și cum sunt ele în realitate, cum gândim situația și, de fapt, spre ce se îndreaptă ea. Este de 

la sine înțeles că ipostaza aceasta duce către situații ridicole, dar este mai puțin important cât de 

ridicole vor fi situațiile create pe ceea ce inițiem acum, cât de important este să rămânem pozitivi, să 

nu alimentăm situațiile dacă știm că acesta duc spre ridicol, să nu o facem intenționat. 

Intrarea planetei Mercur pe zodia Leu prin retrogradare se face pe ultimul grad al semnului și 

se pare că dăm de o altă problemă. Din fericire pentru momentul de față maniera aceasta în care va 

activa planeta Mercur nu se adresează acestei decade, adică nu mai avem timpul necesar încât această 

poziție să producă evenimente. Ele se vor consuma în luna septembrie care lucrează cu alte sinteze. 

Referindu-se strict la momentul acesta intrarea lui Mercur retrograd pe zodia Leu aduce zăpăceală, 

grija că lucrurile importante vor intra într-un ușor regres sau că intuiția nu ne mai ajută atât de mult. 

Unii vor fi interesați să-și schimbe prietenii, să schimbe opiniile, să lovească în ceea ce până acum a 

fost slab și au împiedicat, prin slăbiciunea în sine, obținerea victoriei. Acestea sunt greșeli care vor fi 

văzute nu doar în relațiile interumane, în studiu, ci și în mediul afacerilor, prin patrimoniul pe care 

vrem să-l obținem ori pe care vrem să-l păstrăm. Prin accentuarea zodiei Leu se ridică acum o 

problemă de subiectivitate care va apăsa asupra conștiinței, chiar dacă nu va produce urmări sociale 

majore. Unii vor fi tentați să se reorganizeze, alții să se exprime cu aroganță, sfidând bunul simț sau 

valorile celorlalți. De altfel, modul în care abordăm acum relațiile ține foarte mult de ceea ce 

înțelegem de la viață, care este respectul pe care-l acordăm propriei existențe cel care se va reflecta 

în interacțiunile de acum. Răceala sufletească va fi și ea remarcată acum, cu toate că planetele care 

trec prin zodia Leu devin dintr-odată calde și expresive. Apare, așadar, o inversiune a lucrurilor și 

prin această inversiune ele vor părea foarte ciudate. Este, de altfel, o etapă finală în demersuri pe care 

le-am abordat de-a lungul acestei luni și de aceea este bine să le luăm ca atare.  

 
„Natural, nemulţumirile şi reproşurile se ivesc exclusiv sau cel mai adesea în prietenia bazată 

pe interes; scopul relaţiilor dintre ei fiind interesul, prietenii de acest fel au pretenţii din ce în ce 
mai mari, imaginându-şi veşnic că au mai puţin decât li se cuvine şi plângându-se că nu obţin tot 
ce li se datorează după merit. La rândul lor, cei ce le fac binele se află în incapacitatea de a face 
faţă unor cerinţe atât de mari din partea beneficiarilor lor.” (Aristotel) 
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Cea de-a treia decadă a lunii august a devenit reprezentativă la capitolul maturitate. În primul 

rând am avut de parcurs tentații majore, conștientizarea unor greșeli pe care le-am tot abordat din 

martie și până acum, dar și împlinirea etapei 

finale în ciclul protectoratului, prin sextilul care 

s-a definitivat pe 27 august între Jupiter și 

Saturn. Mai avem puțin și acest ciclu care a 

început în primăvara anului 2000 se va finaliza. 

Până atunci însă vom mai avea de trecut prin 

câteva etape care vor fi consecințe a ceea ce am 

gândit și am inițiat acum. Multe din direcțiile 

pe care le-am parcurs în această decadă au fost 

dominată de confuzie cu toate că indicațiile pe 

care l-am primit din partea contextului astral au 

fost foarte prețioase în a înțelege contextul în 

care am aplicat acum, de ce am ajuns aici și 

încotro trebuie să ne îndreptăm. Am văzut că și 

accentuarea zodiei Leu a avut la un moment dat 

mesaje complicate, care nu făceau referire doar 

la sentimente frumoase, calde, ci și la aroganță 

sau infatuare. Pe toate le-am trăit cu implicare 

pentru că modul în care am reacționat 

reprezintă o dovadă de curaj, cum am ales să ne 

comportăm ține de această sinteză a probelor de 

curaj, nu de rezultatele care vor veni. Acestea 

vor fi încadrate în alte tipuri de sinteză, 

conform lunilor în care se vor manifesta. 

 

Caracter complicat al sintezelor pentru probleme de curaj, deviza generală aplicată lunii 

august, a scos din partea întunecată a ființei impulsuri pe care am fi dorit să le abordăm când 

conjuncturile astrale ar fi fost mai favorabile. Exceptând sintezele pentru acțiune, cele care ne-au 

îndreptat atenția către finalul lunii noiembrie, tot ceea ce am trăit, experimentat și abordat s-a bazat 

foarte mult pe ceea ce am făcut în prima jumătate a anului. De altfel, în observațiile pe care le-am 

inserat primelor șase luni ale anului am insistat pe curaj, atenție, respect față de bunurile celorlalți 

pentru că numai în modul acesta acum, în luna august, am putut să nu confundăm aroganța cu curajul, 

doar în felul acesta, din ceea ce am trăit în primele șase luni, am reușit să extragem motivele de 

progres și oportunitatea de a ne apropia de un traseu cu adevărat îndrăzneț. Curajul binelui va fi cel 

care se va menține până la finalul anului. Curajul răului va aduce în luna următoare multă confuzie 

adică o blocare pe această vibrație negativă care nu-l va opri pe individ în a experimenta situații 

excepționale, însă nu-i va permite să vadă că există o legătură magică între ele. 
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SEPTEMBRIE 
 

 

SINTEZE EXTRASE DIN 
ÎNTÂMPLĂRI DIVERSE CARE 
DOAR ÎN APARENȚĂ NU AU 

NICIUN PUNCT COMUN 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1639 – Expulzarea creștinilor din Japonia; 

 1241 – Moartea lui  Ogodai, fiul lui Ginghis Han. Cu 

puțin timp înainte de acest moment el aprobase invazia 

Europei. Viena era prima țintă 

 312 – Bătălia de la Podul Milvius; Victoria lui Constantin 

cel Mare împotriva lui Maxențiu marchează primul pas în 

transformarea creștinismului drept religie de stat. 

 1475 – Bătălia de la Podul Înalt. Trupele moldo-

maghiaro-polone conduse Ștefan cel Mare obține o victorie 

zdrobitoare împotriva celor otomano-muntene conduse de 

Suleiman Pașa 

 

 

O CARTE 
ÎNCREZĂTORI SI MUTILAȚI de James Plunkett  

„Povestirile din culegerea încrezători și mutilați, care au fost inițial publicate în revistele The Bell 
(Clopotul) și Irish Writing (Scrisul irlandez) din Dublin, folosesc personaje și localuri pentru a crea o imagine în 
același timp tristă și satirică a Irlandei, după dobândirea independenței. Dublinul ocupă prim-planul, dar e un 
Dublin ai suburbiilor dărăpănate și al nostalgiei locuitorilor pentru călătoriile la țară, într-o măsură tot atât de 
mare ca un oraș al străzilor, birourilor și localurilor. O combinație între momente lirice evocative și episoade 
precis definite ale vieții cotidiene contribuie la alcătuirea unei scrieri memorabile despre o țară în stagnare, 
mutilată. Succesul lui Plunkett este asigurat de asprimea concluziei romanului și blândețea metodelor folosite. 

între anii 1940 și 1950, Irlanda era o țară rănită, deprimată, înclinată spre introspecție, iar Plunkett 
surprinde magistral această melancolie. Dacă structura episodică a povestirilor nu necesită un punct central, 
există totuși un ton dominant, determinat de monotonia vieții funcționarilor din oraș. Tineri, frustrați și neliniștiți, 
ei se irosesc în slujbele lor sigure, dar rutiniere zilnic, de la orele 9 la 17. Ar putea fi „gulere albe“ în orice alt 
oraș. Economisesc pentru „păcat", pentru sfârșiturile de săptămână înecate în alcool, sex și umorul obscen la 
care recurg ca singură supapă ce îi face să poată îndura săptămâna de lucru. Cartea e cufundată într-o 
atmosferă de descompunere palpabilă, o religie redusă la niște rămășițe autoparodice și la un patriotism 
diminuat la fetișuri disciplinare și cântece de cârciumă. Ea exprimă, în mod elocvent, compătimirea și 
resentimentele care constituiau trăsături culturale definitorii pentru Irlanda postcolonială.” (PMcM) [16] 

 

UN FILM 
CYRANO DE BERGERAC (1990) - Regia Jean-Paul Rappeneau 

Gérard Depardieu îl interpretează pe spadasinul carismatic cu 
un spirit generos şi cu destulă inspiraţie pentru poezie. S-ar părea că 
un astfel de bărbat nu ar avea probleme cu femeile. Însă el este de altă 
părere, se consideră a fi respingător, cu o fată urâtă şi un nas mare. 
Roxane este femeia pe care o adoră, însă Christian este cel care are 
parte de atenţia ei. Întrucât Christian nu se pricepe la poezii, îl roagă pe 
Cyrano să-l ajute. Ceea ce urmează este o serie de decepţii, căci 
Roxane se îndrăgosteşte de Christian datorită cuvintelor de dragoste 
compuse de Cyrano. (http://www.cinemarx.ro) 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Încercările lunii septembrie vor face o notă discordantă puternică, vizibilă, cu experiențele 

celorlalte luni ale anului 2017, atât cele care au fost parcurse până acum, cât și următoarele. Asta 

înseamnă că aceste sinteze extrase din întâmplări diverse care doar în aparență nu au niciun punct 

comun, fac trimitere la o maturitate pe care ar trebui să o probăm. Rămâne de văzut dacă acest 

probatoriu va fi un instrument comun ori dacă nu cumva va fi rezervat doar anumitor persoane. Cert 

este că prima și ultima decadă vor fi intervale care ne vor solicita răbdarea în fața unor situații 

complexe, menite să ne bulverseze prin ușurința cu care se trece de la un element la altul, de la o 

noțiune la alta, de la o experiență la alta. A doua decadă a lunii septembrie, cea care nu conține aspecte 

esențiale care să se împlinească la grad perfect, amplifică aceste tensiuni rezervate celorlalte două 

decade. De aici tragem concluzia că, deși această decadă pare că face un contrast cu celelalte două, 

de fapt lucrează în același registru. Dacă celelalte decade conțin elemente contrare ce pot fi citite din 

anumite unghiuri, mijlocul lunii septembrie combină trecutul și viitorul, adică va crea o relație 

tensionată între prima decadă, evenimente care la mijlocul lunii septembrie vor fi suficient de clare, 

și cele din a treia decadă. Deși nu ar mai fi cazul să specificăm, vor depăși cu brio această încercare 

persoanele care nu sunt purtate de vânt, nu sunt dominate de teribilism și nici nu acționează la primul 

impuls. Legătura între întâmplări aparent diferite va fi realizată prin discernământ, prin maturitate. 

 

Decada I  (1 – 10 septembrie 2017) 
Erezie. Relațiile devin confuze. Zâmbete dublate de teamă. 

Ridicarea unei interdicții. Patimile sunt înțelese corect. 
 

DECADA NR. 25  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   5 11-20 februarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 12 21-30 aprilie 

 

Inteligența practică. Îndrăzneală. Calități remarcabile puse cu dificultate în valoare. 

Realitatea cotidiană este diferită față de așteptări. Se găsește o soluție miraculoasă. Prea multă 

suspiciune. Se trasează noi direcții. Spiritul se limpezește prin inspirație. Se finalizează un demers. 

Se trece dincolo de aparențe. Comunicarea este nonconformistă. Se acceptă un nou punct de vedere. 

sunt la fel. Raporturile amicale sunt plăcute. O doză de neîncredere strică o relație. Sunt lansate noi 

pretenții. Probleme de securitate. Excelență. Se evidențiază caracterul inferior al faptelor. Primim 

semnale. Se face o verificare. Probleme de atitudine. Inspirație. Responsabilitate. Scandalul este 

evitat. Se visează frumos. Comunicarea este deficitară, dar gândul este frumos. Apare din nou o 

ruptură. Gândire profundă. Viața este formulată. Oboseală stranie. Vorbele nu sunt cântărite. 

Trădare. Jignirea este o opțiune mult prea ușoară. Bunătatea și invidia se concurează. Se caută o 

nouă poziție socială. Se visează la prea mult. Refuz. Se pierde o poziție din cauza unor bunuri 

materiale. Opinie distructivă. Un rău se evidențiază. Se caută o justiție, dar se găsește o eroare. 

Energia personală este la cotele minime. Se acumulează ceea ce nu este util. Singurătatea doare. 

Contextul social devine complicat. Afacerile au o notă obscură. Se pierde din cauza lipsei de 

inspirație. Criză de identitate. Zăpăceală. Rătăcire. Halucinație. Se pune prea mult accent pe regulă. 

Ostilitatea arată că lucrurile au revenit la normal. Duritate verbală. Avertismentul nu este înțeles. 

Certitudinile sunt vise frumoase. Blândețea este amânată pentru o altă perioadă. Transformare. 

Primim cuvinte încărcate de admirație. Criza de identitate. Evoluția este pusă sub semnul întrebării. 

Acțiuni potrivite pentru o schimbare rapidă. Întrerupere. Probleme de negociere. Tratativele sunt în 

criză. Ceea ce este contrar se evidențiază. Spirit conservator. Există o rezervă, dar ea nu este văzută. 

Lipsă de profunzime. Irascibilitate. Transformarea este amânată. Binele plutește în jur dar nu este 

văzut. Se pune accentul pe durerea care durează puțin. Șansă spectaculoasă. Se evita un faliment. 
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Presiune socială. Atenție la nerăbdare. Start prost. Slăbiciune la slăbiciunile celorlalți. Se reiau 

tratative fără un rezultat bun anumite. Se găsește o comoara și viața se schimbă. Probleme de fond 

greu de înțeles. Comunicare sterilă. Prea multă îndrăzneală fără un rezultat bun. Schimbările sunt 

efemere. Dorința de perfecțiune. Capacitate scăzută de concentrare. Prea mult interes pentru 

realizările sau bunurile celorlalți. Tristețea primește prea multă atenție. Așteptăm rezolvări din 

exterior. Valorile spirituale sperie. Putem merge mai departe dacă lăsăm o greutate în urmă. 

Cuvântul este important. Sentimentul face trimitere la o experiență. Se îndeplinește o condiție pentru 

reușită, dar ea întârzie să apară. Aflăm despre un pericol. Zdruncin sufletesc soluționat în mod 

miraculos. Comunicare ușoară. Se pierd e un bun dar se câștigă o prietenie. Se împiedică un eșec. 

Responsabilități ciudate. Se discută prea mult despre modestie. Sfaturile celorlalți sunt importante. 

Spirit pătrunzător. Putere de creație. Sensibilitate artistică. Spirit organizatoric. Dorință de a cuceri 

lumea. Împrejurările sunt favorabile unui mare succes. Învingem în obstacol, dar beneficiile sale 

vor veni mai târziu. Ne reîntoarcem la metodă. O faptă rea stă să se prăbușească. Relații personale 

complicate. Se preferă o schimbare care inspiră teamă. Ostilitate. Lipsă de competență. Comoditate. 

Anumite demersuri par impracticabile. Sensibilitate și viziune de ansamblu. Reacții afective 

exacerbate. Detașare. Efort creativ. Convergență. 

 

În prima decadă a lunii septembrie relațiile devin dificile. Se poate observa lucrul acesta și 

pentru că ajungem în acest punct al sintezelor pe situații care aparent nu au legătură între ele după ce 

am parcurs câteva luni care ne-au solicitat foarte mult, pe dinamică, supremație, mișcare, curaj. Acum 

toate elementele bune au în spatele lor o umbra, tot ceea ce ne ridică ar putea foarte ușor să se 

transforme într-o mare greutate, tot ceea ce în trecut era bucuria de a progresa acum devine patima 

de a urca împotriva voinței proprii. 

În această primă decadă a lunii septembrie sintezele pe acțiune ne îndreaptă atenția către 

mijlocul lunii februarie, segment cu care am lucrat foarte bine în mijlocul lunii august însă prin alte 

instrumente. Acum, la modul concret, vedem cât de util ne-ar fi fost un element pe care l-am stricat 

atunci. Din proprie inițiativă facem legătura între înțelesul de atunci și nevoia de acum, între fapta de 

atunci și gândul cel bun, maturitatea de acum. Rezultatul ar trebui să fie unul corect și acesta să nu 

facă trimitere la noțiuni generale, nici măcar la cele abstracte, ci la patimile care au produs la vremea 

aceea stricăciuni pentru a le înțelege mai bine și, în consecință, să nu le repetăm pe viitor. Apoi, 

sintezele pe înțelegere, emoții și cunoaștere, cele care fac trimitere către finalul lunii aprilie, arată că 

greșelile pe care le sintetizăm acum și care se conturează după anumite fapte pe care le-am făcut în 

mijlocul lunii februarie, au la bază o mare tristețe, o neputința în a înțelege contextul în care ne aflăm, 

nevoile celorlalți, tensiune pe care aceștia le parcurg. 

 

Prima zi a lunii septembrie ne atrage atenția asupra inteligenței practice. Acum Luna se află 

în plin tranzit prin zodia Capricorn și, spre seară, după ce va trece prin trigonul cu Soarele și sextilul 

cu Neptun, adică va media opoziția Soare-Neptun, va trece și prin conjuncția cu Pluton. Deși, în 

aparență, schema aceasta pare simplă, ușor de înțeles și încadrat, ea face trimitere la calități 

remarcabile pe care, adesea, le punem în valoare cu mare dificultate ori nu le putem valorifica pe 

măsura importanței pe care o au. 

Se poate vorbi în prima zi a lunii septembrie și despre secrete sau despre abilitatea unui individ 

de a se retrage pentru a pune o presiune pe grupul de apartenență și, prin aceasta atitudine, să obțină 

reacții din partea acestuia, reacții din partea cunoscuților. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, de 

fiecare dată când Luna trece prin zodia Capricorn oamenii manifestă o anume curiozitate față de 

mister, au un anume interes față de inspirație sau față de faptele spectaculoase. Diferența între necesar 

și spectaculos va fi în prima zi a lunii septembrie foarte interesantă. 

Unii, arătând un mai mare interes față de ceea ce se întâmplă în ograda vecinului, se pot da de 

gol că, de fapt, sunt ființe superficiale cu care se poate discuta pe un nivel superior, se poate realiza 

un schimb afectiv profund. Este foarte posibil ca în această primă zi a lunii septembrie aceste ființe 

superficiale să fie avantajate foarte mult. Acum se fac intervenții foarte mari, se abuzează de voință, 

de o strategie, se depășesc anumite elemente de putere sau de influență prin care se bruschează 
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relațiile dintre oameni și se ajunge într-o etapă ciudată a unui demers care va părea drept etapă finală, 

deși nu este. Cine vrea să se observe în momentul acțiunii va ține cont de această observație și va 

vedea că va fi privat de inspirație. Spiritul acum se limpezește prin inspirație, iar atunci când omul se 

simte înconjurat de idei confuze, atunci când este atras către o zonă incertă, este clar că se întâmplă 

ceva neplăcut cu inspirația sa.   

Apoi, o altă componentă a zilei de 1 septembrie este cea 

legată de confirmare. Dacă trigonul luminariilor reprezintă o 

formă de abundență, cea care acum, cu Soarele pe zodia 

Fecioară, poate fi privită și ca o formă de abundență a frici, a 

lipsurilor sau grijilor, a porni de dimineață cu această atitudine 

înseamnă a folosi celelalte unghiuri care se împlinesc la grad 

perfect, sextilul cu Neptun și conjuncția cu Pluton, pentru a da 

viață unor depresii. Unghiurile acestea ne vorbesc despre 

depresie, dar, pentru că ambele planete cu care Luna se află 

acum în aspecte interesante sunt în mers retrograd, răspund 

foarte ușor la probleme nerezolvate, la griji formulate clar, la 

ceea ce are nevoie de soluții de vindecare. Dacă noi pornim de 

dimineață acest traseu cu gânduri proaste, cu forma aceasta de 

abundență negativă, asta vom primi înapoi. 

Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat 

într-un proces de cercetare spirituală va încerca acum să 

găsească o soluție miraculoasă la toate aceste probleme 

complexe. Se va risipi foarte mult, va pune foarte ușor eticheta 

că realitatea cotidiană este complet diferită față de așteptările 

pe care le are și crede că mai departe ar putea merge doar cu ceea ce este clar în momentul de față. 

De altfel, aceasta este greșeala cea mai mare a primei zile de septembrie prin care individul în sine își 

oferă o abundență pe care nu și-o dorește și, pentru că greșește dând această comandă, ajunge să 

creadă că toate acestea îi vin din jur, de la alții, din partea universului, toate acestea sunt de fapt 

răspunsuri sau dorințe împlinite. 

Este de la sine înțeles că lucrurile acestea rele pot duce la dezamăgiri foarte mari, dar un om 

avertizat este de două ori mai puternic. Nu trebuie să facem prea multe în această zi, ci doar să fim 

atenți să nu cădem într-o latură negativistă, doar pentru că aceasta ni se pare mult prea evidentă. Cu 

siguranță explicația va susține necesitatea primului impuls, cel care este și cel mai întunecat. Poate ar 

trebui să ne uităm la lunile din urmă, la ultima lună, cea care ne-a tulburat în încercarea de a ne învăța 

ce înseamnă curajul sau poate la mijlocul lunii februarie ori pe finalul lunii aprilie, spre care se 

îndreaptă acum sintezele și facem alegerile cele mai bune. 

 
„Înainte de relaxarea climatului politic din Uniunea Sovietică era periculos pentru cetăţenii 

sovietici să îşi manifeste nemulţumirea faţă de guvern. Disidenţii dispăreau adesea în aşa-numitul 
Arhipelag Gulag — literele GULAG reprezentând abrevierea rusească pentru Administraţia 
Centrală a Închisorilor şi Lagărelor de Muncă. Acestea erau înşirate pe întinderile sovietice 
asemeni unui lanţ de insule, de aici provenind şi denumirea de arhipelag. 

Viaţa în lagăre a fost descrisă fidel de către laureatul premiului Nobel pentru literatură, 
Aleksandr Soljeni-ţîn, deţinut aici timp de opt ani. În două dintre operele sale o zi din viaţa lui Ivan 
Denisovici şi Arhipelagul Gulag, Soljeniţîn a scos la iveala condiţiile inumane în care nefericiţii 
deţinuţi trăiau şi munceau. Prizonierii lagărului erau condamnaţi la munca silnica timp de 16 ore 
pe zi, 6 zile pe săptămână, deseori fără destulă hrană sau măsuri de protecţie. În anii ’70, spre 
exemplu, prizonierii au fost folosiţi în minele de uraniu, unde lucrau fără o îmbrăcăminte de 
protecţie adecvată. Mii au murit, iar şi mai mulţi au suferit afecţiuni grave. În plus, deţinuţii erau 
umiliţi şi chiar torturaţi. 

Asemenea locuri de deportare pentru criminalii şi prizonierii politici au existat în Rusia şi 
sub regimul ţarist, însă, sub regimul opresiv stalinist, reţeaua s-a mărit considerabil, circa zece 
milioane de oameni dispărând fără urmă în lagăre. Relatând în Arhipelagul Gulag despre ceea ce 
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el numea „40 de ani de terorism exercitat de statul sovietic“, Soljeniţîn s-a bazat pe amintirile 
martorilor, dedicându-şi opera „tuturor celor care nu au trăit-o pentru a o povesti“.[14] 

 

Luna se află acum pe ultimul segment al zodiei Capricorn și va avea de împlinit multe aspecte, 

atât bune cât și rele, din care ar trebui să extragem o esență absolut minunată, cea referitoare la 

adaptare. În general, pe zodia Capricorn, Luna nu ne vorbește despre adaptare, ci despre politică, 

despre putere de influență ori despre cum am putea să obținem ceea ce ne dorim, dar fără să muncim 

prea mult, cu eforturi minime. Având această informație la bază putem înțelege mult mai ușor cam 

care sunt motivele pentru care oamenii cer acum dreptate, care sunt argumentele pe care le folosesc 

pentru a-și menține relațiile sau pentru a apela la un set de reguli pe care, folosindu-le, chiar dacă nu 

știe cum anume, să ajungă la un rezultat foarte bun. 

Sextilul pe care Luna îl împlinește în a doua parte a zilei cu Chiron ne vorbește despre relații 

amicale. În mod normal, aceste relații ar trebui să fie plăcute, agreabile, atractive pentru că acesta este 

motivul pentru care ne apropiem de cei pe care îi considerăm foarte puternici. În realitate, atracția 

aceasta față de oameni pe care îi considerăm foarte puternice reprezintă o mare încercare. Suntem 

încercați în 2 septembrie dacă vedem care este conținutul, care este puterea unui om, care sunt 

problemele sale de securitate, care sunt deschiderile sale, pentru ca, pe mai târziu, să cunoaștem care 

sunt elementele la care apelează individul pentru a se autoregla. 

În realitate, schema zilei de 2 septembrie este dominată de trigonul dintre Marte și Uranus 

retrograd. Schema pe care o experimentăm acum face trimitere la o grijă, la un element negativ, la o 

eroare pe care am săvârșit-o în cunoștință de cauză în mijlocul lunii februarie și care se referă la un 

neastâmpăr, la o exaltare, la un dinamism care a cerut la momentul respectiv îndeplinirea unor 

condiții. De această dată avem ocazia să conștientizăm dacă anturajul de atunci care s-a menținut și 

acum poate răspunde unor impulsuri de transformare atât de mari încât să treacă pe nivelul următor 

și prin această schimbare să fim ajutați în mod real, nu prin promisiuni. În realitate, schema aceasta 

ridică o problemă de atitudine. Nu se știe dacă ceea ce ne amintim acum despre ceea ce s-a întâmplat 

acum jumătate de an este corect. În mod sigur maniera în care prezentăm aceste informații trebuie să 

ne avantajeze, trebuie să ne prezinte ca fiind foarte buni în ceea ce facem. 

În realitate, conștiința impulsului pe care îl avem în momentul acesta ne vorbește despre 

lucruri pe care le-am abordat greșit cu jumătate de an în urmă și pe care acum am dori să le punem în 

spatele celorlalți. Problema aceasta de conștiință ar putea să nu fie legată de responsabilitate, ci de 

anumite reglări de conturi care nu țin niciodată cont de armonia momentului, ci doar de legăturile 

care se creează între perioade sau între sectoare. Momentul acesta arată că semnalele pe care le 

primim sunt parte dintr-un proces evolutiv la care am lucrat mult timp și pe care acum suntem tentați 

să-l negăm. Nu trebuie sa avem semne de întrebare față de lucrurile acestea pentru că neîncrederea 

de acum nu face decât să strice relațiile care au fost slăbite cu jumătate de an în urmă. Caracterul 

inferior al acestor fapte ridică un mare semn de întrebare referitor la calitatea pe care o are individul 

în grupul de apartenența ori referitor la patrimoniul despre care alege să vorbească atât de frumos. Cu 

toate că elementul definitoriu al zilei de 2 septembrie se referă la această relație dintre Marte și 

Uranus, adică la impulsul de transformare, de demonstrație, de progres, există o relație a Lunii cu 

Uranus, care particularizează această dimensiune susținută de planetele Uranus și Marte către o zonă 

conflictuală. De această dată, zona aceasta conflictuală nu își definește calitatea prin impulsurile pe 

care individul le primește din exterior, ci prin preferințele sale, prin partea sa întunecată, prin ceea ce 

nu și-a rezolvat. De aici înțelegem că momentul zilei de 2 septembrie evidențiază un caracter inferior 

al faptelor și din această cauză s-ar putea că problemele cele mai mari pe care trebuie să le parcurgem 

acum să fie, de fapt, niște banale complicații pornite de la o atitudine nefirească. 

Oamenii se vor mândri, însă, cu ceea ce vor face în această zi pentru că vor merge în paralel 

și cu o verificare. De aici și marea problemă a acestei zile care se va afla într-o consonanță teribilă cu 

sintezele lunii septembrie, cele care încearcă să facă o legătură stranie între elemente care nu au nicio 

legătură. Un om înțelept va vedea însă că prin curaj, inițiativă și îndrăzneală reușește să depășească 

barierele care până acum ar fi fost depășite doar prin perfecțiune, prin excelență, prin educație 
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excesivă. Acum lucrurile sunt construite de o manieră rebelă și, dacă iubim educația și profunzimea, 

acestea, în momentul de față, nu mai răspund cerințelor prezentului. 

 
„Caracterul hipnotic al vizionării TV 
Există mai multe motive pentru care efectul televiziunii asupra minţii umane poate fi 

considerat unul de natură hipnotică. 
1. Bio- şi hipnoterapeuţii susţin că televiziunea permite nu numai o transmitere a forţei 

hipnotice, ci chiar o multiplicare a acesteia.  
2. Neuropsihologii constată că răspunsul cortexului pe parcursul vizionării TV se situează în 

domeniul somnolenţei sau al stării hipnogogice (de tip hipnotic). (Zingrone, 2002) Undele 
cerebrale alfa caracterizează atât starea de hipnoză, cât şi activitatea corticală a telespectatorilor 
în timpul vizionării. Încă din anii '50 se cunoaşte faptul că undele alfa caracterizează starea de 
somn superficial sau de hipnoză, iar studiile mai recente arată că un individ este cu atât mai 
hipnotizabil, cu cât are unde alfa mai bine reprezentate în cortex. (Holdevici, 1995) Doctorii Emery 
afirmă că „starea de continuă fixaţie - ca un fel de transă - a celui care se uită la televizor nu este 
una de atenţie, ci de distragere, o formă de visare cu ochii deschişi sau de pauză". (Mander, 1978) 

3. Vizionarea TV poate fi încadrată cu uşurinţă în clasa fenomenelor de tip hipnotic dacă sunt 
avute în vedere caracteristicile stării hipnotice şi perfecta lor asemănare cu stările mentale trăite 
de te-lespectator în faţa televizorului. 

a) „Aspectul exterior al persoanei hipnotizate (n.n. ca şi în cazul vizionării TV) este al unui 
individ pasiv, care reacţionează doar la comenzi venite din afară." (Holdevici, 1995) 

b) In ambele cazuri atenţia este captivată din afară şi este „orientată în mod special spre ceea 
ce spune şi face hipnotizatorul", în cazul nostru televizorul. 

c) În cadrul hipnozei se reduce controlul realităţii şi apare o toleranţă crescută pentru 
distorsionarea acesteia - logica transei  conform căreia subiectul acceptă ca fiind logice situaţii pe 
care în stare naturală nu le-ar considera ca atare." (Holdevici, 1995) 

4. Dr. Ernest Hilgard spune că televizorul poate foarte uşor să-i aducă pe oameni într-o stare 
de tip hipnotic. El arată că „a sta liniştit, relaxat, într-o cameră întunecoasă, privind fix şi pasiv o 
sursă de lumină pe o anumită perioadă sunt primele componente ale inducerii hipnozei". (Mander, 
1978) 

„Şederea în linişte, fără alte impulsuri senzoriale în afară de ecran, fără orientarea în afara 
razei de acţiune a aparatului TV este capabilă ea însăşi de a-i determina pe oameni să se 
poziţioneze în afara realităţii obişnuite, permiţând substituţia cu o altă realitate pe care 
televiziunea o poate oferi. Poţi deveni atât de implicat imaginativ, încât alternativele dispar 
temporar. Atunci subiecţii se lasă duşi de hipnoză (plutesc)", subliniază J. Mander. (Mander, 1978) 

5. O altă cauză în generarea stării semihipnotice în faţa televizorului este dată de cantitatea 
imensă de informaţii pe care o transmite un program TV, de puternica implicare emoţională, dar 
mai cu seamă, sub raport tehnic, de viteza cu care se deplasează camera video, de schimbările 
unghiurilor de filmare sau ale planurilor. 

Toate aceste evenimente tehnice, menite să ţină trează atenţia, au darul de a intensifica 
legătura hipnotică. Ele măresc stresul sistemului nervos, suprasolicitând funcţiile cognitive, şi, 
prin aceasta, intensifică fenomenul de inhibiţie a emisferei stângi şi măresc su-gestibilitatea. 

Dr. Freda Morris arată că, întrucât imaginile TV se mişcă mai repede decât este capabil 
telespectatorul să proceseze informaţia pentru a reacţiona, acesta nu mai poate face altceva decât 
să le urmărească. Viteza uriaşă, nenaturală de schimbare a imaginilor nu lasă posibilitatea 
analizei sau a reflecţiei asupra imaginilor, astfel că ele vor străbate mintea, în timp ce gândirea 
critică este blocată. Dr. Morris aminteşte de o tehnică de inducere hipnotică numită „confuzie", 
care a fost experimentată de M. Erikson: „îi dai persoanei (minţii) atât de mult de lucru, încât să 
nu-i laşi posibilitatea de a mai întreprinde nimic ea însăşi ca subiect. Este vorba de un proces rapid 
şi continuu în care se cere subiectului să se ocupe succesiv de diverse lucruri, alternându-i centrul 
atenţiei cu rapiditate. În momentul în care supraîncărcarea este atinsă, iar pacientul dă semne de 
oboseală, tinzând să-şi decupleze atenţia, atunci hipnotizatorul intervine cu ceva care poate 
stimula relaxarea, şi atunci pacientul intră în transă hipnotică. Ceva asemănător se întâmplă şi în 
cazul televiziunii". (Mander, 1978”[12] 

 

Schema zilei de 3 septembrie se lovește de o nouă problemă. Tensiunile pe care le-am 

acumulat în ultima perioadă blochează inspirația și nu-i permit individului să vadă foarte departe. De 
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această dată poveștile de viață trebuie să aibă o notă personală foarte puternică, dar, în egală măsură, 

ele trebuie să susțină și un interes de grup. Ele au nevoie de o sămânță de adevăr dată de experiența 

personală, dar trebuie să fie utile și comunității. Acest lucru nu se va împlinii pe 3 septembrie pentru 

că Luna se va afla, cea mai mare parte din zi, în opoziție cu Venus și apare, așadar, o tensiune legată 

de nevoia de-a simți, de a iubi, de a împărtăși. De altfel, întregul context astral de-acum accentuează 

această tensiune pe relații, chiar dacă ea este în consonanță cu alte două poziții majore, complexe, 

susținute de două axe: Berbec-Balanța, Fecioară-Pești. 

Emoțiile tulburătoare ar putea acum să ne dea peste cap planurile de viitor îndrăzneț. Dacă 

urmărim modul în care vor activa sintezele, momentul acesta ne va veni ușor să înțelegem de ce 

elemente constructive trec acum printr-o tulburare accentuată. Mijlocul lunii februarie, acelea care au 

fost dominate de trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător, cea care ocupa acum o poziție privilegiată 

prin conjuncția cu Saturn, a dat peste cap și atunci planuri foarte importante. Între timp însă a mai 

învățat ceva, a mai acumulat suficient de multă experiență, dar tot nu este suficient. 

Conjuncția lui Mercur cu Marte ne vorbește despre impulsuri ciudate. Se va pune problema 

combaterii unor frici personale foarte intense, a unor fobii, pentru că acestea au tendința de a acapara 

întregul spectru al percepției lor. Apoi, pentru că Mercur este retrograd, se va discuta acum și despre 

o trădare, dar nu abordată acum, ci o trădare pe care am parcurs-o în mijlocul lunii februarie. Atunci, 

zona emoțiilor a fost mult prea intensă ori conturată într-o direcție pentru care nu eram pregătiți. 

Acum când dăm firul înapoi, când ne gândim la episoadele de atunci, înțelegem mult mai bine 

trădarea. 

Totuși, nu trebuie să pierdem din vedere că retrogradarea lui Mercur s-ar putea să ne pună 

bețe în roate. Vom înțelege mai bine această problemă de trădare care s-a consumat în mijlocul lunii 

februarie doar în comparație cu înțelegerea pe care o aveam atunci. Evident, dacă Mercur nu ar fi fost 

retrograd această înțelegere ar fi mers mult mai departe și ar fi identificat și cauzele trădării, și 

ramificațiile ei, și consecințele pe termen lung. Acum însă ne oprim doar la momentul constatării și 

ne vom bucura că, prin această observație, dovedim o gândire profundă și eficientă. Contextul acesta 

al zilei de 3 septembrie susține gândul profund și eficient doar dacă se îndeplinește această condiție, 

doar dacă nu se apelează la o jignire pentru a răscoli un episod. De altfel, este destul de greu acum, 

pe conjuncția Mercur-Marte pe zodia Leu, când Mercur este și retrograd, să nu se apeleze la cuvinte 

de o anumită factură, să nu se răscolească ceea ce ar trebui să stea în umbră. 

O persoană care apelează acum la aceste metode își pregătește pe viitor retrageri către regrete, 

ori se va expune unor medii care au ca obiectiv specific jignirea individului, dar sunt suficient de 

dezordonate, de instabile încât acesta este principalul efect obținut. 

Mercur va mai fi mult timp în deplasare retrograda asta înseamnă că acestea sunt ultimele 

răbufniri ale deficitului de înțelegere ori de comunicare, acestea par să fie ultimele momente când o 

oboseală stranie nu poate fi explicată decât prin invocarea unor vinovați din afară. 

Eliberarea opoziției Lună-Venus trebuie făcută prin voință proprie. Nu se întâmplă nimic de 

la sine mai ales că această opoziție care accentuează teama de despărțire, de sentimentele împărtășite, 

este în competiție cu altă tensiune, cea care ne îndeamnă să ne reculegem pentru a păstra elementele 

profunde și valoroase ale propriului patrimoniu, nu pentru a ni le însuși pe ale altora. 3 septembrie 

centrează acest moment de criză și va fi învingător acum acela care nu va renunța la responsabilitate, 

oricare ar fi situațiile pe care le parcurge. 

 
„Pe 21 septembrie 1995, în capitala Indiei, New Delhi, au început să circule istorioare despre 

statui hinduse care beau lapte. Credincioşii ofereau linguri cu lapte, ca dar sacru, statuilor zeilor 
Shiva şi Ganesha, care practic şi consumau această substanţă. Imediat s-au format cozi în jurul 
templelor, iar autorităţile au fost nevoite să suplimenteze cu 100 000 litri cantitatea de lapte cu 
care era aprovizionat oraşul. Bineînţeles, scepticii au afirmat că este vorba de un fenomen de iluzie 
optică de mari proporţii, sau că au fost creaţi pori speciali care să provoace acest fenomen. Alţii 
au spus că laptele a fost pur şi simplu vărsat, dar la baza statuilor nu se vedea nici o urmă din 
laptele care fusese oferit drept ofrandă. 

Cu certitudine, cei care au văzut statuile sînt convinşi că au fost martorii unui adevărat 
miracol şi, imediat după aceea s-au semnalat evenimente similare peste tot în lume. Aşa se face că 
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practic de-a doua zi credincioşii hinduşi s-au aliniat disciplinaţi la cozi pentru a intra în temple, a 
se închina şi a aduce ofrandă zeilor. Anila Premji este una dintre doamnele care a aşteptat o noapte 
întreagă pentru a intra în templul lui Vishwa din Southall - vestul Londrei, pentru a oferi o lingură 
cu lapte statuii lui Nandi, un taur încălecat de zeul Shiva. „Am ţinut lingura la nivelul gurii şi laptele 
a dispărut pur şi simplu”, a afirmat Anila mai târziu. La principalul templu Swaminarayan din 
Londra aglomeraţia a fost atât de mare încât autorităţile au refuzat la un moment dat accesul 
persoanelor care aveau cutii cu lapte. 

În Canada, Germania şi SUA miracolele au continuat. În California credincioşii hinduşi care 
mergeau la templul Chatsworth au semnalat şi ei că idolii lor acceptă laptele ca ofrandă. 
Bineînţeles că s-au scris şi s-au difuzat reportaje la Reuters, CNN, BBC şi în marea majoritate a 
ziarelor din întreaga lume. 

În ciuda faptului că scepticii oferă explicaţii ştiinţifice, credincioşii continuă să susţină că a 
fost un semn de la Dumnezeu. Chiar şi acei credincioşi care nu frecventează cu regulariatte 
templele, dar care au fost martorii unor astfel de evenimente au spus că s-au simţit protejaţi de o 
forţă atotputernică. Şi poate că tocmai despre asta este vorba. Nu contează explicaţia concretă 
care se oferă; uneori, o credinţă nestrămutată într-o przenţă divină poate să inducă o stare de 
confort extraordinar celor care vor să creadă”[7] 

 

Pe 4 septembrie valorile personale au parte de privilegii. De această dată se întâmplă o 

transformare interesantă. În prima parte a zilei, Luna se va afla într-o relație foarte pozitivă cu 

planetele care se află pe zodiile Săgetător și, respectiv, Balanță. Apoi, spre seară, va trebui să treacă 

prin conjuncția cu Coada Dragonului și toată această schemă devine un fundal particularizat pentru 

sextilul perfect pe care Jupiter și Luna neagră îl definitivează acum. Dacă Luna nu s-ar fi aflat acum 

într-o relație directă cu Jupiter atunci schema aceasta nu ar fi susținut relația pe care Jupiter în sine o 

are cu Lilith. Totul s-ar fi desfășurat pe tronsoane diferite, totul ar fi depins de opinia ciudată a unui 

personaj care dorește să fie remarcat, care dorește să dea lovitura pentru că a văzut în grupul de 

apartenență o fisură pe care dorește să o exploateze. 

Din această desfășurare de forțe înțelegem că bunătatea și invidia se conturează la o altă scară, 

că poveștile de viață sunt mult mai importante dacă sunt presărate din loc în loc cu picanterii. 

Picanteriile zilei de 4 septembrie ne atrag atenția prin contrarii. Lucrurile bune par să se întâmple spre 

dimineață, iar cele rele par să se întâmple spre seară. În realitate, ziua de 4 septembrie este în totalitate 

bună, pentru că ne consolidează o opinie, ne ajută să ne formăm propriul punct de vedere, cu toate că 

ceea ce s-a întâmplat până acum nu ne încurajează în sensul acesta. De această dată vom respinge 

directivele generale aplicate acestei decade, adică nu ne vom extrage înțelepciunea de viață din cele 

două decade, mijlocul lunii februarie și respectiv finalul lunii aprilie, ci vom încerca să ne 

demonstrăm nouă înșine că achizițiile pe care le deținem în momentul acesta nu sunt neapărat 

consecințe ale unor evenimente sociale de amploare, ci și rezultate ale unor activități de ultimă oră. 

Este adevărat, gândul acesta care ne acorde circumstanțe atenuante s-ar putea să fie anulat în zilele 

următoare, adică ceea ce se va întâmpla de acum încolo să nu mai susțină această încredere în sine. 

Faptul că aceasta este clar conturat în minte reprezintă un mare beneficiu pentru că lucrul acesta se 

construiește, practic, împotriva impulsului venit din trecutul întunecat care încearcă să ne distragă 

atenția de pe încrederea în sine și să ne încurajeze să fim temători, pe motiv că “frica păzește 

bostănăria”. 

O altă companie de zilei de 4 septembrie se referă la curaj. Bunătatea și inteligența practică 

sunt acum ridicate la scenă deschisă, prezentate opiniei celorlalți ca și cum evenimentele pe care le-

am parcurs până acum nu au fost simple întâmplări, ci situații pe care l-am determinat, pe care le-am 

acceptat cu îndrăzneală și cu demnitate. De fiecare dată când Luna trece prin Coada Dragonului 

simțim că provocările sociale au o componentă calomnioasă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  455  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Luna, prin latura sa emoțională, răscolește acele elemente pe care nu am reușit să le rezolvăm într-un 

timp corespunzător, cele care ne-au stricat bucuria și nu ne-au permis să mergem mai departe, iar 

reinventarea acestora pare să fie un moment de injustiție, o nedreptate a destinului, un capriciu al 

zeilor care se joacă cu destinele oamenilor. Relația aceasta de sextil pe care Jupiter o împlinește cu 

Luna neagră se referă cu precădere la această opinie față de sine în contextul în care viața socială, 

practic, nu s-a schimbat foarte mult. În modul acesta, Luna neagră intervine cu reducerea fluctuațiilor 

minții, dar într-un mod 

pozitiv. În felul acesta toată 

această retragere, toată 

această rezervă ar putea 

părea o dovadă de prudență 

socială.  

Pentru că Luna 

neagră se află foarte aproape 

de Saturn schema aceasta nu 

poate să facă trimitere la o 

prudență socială, ci mai 

curând la o avertizare 

socială. Apoi, dacă ne 

gândim că această dispunere 

între Jupiter și Luna neagră 

face parte dintr-o 

configurație numită vapor, 

cea care prezintă opoziția de pe axa Leu-Vărsător ca fiind reprezentativă pentru modul în care 

evaluăm impactul personal asupra comunității, înțelegem de ce simțim neapărat nevoia unei stime de 

sine la un nivel foarte înalt, de ce credem că numai prin sporirea ei devenim mai siguri pe statut. Nu 

înseamnă că ceea ce ni se întâmplă acum este reprezentativ, ci este o buclă, un fel de vacanță, de 

distracție, pe care unii, mai ciudată din fire, ar putea să o plătească foarte scump. De aici înțelegem 

că achizițiile zilei de 4 septembrie ne arată de fapt ceea ce nu este util. Marile realizări ale momentului 

sunt legate de răbdare, de atenție, de respect față de valorile celorlalți, adică de a anula această stimă 

de sine care, pe viitor, nu va face altceva decât să creeze opinii distructive. 

 
„Fiecare gând, fiecare sentiment, fiecare dorinţă, fiecare act are propietatea de a atrage din 

spaţiu elementele materiale care îi corespund. Gândurile, sentimentele, dorinţele şi acţiunile 
luminoase, dezinteresate, susţinute de o voinţă fermă, atrag particulele unei materii pure 
incoruptibile. Dacă prin calitatea vieţii voastre psihice lucraţi zilnic pentru a atrage această 
materie, ea pătrunde şi se instalează în întregul vostru organism, îşi găseşte locul şi goneşte toate 
particulele vechi, prăfuite, îmbâcsite, mucegăite. În acest fel, puţin câte puţin, veţi reuşi să vă 
reînnoiţi corpul fizic, corpul astral şi corpul mental. 

Contemplând Lumea divină sub toate formele ei de Lumină, de Frumuseţe, de Muzică, de 
Armonie, culegeţi particulele noi; şi, din moment ce fiecare din ele are viaţă, ea nu vine singură, ci 
aduce cu ea forţe şi spirite de aceeaşi natură. Sarcina voastră este, deci, de a lucra zilnic pentru a 
înlocui în voi particulele deja învechite cu noi particule cereşti, strălucitoare. 

Cineva mă va întreba poate: “Dar de ce să ne străduim atât pentru nişte rezultate care nu 
vor dura decât o singură existenţă? Merită oare osteneala?” Da, pentru că, în realitate, este singura 
activitate ale cărei rezultate sunt definitive. Când veţi părăsi Pământul, singurele bogăţii pe care 
le veţi lua cu voi vor fi bogăţiile interioare pe care le-aţi dobândit graţie eforturilor pe care le-aţi 
depus. Şi când veţi reveni pentru următoarea Reîncarnare, le veţi readuce cu voi: din momentul 
concepţiei, din momentul gestaţiei, materia corpurilor voastre - fizic, astral şi mental - va fi 
modelată, formată exact conform calităţilor şi virtuţilor pe care le-aţi dezvoltat în această 
întrupare.”[10] 

 

Pe 5 septembrie se încheie tranzitul lung și obositor al lui Marte prin zodia Leu. În mijlocul 

zilei va intra în zodia Fecioară, dar ziua nu prezintă interes doar prin trecerea lui Marte în Fecioară, 
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nu acesta este singurul eveniment major, ci mai conține și împlinirea opoziției Soarelui cu Neptun pe 

axa Fecioară-Pești, dar și revenirea lui Mercur la mersul direct. Înainte ca toate aceste episoade 

enumerate mai sus să se consume, Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Vărsător și va intra în 

Pești. Contextul zilei de 5 septembrie se referă la singurătate. Este greu de crezut că momentul în care 

Mercur își revine la mersul direct ar putea fi legat de acest sentiment de singurătate. Un om care 

studiază astrologia și care, în plus, o mai și înțelege, va observa că în contextul acesta al presiunii 

venită de pe axa Leu-Vărsător, opoziția Soarelui cu Neptun va părea de-a dreptul tonică. Schema 

aceasta devine un fel de avertizare față de necesitatea unei contracții, adică de a ne opri în sfârșit din 

a face risipă, din a visa cu ochii deschiși, din a lansa pretenții față de comunitate, cele pe care 

comunitatea nu le va respecta niciodată. Apoi, trecerea lui Marte din Leu pe Fecioară, degajează 

cumva axa Leu-Vărsător și transform acest avertisment într-o realitate zguduitoare. Cu alte cuvinte, 

ceea ce se întâmplă pe 5 septembrie devine un fel de trezire la realitate. Există într-adevăr o duritate 

cu care am putea să ne întâlnim în această zi pentru că nu putem separa ecuația astrală de acum de 

faptul că Luna, înainte de a-și încheia tranzitul său prin zodia Vărsător, va trebui să treacă prin 

opoziția cu Mercur. Pentru că lucrul acesta se întâmplă dimineață am putea considera că în momentul 

acela Mercur s-a aflat în perioada statică pentru că își va reveni la mersul direct abia în mijlocul zilei. 

Apoi, Luna va trece și prin opoziția cu Marte, pentru că cele două planete, Mercur și Marte, sunt 

practic în conjuncție. De aici înțelegem că există anumite concepții despre marile transformări 

personale pe care nu le-am luat în calcul. Dacă pe 4 septembrie am considerat că sintezele pentru 

acțiune, dar și cele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, după cum sunt distribuite pe această 

decadă, nu trebuie luate în considerare, pe 5 septembrie lucrurile sunt prezentate altfel. Ceea ce vine 

cu mesajul rătăcirii ne îndeamnă să căutăm un reper. Reperul va fi găsit în una din cele două perioade, 

fie în mijlocul lunii februarie fie spre finalul lunii aprilie. 

Împlinirea opoziției Soarelui cu Neptun are, în contextul social pe care îl prezentăm în tipul 

acesta de analiză, rolul contracției care ne trezește la realitate. Dacă în zona personală această opoziție 

ar aduce teama de lucruri evidente, de greșelile personale, de propriile fantasme, de îndoielile pe care 

le-am hrănit până acum, pe zona socială acestea încurajează discuțiile în contradictoriu, tratativele 

care nu duc la nimic, dar care consolidează ideea în sine de dialog. 

Cu toate că ecuația aceasta ne arată că nu mai lucrăm atât de mult cu certitudini, pentru că 

acestea nu mai sunt atât de frumoase, se poate vorbi în momentul acesta de o transformare. 

Transformarea se declanșează doar dacă se definește o condiție absolut esențială: renunțarea la 

distracție. Cu Marte pe zodia Fecioară lucrurile sunt serioase, grave, importante pentru că invocă 

precizie, corectitudine, severitate și disciplină. 

Acolo unde lucruri acestea nu prea sunt cunoscute, avem de-a face cu o rătăcire. Rătăcirea 

aceasta va găsi înțelegere în prezent, dar confortul pe care individul îl obține acum prin înțelegerea 

de moment nu va fi același cu confortul de mai târziu. Vom vedea că, începând cu decada următoare, 

ipostaza aceasta se va concentra mult pe ultima perioadă, dacă nu chiar pe prezent pentru că decada 

următoare va lucra cu sinteza pentru acțiune chiar cu ceea ce înțelegem în momentul acesta, cu 

rezultatele practice pe care le obținem în această decadă. Apoi, pentru că mecanismul astral este 

perfect în sine, sinteza pentru înțelegere emoție și cunoaștere își va extrage puterea din prima decadă 

a lunii mai, adică decada următoare față de cea spre care ne îndreptăm acum atenția către a împlini 

aceleași sinteze. Din această cauză în sfera gândirii, în zona emoțională sau în cea spirituală vom 

considera că evoluția este lentă, dar în cea aferentă acțiunilor concrete, pentru că se trece de la 

mijlocul lunii februarie la începutul lunii septembrie, vom avea senzația că suntem grăbiți, că avem 

de făcut prea multe lucruri într-un timp foarte scurt. Vom atenua acea senzație îndeplinindu-ne cu 

maximă responsabilitate sarcinile de acum, deși conjunctura socială nu ne spune cât de important este 

acest lucru ca recompensă, ci cât de valoros este că, procedând așa, se evită un pericol. Noi, pentru 

că studiem astrologia, înțelegem acest context și alegem, dacă vrem să fim mai puțin solicitați, să ne 

responsabilizăm. 

 
„Pacientul era un bărbat la patruzeci de ani, foarte frumos şi de o inteligenţă remarcabilă, 

care se bucurase pe bună dreptate de succes în cariera sa în momentul în care şi-a început terapia 
cu un renumit terapeut. Terapeutul l-a convins să renunţe la cariera sa şi să înceapă să aibă 
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propriii săi pacienţi, sub auspiciile şi supervizarea terapeutului, în timp ce-şi continua şi propria 
sa terapie. Pacientul era homosexual şi fusese total respins de către tatăl său, muncitor; acum îşi 
găsise aparent un tată care îl aprecia şi care urma să-l ia drept ucenic în breasla sa. În mod firesc, 
era încântat de această perspectivă. 

Totuşi pacientul nu avusese absolut niciun fel de pregătire în terapie, nici măcar un curs de 
psihologie în cadrul colegiului. 

Cum Dumnezeul, şi-a întrebat el analistul, o să fac eu terapie? Nu ştiu ce fac. Nu ştiu nimic 
despre problemele emoţionale. 

Nu-ţi face griji, i-a răspuns terapeutul. O să fac eu interviurile iniţiale, o să stabilesc 
diagnosticul şi planul de tratament şi o să-ţi supervizez terapia îndeaproape. 

Pacientul era şovăielnic şi îngrozit la gândul de a-şi trata pacienţii fără să aibă nicio 
pregătire; totuşi „tata ştie cel mai bine". A renunţat la serviciul său şi a primit un cabinet mic în 
clădirea terapeutului. Cum terapeutul era renumit, avea foarte mulţi pacienţi pe care să-i 
recomande. Veneau mulţi, adesea fără niciun interviu iniţial sau plan de tratament, iar 
supervizarea promisă se reducea la trei sau patru propoziţii la finalul şedinţelor de terapie plătite 
de pacient. Pacientul câştiga uneori şi 1 000 de dolari pe săptămână pentru mentorul său şi primea 
un stipendiu de 150 de dolari pe săptămână. Din fericire, pacientul era o persoană atât de 
inteligentă, afectuoasă şi plină de intuiţie şi avea atâta prezenţă de spirit şi integritate, încât, chiar 
fără pregătire, probabil că le făcuse pacienţilor săi mult mai mult bine decât mentorul său. Cu 
toate acestea, tocmai pentru că avea o asemenea integritate, se simţea foarte vinovat. Şi-a mai dat 
seama că se strecurase într-o carieră pentru care nu avea nicio formă de acreditare, că depindea 
în totalitate de terapeutul său pentru recomandarea pacienţilor şi că nu ar fî avut nicio formă de 
a se întreţine financiar fără el. Acest lucru îl făcea să se teamă să-l contrazică sau să nu fie de acord 
cu cerinţele sale. 

Totuşi, într-un final, a început să fie din ce în ce mai furios la ideea că era exploatat; i-a 
adresat mentorului său cererea de a-i mări stipendiul, însoţindu-şi revendicarea cu o ameninţare 
voalată cu demisia. 

— Nu mă ameninţa, a răspuns terapeutul. Dacă-mi faci orice fel de probleme, o să te dau în 
judecată pentru practică ilegală. 

Pacientul a devenit confuz, furios, depresiv şi anxios; în acel moment s-a dus la alt terapeut. 
În cele din urmă, a fost în stare, cu multă greutate, să-şi părăsească fostul terapeut, dar a rămas 
cu un sentiment de sine zdruncinat şi cu o viaţă la fel de zdruncinată. Nu şi-a mai putut recupera 
cariera iniţială şi a simţit că nu putea să aibă conştiinţa împăcată dacă ar fi continuat să facă 
terapie. Din fericire, a găsit un alt terapeut care chiar i-afost un tată bun şi a putut astfel depăşi 
lucrurile care-1 afectaseră în cei şase ani cu fostul terapeut. 

Terapeutul din acest caz a avut un acting out al sentimentelor sale de omniscienţă narcisică, 
apărându-se totodată contra complexului oedipian în formă negativă. În plan conştient, simţea că 
îl ajuta pe bună dreptate pe acest pacient, luându-l sub aripa sa şi oferindu-i o nouă ocupaţie. A 
simţit că pacientul era foarte potrivit să fie terapeut şi că ar fi fost terapeutic pentru el să trăiască 
sentimentul de a-i ajuta pe alţii. Într-o anumită măsură chiar era. Totuşi, inconştient, terapeutul 
îl transforma pe pacient în propria extensie narcisică, modelându-l după propria sa imagine, Iară 
să ţină cont de ce-şi dorea şi el. Îl şi dispreţuia inconştient pe pacient, pentru că era homosexual şi 
îşi respingea propria homosexualitate latentă, exploatându-i nevoia de a avea un tată bun care să-
l accepte ca bărbat. Purtându-se astfel dispreţuitor faţă de pacient, îşi nega propriile nevoi 
homosexuale, proiectându-le asupra pacientului şi denigrându-le; prin urmare, propria sa ură de 
sine era îndreptată către exterior, către pacient. 

Din nefericire, trăsăturile de caracter narcisice, sadice şi psihopate ale terapeutului erau 
atât de egosintonice, încât nicio supervizare şi nicio analiză de formare nu putuseră să-l facă să le 
conştientizeze.”[11] 

 

Luna plina care se împlinește pe 6 septembrie atrage atenția asupra unei crize de identitate. 

Schema aceasta legată de administrarea unor bunuri personale primește acum o comandă ciudată. 

Oamenii consideră acum că poate ar trebui să fie mult mai rezervați, să nu-și mai împărtășească 

impresiile celorlalți, să nu mai fie atât de deschiși, adică să fie puțin mai zgârciți cu ceea ce oferă. Se 

întâmplă lucrul acesta după ce Soarele, în ziua anterioară, a definitivat opoziția cu Neptun și a 

subliniat faptul că momentul acesta de dramă susținut de axa Fecioară-Pești se adresează cu precădere 

unor necesități sociale. Acum, individul, vrea să schimbe ordinea și în loc să-și rezolve o problemă 
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de atitudine, ajunge în criză. Este adevărat, contextul zilei de 6 septembrie este generos prin faptul că 

Jupiter trimite un unghi foarte bun către Axa Dragonului subliniind faptul că tratativele care sunt 

acum în plină desfășurare ar putea primi un răspuns foarte bun. Acest răspuns foarte bun vine, nu ca 

un impuls de dreptate, ci ca o necesitate personală. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Jupiter nu 

poate media tendința Nodurilor, însă opoziția sa cu Uranus poate fi mediată de Capul Dragonului și 

de planete de pe zodia Leu. În felul acesta, orice schimbare a viziunii de ansamblu într-o viziune 

subiectivă nu poate fi de bun augur, nu poate duce la profunzime, ci, dimpotrivă, la lipsa de 

profunzime, la 

irascibilitate, la atracția 

către criticismul 

exagerat sau către criza. 

Nevoia de a ne impune 

punctul de vedere este 

acum descrisă prin 

termenii bombastici, cei 

care evită slăbiciunile, 

care evită chiar și 

spiritul practic și care ar 

putea atât în momentul 

acesta cât și în zilele 

următoare, să facă 

trimitere la soluții care 

nu pot fi puse în 

aplicare. Spiritul acesta 

justițiar care este lezat 

de mult timp, prin opoziția lui Jupiter cu Uranus, arată că se încalcă un drept, dar, ca o compensație, 

individului i se oferă altceva, pentru a nu considera că pierde ceva important ori că este dezavantajat 

de o situație socială la care a luat parte.   

Ca o compensație, adică situație care se aplică în cazul oamenilor care sunt conștienți de 

importanța acestor situații sociale, apare nevoia de curățenie, atât cea fizică, dar și cea spirituală, atât 

cea morală, dar și cea relațională. Prin această curățenie se poate vorbi despre o transformare însă nu 

acum, ci în decada următoare, atunci când lucrurile vor fi mai clare, când schemele vor fi mai corect 

prezentate ori când momentele favorabile de acum vor fi așezate pe treapta următoare. Acum însă 

trăim cu implicare o formă de revoltă și credem cu tărie că această formă de revoltă nu este altceva 

decât o dovadă de putere, un semn că în sfârșit ne este permis să ne facem dreptate. Contextul Social 

nu permite însă așa ceva, iar cine crede că episodul care se consumă acum reprezintă o dovadă de 

progres și de putere se înșală. Ceea ce se întâmplă cu adevărat în momentul acesta accentuează o 

durere, ridică un semn de întrebare față de necesitatea unui faliment, aduce mai aproape de împlinirea 

definitivă a unui refuz. 

Schema aceasta a zilei de 6 septembrie aduce, urmărind contextul decadei și al lunii 

septembrie, evidențierea unui element care speculează fragilitatea grupului, degringolada de acum 

pentru a obține un avantaj personal. Dacă acest avantaj personal nu vine de la sine atunci inventează 

căi de atac, pune tot felul de întrebări, creează întreruperi artificiale și are puterea prin toată această 

schemă să transforme demersuri simple în frustrări. Se întâmplă lucrul acesta pentru că, spre finalul 

zilei, Luna va trebui să treacă prin careul cu Saturn și orice formă de transformare este frânată de un 

factor greu de văzut. Apar detalii, elemente lipsite de valoare sau de perspectivă care strigă acum 

foarte tare și care își duc la îndeplinire anumite impulsuri, care se fac remarcate, care-și împlinesc 

rolul, adică frânează definitivarea unui demers bun. Prin conținutul pe care îl au, aceste puncte de 

zgomot par foarte complexe, dar, în realitate, scopul lor nu este altul decât să frâneze un demers social 

bun. O persoană atentă la ceea ce trăiește nu va permite așa ceva. 

 
„Bridget (Birgitta) din Suedia (1303-1373), 
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Fondatoare şi vizionară, ocrotitoare a Suediei, a fost fiica lui Berger, bogatul guvernator din 
Upland si s-a căsătorit cu Ulf Gudmarrson la vârsta de 14 ani. Mulţi ani a fost castelană pe 
domeniile acestuia, mamă a opt copii, între care Sfânta Ecaterina a Suediei în 1335 este chemată 
la curte ca primă doamnă de onoare a reginei Blanche de Namur, soţia regelui Magnus al II-lea. 
De acum începe sa aibă revelaţii supranaturale. Regele si regina o respectau, însă nu-si schimbă 
modul de viată, iar curtezanii încep să o bârfească Bridget. Face câteva pelerinaje unul la racla 
Sfântului Olaf din Trondheim (Norvegia), altul la Santiago de Compostela (Spania), împreună cu 
soțul ei Acesta moare curând după aceea la mănăstirea cisterciană de la Alvastra, unde Bridget îşi 
va face penitenţa între 1343 si 1346.  

Revenindu-și după moartea soţului ei si având mai clar în minte ce are de făcut, întemeiază 
o dublă mânăstire, în 1346, la Vadstena (pe Lacul Vattem) pentru 60 de maici si 25 de călugăn, 
care ocupau spatii diferite, însă împărțeau biserica. În ce priveşte treburile laice, maica superioară 
avea autoritatea supremă, însă în cele spirituale, ultimul cuvânt era al călugărilor. Tot venitul 
suplimentar era dat săracilor, clădirile luxoase erau interzise, însă toţi membru mănăstirii puteau 
deţine pentru studiu câte cărti. În 1349 Bridget merge la Roma spre a obţine aprobarea pentru 
Ordinul ei, ca şi indulgenţa jubiliară pentru 1350. Nu s-a mai întors niciodată în Suedia, ci si-a 
petrecut restul vieţii în Italia sau în diferite pelerinaje, inclusiv în Ţara Sfântă. Sobrietatea vietii 
sale si devotamentul cu care vizita raclele si-i slujea pe pelerini, săraci si bolnavi, erau 
impresionante. Între timp a continuat să aibă viziuni, unele erau despre Patimile lui Hristos, altele 
- profeţii sumbre şi ameninţătoare - priveau evenimente politice si religioase ale vremii. A încercat 
să-l convingă pe Magnus să nu întreprindă o aşa-zisă cruciadă împotriva păgânilor din Estonia si 
Letonia. La fel ca alţi vizionari, şi ea l-a avertizat pe Papa Clement al VI-lea să se întoarcă la Roma 
de la Avignon si să facă pace între Franţa si Anglia în scrierile sale răzbat ameninţări cu pedepse 
pentru persistența în greşeală. 

Din păcate, experienţele sale nu ne sunt cunoscute decât din ediţiile publicate de duhovnicii 
ei. Pentru aceasta a fost necesară munca a mai mulţi editori, notarea si, uneori, interpretarea 
mesajelor Sensibilitatea sa era, la rândul ei, omenească si deci supusă greşelilor Nu a fost 
canonizată pentru revelaţii, ci pentru virtutea sa. 

Ordinul înfiinţat de ea a fost aprobat de Sfântul Scaun. Odinioară acesta număra 70 de 
locaşuri, azi însă nu mai sunt decât 12 mănăstiri de călugărite bridgetine în toată lumea. Una 
dintre ele, cea de la South Brent (Devon), are o continuitate neîntreruptă cu abatia Syon, din 
Isleworth, întemeiată  de regele Henric al V-lea. Călugării bridgetim, în pofida unei încercări de 
revigorare a unui englez dm secolul al XX-lea, nu mai există.”[3] 

 

Medierea pe care Luna neagră o va face Axei Dragonului în momentul de 7 septembrie ne va 

vorbi despre o presiune socială. Este foarte posibil ca în momentul acesta să ne dăm seama că am 

parcurs o perioadă destul de frământată, una care nu a debutat recent, ci a fost activă în forma aceasta 

cam o mare parte din vara anului 2017. Acum, împlinirea gradului perfect dintre Luna neagră și Axa 

Dragonului se transformă mai mult într-un moment de conștientizare. Realizăm care sunt elementele 

pe care le-am pierdut, cum se conturează traseele viitoare și cât de periculoase au fost compromisurile 

ultimelor luni. 

Desigur, schema aceasta ridică o problemă de înțelegere, una care face trimitere și la o 

comunicare deficitară pe care am abordat-o în lunile anterioare, în acel crescendo al presiunii sociale, 

ca pe un element foarte bun. La momentul acela am considerat că investim, dar acum privim reacțiile 

trecute ca pe unele dominate de dorința de perfecțiune. Pentru că este vorba de Luna neagră, 

perfecțiunea nu poate avea decât un chip înșelător, nu poate fi adevărată, deci nu trebuie să fie luată 

în considerare așa cum se prezintă. 

Fundalul împlinirii acestui unghi este unul interesant. Prima jumătate a zilei este dominată de 

tranzitul Lunii prin zodia Pești, care aduce careu Lună-Lilith și conjuncție Lună-Chiron. Dacă în 

momentul acesta vorbim despre un crescendo care a activat în ultimele două luni și care își atinge 

acum punctul cel mai intens prin împlinirea trigonului dintre Capul Dragonului și Luna neagră, 

momentul acesta se încadrează într-un alt crescendo, acela care pornește de acum și care își va atinge 

punctul cel mai intens pe 3 octombrie, când Chiron și Luna neagră își vor definitiva careul pe care-l 

formează încă de pe acum. Problematica aceasta a destinului și a alegerilor majore trebuie să aibă 

drept țintă un confort personal. Se întâmplă lucrul acesta pentru că peste o lună vom afla ca alegerile 
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care nu au avut drept țintă un confort personal, nu au fost indiferente față de această dimensiune 

personală, ci s-a urmărit, tot intenționat, distrugerea confortului. 

În momentul acesta suntem în continuare cuprinși de laurii gloriei, visăm în continuare la o 

realizare pe care să o atingem foarte ușor, avem aspirații foarte înalte deși nimic din ceea ce se 

întâmplă în realitate nu ne încurajează în sensul acesta. Vom vedea, începând cu ultima zi a acestei 

decade, când Mercur va intra pe zodia Fecioară, că lucrurile pot fi și altfel. Până atunci, suntem într-

o ceață deasă, și încercăm, prin relațiile confuze pe care le experimentăm acum, să salvăm ceea ce se 

mai poate salva. Indicat ar fi ca un om implicat în aceste evenimente sociale să fie atent la nerăbdare. 

Dacă nu-și conturează nerăbdarea va avea un start prost și orice moment de nesiguranță devine brusc 

o slăbiciune în ochii celorlalți, un element rău care îi vor afecta imaginea socială puțin câte puțin până 

la începutul lui octombrie. 

Trigonul acesta pe care  Luna îl face cu Capul Dragonului și care ar trebui să reprezinte o 

mediere a tendinței Nodurilor față de Coada Dragonului, aduce un moment de eficiență suprapus 

peste o ipostază socială în care un individ cu mare vază, cu mare trecere, o persoană foarte cunoscută 

profită de capacitatea scăzută de concentrare a celorlalți. Fapta sa va părea soluție, mediere prin care 

o problemă de fond se rezolvă, chiar dacă în condiții dificile. În realitate, însă este vorba despre un 

mare compromis, despre evenimente rele de culise, pentru că nu degeaba imediat ce se definitivează 

acest unghi între Luna neagră și Capul Dragonului apare un careu între Lună și Junon. Doar pentru 

un astrolog fără viziune, aceste două elemente nu au nicio legătură pentru că Luna neagră și Axa 

Dragonului se referă la o dimensiune mult mai mare, în timp ce careul Lună-Junon se referă la o zonă 

personală. Nu putem judeca contextul zilei de 7 septembrie fără să plecăm de la această bază, de la 

faptul că între elementele sociale și cele personale există o conexiune directă, cea pe care Luna neagră 

dorește să o transforme prin înșelăciune, să-i schimbe vectorul, să o prezinte altfel, să o denatureze. 

Asta înseamnă că acest careu între Lună și Junon nu ne vorbește doar despre culoare ochilor, despre 

conflictul din sufragerie, ci despre o informație genetică, cea care are impact și personal, dar și 

colectiv, despre lupte între nivele sociale, între categorii sociale prin exponenții lor, despre impulsul 

de a face ceva, de a reacționa într-un anumit fel, ca semn de educație din familie ori trăsătură specifică 

unui grup și care tulbură apele pe zona publică. 

 
„În zilele fervorii misionare, un tânăr preot entuziast a străbătut jumătate din glob în zelul 

său de a duce Cuvântul Domnului la triburile păgâne de vânători de oameni din întunecatul 
Borneo. Neavând aproape nimic mai mult decât Biblia de sub braţ şi provizii sărăcăcioase în bagaj, 
credinţa sa îi alimenta curajul pentru a face faţă provocărilor de a vâsli în susul râurilor 
impetuoase, a merge anevoie în jurul vâltorilor clocotitoare şi a lupta cu aproape impenetrabila 
junglă. În cele din urmă şi-a atins destinaţia călătoriei: un trib pierdut de canibali care nu văzuse 
niciodată un om alb. 

Când s-a apropiat de sat, 200 de războinici fioroşi au sărit din junglă şi l-au înconjurat. 
Şi-au ridicat suliţele, le-au tras înapoi peste umăr şi au ţintit două sute de vârfuri cu ţepi 

către inima lui. El era neînarmat, lipsit de putere şi într-o situaţie disperată. Neştiind ce să facă, a 
strigat: 

— O, Doamne, simt la mare ananghie! 
Din ceruri, o voce i-a răspuns bunului misionar: 
— Nu eşti la ananghie. Uită-te jos la picioarele tale. E o piatră. Ridică piatra şi loveşte-l pe 

şeful de trib până îl omori. 
Şeful de trib nu era greu de identificat. Era unul care purta pe cap o bandă cu penaj elaborat 

şi avea un toiag cu un craniu uman în vârf. Misionarul a ridicat piatra, s-a îndreptat spre şeful de 
trib, l-a trântit la pământ cu prima lovitură şi a continuat să dea în el până l-a omorât. La început, 
războinicii au păşit înapoi cu frică şi neîncredere. Trupul şefului de trib zăcea fără viaţă la 
picioarele acestui intrus cu faţa palidă. Când misionarul a lăsat liniştit să cadă piatra şi a înălţat 
capul, s-a văzut din nou încercuit de cei 200 de războinici purtători de suliţe. Ferocitatea creştea 
pe feţele lor. Cele 200 de vârfuri cu ţepi care erau gata să fie lansate spre inima lui tremurau de 
furie. 

Din nou o voce a pogorât din ceruri: 
— ACUM eşti la mare ananghie!”[4] 
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Pe 8 septembrie vor exista momente de relaxare, de destindere, de izolare față de aceste 

probleme sociale care parcă au scăpat de sub control. Momentul de acum, când Luna, în special în a 

doua parte a zilei, va trece prin trigonul cu Venus din Leu și prin careul cu Pluton, susține în mare 

parte schema aceasta. Apar astfel alte două componente ce trebuie neapărat adăugate la cele pe care 

le-am prezentat în analiza zilei de 7 septembrie. Încercăm acum să ne explicăm capacitatea scăzută 

de concentrare prin intensificarea emoțiilor, prin nevoia de distracție, de deconectare sau de petrecere 

pentru a compensa presiunea pe care comunitatea socială o pune pe individ. Indiferent că aleg varianta 

plăcută sau cea neplăcută, indiferent că momentul zilei de 8 septembrie se referă la realizări sau la 

eșecuri, trecem acum prin mari îndoieli ca și cum tot ceea ce ne aducem aminte despre conversații 

sau despre recomandări este de proastă factură, nu ne încurajează către o evoluție curată, către o 

transformare frumoasă, nu ne ajută să cultivăm un sentiment frumos și nici o experiență constructivă. 

Avem nevoie prin ceea ce se consumă pe 8 septembrie să renaștem ca pasărea Phoenix, să descoperim, 

prin eforturi proprii, în ce constă reușita socială, pentru ca eșecul la care ne gândim acum să nu 

întârzie. 

Pentru mulți, momentul acesta ar putea fi privit ca o nevoie de desprindere de toată această 

degringoladă cu scopul de a face o analiză, de a căuta care sunt cele mai bune metode pe care să le 

folosim și să obținem un efect foarte rapid cu un efort minim. Vom vedea însă că lucrurile acestea nu 

merg după cum ne gândim în ziua de 8 septembrie, cuvântul nu este atât de important cât de 

importantă este starea. Dacă în momentul acesta conștientizăm că puterea ne scade, se întâmplă pentru 

că aceasta este comanda pe care o dăm, nu prin cuvânt, nu prin termen, nu prin explicațiile pe care ne 

grăbim să le oferim celorlalți, ci prin crezul personal, prin convingerea de care nu ne putem separa. 

Mulți vor avea impresia că acum au ocazia să-și folosească puterea personală într-un scop 

constructiv, adică descoperă că prin credință ar putea să mute munții din loc, să inverseze sensul 

evenimentelor și ceea ce până acum era inutil, nu avea sorți de izbândă, să devină dintr-odată o 

experiență foarte bună sau o realizare foarte importantă. Avem puterea să facem lucrul acesta, să 

înclinăm balanța valorilor, să impunem propriului destin un sens pozitiv doar dacă alegem să 

consumăm de la noi, nu de la alții, așa cum ne îndeamnă acum Luna neagră care activează acum și 

va mai activa mult timp într-o relație pozitivă cu Axa Dragonului. Luna din Berbec ne încurajează să 

acționăm prin viteză, rapid, să dovedim spirit practic, dar, atunci când ne întâlnim cu noțiuni profunde, 

cu idei îndrăznețe, să-l recunoaștem, să ne oprim din toată această agitație căreia vrem să-i dăm o 

finalitate practică, pentru a contempla. Momentul acesta poate deveni unul de victorie dacă, pentru 

că Luna neagră mediază tendința Nodurilor cu Coada Dragonului, avem experiență în sensul acesta. 

Dacă ne întâlnim pentru prima dată cu dorința de a transforma o problemă într-o virtute, vom vedea 

că nu e deloc ușor. Va fi însă importantă experiența, faptul că am încercat, că am îndrăznit, că am fost 

interesați de ceea ce înseamnă puterea personală și am urmărit să obținem o reușită chiar dacă nu ne-

am împlinit această dorință. Așa cum în momentul acesta victoria depinde de experiențele anterioare 

la fel, pe viitor, reușitele de mai târziu vor depinde de suma acestor experiențe. De aceea este 

important să fim serioși, să avem o atitudine adecvată față de propriile probleme și să nu ne încălcăm 

un cod al moralității, nu unul abstract sau care se referă la valorile celorlalți, ci acela personal în care 

am crezut până acum. Cel care se va speria puțin sau care nu se va speria deloc, va avea și puterea să 

conștientizeze care au fost pașii pe care i-a făcut până acum, adică nu-și va mai consuma energia 

îngrijorându-se pentru ziua de mâine pe motiv că nu este la fel de eficient ca un expert în domeniu, 

deși el este începător, și se va mulțumi cu ceea ce poate să facă și se și vede. 

 
„INTOLERANŢA LA GLUTEN 

Glutenul este proteina din faina de grâu, care în fabricarea pâinii, constituie trama elastică, 
aceea care conţine bulele de gaz carbonic şi a căror coagulare prin căldură fixează textura 
miezului. Dacă am intoleranţă la gluten, trebuie să mă întreb dacă am impresia că mă simt 
strâmtorat, că ceilalţi îmi stau tot timpul în cale, îmi ocupă spaţiul vital, mai ales prietenii mei. Nu 
mai pot să respir normal, atâta lume este în jurul meu. Trăiesc o dualitate, deoarece îmi plac 
oamenii, mai ales pentru că mă suportă, mă susţin şi mă protejează. Uneori am senzaţia că cei din 
jurul meu vor să îmi schimbe viaţa sau chiar să o conducă. Mă simt prizonier în mine însumi şi, 
prin urmare şi al celorlalţi. Aş vrea să las totul baltă, să îi resping, departe de mine. Oare ce vreau 
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să îmi ascund? Sunt foarte sensibil şi mă las uşor invadat. Recunosc că mi-am atins limitele. Totuşi, 
trebuie să învăţ să îmi găsesc locul, să îmi ofer spaţiu vital.  Accept să recunosc care sunt nevoile 
mele adevărate şi să le afirm faţă de toţi cei din jurul meu. Îmi pot afirma individualitatea şi mă 
pot poziţiona respectându-i pe ceilalţi Aleg să trăiesc momente de singurătate, pentru a reintra în 
contact cu universul meu interior. Sunt conştient că aici voi găsi toate răspunsurile. Sentimentul 
meu de libertate va creşte de fiecare dată când îmi ascult vocea interioară, care îmi cunoaşte 
adevăratele nevoi şi găsec mijloacele pentru a le împlini cu însumi”.[5] 

 

9 septembrie este o zi de curaj. Acum se împlinește trigonul dintre Soare și Pluton ca un 

preambul față de intrarea lui Mercur pe zodia Fecioară, acolo unde această planetă se simte foarte 

bine pentru că este în domiciliu. Acum conștientizăm un pericol, deși nu pe propria piele, ci mai 

curând suntem informați referitor la un eveniment trist pe care urmează să-l parcurgem. De altfel, 

trigon acesta pe care Soarele îl împlinește cu Pluton se referă la patrimoniu, dar nu la cel dat de 

obiecte, de bani sau alte bunuri, ci la cel susținut de capitalul de imagine. Până acum am văzut că 

acest capital de imagine a avut de suferit și din cauza Lunii negre care a compromis maturitatea și 

experiența profesională, gândirea profundă și metoda de lucru, prin conjuncția cu Saturn, dar și a 

opoziției Soare-Neptun, cea care este de mult timp mediată de Pluton, iar asta înseamnă că în 

momentul de față înțelegem de ce în ultima vreme am primit responsabilități ciudate, de ce a trebuit 

să mergem pe o cale ocolitoare, de ce a trebuit să avem experiențe dificil de înțeles, apăsătoare sau 

încărcate de o mare tristețe. Avem nevoie să gustăm din amarul autentic pentru a vedea care este cel 

fals, care este gustul amar cu 

care un adversar prefăcut 

dorește să ne păcălească.   

O altă componentă a 

zilei de 9 septembrie face 

trimitere la o analiză a 

evenimentelor care s-au 

produs cu o lună în urmă. 

Este posibil ca acum să 

încercăm să ne explicăm 

toate lucrurile acestea pentru 

un optimism artificial. Luna 

din Berbec poate media acum 

tendința Nodurilor, dar poate 

arăta, prin curaj și nevoia de 

a impresiona, calități artistice 

remarcabile, fie că este vorba 

despre un nou mod de a 

rezolva o problemă, o nouă 

metodă, fie că înfruntă cu 

curaj un adversar, pentru că 

degeaba Luna trece prin 

opoziția cu Jupiter, fie că 

dovedind un spirit 

întreprinzător, ori dorința de 

a cuceri lumea. 

Există o emoție pe care încercăm să analizăm corect pentru a depăși o constrângere, dar nu se 

știe dacă reușim pentru că grijile pe care le-am avut în ultima perioadă își spun cuvântul. Există însă 

și oameni curajoși care nu se lasă încurcați de poveștile triste ale celorlalți, de dramele existențiale 

pentru că văd, încă de la începutul istorisirii, cât de multe ajustări fac pe firul real al întâmplărilor. Cu 

alte cuvinte, 9 septembrie poate deveni și ziua poveștilor pescărești, ziua în care realitatea este ușor 

deformată pentru a susține o imagine. Dacă Pluton nu ar fi fost acum implicat în această mediere a 

opoziției dintre Soare și Neptun, conotațiile acestui trigon nu s-ar fi răspândit și asupra patrimoniului 
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material și nu ar fi fost atât de multă presiune pe conștiința cetățeanului modern. Acest cetățean 

modern, obsedat de confort, de lux și de plăcere, renunță foarte ușor la spiritul pătrunzător pentru a 

se simți bine, pentru a nu face nimic, pentru că “a nu face nimic de plăcere” este un ideal modern. 

Un alt element important de consemnat în spațiul zilei de 9 septembrie este cel legat de uitare. 

Atât timp cât Luna se va afla în zodia Berbec va lansa oamenilor impulsul de a fi foarte atenți pe un 

singur procedeu, poate mult prea atenți în detrimentul unor activități care vor fi complet ignorate și 

cărora nu le este necesară prea multă atenție, ci doar foarte puțin. Pierzând din vedere lucrul acesta 

se accentuează o dramă personală care va fi regăsită în decada următoare într-o zonă a creației, a unui 

talent personal, în acel sector pe care individul va miza foarte mult pentru a-și susține imaginea pe 

care o conștientizează foarte mult acum. Este adevărat, toate aceste impulsuri complexe pot duce la 

depășirea unui obstacol, pot face în așa fel încât viața să pară frumoasă, chiar dacă gafele de-acum ar 

putea fi monumentale. Spre seară, Luna va intra pe zodia Taur și vom deveni mai conștienți la nevoi. 

Apoi, când Mercur își va încheia tranzitul său pe ultimul grad din zodia Leu, vom înceta în a mai fi 

actori în propria viață și ne vom trezi la realitate. Intrarea Lunii pe zodia Taur constituie prima etapă 

din această trezire bruscă la realitate ce se consumă pe finalul acestei decade. 

 
„Poeni, satul blestemat de lupi... 
 
Satul Poeni de la poalele Munţilor Poiana Rusca ascunde nişte întâmplări care ar face cinste 

oricărui roman de groază marca Stephen King. Cazul cuprinde o serie de atacuri ale lupilor 
îndreptate asupra mai multor săteni. O femeie, Maria Sârbu, a fost chiar omorâtă şi devorată de 
ceea ce, la prima vedere, părea un lup. Însă toţi zoologii afirmă că, de obicei, lupii nu atacă oamenii 
decât dacă sunt turbaţi, ceea ce în povestea de faţă este puţin probabil. Totodată, în nicio 
circumstanţă lupii nu devin mâncători de oameni, fenomen care se întâlneşte doar în cazul tigrilor, 
leilor şi leoparzilor. Misterul de la Poeni se adânceşte şi mai mult dacă luăm în calcul faptul că în 
zona respectivă nu mai existau lupi de peste o sută de ani.  

Bătrânii satului sunt de părere că făptaşul nu a putut fi în ruptul capului un lup obişnuit, ci 
că animalul care a atacat oamenii din Poeni a fost un lup necurat, un strigon, cum se spune în 
aceste părţi strigoiului. Cei care au scăpat povestesc că fiara din altă lume arata precum un câine 
mare, negru cu blană zburlită, care nu lasa urmă pe zăpadă sau prin praf atungi când fuge, ca şi 
cum ar fi plutit. De asemnea, poveştile spun că arătarea dispărea instantaneu dacă oamenii 
apucau să-şi facă semnul crucii sau să roasteasca o rugăciune. Drac sau suflet neadormit de 
strigoi, nu se ştie exact ce a atacat satul Poeni. Oamenii sunt de părere că povestea neamului 
muşcat de fiară necurată începe acum peste două sute de ani, când cineva din familia respectivă 
ar fi omorât un alt sătean pentru a-i fură o armă foarte valoroasă. Cel ucis era unicul fiu al unei 
bătrâne care în ziua înmormântării ar fi aruncat în cimitir un greu blestem asupra neamului 
ucigaşului fiului său.” [13] 

 

Ultima zi a acestei decade ne vorbește despre complicitatea percepției. Mercur va trece în 

dimineața acestei zile din zodia Leu în zodia Fecioară, din semnul căderii sale, în semnul domiciliului. 

Este adevărat, poziția lui Mercur pe zodia Fecioară nu este cel mai bun domiciliu al său. Mult mai 

rafinat și mai flexibil este domiciliul de pe zodia Gemeni. Aici însă Mercur se simte în elementul său 

pentru că are mobilitate în ordine, mobilitate în precizie, mobilitate în a acumula, în timp ce pe 

Gemenii această mobilitate nu are componenta aceasta riguroasă. De altfel, nici nu ne interesează în 

momentul acesta care este comparația dintre cele două domicilii. Acum ne avantajează mult această 

poziție și, practic, este exact ceea ce ne trebuie. În consecință, trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară 

vine spre noi cu propunerea de prelevare. Această desprindere de vechi, de convențional, reprezintă 

un suflu nou. Iată, așadar, prima inversiune, prima ciudățenie, primul lucru care ne dă bătăi de cap 

prin faptul că devine dintr-o dată foarte bun. Lăsăm în urmă poziția lui Mercur pe zodia Leu, care 

înseamnă consum personal pentru satisfacție și distracție, și considerăm că este mult mai bine să ne 

respectăm programul de lucru, efortul pe care-l facem la serviciu, orele suplimentare, sarcinile 

îndrăznețe, poate chiar acela de a fi disciplinați cu lucrurile din casă, cu ceilalți membri ai familiei 

sau cu desfășurătorul unei zile. 
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Apoi, această poziție a lui Mercur pe zodia Fecioară va face casă bună cu Luna de pe zodia 

Taur, deși în mod concret cele două planete nu se află într-un unghi major. Există o compatibilitate 

de semn, adică o legătură între zodiile Fecioară, gazda planetei Mercur, și zodia Taur, gazda Lunii. 

Asta înseamnă că momentul acesta ne încurajează să acceptăm un schimb. Nu se știe dacă schimbul 

acesta este eficient sau dacă ne avantajează, nu știm dacă el este abordat cu atenția cuvenită sau cu 

înțelepciunea care trebuie abordat în momentul acesta. În mod sigur, va menține gradul de satisfacție 

pe care în zilele anterioare l-am avut prin alte preocupări, prin distracție, prin relaxare sau chiar lene. 

O altă componentă a zilei de 10 septembrie este cea legată de viziunea asupra relațiilor pe care 

le avem în momentul acesta. Junon, abia intrată pe zodia Capricorn va avea de împlinit acum unu 

trigon cu Marte din Fecioară. Din nou această componentă a zodiei Fecioară începe să se contureze 

și să scadă în intensitate valorile pe care le-am promovat până acum și care au venit din zodia Leu. 

Asta înseamnă că dorința de a impresiona devine acum detașare sau efort creativ sau relații construite 

pe baza unui angajament, pe baza unui schimb, a unui act, printr-o înțelegere care presupune efort 

comun, a lucra la un proiect comun. 

Există și o altă problemă care ar putea să vină din poziționarea lui Mercur pe zodia Fecioară 

care trimite acum raze pozitive către Junon din Capricorn. Defectele personale se văd mult mai bine. 

Erorile de gândire, de înțelegere sunt scoase în evidență și, de asemenea, este mult mai vizibilă și 

comoditatea. Apoi, dacă luăm în calcul și faptul că Luna din zodia Taur participă la toată această 

dispunere construind o piramidă de pământ, înțelegem că zona aceasta a progresului, sensibilitatea și 

viziunea ridică o problemă de eficiență. Vom avea clar senzația cum că dacă nu am cucerit ceva, în 

gândirea celuilalt, în zona lui preferată, în intimitatea sa, înseamnă că nu suntem buni de nimic sau 

nu suntem buni pe direcția pe care vrem să obținem un succes. Asta înseamnă efort creativ, în modul 

acesta se poate vorbi despre o mare cucerire. 

Indiferent cât de complicată este ecuația astrală zilei de 10 septembrie, faptul că sintezele 

pentru acțiune fac trimitere la mijlocul lunii februarie, despre care știm că a fost dominată de intrarea 

Lunii negre pe zodia Săgetător, postură din care acum ne pune la încercare destinul, aspirațiile, 

înțelegerea propriilor greșeli ascunse în trecut sau printre faptele celorlalți, ne îndeamnă să avem 

încredere că binele va învinge, corectitudinea va fi apreciată, sănătatea nu va fi afectată de detașare 

și nici de rezervă, ci va fi protejată de noile preocupări. Este un mare beneficiu pentru noi trecerea lui 

Mercur pe zodia Fecioară, la fel cum va fi un mare beneficiu, în ultima zi a decade următoare, trecerea 

planetei Venus pe zodia Fecioară, ceea ce aduce eliberarea de o mare presiune, evadarea dintr-un 

segment care a devenit brusc foarte vulnerabil. Acest lucru se explică prin faptul că Luna neagră are 

o putere de influență mult mai mare asupra zodiei Leu decât ar putea avea asupra zodiei Fecioară, în 

special primul sector la care ne referim acum. Cu alte cuvinte, intrarea acestui grup de planete pe 

primul sector al zodiei Fecioară ne oferă răgazul necesar să ne tragem sufletul, să ne trezim la realitate, 

să vedem care au fost greșelile pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le mai facem de acum 

încolo. 

 
“Fondat în 1778, postul militar de la West Point de pc fluviul Hudson a căpâtat o imensă 

însemnătate strategică. Dacă britanicii ar fi reuşit să-l cucerească, bazându-se pe trădarea lui 
Arnold, drumul pc fluviu şi pe lac spre Canada le-ar fi fost deschis. Încercaseră încă de două ori să 
deschidă un coridor, dar strategia lor de tipul dezbinâ-şi-cucereştc eşuase. 

După război, West Point a căpătat alt rol, devenind, printr-o hotărâre a Congresului din 
1802, Academia Militară a Statelor Unite, cu zece cădeţi în anul întâi. Iniţial şcoala doar pentru 
artilerişti şi ingineri, Academia a avut în primii ani o existenţă precară. West Point s-a schimbat 
radical după ce, în 1817, în fruntea ei a fost numit maiorul Sylvanus Thaycr. 

Academia se întinde pe mai mult de 16 000 de acri şi oferă pregătire militară şi universitară 
pentru 4400 de cădeţi, în serii de patru ani. În clasele mici, între 12 şi 15 ani, cursanţii sunt pregătiţi 
în domenii umaniste şi sociale, precum şi în ştiinţe exacte, inginereşti şi militare. Candidaţii, cei 
mai mulţi dintre ei propuşi de către membri ai Senatului Statelor Unite şi ai Camerei 
Reprezentanţilor, trebuie sa aibă între şaptesprezece şi douăzeci şi doi de ani, să fie necăsătoriţi şi 
apţi din punct de vedere fizic; de asemenea, trebuie să corespundă criteriilor universitare de 
admitere. Din 1976 sunt admise şi femei. 
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Absolvenţii de la West Point s-au distins servin-du-şi patria în toate războaiele. Încă din 
1812. Printre numele cele mai cunoscute se numără generalii Robert E. Lee, Ulysses S. Grant, John 
J. Pershing, Douglas MacArthur şi Dwight D. Eisenhower. Doi cădeţi care şi-au câştigat faima în 
activităţi extramilitarc au fost scriitorul Edgar Allan Poe şi pictorul James McNeill Whistler.”[14] 

 

Așadar, prima decadă a lunii septembrie ne aduce în fața unor evenimente care pot fi foarte 

ușor acuzate sau etichetate ca fiind confuze. Curajul de a merge mai departe sau de a privi realitatea 

dură în față este pentru noi un test. Cine va reuși să treacă acest test, va putea să înțeleagă multe 

despre anul acesta pentru că sintezele pentru acțiune își extrag acum rădăcina din mijlocul lunii 

februarie, decadă când, știm, Luna neagră a trecut din zodia Scorpion în zodia Săgetător. Apoi, ceea 

ce ține de gând, emoție sau cunoaștere, sinteze care se referă la lucrul acesta, care fac trimitere la 

finalul lunii aprilie, când Marte a intrat pe zodia Gemeni, un domiciliu al lui Mercur, iar Capul 

Dragonului a trecut de pe zodia Fecioară pe zodia Leu, reprezintă un veritabil subiect de meditație, o 

încurajare către a ne redefini tristețile, pentru a înțelege care este greutatea cuvântului, pentru a vorbi 

corect și cu rost și care au fost greșelile pe care le-am făcut din cauza cărora am risipit timp sau curaj. 

Această decadă are o importanță foarte mare pentru a vedea care este modul de răspuns la marile 

probleme ale vieții. Cine fuge de aceste răspunsuri fuge de fapt de cunoaștere. 

 

Decada a II-a  (11 – 20 septembrie 2017) 
Tensiuni relaționale. Teribilism. Impuls spre vindecare 

nefinalizat. Este evitată o confruntare. 
 

DECADA NR. 26  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   25 1-10 septembrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 13 1-10  mai 

 

Discuții despre reușitele celorlalți. Lucrurile mici sunt exagerate. Oamenii sunt caracterizați 

prea ușor. Se depășește o frustrare. Control prin interacțiune. Prea multă îndrăzneală nu duce la 

nimic. Muncă inutilă. Soluțiile sunt bune doar pentru sănătate. Efortul social inspiră teamă. Există 

un risc și trebuie să ținem cont de el. O inhibiție ne încurcă treburile. Prea multă subiectivitate. 

Particularități complicate. Nemulțumirile personale se întâlnesc cu nemulțumirile celorlalți. 

Probleme cu religia sau credința. Viața lasă un gust amar. Grijile materiale îndeamnă spre izolare. 

Cerințele sociale sunt prea grele. Se ignoră consecințele faptelor. Comportamentul devine 

complicat. Extravaganță. Prea multă metodă enervează. Se pornește de la regulă și se ajunge la 

sfidarea iei. Se caută securitatea, dar se găsește extravaganța. Câștiguri vine prin muncă. Omul 

superior face dovada cunoștințelor sale. Creativitatea nu trebuie ignorata. Se înlocuiește inspirația 

cu metoda. O tentație tulbură o concluzie. Se pierde drumul. Prea multă visare. Dispoziție 

binevoitoare care ascunde o frică. Măsuri prea dure. Noroc. Poziție favorabilă pentru schimburi de 

experiență sau rezultate spectaculoase obținute din interacțiuni. Stăpânire de sine. Teamă de 

sancțiuni drastice. Personalitatea slabă arată boala sau lipsă de vitalitate. Balanța se înclină către 

blamare sau schimbarea motivațiilor. Personalitate este afectată. Desprindere de o problemă, dar 

atașarea de alta. Legile superioare nu sunt înțelese. Finalizare. Lipsă de tactică. Binele este la voia 

întâmplării. Problemele dominante au soluții de la sine. Criză. Cerințele celorlalți par foarte grele. 

Se caută o certitudine. Se acceptă condițiile celorlalți dacă sunt însoțite de un cadou. Sarcinile 

personale sunt supraevaluate. Evenimentele ne iau pe nepregătite. Năzuința. Atitudine critică. 

Norocul vine și printr-un compromis. Lipsă de loialitate. Forța vitală este afectată. Atitudine prea 

dură față de ceilalți. Se apelează la condiții exterioare pentru rezolvarea unei probleme interioare. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  466  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Jignire prea ușoara. Superficialitate. Competiție. Prea multe discuții în contradictoriu. Se spune un 

secret. Calitatea vieții poate fi schimbată prin dorință sau comunicare. Simplitate. Se atinge un 

moment de echilibru. Defectele sunt controlate. Se trece dincolo de aparențe. Oboseala este redusa 

la minimum. Interacțiunile sociale sunt favorabile. Intensitate frumoasă. Integritate. Se pune 

problema unui cadou. Independență. Dorința de a străluci. Egoism vizibil. Crizele de gelozie 

provoacă ilaritate. Nevoie de documentare. Rivalități ciudate. Ne întâlnim cu o vulgaritate. Se 

acumulează ceea ce nu este util. Capacitate de transformare. Fericirea este ciudată. Devotament. 

Vindecare. Tot ce este bun ni se pare enervant. Înclinație către consum suplimentar. Lipsă de 

control. Scad eficiența. Anumite persoane agreabile devin brusc nepopulare. Nu mai ținem cont de 

disciplina. O revoltă arată că problema este veche. Concentrare pe lucruri inutile. Se face apel la 

legislație, fără un rezultat bun. Preocupări sterile. Binele este provocat, nu atras. Se muncește prea 

mult. Se dorește depășirea unei limite, dar se inventează alta. Contrast scurt viitor. Oboseală. 

Împrejurările favorabile sunt greu de elucidat. Refuz. Teamă de a vorbi în public. Puterile scad. 

Tentație de a fura. Timpul este pierdut inutil. Lipsă de demnitate. Bunurile materiale sunt mult mai 

importante. Ceea ce este inferior devine interesant. 

 

A doua decadă a lunii septembrie ne va lăsa impresia unei evoluții, a unei schimbări sau ne 

va încuraja să credem că lucrurile pe care trebuie să le rezolvăm acum sunt mai simple sau mai ușor 

de înțeles. În privința sintezelor pe acțiune, acest lucru va fi mai clar sau mai ușor de observat, va fi 

mult mai accesibil pentru o categorie mult mai mare de oameni pentru că se face trimitere la 

experiențele decadei anterioare. Spre deosebire de același tip de sinteză abordat în decada anterioară, 

care ne încuraja să facem un efort de memorie, să ne aducem aminte care au fost acțiunile pe care le-

am săvârșit la mijlocul lunii februarie acum lucrurile ne vor fi mult mai clare. Apoi, sintezele pe 

înțelegere, emoție și cunoaștere au și ele o evoluție însă doar în raport cu ceea ce s-a consumat în 

decada anterioară, ca și cum în momentul de față trebuie să împlinim etapa următoare a ceea ce am 

gândit, simțit sau căutat în decada anterioară. Așa după cum se constată, mijlocul lunii septembrie, 

adică cea de-a doua decadă, reprezintă, în cele mai multe dintre situații, o continuare a ceea ce am 

parcurs în prima decadă a acestei luni. Asta înseamnă că impulsurile negative din decada anterioară 

vor trece și ele în etapa următoare transformându-se în tensiuni relaționale, în teribilism sau în alte 

impulsuri negative. Elementele pozitive ne duc spre vindecare sau spre o înțelegere mult mai corectă 

sau mai bună a vieții proprii. Toate acestea vor face parte, așa cum am văzut și în decada anterioară, 

dintr-o construcție mai mare, tocmai de aceea avem nevoie și acum să observăm care sunt legăturile 

subtile dintre ele. 

 

11 septembrie aduce parcurgerea ultimului segment al zodiei Taur de către Luna cea care 

transformă acest moment într-o experiență interesantă. În continuare, o parte din această zi va fi 

dominată de piramida de pământ care a fost activă și în ultima zi a decadei anterioare prin care 

oamenii au dorit să obțină un spor de imagine, un capital de imagine, să devină mult mai cunoscuții 

sau mai bogați prin ceea ce se spune despre ei. Acest ultim segment al zodiei Taur parcurs de Luna, 

aduce și împlinirea unui careu între Lună și Axa Dragonului, iar de aici am putea intra în posesia unei 

conștientizării care să facă ziua de 11 septembrie celebră. Dezamăgirile personale par să fie compuse 

tocmai pe seama imaginii pe care ne-o dorim atât de mult. Acesta este un paradox pentru că momentul 

în care vrem faimă, recunoaștere, să fim cunoscuți fără să avem resursele necesare, crezând că vom 

trăi mai bine, se transformă într-un moment de durere. Am vrea ca în momentul acesta să fim 

cunoscuți, dar să nu avem un schimb direct cu persoanele care ne recunosc, să nu ni se strige numele 

pe stradă, să nu simțim pe propria piele faima. În felul acesta se poate explica cum anume se va 

menține pe mai departe nevoia aceasta de celebritate și cum anume va parcurge individul drama în 

raport cu dorințele neîmplinite, cu frustrările care nu i-au permis să transforme această imagine 

socială într-un avantaj concret.   

Așa după cum se poate constata schema aceasta face trimitere la o poveste interesantă despre 

viață, despre dramele personale, despre ceea ce ar trebui să facem pentru ca lucrul acesta să nu mai 

fie atât de coroziv, să nu mai fie apăsător sau enervant. 
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Pe acest ultim segment de tranzit prin zodia Taur, Luna va avea de împlinit și un careu cu 

Venus, cea care se află acum foarte aproape de Capul Dragonului. Nemulțumirile acestea față de 

marile împliniri ale propriei vieți sunt traduse acum ca fiind neîmpliniri în dragoste, neputința de a 

găsi o persoană cu care să realizăm un schimb optim, frumos și simplu. Nu ar trebui să concretizăm 

observațiile acestea doar pe baza emoțiilor pentru că acest unghi dintre Lună și Venus este specific 

doar acestei zile, asta 

înseamnă că imediat ce 

Luna va intra pe zodia 

Gemeni, semn guvernat de 

Mercur aflat acum în zodia 

Fecioară, nu vom mai da 

vina pe emoții tulburatoare, 

pe ființe incapabile să ofere 

un feedback afectiv, pe 

trădători sau pe fățarnici, ci 

vom fi mult mai restrictiv 

ori ne vom mulțumi cu ceea 

ce avem. Dacă vom greși 

considerând că aceasta este 

o constantă a vieții, nu una 

a momentului, vom 

transforma relație negativă 

pe care Luna din Gemeni o 

are cu Mercur din Fecioară într-un conflict argumentat altfel și, prin noile argumente, să ducem mai 

departe o stare de tensiune. Asta este, însă, o opțiune personală. 

Legătura specială care există între zilele de 11 și de 12 septembrie prin intermediul Lunii 

poartă această amprentă a puterii pe care o are guvernatorul semnului tranzitat de Lună. Cu alte 

cuvinte, aceste careuri succesive împlinite în zile succesive nu sunt simple unghiuri, ci se pot foarte 

ușor transforma în argumente ale reușitei sau ale insuccesului, explicații referitoare la boli sau la 

sănătate, motivație în a aborda munca sau în a renunța la ea. Totul poartă această amprentă a evoluției, 

a progresului, totul ni se va părea un crescendo absolut logic. De altfel, ne va veni ușor să vedem 

lucrul acesta pentru că și vibrațiile sintetice aplicate acestei decade ne vorbesc tot despre o evoluție, 

tot despre un progres, iar momentul acesta al lunii care se întinde pe două zile, 11 și respectiv 12 

septembrie, este o componentă importantă care a contribuit la stabilirea acestor tipuri de sinteze și de 

corelație. 

O inhibiție ar putea acum să ne încurce planurile, să dea prea multă importanță subiectivității, 

adică să fim prea mândrii de ceea ce observăm, înțelegem sau gândim, deși ne lipsesc anumite 

informații sau deși suntem convinși că nu deținem adevărul. Soluțiile care se bazează pe aceste 

inhibiții ne tulbură conștiința, ne afectează imaginea socială și împlinesc marea dezamăgire a acestei 

decade: succesul pe care îl căutăm nu ne ajută să obținem liniștea privită ca o consecință firească a 

succesului. De la această frustrare se va trece foarte ușor la o îndrăzneală ciudată, iar această 

îndrăzneală va face în așa fel încât, tocmai pentru că există un impuls către a activa pe zona publică, 

eșecul personal să devină și eșecul celorlalți, adică dacă noi nu am obținut să nu obțină nimeni, dacă 

noi nu avem să nu aibă nimeni. 

 
CURCUBEUL 
Curcubeul este brâul cerului. El se coboară ca o panglică şi bea apă din iaz, mai ales atunci 

când. după ploaie, iazul e plin de apă si Soarele i-1 arătă, făcând să joace lumini pe faţa lui. 
Curcubeul e un sorb şi, când bea apă, soarbe atât de puternic, încât trage pe oricine s-ar afla lângă 
iaz. 

Dacă se-ntâmplă ca cineva să bea apă tocmai în clipa când bea apă şi curcubeu, atunci se 
face o lună fată şi o lună bâiat. Tot aşa păţesc şi acei care merg în coate şi-n genunchi, să bea apă 
din iazul în care s-a adăpat un curcubeu. 
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Când vezi pentru prima oară un curcubeu, trebuie să-i strigi: 
Curcubeu, curcubeu. 
Acel roșu e al meu: 
Acel verde e al tău 
Căci cel roșu este mai frumos și mai vesel și cine îi strigă așa, va fi vesel tot anul. 

Curcubeul, ca să bea apă, își alege o pietricică rotundă și turtită pe care o găurește ca să 
bea apă prin ea. Oamenii o caută și o strâng ca pe o piatră scumpă și o lasă moștenire din tată în 
fiu. E bună la descântat, la  făcut farmece, ca să dea mană vacilor.”[6] 

 

Trecerea Lunii pe zodia Gemeni ne aduce o schimbare de atitudine, dar ne aduce și o 

schimbare a problemelor. De această dată particularitățile problemelor sunt văzute mai clar și ele ni 

se par mult mai complicate. Resimțim o mare ușurință în a reacționa, dar asta ne aduce și consum 

suplimentar pentru că vom reacționa de foarte multe ori pentru că vedem mai clar diversitatea 

problemelor și considerăm că trebuie pentru fiecare dintre ele să avem ceva deoparte. Momentul zilei 

de 12 septembrie este încărcat de nemulțumire pentru că Luna împlinește acum doar unghiuri 

negative, adică doar careuri, cu Mercur, Marte și respectiv Neptun. Asta înseamnă că momentul 

acesta va fi definit de un careu în T pe semne mobile atipic cu Luna în calitate de focar. Practic, acest 

careu în T nu este împlinit perfect, dar el activează prin deplasarea Lunii, adică luna creează, în mod 

succesiv, prin cele două careuri împlinite față de planetele de pe axa Fecioară-Pești premisele unui 

conflict care nu se va transpune în evenimente, dar care va ocupa o mare parte din spectrul percepțiilor 

individuale. Din această cauză reacțiile oamenilor vor fi acum ciudate ca și cum cerințele sociale sunt 

din ce în ce mai grele, faptele lor sunt apreciate, nu primesc răspunsuri pozitive din jur și li se pare 

foarte greu să meargă mai departe într-un proiect în modul acesta. În realitate, Luna din Gemeni, prin 

această mobilitate, aduce în centrul atenției o problemă de orgoliu. Această problemă de orgoliu, 

tocmai pentru că este bine conștientizată, este și bine ascunsă și va lăsa să se vadă doar argumente pe 

niște situații mai vechi care nu au nicio legătură cu prezentul. În mod normal, această poziție ar trebui 

să ne ajute să vedem problema, dar s-o lăsăm acolo, să conștientizăm care sunt nemulțumirile 

celorlalți, dar să nu rezonăm cu ele, să nu vibrăm la unison cu aceste probleme ale celorlalți pentru 

că altfel ajungem să transformăm lucrurile pe care nu le înțelegem foarte bine în probleme de credință, 

de moralitate sau de respect. 

Cei care sunt mai sensibil din fire vor avea clar impresia că li se sugerează prea dur, direct sau 

brutal cum anume trebuie să reacționeze. Nu este cazul să privească lucrurile în modul acesta pentru 

că nu aceasta este esența zilei de 12 septembrie. Observația aceasta se bazează însă pe un blocaj care-

și are originea în prima zi a acestei decade și care arată că nu suntem de acord cu evoluția lucrurilor 

așa cum se prezintă ele în momentul acesta. Adică, nu suntem de acord cu reușitele celorlalți, cu ceea 

ce am primit în urma unor solicitări către un for superior, nu suntem mulțumiți nici cu cantitatea și 

nici cu calitatea a ceea ce deținem acum și, abordând o asemenea atitudine mentală, nu facem decât 

să sporim grijile față de materie sau față de moralitate, tensiunea față de ceea ce ni se pare acum ca 

fiind nefiresc sau puțin. 

Cel care este înclinat negativ, dar a ascuns foarte bine lucrul acesta, va declanșa acum un 

război împotriva celor pe care-i vede foarte slabi. În felul acesta, reușește să facă o combinație între 

impulsul către izolare și nevoia de a fi în centrul atenției, direcții care sunt, practic, incompatibile, 

provocând suferință în jur, amplificând îndoiala celor care nu sunt în centrul atenției, persoanelor care 

se izolează și reușesc să facă parte și din categoria celor care s-au desprins oarecum de comunitate, 

dar să fie și importanți pentru alții mai fricoși decât ei. 

Asta înseamnă când momentul cel mai delicat al zilei de 12 septembrie îl reprezintă această 

vulnerabilitate față de oameni care sunt și răi, dar și ascunși deopotrivă. Doar în felul acesta viața ar 

putea să aibă un gust amar, doar în modul acesta patimile se pot amplifica. Dacă nu întâlnim astfel de 

torționari, probleme personale ni se vor părea mult prea mici în comparație cu conul de umbră în care 

am putea intra pentru a întreține această practică bolnăvicioasă a oamenilor. Vom ști că nu suntem în 

sfera de influență a acestor ființe penibile dacă răspundem foarte repede la un impuls pozitiv: dacă 

râdem ușor la o gluma, adică uităm imediat de o presiune internă, dacă putem face o faptă bună deși 

nimic nu o încurajează, adică dacă nu refuzăm să participăm la un eveniment pozitiv. Orice refuz al 
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evenimentului pozitiv, indiferent ce argument am avea, ne arată că suntem deja în sfera de influență 

a unui torționar, suntem vulnerabili în fața puterii sale de izolare. 

 
„ANEVRISM (arterial)  
Un anevrlsm este o slăbire a peretelui arterial, care determină o dilatare existând riscul unei 

hemoragii prin ruperea vaselor de sânge. O astfel de afecţiune poate apărea atunci când trăiesc 
un conflict în familia mea sau cu persoane pe care Ie consider ca pe familia mea. Mă simt obligat 
să fac ceva, dar mă opun din toate puterile şi trebuie să îmi demonstrez punctual de vedere, ceea 
ce constituie o presiune mare pentru mine. Sunt nervos, risc să "pierd" ceva, ce nu pot controla. Îmi 
este teamă că voi fi abandonat şi îmi blochez energia, deoarece mă simt neputincios. Cred că am o 
viaţă grea şi văd tot ceea ce mi se întâmplă, într-un mod pesimist şi negativ. Îmi pierd energia pe 
care am risipit-o în vânt. Încerc să păstrez cu orice preţ o situaţie, care merge mai mult sau mai 
puţin bine şi care riscă să se rupă în orice moment: un loc de muncă, o relaţie afectivă etc. Vasele 
de sânge se contractă deoarece nu ţin cont de ritmul meu biologic şi îmi creez un soi de presiune, 
care riscă să explodeze. Refuz să merg mai departe cu bucurie şi să las să circule viaţa. Anevrismul 
cerebral scoate în evidenţă cât de diferite sunt uneori ideile mele şi că trebuie să mă apăr pentru a 
le proteja, deoarece exista o mare neînţelegere în jurul meu. Este posibil să am un sentiment de 
neînţelegre şi în urma unei rupturi, pe care am trăit-o (fie am plecat eu, fie a plecat altcineva) şi 
care m-a afectat foarte puternic. 

Anevrismul aortei indică presiunea exercitată asupra mea, mai ales de către o persoană cu 
autoritate, pentru a renunţa la ceva, ce eu consider că îmi aparţine mine. 

Anevrismul arată cât de închis pot fi faţă de ideile noi sau de soluţiile noi, care mi se oferă. 
Accept să îmi ofer iubire. Încetez să mai lupt inutil şi renunţ să mă mai agăţ de trecut. 

Accept să mă abandonez, pentru a mă elibera. Învăţ să las să circule mişcarea vieţii, îmi 
regăsesc astfel bucuria de a trăi şi învăţ să trăiesc în prezent”[5] 

 

Pe 13 septembrie putem demonstra dacă suntem profunzi, maturi, dacă experiența pe care am 

acumulat-o până acum ne susține. Asta înseamnă că în momentul acesta se poate vorbi despre o 

dependență, despre o atracție față de demersuri mai puțin accesibile oamenilor obișnuiți sau care sunt 

accesibile oamenilor obișnuiți doar prin curiozitate, nu prin studiu, nu prin obișnuința de a face ceva. 

Rutina este acum un element care diferențiază oamenii superficiali de cei profunzi. În timp ce un om 

profund, prin rutina, va simți nevoia să se apropie de cultura, de creativitate, va dori să le pună pe 

acestea într-o pasiune care să îi dea o mare satisfacție și să-l ajute să creeze lucruri care sunt valoroase 

pentru comunitate, un om superficial va dori să facă ceea ce este mult mai simplu, banal, poate chiar 

lipsit de creativitate, pentru a obține respectul celorlalți. 

Relația proastă pe care Soarele o are acum cu Luna devine un fundal ciudat pentru relația bună 

pe care Venus o dezvoltă cu Saturn. Ceea ce este regulă, metodă, rutină se transformă într-un 

instrument care trebuie să susțină o problemă personală, în cazul oamenilor superficiali, sau să rezolve 

o problemă personală în cazul oamenilor profunzi. De altfel, acest trigon între Venus și Saturn ne 

arată în ce mod suntem agitați, în ce mod suntem enervanți, care sunt instrumentele la care apelăm 

când dorim să sfidăm pe cineva și care sunt acelea care ne conferă securitate. Pentru că Luna se află 

acum în plin tranzit prin zodia Gemeni și, în noaptea de 13 spre 14 septembrie, va părăsi acest semn, 

etapa aceasta de revoltă, susținută de Ultimul pătrar, ca o încercare matură a vieții, se transformă într-

un instrument prin care ne verificăm cunoștințele. Luna trebuie să treacă în această zi și prin opoziția 

cu Luna neagră, după ce a lăsat în urmă opoziția cu Saturn. Vom avea clar senzația în prima parte a 

zilei că tot ceea ce este important și valoros, poate chiar câștigurile în sine, vin spre noi prin munca, 

prin seriozitate, iar ceea ce nu am primit înseamnă că nu am meritat, adică mai existat un efort 

personal care să atragă toate acestea. Dacă privim din perspectiva lunii septembrie, aceea care ne 

vorbește despre sinteze între elemente care aparent nu au nicio legătură între ele, înțelegem că pe 13 

septembrie suntem invitați să vedem că există mai multe tipuri de muncă. Dacă nu am atras ceea ce 

ne-am dorit înseamnă că nu am depus efortul cuvenit, dar asta nu înseamnă că trebuie să acționăm 

fizic, lucrul acesta nu se referă doar la o munca abordată doar aici, în această lume, ci și la una cu 

emoțiile, cu sufletul, cu spiritul, adică se referă și la o lucrare a evoluției morale, sufletești, spirituale.   
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Ideea aceasta de lucrare va căpăta prin relația bună care există între planetele Venus și Saturn 

conotații foarte profunde. Poate, din această cauză, rutina care este susținută de multe aspecte 

împlinite pe 13 septembrie își găsește împlinirea 

profundă doar în cazul unui om educat. Din această 

cauză o ființă superficială, care activează în afara 

noțiunii de lucrare, adică nu participă la un proces de 

evoluție prin voință proprie, ci luat cu valul, nu are un 

aport personal într-o schemă comună de transformare, 

ci este doar un beneficiar al acestor schimbări de 

vibrație, nu poate activa acum la un nivel profund, ci 

caută să reprezinte rutina prin înțelesul său banal. Apoi, 

și în segmentul oamenilor profunzi ar putea să mai 

apară acum o altă problemă. Dispoziția binevoitoare ar 

putea să ascund acum o frică dacă un om înzestrat pune 

lângă această preocupare și o picătură de lăcomie. 

Lăcomia îi va face acum pe aceștia să-și piardă drumul, 

să rătăcească, să invoce motive de dreptate acolo unde 

ele nu există, să se risipească în mai multe proiecte, în 

mai multe demersuri, să participe la activități sociale 

doar pentru că așa se cade, aceasta este moda, așa i s-a spus, a fost obligat. Acest individ găsește locul 

într-un demers îndrăzneț, însă s-ar putea să nu convină. Va participa în zona în care măsurile sunt 

dure pentru că a preferat să lucreze cu o energie brută, nerafinată. Un om sensibil, rafinat, delicat, se 

va lăsa impresionat acum de ceea ce este conform stării pe care o are. Pentru această persoană 

sentimentul dreptății nu va fi un element care amplifică un conflict cu celălalt, adică nu va activa pe 

opoziția Jupiter-Uranus, ci va transforma planeta Jupiter, dreptatea, expansiunea, într-un instrument 

care duce la cunoaștere de sine, adică își rezolvă o problemă de securitate (opoziția Lunii cu planetele 

din Săgetător), găsește soluții la limite personale despre care, până acum, a crezut că sunt de netrecut. 

Ziua are, așadar, o duritate aparte ce va fi amplificată prin motivație. 

 
„Este foarte răspândit obiceiul de a gesticula în timpul vorbirii. Uneori este îngrozitor să 

avem în fata persoane care nu mai contenesc cu agitatul mâinilor, într-un mod dezordonat, 
manipulând nervos obiecte, trăgându-se de păr sau de nasturii îmbrăcăminţii lor. Nu-i putem 
asculta şi după câteva minute de conversaţie suntem epuizaţi. Fiecare trebuie să-şi educe mâinile 
şi să înveţe să se servească de ele pentru a acţiona asupra lui însuşi şi asupra celorlalţi. Există în 
acest sens numeroase exerciţii care se pot face. 

 
EXERCIŢII 
 1. Cu palma mâinii drepte vă mângâiaţi delicat dosul mâinii stângi. 
 2. Cu extremitatea primelor trei degete de la mâna dreaptă vă mângâiaţi pe rând toate 

degetele de la mâna stângă, începând cu policele. 
 3. Întindeţi-vă mâna dreaptă, fixaţi-vă atenţia în centrul său, apoi, uşor, încet, conştient, 

strângeţi degetele concentrându-vă toate eforturile asupra acestei mişcări până când aţi închis 
pumnul. Opriţi-vă un moment concentrându-vă toată forţa în pumn, apoi uşor, desfaceţi degetele. 
Faceţi acest exerciţiu cu multă atenţie; o singură dată ajunge; nu veţi deveni mai puternici 
făcându-l de douăzeci de ori la rând, dar faceţi-l în fiecare zi cum trebuie. 

 Nu vă bazaţi pe exerciţiile dificile sau impresionante; numai în exerciţiile mărunte se 
ascunde secretul puterii, trebuie s-o ştiţi odată pentru totdeauna. 

 Fiecare deget captează şi transmite curenţi, unde, de naturi diferite. Ele sunt antene. 
Iniţiaţii ştiu să lucreze cu degetele lor şi să capteze graţie lor curenţi care circulă prin spaţiu. Numai 
astfel reuşesc să se purifice, să se vindece şi să-i purifice şi să-i vindece şi pe alţii. Multe impurităţi 
se acumulează pe mâini, de aceea trebuie să le spălăm frecvent pentru a putea funcţiona ca nişte 
antene perfecte. Dar în realitate apa fizică nu ajunge pentru a vă spăla cu adevărat mâinile fizice, 
de aceea, de câte ori puteţi, imaginaţi-vă că faceţi să curgă o apă spirituală, un curent de lumină 
şi de culori pure sub care vă păstraţi mâinile cât puteţi de mult.”[9] 
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În noaptea de 13 spre 14 septembrie Luna va intra pe zodia Rac și emoțiile se vor așeza într-

o altă ordine. De această dată prioritare vor fi sentimentele, nu cuvintele, va deveni brusc foarte 

important ceea ce simte individul, nu ceea ce declară. 14 septembrie ne aduce însă o problemă de 

interacțiune care este transformată într-o problemă de viață. Mulți vor avea tendința să considere că 

norocul de-acum sau constrângerile pe care le parcurg în momentul acesta indică adevărata Balanță 

a valorilor. Asta se întâmplă pentru că Venus va trece acum prin conjuncție cu Capul Dragonului, iar 

Soarele, cel care nu se mai află în fereastra opoziției cu Neptun, va atinge acum careul perfect cu 

Saturn. Pentru că avem ca fundal trecerea Lunii prin zodia Rac zona aceasta a emoțiilor va deveni o 

mare problemă pentru că prin sentimente confuze judecata va deveni confuză, faptele sociale vor fi 

dominate de o ambivalență ciudată, iar devenirea socială va fi afectată. Pe acest fond, individul ar fi 

tentat să creadă că momentul zilei de 14 septembrie este de fapt edificator și că prin intermediul 

concluziilor de acum fiecare își poate consolida acum părerea despre sine, părerile despre alții, chiar 

dacă acestea sunt mult prea subiective și despre care, pe viitor, să creadă că sunt adevărate. Ar fi o 

greșeală să considerăm lucrul acesta pentru că sedimentările acestei decade nu vor fi invocate de 

acum încolo până la finalul acestui an. Ceea ce vom face de-acum încolo până la finalul anului va fi 

o pendulare între începutul și mijlocul anului, pe de o parte, sau între un eveniment din prima jumătate 

a anului și un alt eveniment din cea de-a doua jumătate, de cealaltă parte. Asta înseamnă că acest 

careu între Soare și Saturn îi îndeamnă pe oameni să accepte condiționări care, de regulă, vin acolo 

unde nu există suficientă judecată. Știm că Saturn se află acum într-o conjuncție periculoasă cu Luna 

neagră și multe din evenimentele sociale vor fi marcate de ciudățenii sociale. Momentul acesta de 

observație, care ar fi trebuit să fie unul de maturitate, devine o autoflagelare. Concluziile acestea ar 

trebui să-l împingă pe individ pe un traseu eronat și să conștientizeze că este eronat abia când vede 

că nu duce nicăieri. Acest moment de conștientizare putea să nu vină spre acest individ rătăcit până 

la finalul acestui an, ci mai târziu, în anii care vor urma. 

Cu toate acestea, chiar dacă anul 2017, prin ceea ce experimentăm în luna septembrie, conține 

conjuncția Saturn-Luna neagră ca element care poate răsturna valorile și poate arunca la lada de gunoi 

a istoriei pe cei care și-au atribuit în ultimii ani calități fără acoperire, făcând o analiză comparativă 

cu ceilalți ani momentul acesta este important prin faptul că ne arată clar problema și am putea începe 

să lucrăm la remedierea ei. Este adevărat, claritatea aceasta ne bruschează cu ceea ce vedem. Atât 

timp cât vedem clar nu trebuie decât puțină minte pentru a găsit metoda cea mai bună de a acționa. 

În ceilalți ani lucrurile erau atât de încurcate și de ascunse încât a fost nevoie să facem apel la virtuți 

pentru a găsi o soluție și cu toate acestea, acestea nu puteau fi puse în aplicare decât de oameni care 

aveau virtuți asemănătoare, nu de marea masă. Mă refer aici, în special, la anul 2016, anul 

dihotomiilor periculoase, când nimic nu a fost clar. 

Claritatea zilei de 14 septembrie poate face referire și la noroc, și la stăpânirea de sine, dar și 

la teama de sancțiuni drastice sau la grija ca nu cumva alegerile proaste făcute acum să nu încurajeze 

o personalitate slabă sau să finalizeze înainte de vreme un demers. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că Mercur de pe zodia Fecioară trimite raze pozitive către Junon din Capricorn. În continuare ne 

gândim la statut, la importanța de sine, la capitalul de imagine, dar rămâne de văzut însă cât de mult 

reușim să salvăm pentru că Junon trece acum printr-o opoziție cu Luna din Rac și emoțiile par să 

dicteze mai mult decât ne-am aștepta. Putem lua decizii acum doar pentru că simțim, fără să avem 

nevoie de o altă explicație ori dacă venim cu explicație rațională aceasta să nu ne mulțumească și să 

o refuzăm. Nevoia de a participa la un eveniment social important, de a ne spori capitalul de imagine 

trebuie să satisfacă și această nevoie de securitate, această nevoie de a avea pe viitor alături oameni 

care să nu ne mai solicite din punct de vedere afectiv, ci, poate, informațional. La suprasolicitare 

informațională credem că am putea face față, la una emoțională, nu. 

 
„ În timp ce vă simţiţi prost dispus, trist, neliniştit. (pentru că a trecut prin voi un nor) 

încercaţi să meditaţi pentru a risipi acel nor în loc să-l alimentaţi cu reflecţiile voastre. Dacă veţi 
reuşi  veţi constata că soarele, Dumnezeu, este mereu acolo, că era numai ascuns de proprii voştri 
nori... 

Şi dacă faceţi asta la scară mică, de ce n-aţi face-o şi la scară mare? Odată ce sunteţi 
capabili să vă risipiţi norii voştri, veţi putea încerca să dispersaţi norii colectivi care apăsa asupra 
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pământului. În timp ce aţi plantat un bob de grâu şi aţi constatat ce frumoase spice v-a dat, veţi 
putea însămânţa un câmp întreg cu mii de boabe asemănătoare, pentru că nu vă îndoiţi ca şi 
celelalte boabe plantate vor da asemenea spice . Acelaşi lucru este şi pentru munca interioară. Când 
aţi reuşit pentru voi, fiţi sigur că graţie muncii voastre, puteţi ajuta întreaga omenire.”[9] 

 

Mijlocul lunii septembrie ne aduce împlinirea unui trigon între Venus și Luna neagră, dar și 

un sextil între Venus și Jupiter. Așa după cum am văzut și în ziua anterioară, există o predispoziție 

față de alegerea celei mai bune soluții, față de conținutul pe care vrem să îl punem la dispoziția 

celorlalți și care, în timp, vom vedea, ne va defini firea, personalitatea sau imaginea socială. O parte 

din evenimentele care se vor evidenția pe 15 septembrie vor fi dominate de soluții care lasă impresia 

că vin de la sine. Este vorba acum despre o criză, că nu degeaba Luna neagră se află într-o relație 

bună cu Venus din Leu. Această criză pare să fie una a personalității, dar nu pentru a fi prezentată ca 

un episod distructiv, ci pentru conștientizare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna neagră, prin 

intermediul planetei Venus care se află în conjuncție cu Capul Dragonului, va media în mod direct 

tendința Nodurilor. Tot ce înseamnă teamă de schimbare, regret, atitudine critică sau factor coroziv 

trebuie acum să treacă în planul secund, oamenii au nevoie să înțeleagă că lucrurile acestea negative 

nu trebuie să-i definească, schema aceasta tristă nu trebuie să le complice viața, adică nu trebuie să 

judece ansamblul situației după ipostazele de moment, după crize sau după un episod deviant. 

Momentul acesta ne vorbește despre recuperare, despre norocul în care ar trebui să credem pentru că 

numai în felul acesta reușim să depășim o criza relațiilor pe care o avem de mult timp, chiar de la 

începutul acestui an. Această decadă a lunii septembrie nu face însă trimitere la evenimente care s-au 

consumat la începutul anului, ci face trimitere la ceea ce s-a consumat la începutul lunii mai, atunci 

când Marte, dorința, s-a aflat într-o relație negativă cu Luna neagră. Pe atunci, Luna neagră nu a avut 

suficient de multe instrumente pentru a riposta și dorința s-a impus. Acum însă Luna neagră se află 

în cea de-a treia decadă a zodiei Săgetător și poate lucra altfel cu instrumentele afective, cu mândria, 

cu importanța de sine sau cu nevoia de imagine socială. Situația care ni se înfățișează în preajma zilei 

de 15 septembrie se conturează în jurul unor cerințe. Cerințele de acum seamănă cumva cu unele din 

trecut, cu cele pe care le-am formulat la începutul lunii mai sau cu unele care sunt active încă de la 

începutul acestui an, dar ele se vor selecta după importanța pe care le-am acordat-o. Năzuința, 

atitudine critică, lucrurile acesta care s-au selectat de la sine, par să fie instrumentele care fac 

momentul acesta de compromis drept unul de referință pentru succesul anului 2017. 

Pentru că Venus este în general o planetă care se adresează laturii feminine, mulți ar fi tentați 

să considere că, prin trigonul cu Luna neagră, schema aceasta avantajează latura feminina, nu doar 

femeile. Momentul acesta, din nefericire pentru cei care fac analize superficiale, nu se adresează 

sectorului personal, ci se adresează unor crize sociale, pentru că acolo este etapa finală unde lucrurile 

acestea specifice zilei de 15 septembrie se definesc. Regretul nu este important pentru momentul 

acesta pentru că-l forțează pe individ, ci pentru că există o opinie socială față de secvența aceasta. În 

felul acesta, norocul personalizat de sextilul lui Venus cu Jupiter poate deveni un element 

reprezentativ pentru succesul social, poate ridica standardul personal la un nivel foarte înalt. Doar așa 

se poate depăși o criză a personalității, o criză a vieții personale, o criză intimă despre care, alte 

informații, nu vom mai afla prea curând. 

Cu alte cuvinte, 15 septembrie este o zi în care ni se împlinesc dorințe pe care ni le-am 

formulat la începutul anului, pe care le-am negat la începutul lunii mai și acum nu mai dorim să ni se 

împlinească, dar totuși se împlinesc. De aici poate veni și regretul, de aici pot veni și anumite 

evenimente care ne lasă impresia ca ne iau pe nepregătite și pentru a trece dincolo de ele avem nevoie 

să facem un compromis. În mare parte ziua este pozitivă, cu toate că lucrurile sunt dure, că nu degeaba 

trecem din nou prin momentul de opoziție al Lunii cu Pluton. 

Mult mai ușor îi va veni omului care nu ține cont de cerințele celorlalți pentru că i se par prea 

grele. Această formă de greutate, cu toate că este înșelătoare, 15 septembrie, ne protejează de efectele 

secundare ale unor fapte care au o agendă ascunsă. Acum pe cer avem un careu în T pe semne 

cardinale ce are Luna drept focar și altul care are planeta Jupiter drept focar. În consecință, această 

relație de careu dintre Lună și Jupiter pare să ne scoată în evidență înțelegerea unor lideri, 

compromisul prin care două personaje care întruchipează greșeala și răul a două grupuri ajung la o 
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înțelegere. Nu se știe dacă această înțelegere reprezintă un compromis personal pentru succesul social 

sau un succes personal pentru un eșec social. Lucrul acesta ni-l vom clarifica în ultimele trei luni ale 

acestui an. 

 
„Revolta este o atitudine din ce în ce mai răspândită. Toţi se simt îndreptătiţi să-i combată 

pe aceia despre care cred că au un comportament deplorabil. Este adevărat, există comportamente 
impotriva căzora trebuie să te revolţi. Dar, oare, aceste persoane revoltate nu se întreabă, 
niciodafă, dacă nu există subiecte de revoltă mai acătării? În loc să se supere, mereu, pe o anumită 
situatie, pe un anumit individ, pe un anumit partid, de ce nu se supără, mai repede, pe slăbiciunile 
lor, pe mediocritatea lor, pe propriile vicii? Ei da, să devină indignate, dezgustate şi să înceapă să 
le combată. Dacă revolta există în Univers, înseamnă că ea are de jucat un rol. Dar oamenii nu au 
Inteles ce rol, unde, când, cum şi impotriva cui să se revolte. Trebuie să ne revoltăm, de acord, dar 
împotriva tuturor Entităţilor care s-au instalat în noi, sub formă de slăbiciuni, şi care ne înşală şi 
ne zgândără. Numai atunci vom putea îmbunătăţi, cu adevărat, situatia.”[8] 

 

În noaptea de 15 spre 16 septembrie Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Rac și va intra 

pe zodia Leu schimbând atitudinea, aducând o căldură, poate chiar o fierbințeală, cea care ar putea să 

ne ducă foarte ușor către derapaje comportamentale, doar verbale, ci și prin atitudine, prin gesturi, 

prin comportamente. Maniera prin care o persoană agresivă, rea sau proastă, se va impune va fi una 

care va crea o mare confuzie. În primul rând, va fi evidențiată în ziua de 16 septembrie o problemă 

intelectuală, una de asamblare, poate chiar de voință sau de previziune. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Luna, abia intrată pe zodia Leu, va oferi un fundal toxic pentru celelalte două conjuncturi 

care se vor consuma spre seara acestei zile. Este vorba despre careul Soarelui cu Luna neagră și despre 

conjuncția lui Mercur cu Marte. Înțelegem de aici că ziua de 16 septembrie este dominată de lipsă de 

loialitate, de minciună, 

de fățărnicie, adică de 

acele componente pe 

care am încercat să le 

analizăm, să le 

surprindem și, în 

consecință, să le 

eliminăm, în celelalte 

zile pe care le-am 

parcurs din această 

decadă. Din nefericire, 

acest careu nu este activ 

doar acum, el a fost activ 

și în celelalte zile, asta 

înseamnă că o persoană 

care minte cu vocație, 

din pasiune, cu plăcere 

sau pentru că are un 

motiv mai vechi, a avut 

tot timpul necesar să se 

preocupe de lucrul acesta pentru a-și atinge scopul. Cu alte cuvinte, jignirile zilei de 16 iunie nu sunt 

întâmplătoare, ci reprezintă vârful unui crescendo interesant. În consecință, momentul acesta face 

trimitere la ambiții, la evenimente care până acum ne-au încurajat să reacționăm brusc, adică ne-au 

îndemnat către divorț, către a impune celorlalți propria opinie, către a face excese alimentare, către a 

face excese afective sau către a ajunge la plăcere prin orice mijloc. Înțelegem, astfel, că momentul 

acesta ne vorbește despre o prea mare ambiție, dar ne aduce și o mobilizare spectaculoasă. Dacă avem 

oameni dragi în preajma și acum suntem rătăciți, fie pentru că am mâncat prea mult, fie pentru că am 

băut prea mult, fie pentru că am alergat prea mult sau am dormit prea mult, ne putem baza pe 

susținerea și încrederea lor, pe brațul lor protector sau pe sentimentele frumoase pe care ni le-au arătat 
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până acum. Ceilalți, însă ar trebui să se pregătească pentru o furtună de acuzații, multe dintre ele 

nefondate. 

Unul dintre cele mai importante momente ale zilei de 16 septembrie este teama de a nu fi 

înșelat. Pentru a rezista acestei tentații, pentru a rezista acestui sentiment bolnăvicios, oamenii vor 

încerca să fie foarte activi, să iasă din schema obișnuită, să facă agitație, iar dacă este necesar să fie 

chiar superficial, cu toate că până acum nu au fost. Forma aceasta de jignire, de autoumilire, este 

abordată doar pentru a menține ambiția de-a fi performeri, de a fi în frunte, de a menține opinia 

celorlalți la cote ridicate, de a avea succes. 

Momentul zilei de 16 septembrie este însă unul foarte periculos. Conjuncția lui Mercur cu 

Marte arată că experimentăm acum o formă de neliniște, una care se referă tocmai la imaginea socială, 

la modul în care va fi pus în aplicare un act, la un curaj, la atracția față de o zonă misterioasă sau, 

dacă luăm în calcul și poziția Lunii negre pe zodia Săgetător care trimite acum raze negative către 

zodia Fecioară, la ceea ce preferăm să trăim într-o intimitate bolnăvicioasă. Cu alte cuvinte, 

conjuncția lui Mercur cu Marte nu este doar un element de concentrare, de forță, de prospecțiune sau 

de comunicare, ci este și o dovadă că jignirile din exterior ajung acolo unde sunt trimise, cu toate că 

emitentul nu va vedea lucrul acesta. 16 septembrie este o zi spectaculoasă, în care calitatea vieții poate 

fi măsurată prin cuvinte, prin neatenție, dar și prin profunzime. Suntem puternici prin oamenii pe care 

îi avem în jur, prin ajutorul pe care l-am oferit acestor persoane, prin succesul pe care l-am atins cu 

efort, cu sârguință și cu respect față de valorile autentice. Momentul acesta în care Soarele se află 

într-un careu cu Luna neagră este apăsător, încărcat de îndoială, de suspiciune, de ceea ce nu ne ajută 

absolut deloc să înțelegem ci este curat frumos și autentic. Dacă ne folosim concentrarea, mobilitatea, 

rafinamentul și disciplina reușim să trecem dincolo de aceste obstacole și să obținem o poziție 

privilegiată. Nu se știe dacă această poziție ne poate ajuta pe viitor să creștem, nu se știe dacă ea va 

rezista factorilor corozivi de mai târziu. Important este că, dacă am obținut-o, este o dovadă de putere 

bună, nu de putere rea. 

 
„Când mergem pe străzi sau intrăm în magazine, când călătorim cu trenul, autobuzul sau 

metroul, în general nu vedem decât feţe întunecate, triste, crispate, închise, revoltate. 
 Ei bine, nu este un spectacol prea plăcut. Şi, chiar dacă n-ai nici un motiv să fii trist sau să 

te simţi nefericit, trecând prin acest mediu, eşti influenţat în rău: revii acasă cu o stare de 
nemulţumire pe care o transmiţi întregii familii. Iată modul deplorabil de viaţă pe care oamenii şi-
l creează permanent unii altora. De ce nu fac un efort pentru a arăta peste tot o faţă deschisă, 
zâmbitoare, luminoasă? Ei nu ştiu cum să trăiască această viaţă poetică datorită căreia ar fi uimiţi 
unii de ceilalţi. Adevărata poezie nu rezidă în literatură, adevărata poezie este o calitate a Vieţii 
interioare. Toată lumea iubeşte muzica, dansul, pictura, sculptura, artele: atunci de ce să nu 
punem Viaţa interioară în armonie cu aceste culori, ritmuri, forme, melodii? 

 Poezia este ceea ce iubim şi căutăm la oameni: ceva uşor, luminos ceva ce avem nevoie să 
privim, să simţim, să respirăm, ceva ce ne linişteşte, ne armonizează, ne inspiră. Dar câţi sunt 
aceia care încă n-au înţeles aceasta şi trăiesc fără să le pese de impresia neplăcută pe care o produc 
asupra celorlalţi. Ei sunt mereu dezagreabili, bosumflaţi, cu buzele strânse, încruntaţi, privirea 
bănuitoare şi, chiar dacă încearcă, prin diferite artificii, să-şi îmbunătăţească aspectul, viaţa lor 
interioară prozaică, obişnuită, sfârşeşte prin a transpare. 

Aşa încât lăsaţi poezia poeţilor care o scriu. Viaţa pe care o duceţi trebuie să fie poetică.  
Da, noua artă însemnează a învăţa să creezi şi să răspândeşti poezia în jurul tău, să fii plin 

de căldură, expresiv, luminos, viu!”[10] 
 

Pe 17 septembrie Luna se va afla deja pe zodia Leu și va avea de împlinit un trigon cu Saturn, 

o conjuncție cu Capul Dragonului, inițiind un nou ciclu draconitic, un trigon cu Luna neagră, aducând 

în spațiul acestei zile ceea ce s-a consumat anterior, și un sextil cu Jupiter, reușind să medieze opoziția 

pe care Jupiter și Uranus o formează de ceva vreme. La modul sintetic, în ceea ce avem de parcurs pe 

17 septembrie seamănă cumva cu un moment de simplitate. Unii încearcă să se impună asupra 

comunității, să aibă control asupra celorlalți, să devină un fel de torționari, dar și pentru că li se pare 

că în momentul acesta destinul este favorabil. În realitate, schema aceasta ne vorbește despre un salt, 

ca și cum am face o mutare deșteaptă, un pas important, constructiv, rafinat, și toate lucrurile ni se 
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vor părea altfel. Este adevărat, orice mutare am face pe 17 septembrie toate lucrurile ni se vor părea 

altfel, însă nu același lucru se poate spune și despre ceilalți. Persoanele din jur, comunitatea, anturajul, 

vor privi actele individuale ca fiind străine de ceea ce este important acum, o povară în plus sau poate 

chiar o încurajare către intrigi și calomnie. Există în spațiul acestei zile o mare putere de transformare, 

o mare abilitate de care ne-am putea folosi pentru a lăsa în urmă trecutul apăsător, pentru a fi victorioși 

ori pentru nu ne mai interesa ce se întâmplă cu ceilalți, pentru a nu ne mai implica în probleme care 

nu ne privesc. 

Apoi, pentru că schema acestei zile aduce conjuncția Lunii cu Capul Dragonului după ce s-a 

finalizat deja trigonul Lunii cu Saturn, momentul acesta ne vorbește și despre integritate. Există o 

forță teribilă pe care oamenii ar putea să o folosească pentru a deveni mai puternici sau pentru a se 

proteja de factorii corozive pentru ca, pe viitor, să nu se mai plângă că parcurg evenimente sociale 

care sunt orientate strict împotriva lor. Din nefericire, pentru că această zi conține și un trigon între 

Lună și Lilith este foarte posibil ca momentul acesta să treacă neobservate, să nu se construiască așa 

cum este în realitate, ca o dovadă de bunătate sau de frumusețe, să nu încurajeze evenimentele care 

să susțină integritatea, ci să accentueze această dramă a lucrurilor penibili. 

Momentul acesta poate fi prezentat și din respectiva opoziției Jupiter-Uranus. Unora, însă, ar 

putea să li se pară mult prea plictisitor acest impuls de a face dreptate, de a căuta integritatea cu orice 

preț, de a obține un avantaj pe seama celor slabi ori ca un cadou din partea celor puternici. Ceea ce 

este important în spațiul zilei de 17 septembrie vine să contureze nevoia de simplitate. Conjuncția 

Lunii cu Capul Dragonului trebuie să fie elementul cel mai important al momentului, deși unii vor 

înclina către alte unghiuri, către disciplină, adică trigon Lună-Saturn, către minciună adică trigon 

Lună-Lilith, către propria dreptate, sextilul Lună-Jupiter. Am putea înțelege mai multe din spațiul 

zilei de 17 septembrie rămânând în picioare, având o atitudine verticală și invocând câteva episoade 

care s-au consumat în prima decadă a acestei luni. Pe baza acestor experiențe care s-au consumat în 

prima decadă a lunii septembrie, deloc puține, reușim să combatem lucrurile care nu au fost înțelese 

atunci pentru că impulsul s-a dovedit a fi prea puternic. Acum când nu avem unghiuri sociale foarte 

importante, când înțelegem cât de important este rolul acestei decade, de a confirma ceea ce s-a 

întâmplat în prima decadă și de a insista pe direcțiile care se vor consuma în următoare decadă, 

elementul cel mai important pe care am putea să-l obținem este cel legat de înțelegere. În 17 

septembrie înțelegerea vine prin viziune de ansamblu, adică prin nimic din ceea ce suntem îndemnați 

în momentul acesta să împlinim. Așadar, momentul de succes al zilei de 17 septembrie se adresează 

mai curând persoanelor educate, celor care au mai trecut prin așa ceva, oamenilor care lucrează cu 

energia ori care se implică într-un proces de cercetare spirituală. Aceste persoane reușesc să 

progreseze evitând o confruntare. De altfel, nu doar pe 17 septembrie, ci în întreaga decadă, evitarea 

unei confruntări este elementul care ne scoate din orice încurcătură și ne protejează de pericole 

viitoare. 

 
„Timp de luni de zile, un pacient a stat întins pe canapea, pălăvrăgind vrute şi nevrute, 

reuşind să-şi evite problemele principale. Terapeutul, un bărbat mai în vârstă, i-a ascultat 
pălăvrăgeala, lără a se putea însă concentra. Şi-a spus în sinea sa că era plictisit şi neatent pentru 
că pacientul evita esenţialul şi a mai tras astfel de timp. În cele din urmă, a venit şi ziua când 
pacientul, în timpul sporovăielii sale, a început să vorbească despre mo-tivul care-1 făcuse să vină 
la terapie de la început. 

— Ştiţi care e de fapt problema mea? l-a întrebat el brusc pe terapeut. 
— Care este problema dumneavoastră? a răspuns terapeutul neatent. 
— Mi-e frică de abandon. Asta cred că e. Vocea pacientului era foarte serioasă şi gravă. Mi-

este foarte frică să nu fiu abandonat de oamenii pe care-i iubesc. 
— înţeleg, a răspuns terapeutul, în mod prozaic. 
— Nu prea păreţi interesat, a spus pacientul, enervându-se. Tocmai am fost sincer cu 

dumneavoastră referitor la problema pe care o consider a fi cea mai importantă pentru mine şi tot 
ce m puteţi spune e „înţeleg". 

Pacientul, simţindu-se jignit, a devenit disperat şi furios, a început să pună la îndoială 
utilitatea psihoterapiei şi a fost din ce în ce mai ostil faţă de terapeut. Pacientul era extrem de 
sensibil la genul acesta de semne indicând lipsa de interes, pentru că în copilăria sa fusese tratat 
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în mod similar de către adulţii importanţi din viaţa sa. De cealaltă parte, contratransferul 
terapeutului decurgea dintr-o experienţă pertinentă din propria sa copilărie: fusese obligat să 
asculte la nesfârşit pălăvrăgeala incoerentă a unei bunici foarte în vârstă (i se impusese să facă 
acest lucru de către părinţii lui, care-i spuneau iar şi iar: „Fii de treabă cu bunica, s-ar putea să nu 
mai fie cu noi pentru mult timp"). După un timp, s-a simţit persecutat de flecăreala ei şi şi-a format 
obiceiul de a fi neatent într-un mod selectiv, pentru a se proteja pe sine faţă de sentimentele de furie 
faţă de ea şi faţă de părinţii săi. Astfel, deşi de atunci se formase să asculte într-un alt fel — „cu cea 
de-a treia ureche", cum spune Theodor Reik —, acest pacient reuşise să-i stârnească sentimentele 
pe care le avusese faţă de bunica lui. S-a simţit persecutat de pălăvrăgeala acestui pacient, aşa că 
a regresat la forma lui anterioară de a asculta şi a pierdut brusca revelaţie a pacientului. 

Această greşeală a întârziat cu câteva luni formarea unei alianţe terapeutice.”[11] 
 

Pe 18 septembrie avem clar senzația că demersurile anterioare au fost mult prea grave. De 

această dată trebuie să parcurgem un moment de paradox. Luna pe zodia Fecioară accentuează această 

notă gravă, luptând împotriva distracției, luptând împotriva seriozității care asigură un confort pe mai 

departe, îmbrățișând munca 

excesivă sau, la polul opus, 

vulgaritatea. De această dată 

însă lucrurile sunt construite 

pentru a-i omului lăsa 

impresia că rivalitățile sunt 

importante. Avem acest 

impuls către a trezi mania 

celorlalți pentru că Venus și 

Uranus se vor afla acum într-

un trigon și binele personal nu 

este și binele celorlalți. Venus 

nu activează singură de pe 

finalul zodiei, ci atrage și 

Capul Dragonului în această 

schemă complexă și mulți 

oameni vor avea impresia că trebuie să facă parte dintr-o categorie privilegiată pentru a fi acceptați, 

au nevoie de un înveliș protector, chiar dacă lucrul acesta ar putea să-l obțină cu un sacrificiu foarte 

mare. Momentul zilei de 18 septembrie arată, în realitate, o mare capacitate de transformare prin bine, 

prin spectaculos, prin curiozitate sau, la polul opus, prin cultivarea unor sentimente penibile, precum 

este gelozia. Cu Luna pe zodia Fecioară gelozia provoacă ilaritate, nu doar pentru că aceasta este una 

din trăsăturile generale ale acestei poziții, ci pentru că de această dată trebuie să treacă prin conjuncția 

cu Marte și, pentru că problemele se pot inflama, nu prea este bună, ci ar fi nevoie de disciplină, de 

respect, de demnitate. Dacă un angajament este încălcat, nu se ajunge la gelozie, ci se depășesc multe 

etape, se ajunge la confundare directă, la răzbunare sau chiar la compromis major. 

Relația aceasta de trigon dintre Venus și Uranus îi ajută pe oameni să schimbe regulile jocului, 

dar nu o vor face în timpul desfășurării acestuia, ci înainte și vor motiva că până acum au dat dovadă 

de o mare neglijență, pierzând din vedere detalii importante. Imediat Luna va intra pe zodia Fecioară 

și când se pronunță cuvântul „detaliu" toți oamenii vor recunoaște un șablon. Luna pe Fecioară 

lucrează foarte bine cu aceste detalii și prin satisfacerea lor omul reușește să obțină un sentiment de 

mulțumire. 

18 septembrie trebuie să devină astfel o zi de putere. Avem acum nevoie de documentare, 

avem nevoie să trecem dincolo de condiționările prezente, dincolo de inhibițiile personale pentru a 

privi foarte departe, pentru a vedea că suntem înconjurați de oameni puternici, independenți, curajoși 

și dacă aceștia nu au avut încă îndrăzneala necesară să se exprime la o scenă deschisă, să-i încurajăm 

pentru că dețin toate calitățile necesare să facă lucrul acesta. Cel care se abține va lansa acest impuls 

de reținere și celorlalți și Luna pe zodia Fecioară va arăta că va rezona foarte bine cu acest impuls, 

oprind capacitatea de transformare și schimbând fericirea într-o stare ciudată. Astfel, trigonul lui 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  477  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Venus direct din zodia Leu cu Uranus retrograd din zodia Berbec va deveni plăcerea de a iubi 

conflictele, bucuria de a trăi extravagant, prin consum, prin risipă sau prin distrugere, nu un element 

constructiv care să sfideze vulgarul și să aprofundeze simțurile, gândirea sau emoțiile spirituale. 

Persoana care nu va respecta acest îndemn, omul care se va minți pe sine că are o mare 

capacitate de transformare, dar acum nu vrea să o folosească, persoana care se va opune caracterului 

pozitiv al acestei zile va alimenta aceste rivalități și se va apropia de oameni, de semeni, de prieteni 

ori de familie prin vulgaritate. Pe 18 septembrie vulgaritatea nu înseamnă termen folosit greșit, 

acestea vor fi utilizați pe 19 septembrie, ci o recomandare de proastă factură care ar putea să ducă 

către intoxicație, alegerea greșită a unui domeniu, boală. Apoi, dacă până acum, conform directivelor 

generale aplicate acestei decade, ne-am preocupat de promovare, de vindecare sau evoluție, schema 

aceasta a zilei de 18 septembrie nu ne va împlinii nimic din ceea ce ar trebui să ne definească ca ființe 

sociale puternice, ci doar ca ființe sociale extravagante. Este posibil ca această extravaganță să se 

potrivească foarte bine stilului de viață practicat de unii. Nu toată lumea însă permite să fie 

extravagant pe propria cheltuială. 

 
„Cel care este slab şi sărac spiritual nu poate ierta, el cauta să se răzbune. Pentru a-l ierta pe 

cel care v-a făcut rău, trebuie să deveniţi mare, bogat, puternic, luminos; să vă spuneţi: “Trebuie 
să-l iert pentru că bietul nu ştia în ce situaţie se afla făcând răul, legile justiţiei divine sunt 
implacabile şi va suferi pentru a repara răul făcut. În timp ce eu chiar dacă sunt victima, sunt 
privilegiat pentru că lucrez pentru bine, pentru Împărăţia lui Dumnezeu, pentru lumina" și 
gândind astfel, comparând întreaga splendoare în care trăiţi alegând drumul binelui cu mizeria şi 
întunericul celor care sunt nedrepţi şi răi, emanând sentimente de milă, înţelegere şi dragoste, prin 
stăpânire de sine. Această generozitate la care nu aţi putea ajunge pe nici o cale, o puteţi dobândi 
uşor astfel. 

Unii vor spune: “Dar această atitudine seamănă mult cu cea a fariseului din Evanghelie care 
se ruga în templu mulţumind Domnului că nu este că restul oamenilor şi mai ales că plebeul care 
stă îngenunchiat mai încolo; acesta este orgoliu !" Niciodată! Fariseul se laudă că postea de două 
ori pe săptămână, că dădea  zeciuiala din toate bunurile sale şi îl dispreţuia fără motiv pe plebeu 
care era mai bun, poate, că el. Atitudinea de care vă vorbesc este diferită. Vă spun că dacă sunteţi 
o victimă a unor calomnii sau nedreptăţiţi, recunoscând toate splendorile pe care Dumnezeu  vi le-
a dat în timp ce duşmanul vostru a fost privat de ele, trebuie să înţelegeţi că în realitate voi sunteţi 
privilegiaţi . Pentru moment inamicul vostru triumfa, se subînţelege, a reuşit să vă facă rău, dar 
totuşi el este de plâns aşa cum sunt toţi cei care fac rău fiindcă într-o zi justiţia divină îi va pedepsi 
într-un fel sau altul. 

Vedeţi, este cu totul altceva, şi în acest sens trebuie să înţelegem cuvintele lui Iisus: “Tata, 
Iartă-i că nu ştiu ce fac".”[9] 

 

Trecerea Soarelui prin opoziția cu Chiron este un moment de mare încercare. Ceea ce se va 

consuma pe 19 septembrie seamănă cumva cu o dovadă de eficiență. Am mai văzut că lucrul acesta 

a mai fost lansat și pe alte conjuncturi astrale, însă, de această dată, această dovadă de eficiență va 

trebui să fie agreabilă, să nu creeze tensiuni, să nu invoce motive greu de înțeles pentru oameni. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că asteroidul Chiron se află în mers retrograd și el nu insistă acum asupra 

lucrurilor foarte abstracte, profunde sau dincolo de ceea ce omul obișnuit vede în mod curent, pentru 

că ar brusca și acest lucru, pe retrogradarea lui Chiron, nu este posibilă. În consecință, acest unghi 

reprezintă o încurajare către disciplină, către a respecta nivelul fiecăruia, către a fi preocupați de ceea 

ce este corect, profund și condescendent, nu doar de suplimentarea nivelului de informații. Pentru că 

Luna trece prin zodia Fecioară este posibil ca în momentul acesta mulți oameni să se bazeze pe ceea 

ce știu și să privească de sus oamenii care nu știu ce știu ei. Asta va duce, în mod inevitabil, la o 

revoltă pe o problemă mai veche. Nu contează care este motivul pentru care oamenii sunt acum în 

conflict, important este că există o persoană cu funcție, autoritate sau cu deschidere care nu este de 

acord cu ei. 

Revolta aceasta nu rezolvă o problemă legislativă, nu rezolvă nici măcar o problemă de 

atitudine ori una de eficiență. Este pur și simplu un impuls, iar el este susținut nu doar pe opoziția 

Soarelui cu Chiron, ci este susținut și de opoziția Lunii cu Neptun. Asta înseamnă că momentul acesta 
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pe care îl analizăm în ziua de 19 septembrie este un preambul pentru ceea ce se va consuma pe 20 

septembrie, când Soarele va fi în conjuncție cu Luna, pentru că planetele de pe zodia Pești, cu care 

Soarele și Luna, în această zi, separat, vor face opoziții, sunt relativ apropiate. Cel care neagă se va 

expune unui accident, persoana care acuză de lipsă de eficiență, se va confrunta cu scăderea vitalității, 

omul care consideră că nu a primit cât a cerut, va impune celorlalți propria sărăcie pentru a nu suferi 

singur. 

Din nefericire, acesta este marele risc al zilei de 19 septembrie, acela de a impune celorlalți 

propriile limite. Dacă ziua nu ar fi definită de unghiurile care se situează între conjuncția Lunii cu 

Mercur și careul Lunii cu Saturn, nu ar apărea aceste idei retrograde, n-am avea parte de o revoltă cu 

iz administrativ, nu le-am confrunta cu aceste forme de abuzuri care ar trebui să se restrângă și în plan 

spiritual. Opoziția Soarelui cu Chiron scoate acest conflict intern și îl expune pe zona publică. Grija 

că nu ne putem asigura traiul zilnic se transpune pe zona comunitară prin neputința de a duce mai 

departe un trai îndrăzneț, prin incapacitatea de a asigura un cadru adecvat pentru ca un individ care 

dorește să progreseze, să fie mai bun, mai eficient sau mai puternic, să se poată adapta la misiunea pe 

care o are. Opoziția aceasta a Soarelui de pe Fecioară cu Chiron de pe zodia Pești pare să fie un 

element reprezentativ pentru această decadă, pentru luna septembrie, dar și pentru anul 2017. Când 

ne referim la sinteze, ar trebui să ne gândim și la ceea ce deținem în momentul acesta, la ceea ce 

înțelegem din ceea ce deținem, la ceea ce ar trebui să se simplifice de la sine. În caz contrar, momentul 

acesta al zilei de 19 septembrie se referă la preocupări sterile, la un bine pe care am putea să ni-l 

însușim deși nu-l merităm. Este de la sine înțeles că imediat ce Venus va ieși de pe zodia Leu și va 

intra pe Fecioară lucrurile vor fi așezate mult mai clar, ne vor fi mult mai clare, în așa fel încât 

motivații ca acestea de-acum legate de gradul de satisfacție sau de privilegii nobiliare, ar putea 

dispărea. 

Dacă ne vom strădui să fim foarte lucizi în momentul de față atunci am depăși acest episod 

complicat în care tot ceea ce este bun ni se pare enervant și nu vom mai înclina către un consum 

suplimentar în dorința de a demonstra celorlalți că tot ceea ce știm este bun și tot ceea ce vrem să 

facem este util celorlalți. Fiecare își va vedea de propriul drum și nu ne va deranja lucrul acesta. 

Aceasta este însă marea încercare a zilei de 19 septembrie. 

 
„S-a demonstrat ca soarta expediţiei lui Franklin a fost pecetluită de proviziile de hrană 

contaminate. În apropierea scheletelor echipajului descoperite în anii 1850, s-au găsit puşti 
încărcate şi provizii de hrană foarte bine păstrate şi aparent comestibile. De ce au dispărut toţi 
oamenii dacă aveau hrana şi muniţia necesare pentru a supravieţui? Misterul rămâne neelucidat 
de mai bine de un secol. 

Antropologul Owen Beattie a găsit răspunsul în corpurile exhumare pe Insula Beechey în 
1984. Cadavrele conţineau cantităţi ridicate de plumb, digerat o dată cu hrana provenită din 
conservele neetanşeizate complet aflate printre proviziile vaselor. Intoxicaţia cu plumb are ca efect 
scăderea apetitului, oboseală, slăbiciune şi tulburări ale sistemului nervos central ce duc la 
comportamente imprevizibile şi paralizie. De asemenea, sensibilizează organismele victimelor 
care devin mai expuse unor boli obişnuite cum ar fi pneumonia.”[14] 

 

Trecerea planetei Venus pe zodia Fecioară, deși noua poziție nu reprezintă o calitate prea 

bună, aduce o eliberare de o mare problemă. Momentul zilei de 20 septembrie nu este însă edificator 

din acest punct de vedere. Mercur se află acum într-o opoziție perfectă cu Neptun, iar Soarele într-o 

conjuncție cu Luna. Se concentrează ceea ce nu ne dorim, vrem să ne însușim ceea ce nu este permis, 

dorim să obținem ceea ce ne solicită foarte mult și ne duce către oboseală. În consecință, 20 

septembrie este un moment de mare tensiune, o tensiune care depășește o limită a rezistenței și care 

ar putea să ne ducă la boală sau la modificarea atitudinii celorlalți față de realizările personale.   

Trecerea lui Venus pe zodia Fecioară ne amplifică senzația că nu aparținem nimănui și că toți 

ceilalți trebuie să întrunească un rol, fie unul de opozant puternic pentru a ne confirma valoarea, 

puterea și eficiența, fie unul pozitiv pentru a ne susține propriul nivel de trai, propria satisfacție. Cu 

Venus în Fecioară bunurile materiale sunt importante, dar lucrul acesta nu va fi declarat, pentru că va 

fi perceput de oameni ca fiind un element inferior. Elementul inferior conferă însă gradul cel mai 
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mare de satisfacție, deși prin acest impuls către succes, către atenție, către a-i folosi pe ceilalți pentru 

bunuri proprii apar cele mai mari confuzii. Venus ocupă acum poziția cea mai proastă, adică pe 

Fecioară, și încurajează depășirea limitelor prin mijloacele cele mai greșite, prin instrumentele cele 

mai slabe sau cu ajutorul oamenilor care trădează cel mai ușor. Din tot acest palmares, pentru că 

momentul zilei de 20 septembrie aduce și împlinirea opoziției dintre Mercur și Neptun, putem alege 

trădătorul ca fiind elementul definitoriu al momentului. Venus în Fecioară devine acum, pe 20 

septembrie, dar, în consecință, și în zilele următoare, produsul care rămâne în urma trădării pentru 

comunitate, ceea ce este inferior devine interesant, însă pentru individ lucrurile acestea nu pot fi 

așezate într-o ordine adecvată pentru că trădarea în sine reprezintă o lipsă de demnitate. 

Acolo unde lucrurile acestea sunt depășite, poate apărea o mare putere de creație, așa cum 

vom constata din Luna nouă care se împlinește acum. Timpul ar putea să fie pierdut inutil pentru 

oamenii care se implică prea mult în aceste mânii lipsită de sens, în aceste demersuri care nu au nici 

început și nici sfârșit, în acele demersuri care par să fie dominate doar de conflictul dintre generații, 

de conflictul dintre 

tabere. În mijlocul 

zilei, imediat ce Luna 

va depăși conjuncția 

cu Soarele, va trece pe 

zodia Balanță și, spre 

seară, va împlini careul 

cu Junon. Abia acest 

careu al Lunii cu Junon 

poate defini cam care 

ar fi calitatea 

conjuncției Soare-

Lună, care ar fi 

principala trăsătură a 

ciclului lunar care 

debutează în această 

zi. Din nefericire, 

unghiul acesta se 

împlinește când Luna 

se află deja pe zodia 

următoare, pe Balanță, 

ceea ce înseamnă că în următoarele patru săptămâni, începând cu 20 septembrie, cu toții vom traversa 

conflictul acesta între realitatea pe care o simțim și nevoile comunitare. 

Un om inferior va ridica vocea, va acționa în absența demnității, va insista pe această idee de 

progres fără să țină cont de nevoile celorlalți. La baza acestui impuls de progres stă trecerea de la 

prima decadă la a doua, cea pe care am indicat-o în observațiile generale aplicate acestei decade. 

Riscul pe care îl vom parcurge acum este acela de a ne concentra pe o idee falsă, de a crede că scăderea 

puterilor reprezintă de fapt o dovadă a faptului că până acum am muncit intens. Momentul de față nu 

poate scoate în evidență rezultatul unui efort, cel ce se formează atât prin careul Lunii cu Lilith, cât 

și prin opoziția Lunii cu Chiron. Presiunea aceasta psihică pare să acorde o mai mare importanță 

tentației sau să-l încurajeze pe omul comun să creadă că opoziția de acum este un semn de progres, 

așa cum ne-a păcălit de mult timp Luna neagră de pe zodia Săgetător. Un om puternic va reuși să 

treacă dincolo de aceste elemente și va putea să impună un etalon corect. 

 
„Domnia contemporanei lui Franz Joseph, regina Victoria a Marii Britanii, a fost total 

diferită. Monarhia ei este considerată un model de succes politic şi de mulţumire naţională. Având 
doar 18 ani când a urcat pe tron, Victoria a domnit aproape 64 de ani — de la 20 iunie 1837 până 
la moartea ei, la 22 ianuarie 1901. Deşi puterea ei era în mare parte simbolică, în timpul domniei 
ei Marea Britanie a devenit cea mai mare putere a lumii în secolul al XIX-lea. În 1876 a fost 
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încoronată împărăteasă a Indiei, titlu ce simboliza vastele posesiuni coloniale ale Marii Britanii; 
se spunea că pe vremea reginei Victoria în Imperiul Britanic soarele nu apunea niciodată. 

La trei ani după ce a devenit regină, Victoria s-a căsătorit cu vărul ei primar, Albert de Saxa-
Coburg și Gotha. S-au căsătorit din dragoste; Victoria scria că se simţea „paralizată“ când soţul ei 
era departe. I-a dăruit nouă copii şi a suferit îngrozitor când el a murit în 1861, în al 22-lea an de 
căsnicie. Înainte de a muri, prinţul Albert a căsătorit-o pe fiica lor cea mare, Victoria, cu prinţul 
moştenitor al Prusiei, Frederic, instituind astfel o politică matrimonială care va face din văduva 
lui „bunica Europei“. 

Tânăra Victoria a fost pentru scurt timp împărăteasa Germaniei, dar fiul ei, Wilhelm al II-
lea, a fost Kaiserul german din Primul Război Mondial. Prin căsătoriile celorlalţi copii ai ei, regina 
Victoria a devenit bunica ultimei ţarine a Rusiei, Alexandra, şi a soţiilor regilor Norvegiei, 
României, Suediei şi Spaniei. Primul născut şi succesorul ei, Eduard al Vll-lea, a fost străbunicul 
reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.”[14] 

 

Cea de-a doua decadă a lunii septembrie ne-a oferit posibilitatea de a face o legătură între 

evenimente complexe ale primei decade aferente acestei luni și ultima decadă, din care ar trebui să se 

înțeleagă că evenimentele care aparent nu au nicio legătură între ele, se află, de fapt, într-o construcție 

delimitata deja. Momentul acestei decade ne-a adus în fața unor tensiuni relaționale ciudate, cele care 

i-au împins pe unii către teribilism, iar pe alții către a depune cel mai mare efort pentru a se vindeca. 

Este posibil ca acest proces de vindecare să nu se fi finalizat, adică să fie nevoie doar de o ușoară 

revigorare, pentru a face față unei confruntări, pentru ca apoi vindecarea să se instaureze. Momentul 

acesta însă este unul de progres și cel care își va consuma din energia proprie pentru a vedea lucrul 

acesta se va bucura și de beneficii.  
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Decada a III-a  (21 – 30 septembrie 2017) 
Succes refuzat. Perfectarea unei înțelegeri păguboase. 
Previziuni tristă. Atenție pe detalii. Revolta este vizibilă. 
 

DECADA NR. 27  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   27 21-30 septembrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 19 1-10 iulie 

 

Ceea ce ne lipsește găsim la alții. Senzații ciudate. Se explorează un gol. Avem nevoie de o 

vacanță. Cuvintele spun prea ușor gândurile ascunse. Atracție către ceea ce este profund. Asocieri 

interesante. Se derulează un demers complicat. Perseverență. Tensiune. Suntem branșați la o sursă 

interesantă de inspirație. Contrastul este favorabil. Apar probleme cu acumulările celorlalți. Relațiile 

interumane permit depășirea unei situații dificile. Nevoie de protecție. Un context nou ne învață să 

conducem. Viața nu ne mai sperie cu oboseala. Rătăcire este invitată. Se discută din nou despre o 

sursă de inspirație. Agitația lumii este înțeleasă altfel. Dinamism. Subtilitate. Se umple un gol. 

Lucrul devine interesant. Ascensiune. Se găsește echilibrul între calitate și defecte. Durere personală 

pusă pe seama celorlalți. Refulare. Confuzie. Materialism obscur. Întâlnire cu o problemă. 

Dependență de ceea ce nu este bun. Ne întoarcem la complicații mai vechi. Caracter antisocial. 

Punem la îndoială un demers existențial. Se caută transferarea problemelor personale pe umerii 

altora. Capriciu. Pretenții prea mari. Refuz. Invitație la distrugere. Provocări venite dintr-un plan 

psihic. Se plătește o poliță. Mesaje tendențioase. Viața individului devine suspectă. Prea multe 

conversații sterile. Pierderi de memorie. Eforturi sterile. Se comunică un mesaj tendențios. Se 

modifică un traseu. Nu primim recunoaștere. Suntem în fața unor demersuri interesante. 

Conjuncturile exterioare ne vorbesc despre pace. Calea de mijloc este meditația. Viața trebuie să fii 

importantă prin experiențele acumulate, nu prin mesaje venite de la alții. Înlăturarea unui obstacol. 

Invidia este mult mai vizibilă. Inteligența practică este amuzantă. Ascensiune prin interacțiuni 

demarate cu mult timp în urmă. Iresponsabilitate. Este îndepărtat un obstacol. Călătorii ciudate. Se 

caută un triumf. Dezvoltare complicată. Autodepășire. Orgoliul este mult mai vizibil. Dificultăți de 

limbaj depășite prin versatilitate. Se cumpără un bun inutil. Mobilizare lipsită de rezultate. 

Îndeletniciri noi. Supra aprecierea are rezultate negative. Planul valorilor se schimba. Discuții 

despre bani. Se înșală încrederea unui cunoscut. Fermitate. Se marchează începutul unui ciclu, dar 

individul nu vede lucrul acesta. Suspensie. Înfruntări dure. Viața are o culoare aparte. Revolta. 

Pasiunea trebuie să domine rațiunea. Nu pot coexista două forțe care până acum s-au luptat. 

Declarații incendiare. Se pun bazele unei mari confruntări. Cursul normal este evitat. Asocieri în 

criză. Cel care este de încredere dorește să renunțe. Se inventează un obstacol. Prea multe influențe 

din exterior fără un rezultat bun. Așteptări prea mari de la ceilalți. Autocontrolul vânează un bun 

străin. Dependență. Relații sociale complicate. Se face act de prezență la un eveniment ciudat. Se 

discută despre un disconfort. Durerile trecutului sunt uitate brusc. Relații interumane frumoase. 

Satisfacții noi. Transformare care trezește admirație. Primim susținere. Generalizare favorabilă. 

Secrete păstrate cu greu. Gesturi îndrăznețe. Necazuri mai vechi reînviate într-un prezent 

insuportabil. Cunoașterea este confuză. Disonante. Lipsa de concentrare. Fățărnicie. Se dorește 

prosperitatea cu orice preț. Dragostea este cântărită altfel. Un element imaginar ne atrage atenția. 

Iluzie. Dezamăgire. Tristețe. Devenirea personală este importantă și pentru comunitate. 

 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  482  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Cea de-a treia decadă a lunii septembrie încearcă să regleze o problemă de atitudine pentru că 

sintezele pentru acțiunea se axează foarte mult pe momentul prezent. Sintezele pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere își îndreaptă atenția către începutul lunii iulie, când Chiron și-a început 

deplasarea retrogradă, iar Marte s-a aflat într-o 

opoziție cu Pluton, deci gânduri de acum, emoțiile 

pe care le trăim sau motivele de cunoaștere își extrag 

puterea dintr-o perioadă dominată de impulsuri 

agresive.  

Și această decadă este marcată de opoziția pe 

care Marte o împlinește cu Neptun, dar și de faptul 

ca Jupiter își definitivează opoziția cu Uranus pe 

care o ține activă de mult timp. Apoi, spre finalul 

acestei decade Pluton își va reveni la mersul direct, 

deplasare retrogradă pe care a inițiat pe 20 aprilie. 

Schema astrală a celei de-a treia decade a lunii 

septembrie ne vorbește despre un succes refuzat, 

despre perfectarea unei înțelegeri, însă nu într-un 

mod adecvat, ci cu rezultate care să nemulțumească 

pe toată lumea. Apoi, pentru că Saturn își 

definitivează trigonul cu Capul Dragonului și poate, 

astfel, să medieze tendința Nodurilor printr-un mesaj clar, elementele acestea negative care domina 

această decadă ar putea să devină instrumente de lucru pentru o previziune, pentru a anticipa cam 

ceea ce ne va aștepta în următoarele trei luni sau poate într-un interval puțin mai mare. Faptul că 

Pluton își revine la mersul direct pe zodia Capricorn arată că furtuna acestei decade pare să fie o 

ultimă etapă în această luptă pe care individul o dă pentru consolidarea propriului patrimoniu, pentru 

un spor de imagine, pentru un avantaj la care lucrează din primăvară. 

 

Prima zi a acestei decade aduce împlinirea unui singur unghi, un careu pe care Luna trebuie 

să-l definitiveze cu Pluton spre seară, cu câteva ore înainte ca ziua să se încheie. Asta înseamnă că 

momentul zilei de 21 septembrie pare să fie un element care va fi dominat de o agresivitate puternică, 

o poveste de viață care va impresiona foarte mult și care va stoarce lacrimi de tristețe sau lacrimi de 

crocodil, după cum ne-am comportat în decada anterioară. Momentul acesta arată că puterile pe care 

le avem sunt în scădere, că ele și-au diminuat impulsul de a demonstra, că oamenii nu mai vor să se 

ocupe acum de o realizare personală pentru că sunt foarte preocupați de un mare deficit personal. 

Ceea ce se consumă pe 21 septembrie pare să fie o ultima etapă într-un ciclu emoționant, unul care 

urmărește consolidarea încrederii în sine, adăugarea, la lista pe care o avem deja, a unor dorințe noi, 

de această dată unele care ar putea să nu ne facă cinste. Pentru că Luna trece acum prin zodia Balanță 

s-ar putea ca respectul pe care-l avem pentru suferințele celorlalți să fie la cote minime. Există o 

atracție către acumulările celorlalți, un interes față de patrimoniul lor, însă aceasta atitudine este rece, 

reținută, distantă și ar putea crea un ușor disconfort unui om care nu este obișnuit să fie atent doar la 

ceea ce are de făcut ieri, ci se coordonează în permanență după răspunsurile pe care îl primește de la 

ceilalți. Contextul astral al momentului, nu doar cel al zilei de 21 septembrie, face trimitere la 

probleme nerezolvate care sunt acum accentuate prin această neîncredere în sine, prin acest interes 

pe care individul îl acordă bunurilor celorlalți. Este posibil ca în momentul acesta, tocmai pentru că 

vorbim despre un careu, să beneficiem de o inspirație aparte. Această inspirație însă nu face apel la 

cuvinte, ci face apel, ca la o bază, la niște experiențe similare pe care ar fi trebuit să le parcurgem de 

la începutul anului și până acum. Acolo unde aceste experiențe au lipsit, nu putem vorbi despre o 

soluționare, ci despre pregătirea soluționării, adică despre accentuarea unei greutăți. 

O altă componentă importantă rezervată zilei de 21 septembrie este cea dată de combinații 

diverse pe care am putea să le abordăm cu maximă determinare în speranța că anumite soluții ar putea 

veni de la sine. Este adevărat, prin ceea ce vom realiza pe 21 septembrie, în special în a doua parte a 

zilei, ne pregătim pentru asocieri interesante, cele pe care vom pune o bază importantă în ziua 
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următoare. Acum însă nu putem dovedi nici perseverență, nici atenție, dar nici nu putem extrage ceva 

bun din speranța care se înfiripă. Cerul astral al zilei de 21 septembrie are conturate probleme foarte 

clare în care Luna nu se integrează. Asta înseamnă că dramele de-acum nu au legătură cu realitatea, 

că suntem îngrijorați pentru ceea ce nu este de actualitate, nu este atractiv sau nu ne privește. 

Este foarte posibil ca în momentul acesta dificultățile pe care le parcurgem să ne scoată la 

lumină intenții exclusiviste, adică să cunoaștem oameni cărora să le vedem doar genul acesta de 

acțiuni, de impulsuri, să le trezim invidie, să trezim ceea ce este rău în ei, și din genul acesta de 

conflicte să obținem o maturitate comportamentală, socială pe care n-am cerut-o. La asta ar putea să 

se refere, pentru un om foarte ambițios care nu are ceva bun în trecut la care să facă acum apel, careul 

care se împlinește în seara acestei zile, cel care este considerat în astrologia holistică drept un aspect 

eliberator. Se întâmplă lucrul acesta pentru că elementul definitoriu al acestei zile insistă pe această 

idee că un om slab va considera întotdeauna că bunul celuilalt este mult mai valoros decât ceea ce 

deține el. Grija aceasta modifică relațiile interumane, modifică dorințele, aduce, prin greșeli repetate, 

scăderea popularității, deși individul va considera că lucrează acum foarte bine cu detașarea, că bate 

în retragere pe motiv că i-a fost dat să întâlnească acum doar oameni răi și invidioși. În realitate, 

percepția aceasta este una subiectivă. 

 
„Costeşti, locul unde duhurile dau cu pietre 
 
Localitatea Costeşti din judeţul Argeş a figurat acum câţiva ani în toiul dezbaterilor 

specialiştilor în paranormal. Cazul în sine a fost observat şi filmat de numeroşi martori oculari, 
ceea ce-i dă un plus de credibilitate. Totul a început în noaptea zilei de 20 martie 1997, când asupra 
casei familiei Panait Drăghici s-a abătut din senin o ploaie de pietre de diferite dimensiuni, în urma 
căreia atât proprietarii, cât şi vecinii lor s-au ales cu o spaimă soră cu moarte, precum şi cu 
acoperişurile distruse şi ferestrele sparte. După prima seară "paranormală", ploaia de pietre a 
continuat a doua zi, tot la lăsarea serii. Până în noaptea de 24 martie, înainte de sărbătoarea de 
Bunavestire, întâmplarea s-a repetat consecutiv în fiecare seară, poliţia locală din Costeşti 
rezumându-se la a observa ciudatul fenomen alături de tot satul, după care a întocmit un raport 
de pagube şi distrugere fără făptaş. După Bunavestire, ploaia de pietre a încetat brusc. Liniştea a 
durat doar până pe 29 august 1997, când tirurile de pietre aruncate de mâini invizibile au reînceput 
mai violent decât în primăvară. Oamenii au apelat la Georgica Creţu, preotul paroh din Costeşti 
care a venit în casa lor chiar în timpul unei ploi de pietre pentru a citi cu glas tare Moliftele 
Sfântului Vasile cel Mare. Spre surprinderea tuturor, pe întreaga durată a slujbei atacul a încetat, 
pentru a reîncepe însă la scurt timp după aceea... 

Culmea manifestărilor bizare din Costeşti s-a înregistrat pe 4 septembrie 1997. În acea zi, 
mobilele au început să se mişte prin casă dintr-o cameră în alta, mutate parcă de nişte cărăuşi 
invizibili. Peste doar câteva zile, creştinii urmau să sărbătorească Naşterea Prea Sfintei Fecioare 
Maria. Liniştea s-a aşternut de atunci asupra gospodăriei familiei Drăghici. Entuziaştii 
fenomenelor paranormale sunt de părere că atacul s-a datorat unor demoni sau unor furtuni 
magnetice. Alţii înaintează ipoteza unui fenomen evident de Poltergeist. Făptaşa ar fi fost Achilina 
Marciuc, o femeie care pe parcursul întregii sale vieţi s-a certat cu familia Drăghici. Mai mult, în 
timpul acceselor sale de furie, bătrâna Achilina arunca cu pietre în casa vecinilor săi. Achilina 
Marciuc a murit singură într-o mizerie cruntă pe data de 11 august 1987. Se pare că spiritul 
neadormit al bătrânei i-a urât atât de mult pe membrii familiei Drăghici, încât a dat cu pietre în 
casa vecinilor atât în lumea acesta, cât şi de pe lumea cealaltă... 

 

În dimineața zilei de 22 septembrie Luna se va afla într-un sextil cu Saturn, apoi, la puțin timp 

după, va încerca să se așeze la jumătatea distanței dintre Saturn și Capul Dragonului, simulând o 

mediere a celor două puncte. Nu va putea să facă lucrul acesta pentru că întreaga ecuația astrală a 

zilei de 22 septembrie este dominată de impulsuri agresive, cele care ar putea să fie explicate de cel 

care parcurge aceste impulsuri ca fiind orientate către perseverență, către a demonstra forța, către 

lupta cu un adversar pe care obligatoriu trebuie să îl învingă. Schema astrală zilei de 22 septembrie 

are însă și o componentă benefică. Ea este dată de trigonul lui Mercur cu Pluton și de pregătirea 

intrării Soarelui pe zodia Balanță. Pentru că Soarele trece pe ultimul grad al zodiei Fecioară nu este 

de bun augur și lucrul acesta va fi văzut în impulsul de a evada, de a fugi de griji, de probleme sau de 
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sarcini pe care în ultimele zile, nu doar aferente acestei decade, ci și aferente decade anterioare, le-

am iubit foarte mult. Cu alte cuvinte, 22 septembrie este o zi de contrast, de inteligență, de supunere, 

de obediență. Relațiile interumane sunt acum atractive, constructive, dominate de plăcerea de a accesa 

informația într-un alt mod, de a ne juca, de a accepta inspirația ca fiind un element de bază care ne 

protejează de afaceri proaste, de ostilitatea celorlalți, de critica pe greșeli minore pe care am putea să 

le facem acum din neatenție, nu intenționat așa cum ni se spune. 

22 septembrie ar putea să fie însă o zi încărcată de o mare dezamăgire dacă ne atribuim acum 

sarcini prea mari. Sextilul Lunii cu Capul Dragonului nu permite medierea tendinței Nodurilor, din 

această cauză soluțiile de acum nu au perspectivă, nu au greutatea a ceea ce am făcut până acum, nu 

sunt interesante pentru etapele viitoare, ci doar pentru ceea ce trăim în momentul de față. În 

consecință, schema aceasta ar putea să accentueze frica individului de el însuși, de succesul său sau 

teama că această neîncredere în sine nu poate fi soluționată decât de experiențe trecute pe care acum, 

din nefericire, nu suntem în stare să ni le reamintim. 

Totuși, trigonul pe care Mercur din zodia Fecioară îl are de împlinit cu Pluton de pe Capricorn, 

nu trebuie neglijat. Cu toate că Pluton se află pe final de deplasare retrogradă, deci își încheie acum 

misiunea sa de a-i învăța pe oameni să fie mai puțin atașați sau deloc față de bunurile materiale ori de 

imagine socială, impulsul de transformare aferent zilei de 22 septembrie este unul foarte real. Acest 

impuls ne ajută să depășim situațiile dificile, să ne reglăm relațiile critice conflictuale, să acordăm 

importanță unor atitudini constructive, corecte față de colaboratori, față de oamenii pe care i-am 

îndrăgit până acum. Cu alte cuvinte, momentul acesta ne încurajează să ne extragem atenția de pe 

impulsuri negative, de pe critica nejustificată, de pe regrete penibile, ne îndeamnă să fim detașați față 

de frică și față de urmările ei. Rămâne în continuare activă problema aceasta care îi îndeamnă pe 

oameni să acorde mai mare importanță acumulărilor celorlalți. 

Dacă nu am uita că orice element care părăsește relațiile interumane ne ajută să depășim 

situații dificile vechi de luni de zile atunci ne-am declara foarte mulțumiți cu ceea ce reușim să 

obținem în această zi. Imediat ce Soarele va intra pe zodia Balanță, moment care degajează multă 

zodia Fecioară, vom fi mai selectivi, vom lua lucrurile în ușor, nu vom mai dramatiza atât de mult și 

nu vom mai considera că dacă pe un lucru nu-l luăm din stânga să-l punem în dreapta cu mâna el nu 

se va mișca de-acolo niciodată. Cu trecerea Soarelui pe zodia Balanță ni se trezește și încrederea că 

anumite procese se vor împlini de la sine. Deocamdată, pentru că avem trei planete individuale pe 

zodia Fecioară, vom avea argumente care să combată această nouă impresie. Cu timpul, însă, vom 

vedea că avem nevoie de această eliberare de responsabilitate, de această atitudine degajată, vom 

vedea că vom fi ajutați și de noile asocieri, și de bucuria de a trăi mai simplu, fără a privi cu greutate 

sau cu frica unui eșec sarcinile pe care ni le-am propus. 

 
„Deşi Romanovii au condus Rusia vreme de rrei secole, dinastia lor a fost ameninţată de 

multe ori. Rivalii pretendenţi la tron apăreau de obicei atunci când un ţar murea după o domnie 
scurtă sau în circumstanţe misterioase, ca în cazul lui Petru al II-lea. 

În următorii opt ani de la dispariţia lui, în provinciile de sud-vest ale Imperiului Rus şi-au 
făcut apariţia patru falşi Petru, repede dovediţi ca impostori. Dar în 1773 Ecaterina a trebuit să 
facă faţă unei ameninţări serioase din partea unui dezertor cazac numit Emelian Pugaciov. Deşi 
nu semăna câtuşi de puţin cu ţarul de mult răposat, mulţimile credule de ţărani au admis că 
Pugaciov ar fi reîncarnarea lui Petru al II-lea. În naivitatea lor, „nemţoaica“ omorâse un biet 
suveran care nu avea altă preocupare şi alt gând decât binele poporului rus. Adunând o armată 
de dezertori, iobagi fugari, muncitori nemulţumiţi şi hoţi, Pugaciov s-a îndreptat spre capitală. 

Deşi iniţial nu-i acordase importanţă, Ecaterina s-a văzut curând silită să se ocupe 
îndeaproape de răscoala lui Pugaciov, oferind în primăvara lui 1774 o recompensă de 100 000 de 
ruble pentru prinderea lui. Punea capăt în vara aceluiaşi an unui război cu Turcia şi îşi concentra 
atenţia asupra pretinsului ţar-ţăran, înfruntându-i armata de strânsură într-o bătălie dată la 
sfârşitul lui august. Pugaciov a fost predat armatei imperiale chiar de locotenenţii săi, iar el, 
odinioară erou cuceritor, a fost încarcerat la Moscova. La 10 ianuarie 1775, o mulţime imensă a 
asistat la decapitarea lui.”[14] 
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Trecerea Soarelui pe zodia Balanță ar putea însemna pentru mulți pasionați ai astrologiei un 

element mult mai bun decât plasarea Lunii prin zodia Scorpion. În realitate, este cam același lucru. 

Atât Soarele, cât și Luna, se află în zodiile pe care le tranzitează, în cădere. Soarele pe zodia Balanță 

va aduce o desconsiderare față de elementul personal, față de specificul individual, va desconsidera 

o calitate personală pentru a obține mai ușor un avantaj social, pentru a trăi mai simplu, iar Luna pe 

zodia Scorpion va iubi atașamentele ciudate, va ține minte tot, va rememora perioade lungi, chiar 

foarte lungi pentru a nu-și pierde exercițiul conștientizării. Și de această dată, Luna, intrând în zodia 

Scorpion va trimite 

unghiuri pozitive către 

planetele din Fecioară, 

adică Venus și Marte, 

urmând ca sextilul cu 

Mercur să îl împlinească 

în ziua de 24 septembrie. 

Relația aceasta bună cu 

Venus și Mercur este 

aducătoare de noroc, un 

veritabil impuls pentru 

exprimare, pentru a aduce 

o notă proaspătă relațiilor, 

pentru a diminua agitația, 

pentru a da dinamismului 

o notă subtilă aparte și a 

face totul să fie foarte 

atractiv. De altfel, dacă ar 

fi să privim schema 

aceasta în care se 

integrează Luna am cădea 

în păcatul de a considera că această poziție este superioară poziției Soarelui pe zodia Balanță. În 

realitate, nu este așa. Soarele de pe zodia Balanță are în continuare activă opoziția cu Chiron, pentru 

că nu se află pe semnul complementar celui pe care Chiron îl tranzitează, adică zodia Fecioară, ci în 

Balanță, se preocupă acum de contraargumente. A renunța la un element personal prin poziția 

Soarelui pe zodia Balanță arată a renunța la frica sau la grija în care am crezut foarte mult anterior. 

Avem ocazia acum să dăm curs devizei generale aplicată acestei decade care ne spune că sintezele 

pentru acțiune își extrag puterea din prezent, din ceea ce trăim acum. Cu alte cuvinte, pe cât de 

importantă este poziția Lunii pe Scorpion care îl încurajează acum pe individ să vină cu elemente noi, 

proaspete și constructive, pe atât de valoroase este atitudinea Soarelui de pe zodia Balanță care 

încurajează omul să renunțe la durerile mai vechi pentru că acestea erau veritabile surse de boală. 

Un element absolut minunat care se va consuma în spațiul zilei de 23 septembrie este cel dat 

de trigonul pe care Luna îl are de împlinit cu Neptun. Prin această dispunere oamenii beneficiază de 

o sensibilitate aparte. Lasă deoparte nevoia de nou, de a impresiona, ignoră complet tendința aceasta 

de a desconsidera frici mai vechi pentru ascensiune, pentru a se vindeca, și acordă o mare importanță 

iubirii profunde. Este adevărat, nu se poate rezolva o problemă de dorință, de impulsuri de agresivitate 

procedând în felul acesta, ci se obține o stare simplă, dar pe cât de simplă pe atât de profundă, o 

atitudine constructivă, dar pe cât de eficientă, pe atât de durabilă. 

Această magie are însă o notă particulară care se suprapune peste fondul general al zilei de 23 

septembrie, acela care încerca să găsească un echilibru interesant între greșelile trecutului și nevoile 

de acum. Asta înseamnă că reacția pe care oamenii o vor avea acum depinde foarte mult de rațiune, 

de conștientizare, de modul în care reușesc să-și domine natura inferioară, despre cum a abordat 

progresul material până acum și care este atitudinea față de oamenii cu care s-au întreținut în trecut, 

pe care i-au îndrăgit sau pe care i-au disprețuit. Există, la fel ca în ziua anterioară, și acum atracția 

către un contrast, atracția către acele activități pe care le-am preferat atunci când am dorit să umplem 
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un gol. Golul din trecut a fost umplut cu calități și defecte, cele care acum sunt considerate, în mare 

parte, dovezi de boală sau din succes. Revolta pe care un om ar putea să o alimenteze acum împotriva 

acestor acțiuni de o mare subtilitate îi oprește ascensiunea, chiar dacă îi oferă răspunsuri la ceea ce 

caută, chiar dacă îi conferă o anume eficiență. Omul care eșuează în această zi nu trebuie acuzat, ci 

privit ca un personaj care nu a reușit să își satisfacă nevoia de protecție. Este posibil ca unii dintre cei 

care eșuează acum să fie chiar lacomi și aceasta să fie singura cauză. Cu toate acestea, este foarte bine 

pentru observator, pentru cel care urmărește fenomenul social să nu iasă din această schemă, din 

această zonă care îi spune că omul eșuează astăzi doar pentru că dorește să fie protejat și nu reușește. 

Dacă adoptăm o asemenea atitudine nu înseamnă că ne mințim, ci înseamnă că avem respect față de 

o particularitate individuală pe care un context general nu o poate reliefa. 

 
„Când oamenii descoperă că sunt psiholog, deseori întreabă: 
— Nu devii depresiv ascultând toată ziua problemele altora? 
Dacă asta ar fi ceea ce fac eu, probabil că aş deveni deprimat, dar eu găsesc multă satisfacţie 

în a vedea oameni care îşi ating scopurile şi au sentimentul că eu aş fi putut contribui un pic la 
bucuria şi fericirea lor. 

O mare parte din această satisfacţie vine de la numeroşii oameni interesanţi şi agreabili pe 
care i-am cunoscut. Mulţi clienţi speră sa înveţe ceva de la mine, dar, ca orice relaţie umană, 
procesul este o stradă cu două sensuri. Clienţii mei m-au expus la multe experienţe pe care altfel 
nu le-aş fi putut înţelege. Ei m-au învăţat despre tăria resurselor umane în faţa adversităţilor şi 
au împărtăşit cu mine bogăţia înţelepciunii lor. Libby a fost un astfel de meditator. 

Povestindu-mi despre bărbaţii din viaţa ei, ea a vorbit întâi de un prieten gay. Era un om de 
afaceri care călătorea prin lume, participând la întruniri la New York, Paris, Londra şi alte oraşe 
mari. Vizitau împreună muzee, explorau priveliştile locale sau mergeau la un concert simfonic. 
Iubea la el cultura, gentileţea şi sofisticarea, în parte deoarece îi completa şi alimenta aceste 
aspecte ale ei înseşi. 

A descris un alt bărbat ca fiind prietenul ei cel mai bun. Puteau merge la cinema sau la teatru, 
apoi la o cafenea unde să stea de vorbă până la orice oră din noapte. Puteau discuta despre 
spectacolul pe care tocmai îl văzuseră, despre politică, fi-losofie sau alte intimităţi ale vieţilor lor, 
pentru că nu exista nimic despre care ei doi să nu poată sta de vorbă. Se simţea relaxată şi deschisă 
cu el într-un mod în care nu putea fi cu nimeni altcineva. 

A menţionat al treilea tip cu care avea o relaţie sexuală excitantă şi încărcată de emoţie. Atât 
de mare era pasiunea lor, încât s-au mutat repede împreună, dar a trăi împreună s-a dovedit a fi 
un dezastru. În cele din urmă au luat-o pe căi separate, dar ocazional el îi telefona şi reaprindeau 
pasiunea. Ea se bucura de aceste întâlniri, deoarece nu cunoscuse niciodată o asemenea pasiune, 
care împlinea o nevoie pe care o recunoştea ca fiind o parte din totalul fiinţei ei. 

Apoi mi-a spus despre un al patrulea bărbat. Era cineva pe care ea spunea că îl iubeşte. 
Divorţase şi nu era pregătit să se implice total, cel puţin nu deocamdată. În plus, singura lui fiică 
stătea cu el în timpul săptămânii şi ea era în fruntea listei sale de priorităţi. Libby şi iubitul ei 
petreceau împreună cele mai multe weekenduri, liniştiţi, la el acasă. Se simţea specială să iubească 
şi să fie iubită, deoarece asta îi dădea un sentiment de întregire şi deplinătate. 

Libby trebuie să fi văzut maxilarul căzându-mi din ce în ce mai jos de mirare, pe măsură ce 
vorbea despre fiecare relaţie consecutivă din viaţa ei. Dacă sunt de acord cu moralitatea ei? 
Alegerile pe care le făcea erau ale sale. A făcut o pauză, mi-a prins privirea, mi-a susţinut-o şi a 
rostit nişte cuvinte pe care le ţin minte până în ziua de azi. A spus: 

— Nu mă pot aştepta ca vreo persoană anume să satisfacă singură toate nevoile pe care le 
am ca individ.”[4] 

 

Opoziția lui Marte cu Neptun ridică pe 24 septembrie o problemă mai veche ce se poate 

transforma într-un eveniment antisocial. Dorința de progres, de reușită sau de a pune ordine în 

schemele pe care le gândim acum nu mai este de actualitate, nu mai prezintă interes față de comunitate 

și cu cât individul insistă mai mult pe această direcție cu atât primește un refuz mai categoric. Apoi, 

există și etapa următoare în această dispunere, adică persoana care acționează, care-și formulează 

anumite dorințe și care, împlinite, ar trebui să modifice ceva în cadrul social, primind refuz devine 

capricioasă. Pe zodia Fecioară, Marte întotdeauna lucrează cu elemente care constrânge. În momentul 

acesta când se activează această opoziție pe axa Fecioară-Pești, Pluton din Capricorn mediază 
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problema aceasta de zgârcenie, de refuz ori de inhibiție. De aici înțelegem că acolo unde există un 

patrimoniu, nu doar unul material, cât unul emoțional sau spiritual, acolo unde există multă putere, 

multă energie, impulsul acesta va face referire la un caracter antisocial și se va insista pe această 

problemă ajungându-se într-un punct foarte periculos. Un individ ar putea să impună grupului 

propriile soluții ori să șantajeze grupuri. 

Apoi, schema aceasta dură care se va împlini în această zi mai are o componentă pe care 

trebuie consemnată. Uitarea amplifică acest caracter antisocial al demersurilor personale și insistă și 

pe alte motivații, cum ar fi onoarea, moralitatea, nevoia de protecție, de adăpost, de retragere sau de 

sănătate. 

Toate aceste elemente care vor fi vizibile cu precădere în a doua parte a zilei și care sunt 

definite de transferul problemelor personale pe umerii altora, au un crescendo în spațiul acestei zile. 

Acesta pare să fie în mare parte bun, tocmai pentru că susține impactul pozitiv pe care îl au acum 

elementele astrale ce tranzitează zodia Capricorn. Sextilul Lunii cu Pluton, ca prim aspect al zilei de 

24 septembrie, aduce un moment de conștientizare. Acesta pare să fie elementul cel mai bun, mai 

puternic și mai constructiv al acestei ecuații astrale pentru că ne permite să vedem clar rolul personal 

și rolurile celorlalți, ceea ce trebuie să facem noi cu forțele proprii și ceea ce trebuie să facă ceilalți. 

Gândul acesta nu are însă atât de multă putere pentru că vom fi atrași către ceea ce am indicat 

și în alte zile ale acestei decade, dar și în alte zile ale decadelor anterioare și care este accentuat tot de 

relația Fecioară-Capricorn. Nevoia de a obține un capital de imagine foarte bun îi îndeamnă acum pe 

oameni să depășească anumite reguli, să își dorească mai mult, să fie pătimași sau lacomi. Apoi, tot 

în această zonă de pregătire a conflictelor ce se vor acutiza în a doua parte a zilei, se consumă sextilul 

Lunii cu Mercur, aspect care definitivează o configurație numită triunghi minor, ce are Luna ca focar. 

Acesta este momentul grav în care ne gândim că poate binele acesta mental, confortul acesta psihic 

pe care îl resimțim reprezintă un semn sau o încurajare pentru a cere mai mult. 

Pentru că lucrul acesta pregătește un eveniment dominat de planeta Marte, cu toate că zodia 

Fecioară aduce în context o anume inhibiție sau o prudență, există un mare risc în a intra în combinații 

periculoase, unele dominate de violență sau de accidente. Dacă în momentul acesta Luna nu ar fi avut 

o dispunere negativă față de Axa Dragonului, adică nu ar fi existat și premisa unui eșec existențial, 

situațiile acestea ar fi fost o înșiruire de evenimente bune sau rele care nu aveau legătură între ele. În 

felul acesta, Luna, prin careul pe care îl împlinește la Axa Dragonului, transformă acest caracter 

antisocial într-un eveniment reprezentativ pentru această perioadă avertizând că eșecul ar putea fi cel 

care leagă toate aceste întâmplări care aparent nu au nicio legătură unele cu altele. De altfel, aceasta 

este și directiva lunii septembrie, acesta este un element reprezentativ pentru luna în curs. 

Am putea evita situația aceasta alegând să fim mai atenți la ceea ce ne dorim, la intensitatea 

dorinței sau la insistențele pe care le alimentăm din ce în ce mai mult. Orice formă de lăcomie va fi 

imediat pedepsit pentru că ea ascunde, prin sinteză de pe înțelegere, emoție și cunoaștere o promisiune 

de revoltă. Practic, ni se va părea doar că avem nevoie de suplimente de acum, dar, în realitate, prin 

corelațiile care se realizează între această decadă și începutul lunii iulie, avem de-a face cu o 

promisiune de revoltă. Am promis că ne vom exprima în modul acesta cu prima ocazie când putem 

și această comandă lansată subconștientului se împlinește. De altfel, legăturile care există între lunile 

septembrie și iulie depășesc această comunicare pe un fir subțire între două decade. Există și o mare 

asemănare de fond pentru că aceste două luni sunt singurele care conțin fiecare câte o decadă unde 

nu găsim aspecte majore între planete care au o mișcare de revoluție de cel puțin doi. Multe din cele 

pe care vrem să le împlinim acum au primit comenzi în iulie, iar lucrul acesta îl constatăm pe 24 

septembrie.  

 
„Înlăturarea lui Liu Shaoqui la începutul Marii Revoluţii Culturale Proletare şi moartea 

suspectă a lui Lin Biao în 1971 nu au constituit evenimente unice în scurta, dar agitata istorie a 
Republicii Populare Chineze și nici nu sunt astfel de episoade caracteristice doar Chinei 
revoluţionare. Intr-adevăr, evenimente similare au avut loc în urma cu aproape 200 de ani, după 
Revoluţia Franceză. 

La doi ani după ce asaltul asupra faimoasei închisori pariziene Bastilia a declanşat 
Revoluţia, regele Ludovic al XVI-lea a fost prins pe când încerca să părăsească Franţa. Anul 
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următor, la 21 septembrie 1792, Franţa a fost declarată republică, iar regele a fost executat în 1793. 
Curând după aceea cei noua membri care formau Comitetul Salvării Publice al republicii au 
început să administreze puterea în-tr-un stil aproape dictatorial. 

Competiţia pentru conducerea Comitetului se dădea între Georges Jacques Danton si 
Maximilien Robespierre. Cu darul său pentru oratorie, Danton ceruse înfiinţarea unui tribunal 
revoluţionar care să elimine duşmanii republicii. În perioada Terorii revoluţionare, victimele 
tribunalului erau rapid decapitate de ghilotina amplasată în principala piaţă a Parisului. În aprilie 
1794 Robespierre a reuşit să îl aresteze pe Danton, să îl judece, să-l condamne şi să-l execute. 

Robespierre i-a supravieţuit fostului său rival mai puţin de patru luni. La sfârşitul lui iulie, 
el împreună cu vreo o sută din adepţi ai săi au fost executaţi. Cum majoritatea liderilor 
revoluţionari erau acum morţi, poporul a cerut încetarea violenţelor. Ghilotina a fost demontata, 
iar piaţa unde avuseseră loc execuţiile a fost rebotezată Place de la Concorde.”[14] 

 

În dimineața zilei de 25 septembrie Luna va intra pe zodia Săgetător ca, în mijlocul zilei, să 

împlinească un sextil cu Soarele. Apare astfel impulsul de a ne elibera de gândurile rele, de revolta 

ascunsă pe care am simțit-o pe 24 septembrie acum întoarcem aceste pretenții către sine pentru că în 

a doua parte a zilei ne pregătim nu doar pentru un eveniment social dominant, ci unul ce va fi privit 

ca o continuare a ceea ce s-a consumat pe zona publică pe 24 septembrie – împlinirea careului dintre 

Mercur și Saturn. Deși unghiul acesta nu este bun, deși el va fi succedat de un unghi rău pe care Luna 

îl împlinește cu Venus din Fecioară, schema aceasta ne vorbește despre o inhibiție, despre o retragere 

care va avea asupra individului un efect tonic. Unii vor proceda în felul acesta pentru că a uitat ce au 

promis, li s-a șters din memorie, nu-și mai amintesc precis cum au formulat despre ce anume trebuie 

să se îndrepte și atunci consideră că a sosit momentul să pornească pe un drum, să fie mult mai 

curajoși, să o ia de la capăt. Nu, nici vorbă, nu o iau de la capăt, ci doar înnoadă firul pe care l-au 

rupt. 

În acest context în care Luna trece prin prima sa zi de Săgetător, iar Mercur din Fecioară 

împlinește un careu cu Saturn din Săgetător arată o forță negativă întoarsă către sine. Individul va 

considera că viața sa este suspectă, că nu mai are ce să ofere comunității atât timp cât impulsul aprig 

al zilei de 24 septembrie nu aduce nimic bun, ci doar a scos în evidență capricii pe care ar fi trebuit 

să le țină în partea întunecată. 

Ceea ce în ziua anterioară era un capriciu sau impulsul de a împlini o promisiune, acum se 

transformă în regret. Privind schema aceasta în care comparăm ziua de 24 cu cea de 25 septembrie 

înțelegem că inhibiția de acum este foarte bună. Cu toate că eforturile sunt sterile, extragem de un 

înțeles care ne va fi folositor în zilele ce vor urma. Faptul că ne oprim lăcomia periculoasă, că avem 

măsură, că recunoaștem anumite limite pe care le avem reprezintă o pregătire serioasă, severă, 

eficientă pentru împlinirea trigonului dintre Saturn și Capul 

Dragonului prin care se mediază tendința Nodurilor, aspect 

ce se va împlini pe 26 septembrie.  

Dar ziua de 25 septembrie conține, ca energie 

potențială, și ceva din impulsul pe care l-am văzut pe 24 

septembrie. Această energie este pierdută, trecută într-un 

plan secund sau, la rândul său, se transformă într-o 

promisiune pe care va trebui să o împlinim pe mai târziu. 

Acum gândim că va trebui să ținem minte succesul care ne-a 

fost refuzat, motivațiile pe care le-am avut pentru a regreta, 

pentru a bate în retragere, pentru a pierde ceva, pentru a ne 

desprinde de ceva ce considerăm că nu este specific, pentru 

ca viitorul să nu ne surprindă, pentru că am detaliile cu care 

vom lucra de-acum încolo să nu fie o încurajare spre revoltă, 

ci să treacă dincolo de aceasta și să se apropie de rezultate 

finale, de împlinirea a ceea ce credem că am pierdut acum sau 

nu am putut prezenta ca moment, ca exprimare personală. 
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Persoanele puternice, oamenii care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală vor reuși să depășească cu bine încercările zilei de 25 septembrie și nu vor 

rămâne marcați de obstacole pe care le întâlnesc acum, nu se vor încurca în propriile gânduri 

pesimiste, în comenzile pe care și le dau pentru a se opri, ci vor privi impulsurile acestea ca fiind 

absolut normale și impulsurile zilei anterioare ca fiind anormale. În consecință, vor considera că orice 

reacție care diminuează lăcomia, impulsivitatea sau răzbunarea duce la liniște și vindecare. Omul 

comun va trăi însă cu drama că retragerea sa reprezintă un refuz, că nu i se primesc darurile, că a 

pierdut un examen, un traseu, ca pierdut trenul, dar mai ales va fi convins că ceea ce a pierdut acum 

nu se va mai întoarce. Această realitate nu este definitivă. Țintele pentru acțiune ne îndeamnă să fim 

foarte conștienți ce facem în prezent pentru a învăța, ca și cum întreaga decadă, deci și această zi 

tristă, reprezintă o lecție practică despre viață. De aici înțelegem că nu este important doar să 

conștientizăm limitările sau obstacolele de acum, ci valoarea acestui moment trebuie împlinită prin 

pozitivare. Asta înseamnă că dacă nu putem face anumite lucruri pe care ni le propunem, în mod sigur 

putem face ceva și puterea blocată în inhibiție să fie transformată prin voință în bucuria de a 

redescoperi prin efort propriu ceea ce altădată am fi descoperit printr-o presiune exterioară. Așa 

ajungem să pozitivăm retragerea spre sine și tot așa ajungem să descoperim că inhibiția în sine este o 

iluzie, marea problemă fiind suita de efecte pe care le-a produs. Schimbând în felul acesta prioritățile 

cu scopul de a transforma acțiunile negative în acțiuni pozitive lucrăm și cu sinteza pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere, adică nu mai aducem de la începutul lunii iulie dorințele de răzbunare în prezent 

pentru a-i limpezi, ci le lăsăm acolo. 

 
„Imaginaţia 
 
Imaginaţia joacă un rol esenţial în gândirea omului, ea fiind, de fapt, un instrument necesar 

pentru configurarea universului de înţelesuri, pentru adâncirea reflecţiei personale. În ceea ce 
priveşte efectele vizionării 'IV. Maria Winn aduce, în cartea sa. mărturia mai multor educatoare 
şi învăţătoare, care aveau peste 25 de ani de practică în şcolile americane. Toate susţin că la 
ultimele generaţii, cele crescute cu televizorul, se poate observa cu uşurinţă o scădere semnificativă 
a capacităţii de a imagina jocuri, de a se juca, în general, o diminuare a potenţialului creativ şi 
imaginativ. 

„Una dintre cele mai importante acuzaţii care se aduc privitului la televizor, observă J. 
Healy, este aceea că privează copilul de posibilitatea de a învăţa să-şi creeze în minte propriile 
imagini. Când cititorii slabi sau cei care întâmpină dificultăţi în exprimare ascultă sau citesc 
cuvinte, întâmpină greutăţi în a şi le reprezenta în minte printr-un proces imaginativ. Toate 
cercetările arată că, pe măsură ce copiii se obişnuiesc mai mult cu imaginile venite din exterior (de 
la TV), care prin mulţimea şi intensitatea lor pot copleşi mintea, cu atât ei devin mai puţin capabili 
să-şi creeze propriile imagini sau scenarii mentale. 

Se constată că acei copii care ascultă o poveste sau citesc au capacitatea de a continua. 
Îmbogăţi şi chiar recrea imaginativ poveştile auzite sau lecturate. În schimb, rapoartele 
profesorilor arată că, în urma vizionării lui Sesame Street, jocurile imaginative ale copiilor au 
sărăcit mult. Ei observau că micii telespectatori mai repede îşi însuşeau mimica şi acţiunea 
personajelor de pe micul ecran decât să-şi imagineze ci înşişi jocuri şi comportamente, precum o 
făceau ceilalţi copii. 

Efectul principal pe care îl are televiziunea asupra imaginaţiei sunt reveriile (day dreaming), 
starea mentală în care atenţia este furată şi captivată de tot felul de scenarii fantastice, care se 
produc de la sine inlăuntrul minţii în lipsa stimulilor externi şi, uneori, chiar împotriva voinţei 
individului respectiv. Este visarea cu ochii deschişi. Deşi s-ar putea crede că aceste reverii 
stimulează imaginaţia şi creativitatea, lucrurile stau cu totul invers. 

De fapt, studiile efectuate demonstrează clar: creşterea timpului dedicat visării cu ochii 
deschişi conduce la scăderea capacităţii creative şi imaginative a indivizilor Aceasta, deoarece, 
arată Valkenburg şi Voon. Reveriile atrag mintea într-o lume fantastică, în care ea nu este decât 
un spectator pasiv, pe când în imaginaţia creativă omul este întotdeauna inserat în real, proces în 
care intenţionalitatea şi voinţa aparţin minţii care construieşte ea însăşi proiectele imaginative.“ 
Un studiu comparat făcut asupra locuitorilor din câteva mici localităţi canadiene arată că atât 
copiii, cât şi adulţii au suferit, după introducerea televiziunii în localitatea în care trăiau, o 
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diminuare a capacităţii creative şi imaginative cu un procent de 20%. concomitent cu o reducere a 
perseverentei în rezolvarea problemelor.“[12]  

 

26 septembrie aduce împlinirea unor elemente care vor fi prezentate opiniei publice ca fiind 

elemente contrare. Pe de o parte, avem dimensiunea spirituală, cea care caută acum să ne explice 

multe din tradițiile pe care le-am parcurs în ultima perioadă sau încearcă să dea un sens frumos, 

pozitiv și profund unei vieți încercate, iar, de partea cealaltă, prin trigonul pe care Saturn îl împlinește 

acum cu Capul Dragonului și confirmă că poate media tendința Nodurilor, se dă importanță valorilor 

materiale, nu atât prin conținutul lor, cât prin statutul pe care ar putea să îl aibă în posteritate. 

Grija că lucrurile acestea s-ar putea să nu se îmbine sau că ar putea să nu aibă nicio legătură 

între ele descrie omului inferior o situație fără ieșire, iar omului superior, îi arată care sunt forțele 

mentale pe care ar putea să le folosească pentru a dovedi inteligența practică, pentru a se amuza pe 

seama celor limitați ori pe seama situațiilor ciudate care nu merită deloc atenție. Ceea ce se consumă 

în realitate pe 26 septembrie face referire la credința în ceva clar. Dacă valorile spirituale, cele care 

au fost încercate foarte mult le oferă suficient de multă forță pentru a ieși la lumină, pentru a ne opri 

o revoltă și a folosi energia pentru un avantaj direct, pentru ascensiune, valorile materiale vor țipa 

mai tare, se vor evidenția ca și cum nu mai au stăpân, incitând invidia și creând situații conflictuale 

absolut gratuite. În mod firesc, relația aceasta minunată pe care Saturn o are cu Axa Dragonului nu ar 

trebui să facă trimitere la valorile materiale, tocmai pentru că este prin excelență o dovadă de 

profunzime, de superioritate, de depășire a obstacolelor fizice, de înțelegere a rolului pe care îl are 

materialul. Totuși, tentația aceasta vine pentru că Saturn este de mult timp afectat de conjuncția cu 

Luna neagră și pentru că știm care este specificul, acest element astral va explora dine statutul 

ambivalent al Săgetătorului doar natura animalică, doar acel impuls de a vinde și a cumpăra orice, de 

a supune totul, de dragul unui frumos care doar strălucește, ia ochii, zăpăcește, fără să conteze cât 

fură și cât minte. 

Reușita acestui moment va depinde foarte mult de înțelepciune, adică acel înțelept este 

singurul care poate spune că trece dincolo de tulburările curente, este singurul care avansează pe 

drumul său înotând, în timp ce ceilalți doar se învârt în cerc. Saturn este în această dispunere cu Axa 

Dragonului de înainte ca Luna neagră să-i afecteze mesajul. Dacă facem apel la trecut, dacă ne gândim 

la ce a însemnat primăvara acestui an, adică să depășim cumva recomandările pe care ni le oferă 

schemele sintetice aferente acestei decade, adică spre acest moment și spre începutul lunii iulie, am 

putea descoperi care sunt valorile pe care le-am putea folosi acum. Am putea să facem lucrul acesta 

ridicând un arc peste timp, adică pornind de la îndemnul acestei decade, căutând la începutul lunii 

iulie care au fost elementele de revoltă, care au fost promisiunile de răzbunare pe care le-am făcut și, 

dacă avem puterea necesară, să mergem puțin mai departe, la rădăcina acestor promisiuni, adică în 

mijlocul lunii ianuarie sau pe finalul lunii aprilie. Făcând o combinație interesantă între evenimentele 

care s-au consumat în aceste două ultime repere am putea să vedem care sunt oamenii cu care putem 

interacționa sincer, până unde putem merge cu dezvăluirile personale, ce să credem din ceea ce ni se 

spune și câtă putere să folosim fără să cerem nimic în schimb. Abia aceasta este o dovadă de 

maturitate și numai prin îndeplinirea acestei condiții reușim să dovedim că Saturn, într-o relație foarte 

bună cu Axa Dragonului, constituie un semn de evoluție. 

Acolo unde această condiție nu este îndeplinită, avem de-a face cu succesul altora pe paguba 

noastră, cu bucurie altora pe suferința noastră. Privită dintr-o schemă mult mai mare, această suferință 

nu este reală, este doar conștientizarea unui adevăr crud, doar efectul deschiderii către un alt fel de a 

trăi, apropierea de soluțiile mari cărora nu le-am găsit încă locul în destin. Durerea aceasta nu trebuie 

transformată în mânie pentru că orice gând scăpat de sub control, orice argument care va fi acum 

credibil doar pentru că face trimitere la conjuncturi foarte complexe, se poate transforma în ziua 

următoare într-un demers ori într-o promisiune și mai mare care ar putea să-l plaseze pe individul în 

cauză în hotărârile deja stabilite ale altora care au în miezul lor planul unei răzbunări. 

 
“MARŢEA 
Marţea e o femeie bătrână şi cârtitoare Umbla tot posomorâta şi din nimic îi sare ţandăra. 
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În legătură cu ziua de marţi, poporul are o mulţime de superstiţii. Astfel: marţea nu e bine 
să pleci la drum, nici să-ncepi un lucru de căpetenie, căci îţi merge rău. Tot din pricina asta, nu-i 
bine să croiesti cămăşi sau orice haine, că e primejdie de moarte sau chiar dacă le croieşti, să nu 
tai gura cămăşii. Femeile care-şi spală capul marţea rămân văduve. Nu e bine să meargă în peţit, 
nici să nu cunune, pentru că marţi a început Dumnezeu pământul şi trebuie să respecte ziua 
aceasta. Tot aşa să nu urzeşti pânza marţea, că în ziua asta a urzit Dumnezeu pământul şi cu toate 
ce se află pe el. Să nu începi la plug marţea, că nu se fac bucate. Să nu tai unghiile, că e rău de 
supărare. Dacă plouă într-o zi de marţi, atunci va ploua toată săptămâna.  Cine se mută marţea, 
nu-i merge bine în casa în care se va muta. Cui i se fură o oaie sau i se face de către cineva un rău 
oarecare, să ţie zile asupra aceluia, că va fi pedepsit. Zilele trebuie ţinute numai marţea şi să 
ajuneze post negru. Postul il va ţine 7 marţi dupăolaltă. Iar în a treia marţi, cel care a furat sau a 
făcut paguba ¡şi va primi pedeapsa de la Dumnezeu, fie imbolnăvindu-se ori [fiind păgubit] (de) 
un lucru de scamă şi numai astfel poate scăpa, dacă se duce la păgubaş şi-i cere iertare.”[6] 

 

Finalul tranzitului Lunii prin zodia Săgetător aduce o grijă față de sarcinile celorlalți, față de 

sănătatea lor, față de ceea ce au promis și nu au putut împlini, față de ceea ce ar fi trebuit să fie o 

dovadă de profunzime, de superioritate sa de înțelegere. 27 septembrie ar putea fi o zi obositoare din 

acest punct de vedere pentru că oamenii renunță să se mai preocupe de ale lor și se ocupă de ceilalți, 

deși nu ar fi cazul. Trigonul Lunii la Capul Dragonului prin care reușește să medieze tendința 

Nodurilor prin Coada Dragonului, arată că dezvoltarea emoțională este puțin cam complicat. Este 

complicată pentru că emoțiile sunt acum imature sau impure, pentru că demersurile sociale au nevoie 

de multă concentrare și atracția către bunurile materiale pe care nu ni le-am însușit încă ar putea să 

strice această concentrare sau să o reducă. În compensație, vom deveni fermi, duri, iar acest lucru va 

consuma multă energie, va extrage din interior ceea ce ar trebui să folosim pentru scopul nobil, pentru 

a simula mental procese sociale complicate sau pentru a selecta din sectoarele indicate în analiza zilei 

de 26 septembrie pentru a vedea care sunt elementele care ne avantajează. Neputând să facem lucrul 

acesta ne întoarcem privirea către nevoile celorlalți pozând în persoane care ajută, care servesc 

interesului comun, care lucrează pentru creștere și dezvoltarea celorlalți. Aceasta este, în realitate, o 

mare risipă pentru că o mobilizare de genul acesta nu duce la nimic bun dacă ea nu se soldează și cu 

progresul personal. 

Problema aceasta de comunicare scoasă în evidență de careul pe care Luna îl împlinește cu 

Mercur, în dimineața acestei zile, arată că această dificultate de limbaj, această neputință de a găsi cel 

mai potrivit termen pentru a povesti, explică ceea ce avem în cap, poate fi depășită prin versatilitate. 

Este adevărat, dar Mercur pe zodia Fecioară nu are aceeași versatilitate precum o are poziția sa pe 

zodia Gemeni. Are însă capacitatea de a aștepta momentul potrivit, de a lucra ordonat, calculat, precis 

și într-o mare de zăpăceală, un om care are o asemenea abordare pare să fie pregătit pentru ceea ce 

urmează să se întâmple. 

Pe acest fond, careul lui Mercur cu Luna neagră dă mare importanță acestui calcul, acestei 

preciziei, iar omul ordonat, prin ceea ce își impune cu toate riscurile să respecte, devine un personaj 

foarte important pentru comunitate. De aici și marea problemă pentru că această eficiență lăudată de 

ceilalți, pe motiv că se bucură de ajutorul pe care-l primesc, încurajează doar individul care a făcut o 

faptă bună să mai facă și altele și să creadă că mulțumirea comunității este o confirmare că se află pe 

drumul cel bun, dar nu îl ajută să treacă dincolo de această urzeală de forțe și condiționări, doar își va 

face celula sau cușca sa mult mai frumoasă, dar nu va zbura. 

Este adevărat, întotdeauna e loc de o faptă bună, întotdeauna avem nevoie să fim de folos 

celorlalți, dar niciodată împotriva propriei persoane. De această dată binele pe care vrem să-l facem, 

tocmai pentru că este susținută de careul lui Mercur cu Luna neagră, subliniază fuga de o problemă 

personală. Dacă dorim să ajutăm o cunoștință sau un vecin la cumpărături, să transporte un obiect 

foarte greu de la o locație la alta, nu înseamnă că am face același lucru și pentru un membru al familiei 

sau pentru o persoană de la care avem confirmarea atenției. Situația aceasta este, de altfel, un mare 

pericol pentru că ar putea să devină, pentru ceea ce vom face în următoarele trei luni ale anului, un 

ghid de bune practici. Mulți vor cădea în capcana de a crede că faptele bune de-acum trebuie 

reproduse pe mai târziu pentru că răspunsul a fost bun și, în plus, pentru un rezultat spectaculos este 

nevoie de un număr foarte mare de fapte bune din aceeași categorie. Aceasta este, de altfel, un fel de 
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blazare pozitivă, soră bună cu iresponsabilitatea. Astfel, cu puțin efort lucrurile vor putea fi judecate 

corect, adică am putea să-i mințim pe ceilalți, dar nu ne putem minți pe noi înșine și nici nu putem 

induce în eroare armonia universală cu care lucrăm. Ceea ce oferim armoniei universale devine, în 

timp, cadoul pe care aceasta îl oferă. Aceasta este, de altfel, o mare încercare pe care o putem plasa 

foarte ușor pe seama naturii inferioare a zodiei Săgetător. Multe lucruri bune susțin această 

confirmare, dar ele nu fac altceva decât să ne țină în suspans, să ne ofere o stare euforică, un bine 

euforic, plăcut, de altfel, dar care nu are legătură cu realizările acestei perioade, cu ceea ce ar trebui 

să facem în realitate. 

 
„ANUS 
Anusul este orificiul rectului, locul prin care las să iasă dcşcurile de care nu mai am nevoie. 

Pe aici ies conflictele şi resentimentele. Problemele care pot apărea în această zonă, sunt legate de 
“a reţine ceva sau a da drumul la ceva de exemplu, dacă sunt copil şi mă constip sau îmi murdăresc 
aşternutul, acest lucru, se întâmplă, de obicei, pentru a mă răzbuna pe părinţii mei, pe care îi 
consider autoritari, manipulatori sau abuzivi. Am impresia că cineva mă murdăreşte! Aici este 
locul evacuării celor mai multe toxine din corp. Este o parte ascunsă a corpului, care corespunde 
de obicei, laturii mele inconştiente şi care, camuflează uneori sentimente foarte dure, de violenţă, 
de furie, de supărare. 

De exemplu, în cazul în care am trăit o situaţie în care m-am simţit abuzat pe plan sexual, 
mai ales dacă a existat o penetrare forţată. A trebuit "să rămân gol", fie în sens propriu (să mă 
dezbrac), fie în sens figurat (să divulg un secret să îmi exprim adevăratele emoţii, ceea ce implica 
un anumit risc). Există ceva în mine, ce mă revoltă şi aş vrea să scot afară acel lucru, pentru că nu 
pot digera ceea ce s-a întâmplat. Mi se pare imposibil să iert şi există o alianţă (posibil alta, nu cea 
prin căsătorie) care s-a distrus pentru totdeauna. Am un conflict de identitate, care mă ustură. 
Anusul se situează la nivelul bazinului, aproape de coccis şi de prima chakră sau centru de energic, 
care face legătura dintre sine şi univers. Are legătură cu baza energetică a corpului. Anumite frici, 
stresul şi emoţiile se evacuează prin acest orificiu. În cazul unei afecţiuni, pot verifica următoarele 
situaţii: "Pe cine sau ce încerc să ignor şi reţin în mine? Până unde mă pot abandona? Sunt capabil 
să mă relaxez şi să las viaţa să mă îndrume? Sunt pregătit să trăiesc noi senzaţii ale vieţii? Faţă de 
cine sau faţă de ce mă închid? Pot avea tendinţa de a-mi reţine emoţiile negative, intr-atât încât 
ajung să mă otrăvească. Mă pot agăţa de ceva sau de cineva, ceea ce îmi provoacă multă durere 
interioară. Trăiesc din complezenţă, când de fapt aş vrea să îmi fac mie pe plac. Problemele care 
apar în zona anusului sunt de multe ori în relaţie cu felul în care mă raportez la bani. 

Accept să am încredere în mine lăsând să iasă afară emoţiile de care nu mai am nevoie şi 
înlocuindu-le cu idei noi, cu atitudini pozitive şi proiecte noi!”[5] 

 

Ceea ce se va întâmpla pe 28 septembrie ne arată cu adevărat care ne este puterea de 

transformare. Acum Mercur va trece prin opoziția cu Chiron și foarte curând, adică în ultima zi a 

acestei luni, va părăsi zodia Fecioară și va intra în 

Balanță. Chiron, având o deplasare mai lentă, va trebui 

să mai aștepte puțin până când să părăsească zodia 

Pești. Apoi, se va împlini și faza de Primul pătrar, 

adică trecem prin prima încercare emoțională a ciclului 

care a început în urmă cu câteva zile. Dar nu e totul, 

Jupiter și Uranus își împlinesc din nou opoziția lor, 

aspect care s-a mai întâmplat și pe 3 martie. Abia aici 

descoperim un lucru foarte interesant. Sinteza pentru 

înțelegere, emoție și cunoaștere, care se îndrepta acum 

către începutul lunii iulie, ne-a trimis, prin același gen 

de corelație, către mijlocul lunii ianuarie, la fel cum s-

a întâmplat și cu prima decada lunii martie, însă prin 

sinteza pe acțiune. În felul acesta, mijlocul lunii 

ianuarie, a doua decada acestui an, cea care a adus 

împlinirea unei conjuncții între Saturn și Junon, care a 

lucrat cu sinteze prin cunoștințe științifice, adică ne-a 
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îndemnat să privim totul clar, logic, argumentat, ne oferă acum un răspuns pertinent la multe din 

crizele de relații pe care le-am parcurs în ultimii ani. Prin ceea ce înțelegem acum avem ocazia să 

descoperim cursul normal al lucrurilor și să le evităm pe cele eronată. Apoi, Soarele, trecând prin 

zodia Balanță, același semn tranzitat acum de Jupiter, începe să formeze un careu cu Pluton și trezește, 

prin această relație care se adresează unui conflict interior, nemulțumirile pe care le ducem cu noi de 

la începutul anului. În felul acesta, schema la care ne referim ne povestește despre o dependență. 

Acum, printr-o mare presiune interioară, prin condiționări sociale pe care nu le mai putem controla 

sau modula ca altădată, descoperim adevărul. Este posibil ca prima informație să fie legată de anumite 

influențe care au venit spre noi și care ne-au obosit, care n-au expus comunității, celorlalți, ca pe un 

animal ce trebuie vânat de plăcere. Alții, mai profunzi din fire, vor descoperi că acel animal nu era 

vânat pentru ceea ce reprezenta el, ci pentru ceea ce ar fi putut produce în viitor. Vor exista și oameni 

care, întorcându-se spre trecut în repere indicate, nu găsesc probleme, nu găsesc conflicte. Aceștia 

sunt oamenii-exemple, cei care ne oferă o imagine clară a ceea ce am fi devenit dacă am fi procedat 

ca ei, dacă nu am fi devenit un animal bun de pradă. Calitatea pe care o au aceștia și care ni s-ar fi 

potrivit și nouă foarte bine a constituit de-a lungul acestui an marea căutare a centrelor de putere. 

Ceea ce se consumă acum, pe 28 septembrie, seamănă, așadar, cu un moment de iluminare, 

cu o ipostază clară în care înțelegem că, de fapt, poveștile urâte ale acestui an au fost de fapt 

deformate, construite intenționat ca să pară foarte urâte pentru a ne ține blocați într-o formă de revoltă 

care nu ne este specifică. Această formă de revoltă devine astăzi cuvânt împotriva propriei sănătăți 

pe care putem să-l schimbăm în cuvânt constructiv, unul care alină, care încurajează, care mângâie. 

De asemenea, această formă de revoltă poate, foarte bine, merge mai departe, că această opoziție 

dintre Jupiter și Uranus este semn de involuție prin căderea unei încercări, nu semn de progres, așa 

cum ne-ar spune ciclul Jupiter-Uranus. Revolta este semnul care ne coboară o treaptă, poate chiar mai 

multe, care ne știrbește încrederea în sine. Cunoscând lucrurile acestea vom putea prin voință proprie 

să nu permitem știrbirii încrederii în sine doar pentru că acum anumite evenimente ni se par mai dure 

sau mai complicate. Facem act de prezență în această situație conflictuală, dar putem să ne protejăm 

atribuindu-ne rolul de martor, de spectatori, de observator. Dacă reușim să facem lucrul acesta ne 

sustrage conflictelor majore ale acestui an printr-o simplă decizie. Altfel, vom avea nenumărate 

argumente pentru a întreține o stare de tensiune, iar această tensiune va fi așezată lângă tensiunea 

întreținută de careul Soarelui cu Junon, pe care o ducem de la începutul anului și până acum, după 

cum am văzut că există ca legătură subtilă între decade. 

Dacă vrem să facem lucrul acesta nu înseamnă că lucrăm foarte eficient cu liberul arbitru. Am 

mai spus-o și-n alte rânduri, în stadiul acesta evolutiv pe care îl avem nu se poate vorbi despre liber 

arbitru. Avem multe de observat, de înțeles, de controlat până să ajungem să credem că putem să 

facem lucrul acesta. Gama aceasta a schimbărilor este încadrată în determinismul astral. Drumul se 

bifurcă, iar dacă suntem în stare să mergem pe un traseu bun nu este meritul liberului arbitru, de 

vreme ce acest traseu era deja creionat. 

Apoi, spre finalul acestei zile minunate, Pluton își va reveni la mersul direct și această 

componentă a patrimoniului, material, afectiv sau spiritual, nu va mai exercita asupra conștiinței 

individuale o presiune atât de mare. Adică nu vom mai fi obligați să lucrăm pentru că avem nevoie 

de imagine, pentru că avem nevoie de bani, de obiecte. De acum încolo o parte din sarcini le vom 

face și de plăcere. 

 
„Înainte de lunga domnie a lui Franz Joseph, se spunea că „fericita Austrie“ nu trebuia decât 

să îşi căsătorească fiii şi fiicele dinastici domnitoare a Habsburgilor pentru a-şi menţine puterea 
în Europa, în vreme ce celelalte ţări trebuiau să facă război. Această părere a fost complet 
spulberată în secolul al XIX-lea. 

Proclamat împărat în decembrie 1848, chipeşul Franz Joseph, în vârsta de 18 ani, a adus un 
suflu nou în monarhia veche de secole. Căsătoria sa şase ani mai târziu cu tânăra şi frumoasa lui 
verişoară, Elisabeta de Bavaria, promitea o fericită viaţă de familie. Dar autocratul pasionat de 
muncă a avut de înfruntat două adversităţi copleşitoare: puterea crescândă a Prusiei şi tragedia 
personală. 
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După o înfrângere umilitoare în faţa regatului german din nord în 1866, Austria nu a putut 
rezista în faţa ascensiunii Germaniei unificate sub sceptrul dinastiei prusiene Hohenzollern. Când 
a fost proclamat Imperiul German în 1871, Austria a fost eclipsata. 

Sinuciderea singurului său fiu în ianuarie 1889 nu a fost nici prima şi nici cea mai mare 
tragedie de familie a lui Franz Joseph. În timp ce în Statele Unite avea loc Războiul Civil, Franţa l-
a instalat pe fratele împăratului austriac, Maximilian, conducător-marionetă în Mexic, dar când 
francezii şi-au retras sprijinul, Maximilian a fost executat de mexicani (sus). În 1898, în timpul unei 
vizite la Geneva, iubita sa împărăteasă, Elisabeta, a fost asasinată de un anarhist italian. 
Succesorul lui Rudolf ca prinţ moştenitor, nepotul împăratului, Franz Ferdinand, a fost împuşcat 
mortal la 28 iunie, 1914 — eveniment care a precipitat izbucnirea Primului Război Mondial. Nici 
Franz Joseph, nici imperiul său nu au supravieţuit războiului. La 21 noiembrie 1916, împăratul în 
vârstă de 86 de ani a murit, cu câteva săptămâni înainte de a 68-a aniversare a urcării sale pe 
tron. Învinsa de Puterile Antantei, Austro-Ungaria s-a destrămat în mai multe state independente; 
succesorul lui Franz Joseph, Carol I, un strănepot care a domnit scurtă vreme, a plecat în exil.”[14] 

 

29 septembrie ne aduce întâlnirea cu un eșec. Luna, trecând acum prin conjuncția cu Pluton 

care și-a revenit de curând la mersul direct, ne vorbește despre primul pas făcut înainte, dar nu prin 

desconsiderarea iresponsabilă a trecutului, nu întorcând spatele, ci privind drept înainte cu curaj. 

Acest moment este foarte probabil să pară un mare eșec. Este adevărat, pentru că procedăm așa, avem 

satisfacție, suntem mulțumiți, suntem încântați cum că transformarea pe care am așteptat-o devine 

aievea. Nu se știe însă dacă nu cumva gândul în sine că luăm parte la o schimbare, la o transformare, 

nu înseamnă de fapt bucuria că nu vom mai munci atât de mult, deși nu se știe dacă schimbările care 

s-au consumat în ultima perioadă afectează și această zonă a muncii. Știm că afectează modul cum 

obținem avantaje, cum suntem recompensați, dar ea nu face referire la calitatea muncii. Acest lucru 

este, de altfel, un mare paradox, pentru că zodia 

Fecioară este accentuată de trei planete 

individuale. Totuși, momentul zilei de 29 

septembrie poate fi nuanțat pentru că Mercur se 

va afla o mare parte din zi pe ultimul grad al 

zodiei Fecioară și de aici ne vine dorința de a 

privi lucrurile altfel decât sunt în realitate, ca și 

cum ne-am răzbuna pe toată seriozitatea care ne-

a chinuit de-a lungul anului.   

În mintea unui om tânăr, care nu s-a 

maturizat încă, lucrul acesta poate crea o mare 

drama. Această dramă nu va ține mult, ci până 

în ultima zi acestei luni, pe 30 septembrie, când 

Mercur va intra pe zodia Balanță. Momentul 

acesta de tristețe va fi trăit cu intensitate și mulți, 

în funcție de înclinația pe care o au, de duritate 

pe care vor să o arate, își vor face rău în această 

zi. Așadar, cel mai important lucru pe care am putea să-l conștientizăm acum este cel legat de 

evenimentele negative care se consumă. Pe acestea le putem explica observând dacă nu cumva ne-

am dorit să se întâmple așa. Dacă procedăm așa, nu înseamnă că suntem orientați negativ, nu 

înseamnă că privim totul prin pesimism, ci înseamnă că suntem capabil să le explicăm în mod realist 

ceea ce ni se întâmplă. Duritatea acestei zile nu vine spre noi întâmplător și, desigur, nu vine spre noi 

pentru că este trimisă de altcineva. Noi am creat-o, iar acum aflăm cum. 

Un alt element cu care se va lucra în ziua de 29 septembrie este cel al regretului. Am văzut că 

ne-am mai întâlnit de-a lungul acestei decade cu regretul însă acum el ar putea lua o înfățișare mai 

bună. Această înfățișare bună devine un element de forță dacă se îndeplinește condiția indicată mai 

sus, adică să observăm care sunt instrumentele pe care le folosim intenționat pentru a ne face rău. 

Știm, psihoterapiile moderne, lucrează foarte bine cu această informație. Fără să recunoască, deși 

ochiul vigilent al terapeutului nu poate fi înșelat, un om care suferă este adesea foarte mirat atunci 

când i se prezintă mecanismul pe care el însuși l-a creat pentru a-și inventa această suferință. În 
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momentul în care conștientizează, acest mecanism se dizolvă. Dizolvarea mecanismului suferinței în 

această zi produce o vindecare absolut ciudată, neobișnuită, una pe care nu am fost în stare să o 

anticipăm pentru că până acum am fost foarte activi, implicați și devotați mecanismului prin care ne 

făceam rău. În cuvinte mai simple, am fost ocupați cu răul, cu autoflagelarea încât acum nu mai avem 

putere să vedem binele, nu mai avem putere să credem în vindecare, deși ea vine. De aceea momentul 

acesta de vindecare, ca orice început spectaculos, se va face prin durere. Trebuie să avem încredere 

că semnul acesta de durere nu este un alt simptom de boală, ci începutul unei transformări reale, 

începutul vindecării. Cât de curând el va dispărea și stare de bine va fi substanțial îmbunătățită. 

Momentul acesta ne încurajează să avem suficient de mult curaj, atenție, să nu considerăm că 

obligațiile pe care trebuie să ni le îndeplinim sunt de fapt pedepse, putem să le ducem pe acestea la 

îndeplinire, să ne consumăm din energia proprie, poate chiar să dăruim din ea, pentru că dacă facem 

lucrul acesta nu pierdem nimic. Avem acum șansa și privilegiul ca durerea trecutului să fie uitată 

brusc. Nu trebuie însă să uităm și de seriozitatea pe care am dovedit-o în încercările trecute de a ne 

rezolva durerile. Seriozitatea aceasta nu trebuie uitată. 

 
„La Pérouse şi-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa în marina luptându-se cu 

englezii.  Totuşi, ca explorator, s-a bucurat de sprijinul şi cooperarea foştilor săi inamici — grație 
unui gest plin de omenie din timpului Războiului de Independentă al Americii. Comerţul cu blănuri 
pe care Anglia îl făcea cu Canada reprezenta o importanta sursă de venituri; distrugerea acestuia 
ar fi fost în avantajul coloniştilor rebeli şi a aliaţilor lor francezi. Când căpitanul La Pérouse a 
primit ordinul de a ataca factoriile de blanuri engleze de la Golful Hudson în 1782, el a acţionat 
rapid şi decis. A cucerit şi distrus forturile, dar a cruţat locuinţele acelor englezi care s-au refugiat 
în teritoriile canadiene sălbatice şi ostile; când a plecat, le-a lăsat chiar hrană şi provizii ca să 
poată supravieţui iernii care se apropia. Dacă ar fi procedat altfel, a declarat La Pérouse 
explicându-şi gestul de clemenţa, ar fi fost inuman din partea sa. 

Deşi mai marii săi de la Paris poate că nu au apreciat compasiunea lăudabilă a lui La 
Pérouse, acţiunile nu i-au fost uitate însă în Anglia. Astfel, trei ani mai târziu, pc când se pregatea 
sa-şi lanseze expediţia în Pacific, englezii au acceptat imediat să coopereze la proiectul său 
ştiinţific. 

Unui mediator francez i s-a permis accesul la hărţile, însemnările şi rapoartele căpitanului 
James Cook, care în urma celor trei călătorii întreprinse în Pacific între 1768 şi 1779 îşi câştigase 
reputaţia de cel mai mare navigator al epocii sale. Printre documentele lui Cook se aflau şi 20 de 
pagini cu date amănunţite despre prevenirea şi tratamentul scorbutului — la acea vreme cea mai 
temuta boală printre marinari. Este indubitabil că La Pérouse a învăţat aceasta lecţie de la Cook, 
căci se ştie ca nici unul dintre membrii echipajului său nu a suferit de scorbut în cei trei ani de 
călătorie despre care ni s-au păstrat mărturii. 

Când a părăsit Brestul în 1785, La Pérouse a luat cu sine doua „ace magnetice“ sau busole, 
care îl însoţiseră pe căpitanul Cook în jurul lumii. Le primise în dar de la Societatea Regală 
Britanică şi a tratat aceste suveniruri „cu sentimente aproape de veneraţie religioasă pentru 
memoria acestui mare și inegalabil navigator.”[14] 

 

Ultima zi a lunii septembrie poate deveni o poveste de dragoste. Această poveste de dragoste 

conține o gamă foarte diversificată de stări sufletești și poate chiar de întâmplări. Pe trecerea lui 

Mercur din Fecioară în Balanță ne simțim eliberați de o mare presiune, dar dăm de o altă problemă, 

de această dată socială, de interacțiune, de credibilitate, adică de opoziție a lui Venus cu Neptun. 

Avem însă curajul să înfruntăm aceste condiționări și bucuriile pe care le salvăm să ni se pară extrem 

de intense și de frumoase. Iată șablonul clasic al unei iubiri! 

Totuși, lucrurile nu sunt chiar atât de simple precum încercăm să le prezentăm pentru a fi 

accesibile și celor care nu sunt obișnuiți să lucreze cu informații abstracte, dar vor să vadă care este 

conținutul vibrațiilor astrale. Opoziția lui Venus cu Neptun este cu adevărat un semn de restricție și 

pentru că aproape de Venus se află și planeta Marte, toate aceste drame afective devin argumente în 

favoarea unor bătălii viitoare. Pentru că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere ne îndreaptă 

atenția către începutul lunii iulie, când ne-am stabilit că anumite lucruri trebuie să fie răzbunate, nu 

avem cum să nu prezentăm schema aceasta complexă ca fiind, de fapt, o continuare a acestei dorințe 

de răzbunare. Desigur, mulți oameni sunt crescuți în afara acestei dorințe de răzbunare, pe care o 
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refuză de fiecare dată când o văd la ceilalți pe motiv că este dovada lipsei de înțelegere sau a unor 

grave probleme afective. Totuși, chiar și pentru acești oameni opoziția lui Venus cu Neptun are urmări 

mai puțin plăcute. Le aduce dezamăgire, tristețe, îngândurare în fața neputinței umane sau în fața unor 

situații pe care cei dragi nu reușesc să și-le rezolve singuri. Pentru aceștia, povestea aceasta de 

dragoste este de fapt o povestea sacrificiului, la gândul cel bun pe care ar putea să îl transforme acum 

într-o dovadă de efort suplimentar, de alinare. Dacă asemenea ființe profunde reușesc să depășească 

această barieră a dezamăgirii și a tristeții, dacă nu greșesc acuzând persoanele mai mult decât 

situațiile, atunci binele pe care îl vor obține va fi foarte important și pentru comunitate, nu doar pentru 

persoanele cărora le este destinat. 

Persoanele care toată viața au trăit într-un mediu toxic se vor simți acum încurajate să sfideze 

o regulă pentru că nu degeaba Mercur intră în zodia Balanță. Am amintit lucrul acesta și când Soarele 

a intrat în zodia Balanță, dar îl indicăm și acum ca fiind una din trăsăturile acestui semn și care vine 

să sfideze o regulă, vine să creeze un gol în ideea că acesta va putea fi umplut de altcineva. Golul pe 

care lucrează Mercur din Balanță le spune oamenilor că implicarea afectivă are în totdeauna 

repercusiuni grave. Cu cât ne implicăm mai mult decât este cazul într-o conversație, cu cât punem 

mai mult suflet într-o recomandare sau într-o faptă, cu atât mai multe șanse avem să devenim victime. 

Desigur, un om echilibrat nu va 

gândi așa, dar Mercur din Balanță 

nu aduce puterea aceasta prin 

crearea golului oamenilor 

echilibrați. Pe oameni echilibrați îi 

ajută să devină rafinați, cuceritori, 

eleganți în exprimare și joviali. Este 

nevoie de o astfel de atitudine acum 

când parcurge momente de dramă, 

adică opoziția lui Venus cu Neptun. 

Oamenii aceștia educați își întăresc 

încrederea în sine prin conversații, 

au un mare noroc acum, se întâlnesc 

doar cu persoane care le spun 

cuvinte frumoase, care le scot în 

evidență calitățile, care îi ajută să se 

concentreze, care le fac recomandări și, prin acestea, cei vizați își redobândesc puterea de concentrare.   

Chiar în dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Vărsător și va aduce un plus de farmec 

în această zonă a comunicării. Apoi, la puțin timp va împlinii și un trigon cu Mercur, altul cu Soarele 

și putem considera că acesta este semnul că terminăm luna septembrie într-un ton agreabil. Unii ar 

spune că merită la cât de multe complicații Au parcurs, la cât de mult efort am depus pentru a înțelege 

care sunt legăturile între evenimente care aparent nu au înțeles. 

 
„O anumită terapeuta era cunoscută în cercul ei de apropiaţi ca fiind una dintre cele mai 

blânde şi mai umane fiinţe de pe faţa pământului. Deşi avea cam treizeci şi ceva de ani, arăta ca o 
adolescentă — îşi purta părul în codiţe şi îşi farda discret faţa pistruiată. Practica o formă de 
terapie pe care ea o numea „transpersonală" şi recurgea la terapie suportivă, vitamine, tehnici de 
meditaţie si filosofe orientală. Era o femeie care detesta orice formă de violenţă şi care credea cu 
adevărat că „iubirea e răspunsul". 

Un pacient a venit la ea la terapie, plângându-se de cât de furios era şi vorbindu-i de toate 
persoanele din viaţa lui pe care plănuia să se răzbune. „într-o bună zi, toţi o să-şi primească înapoi 
tot rahatul făcut şi-o să le stea în gât", îi spunea el. 

Ea îi zâmbea blând şi schimba subiectul. „Vorbiţi-mi despre ceva din viaţa dumneavoastră 
care vă dă o stare de bine." 

— Nimic nu-mi dă o stare de bine. 
— Trebuie să fie ceva anume. 
— Nu, nimic. Vreţi să vă spun ce-o să-i fac fostei mele iubite? 
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De fapt, terapeuta nu dorea să audă aşa ceva. Opunea rezistenţă la a asculta orice era legat 
de furie sau violenţă. Mediul său familial fusese violent, tatăl ei bătând-o mereu pe mama ei, 
aceasta reducându-l mereu pe tatăl ei la nimic. Crescând, avusese fantasme despre cum să-şi 
salveze tatăl din mâinile mamei sale şi să-l elibereze de tendinţele lui violente. În mod inconştient, 
simţea că ar fi putut să-şi iubească tatăl aşa cum merita el să fie iubit — nu ca mama ei, care era 
castratoare faţă de el. Punea acum în scenă această dramă cu pacienţii ei, încercând să-i salveze 
de propria lor violenţă prin iubire. Totuşi, făcând acest lucru, îşi nega propria violenţă, propria 
furie nerezolvată faţă de mama şi tatăl ei. Această furie inconştientă era transpusă într-un acting 
out, prin care nu le permitea pacienţilor să-şi exprime supărarea, furia sau gândurile violente în 
prezenţa ei. Frustrându-i de nevoia de a vorbi despre aceste sentimente, îi făcea de fapt să devină 
mai furioşi şi mai violenţi, toate acestea sub aparenţa faptului de a le face bine. 

De exemplu, bărbatul care venise la terapie şi care-i vorbise de planurile sale de răzbunare a 
devenit din ce în ce mai insistent în dorinţa sa de a-i vorbi despre aceste planuri. Cu cât te-rapeuta 
opunea mai multă rezistenţă la a asculta astfel de planuri, cu atât mai vehement era pacientul în 
a i le face cunoscute. S-a raportat la ea ca la o mamă rejectivă şi, în consecinţă, a devenit din ce în 
ce mai furios pe ea. Într-un final, a manifestat chiar violenţă. 

— Ştii, i-a spus el într-o zi, uneori îmi vine să te pocnesc. 
— Să mă pocniţi? a spus ea şoptit, cu blândeţe. V-aţi luat medicamentele? 
— Nu. Chestiile astea n-au efect la mine. 
— V-aţi menţinut dieta cu vitamine? 
— Nu. Nu cred în asta. 
— Nu înţeleg cum vă aşteptaţi să vă ajut dacă nu vreţi să încercaţi lucrurile pe care vi le-am 

recomandat. 
— N-am nevoie de nimic de genul acesta. Am doar nevoie să omor câţiva oameni. Asta e tot. 

Sunt câţiva nesimţiţi care m-au călcat pe coadă cam de prea multe ori şi trebuie doar să anihilez 
câţiva dintre ei. După, o să mă simt mai bine. 

— Ştiţi, încep să cred că nu sunt terapeuta care vă trebuie, a spus ea, simţindu-se foarte 
neliniştită şi speriată. 

Pacientul a zâmbit. „Cred că ai dreptate." 
Această terapeuta putea lucra doar cu un anumit tip de pacient — unul care, la fel ca ea, îşi 

nega propria agresivitate şi vedea lumea în roz.”[11] 
 

Astfel, cea de-a treia decadă a lunii 

septembrie ne vorbește despre succes, despre 

autocontrol, despre înțelepciunea pe care un 

om harnic și atent la comportamentul său și-o 

formează din aproape în aproape de-a lungul 

vieții. Multe din situațiile pe care le 

parcurgem în această decadă ne vorbesc 

despre pașii mici care compun, într-o manieră 

solidă și perenă, discernământul. Desigur, 

lucrul acesta nu sunt ușor de parcurs, dar dacă 

ne ținem sub control revolta, dacă nu ne 

propunem să ducem mai departe dorință de 

răzbunare pe care, conjunctural, nu am putut-

o împlini acum așa cum ne-am fi dorit, atunci 

achizițiile acestei decade sunt cu adevărat 

demne de consemnat. Dacă toată această 

decadă am trăit cu sentimentul că o nenorocire 

nu vine niciodată singură, că o problemă este 

legată de o altă problemă și trebuie să 

depunem un efort continuu și constant pentru 

a le vedea pe toate și, nu doar pentru a face o banală observație, dar de a surprinde și care sunt firele 

invizibile care le leagă, ultima zi acestei luni ne împlinește toate așteptările. Trecerea lui Mercur pe 

zodia Balanță, în cele mai multe din cazuri, reprezintă un element bun pentru că primește susținere 
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prin poziția Lunii, prin unghiurile pe care Luna le realizează cu Mercur și cu Soarele, dar și pentru 

că, având în vedere presiunea teribilă care va exista în ultima zi a acestei luni prin opoziția Venus 

Neptun, ne dorim să ne apropiem de bine, ne dorim să renunțăm la un mecanism trist pe care-l 

foloseam pentru a ne provoca suferință. Este greu de crezut, dar schema aceasta acordă mai mult 

credit acestor mecanisme. Finalul decadei schimbă lucrurile în bine. 

 

Acum, la finalul lunii septembrie, când avem clar în minte întâmplări concrete pe care le-am 

parcurs, înțelege mult mai bine de ce a fost foarte important să descoperim care sunt firele invizibile 

care leagă întâmplări ce aparent nu au nicio legătură între ele. În felul acesta, putem stabili că un 

element care a devenit trist, apăsător sau nefericit poate fi legat de o întâmplare bună doar pentru că 

ne-am dorit la momentul respectiv să fie mai bun decât i-a fost dat să fie. Așa o banală nemulțumire 

devine în luna septembrie o lăcomie scăpată de sub control și este posibil ca această lăcomie să fie 

practic firul invizibil care leagă evenimente ciudate. Desigur, acesta este doar un exemplu. Tensiunile 

relaționale, nevoia de vindecare, tristețea de a retrăi anumite episoade pe care am crezut că l-am lăsat 

definitiv spre începutul anului, retrezește o revoltă pe care acum am putea s-o scăpăm de sub control. 

Această revoltă va fi scăpată de sub control dacă duce mai departe aburul unei răzbunări. Dacă aceste 

planuri de răzbunare nu există, problemele vechi pe care le observăm, analizăm și încadrăm acum nu 

vor fi duse mai departe. 
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OCTOMBRIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SINTEZE PENTRU VIITORUL 

GRUPULUI 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1081-1083 – Normanzii invadează Balcanii; 

 1199 – Moartea lui Richard Inimă de Leu. Moștenitorul 

său, Filip August, provoacă ceva mai târziu o adevărată 

criză internațională. 

 1073 – Alegerea papei Grigore al VII-lea cel care a 

produs o mare reformă ecleziastică declarându-se 

împotriva viciilor clerului 

 1582 – Grigore al VIII-lea reformează calendarul 

 

 

O CARTE 
PAHARUL AMAR de Eilfs Dillon  

„Războiul civil irlandez (1922-1923) i-a aruncat pe adepții „statului liber11 împotriva republicanilor, pe 
cei care au acceptat împărțirea Irlandei, prevăzută în tratatul din 1921, împotriva celor care doreau o Irlandă 
unită. Războiul a fost atât de încrâncenat și de personal, cum numai un război civil poate fi, dovedit și de faptul 
că primul guvern al Statului liber irlandez a autorizat execuția republicanilor adepți ai unei cauze împărtășite de 
ambele părți cu numai doi ani înainte. 

Acțiunea romanului lui Eilfs Dillon se desfășoară în vestul Irlandei, în vara fierbinte a anului 1922, și 
folosește conflictul pentru a sublinia inutilitatea războiului pentru cei în numele cărora a fost purtat. Un grup de 
tineri bogați din Dublin fac o călătorie spre o casă de vacanță îndepărtată din Connemara, plină cu amintiri 
despre prieteniile din copilărie, speranțe și trădări. Dillon folosește capitolele introductive ale romanului pentru a 
crea o atmosferă vie a conflictelor ambigue existente în relațiile personale ale membrilor grupului. Când casa și 
locatarii săi, devin prizonierii unei incursiuni a Armatei Republicane Irlandeze în retragere din fața forțelor armate 
ale statului liber, casa de vacanță idilică se transformă într-o arenă a furiei care, explodează într-un șoc 
eliberator, Dillon compune o povestire sardonică, dar și poetică, în care femeile resping cel mai puternic privarea 
de libertate și speră cel mai mult în obținerea ei. Libertățile după care tânjesc depășesc totuși libertățile politice 
pentru care luptă cei din jur, deoarece includ și eliberarea de grijile materiale și de rușinea pe plan afectiv.” 
(PMcM) [16] 

 

UN FILM 
MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU (2005) - Regia Cristi Puiu 

Domnul Lăzărescu este un bărbat de 63 de ani ce locuieşte singur cu pisicile sale. Într-o seară, făcându- 
i-se rău, vecinii sunt nevoiţi să cheme o ambulanţă. După 
consultaţie, asistenta decide că e mai bine dacă ar fi dus până la 
spital pentru mai multe teste. Observând condiţia să, doctorul la 
care ajunge îl trimite mai departe pentru teste mai avansate, însă 
de acolo iar este îndreptat la un alt spital, din cauza unui accident 
grav în care fuseseră implicaţi mulţi oameni ce aveau prioritate 
mai mare decât dânsul. Filmul urmăreşte "plimbarea" dintr-un loc 
într-altul al bolnavului în maşina de ambulanţă, în timp ce 
asistenta ce îl acompaniază încearcă să găsească un laborator 
de teste neocupat. (http://www.cinemarx.ro) 
  

http://www.cinemarx.ro/
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Luna octombrie ne dă o veste interesantă despre ce urmează să se întâmple în viitor doar 

folosindu-se de ceea ce deținem în momentul acesta, doar administrând corect patrimoniul pe care îl 

avem acum. Cele trei decade pe care luna octombrie le conține vor face trimitere către evenimente 

care s-au consumat cu precădere în prima jumătate a anului. Pentru acestea, la fel cum s-a întâmplat 

și-n alte decade, mijlocul lunii ianuarie devine un element reprezentativ. Asta înseamnă că același 

spectru emoțional complex, cel dominată de trecerea lui Marte prin zodia Pești și de împlinire a 

conjuncției lui Saturn cu Junon, vor impune acestei luni trăsături ciudate, ca și cum, în elementele 

importante, nu am înțeles nimic din ceea ce am parcurs de-a lungul acestui an. Desigur, nu putem 

generaliza aplicând această observație tuturor sectoarelor de viață, ci, vom vedea, particularizând pe 

fiecare zi a acestei luni, care anume nu se încadrează în această schemă generală, care au fost 

asimilate, nu pentru că există neapărat o limită pe care individul nu a putut s-o depășească, ci pentru 

că atât a considerat că i-a fost util. 

Sintezele pentru viitorul grupului reprezintă o notă complet diferită față de ceea ce am parcurs 

până acum. Poate din această cauză și realitatea prezentă ne convinge că nu am învățat nimic din ce 

am parcurs de la începutul anului și până acum de vreme ce nu putem demonstra lucrul acesta. 

Neputința de a demonstra un element de progres are însă și alte cauze, după cum vom vedea în cele 

ce urmează. 

 

Decada I  (1 – 10 octombrie 2017) 
Risipirea puterilor. Germenii unei asocieri ciudate devin mai 

vizibili. Lucrurile mici sunt văzute disproporționat. 
 

DECADA NR. 28  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   2 11-20 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 15 21-31 mai 

 

Curaj. Atitudine puternică. Înțelepciune. Provocări venite dintr-o zonă socială. Se face dovada 

cunoștințelor. Încredere în sine. Atitudine dură în fața unei probleme care se repetă. Profunzime 

sufletească. Inteligență practică. Problemele sunt reduse. Forța individuală este supusa unei tensiuni 

pentru a fi încercată. Rememorare ciudată. O pedeapsă este analizată corect. Semnele de progres 

devin mai clare. Putere de convingere. Se atrage atenția asupra unei probleme sociale. Puterea se 

diminuează prin conflict. Acțiuni periculoase.  Curaj.  Acțiunile complicate nu sunt deloc 

întâmplătoare.   Subiectivitate. Așteptăm o mare schimbare.  Valori permanente puse în dificultate.  

Nu se respectă dreptul celuilalt viată. Amabilitatea atrage ironie. Boală. Judecăți pripite. Semnele de 

boală sunt interpretate altfel. Ruină. Teama de sărăcie depășește granița firescului. Apel la simplitate. 

Sunt stabilite„ scopuri prea înalte. Viața se intersectează cu o problemă. Nevoie de disciplină. 

Scandal. Responsabilitatea este judecată altfel. Se pun piedici. Se cere demonstrarea unui drept. Se 

păstrează o notă egoistă. Apare o nouă problemă. Spiritul caustic este îndreptat împotriva dorințelor 

celorlalți. Problemele serioase vin din zona profesională. Calități spirituale puse la încercare. Se 

discută mult și se face puțin. Nevoie de plăcere. Dificultăți de înțelegere. Nu acceptăm opinia celuilalt. 

Revoltă. Schimbări de opinie. Lucrurile se modifică prea repede. Creativitate. Inventivitate. Subiectul 

ne vorbește despre o respingere. Acumulării ciudate. Respect față de o minciună. Se discută despre o 

perioadă nefastă. Urmașii nu promit nimic. Aspectele complicate ale vieții sunt legate de locul de 

muncă. Planuri ciudate față de viitor. Instabilitate. Blocaj. Investiții păguboase. Izolarea pare cea mai 

bună soluție. Dispreț față de bunurile celorlalți. Se analizează prea mult. Ușoară impulsivitate. Nevoie 

de stabilitate. Progresul nu este de durată. Teamă de pedeapsă. Poziția socială este importantă. 

Greșelile celorlalți sunt judecate prea dur. Se discută despre cinste. Individul trebuie să facă dovada 
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cunoștințelor. Prea multă subiectivitate. Amenințările nu sunt luate în serios. Ne bazăm pe aptitudinile 

proprii. Cercetare. Se pune accent pe muncă. Planurile de viitor au nevoie de schimb de experiență. 

Se discută despre o risipă. Reușita socială le arată oamenilor că pot să avanseze într-un domeniu nou. 

Decăderea este evitată. Teamă. Frustrare. Efectele acțiunilor mai vechi ne dau târcoale. Dificultăți 

surprinzătoare. Primim o mână de ajutor. Ridicare. Schimbul de valori este mult mai bun. 

Consolidare. Contracție. Acțiunile lente sunt cele mai bune. Precipitare. Circumspecție. Ne reprimăm 

dorințe care nu au fost îndeplinite rapid. Se aprofundează o problemă. Binele celuilalt inspiră teamă. 

Revendicări absurde. Gust pentru aventură. Orgoliul este rănit. Ne bazăm și pe persoanele care nu 

pot face nimic. Se caută o metodă nouă. Invidie. Perioadă activă referitor la pasiune sau luptă. 

Frustrarea se transformă într-o declarație de război. Dezordine. Revoltă. Rătăcire. Binele nu mai poate 

fi investigat atât de ușor. Se ajunge prea repede la luptă. Se caută o împlinire. Nu mai interesează pe 

nimeni respectul. Constrângerile inspiră teamă. Se fac pași mărunți. Inițiativa trebuie să ducă la o 

competiție, la o confruntare sau la un concurs. Presiune mare. Prea multă mândrie. Ceea ce este secret 

inspiră putere. Neîncredere. Teama de pedeapsa. Obrăznicia este privită ca o dovadă de independență. 

Fermitate. Tot ceea ce este nou trebuie să dovedească putere. 
 

Prima decada lunii octombrie se folosește de sintezele pentru acțiune ale mijlocului lunii 

ianuarie. La momentul acela a existat o criză a valorilor, o tensiune pe modul cum ne-am impus 

propriul punct de vedere sau forța, pe modul cum am selectat experiențele de viață. De asemenea, 

momentul respectiv s-a făcut remarcat și printr-un conflict legat de disciplină, răbdare sau toleranță. 

Am văzut că în alte decade ale acestui an care aveau drept caracteristică întoarcerea către mijlocul 

lunii ianuarie am regăsit impulsuri legate de răzbunare, planuri de adjudecarea unei poziții, chiar și 

atunci când nu merităm. Este foarte posibil ca de-a lungul acestei decade să risipim aceste puteri, să 

avem în minte dorințele acestea puternice amestecate printre dorințele de răzbunare și prin acestea să 

punem bazele unor asocieri foarte ciudate. Asta se întâmplă pentru că, a merge mai departe cu aceste 

dorințe de răzbunare, înseamnă a exagera problemele mici. De altfel, schema aceasta pe care o vom 

parcurge în prima decada lunii octombrie va fi, în mare parte, dominată de trecerea planetei Jupiter 

pe zodia Scorpion. Acest lucru se va întâmpla în ultima zi a acestei decade și despre momentul acesta 

de trecere ne vom aminti și în decada următoare. Cert este că până în ultima zi a acestei decade ne 

vom pregăti pentru a trece de la echilibru la impunere, pentru a transfera impulsul personal dintr-o 

zonă a echilibrului într-o zonă a ambițiilor foarte mari. Jupiter pe Scorpion nu reprezintă un semn de 

mândrie pozitivă, ci de mândrie negativă și, de asemenea, nu reprezintă doar un semn de putere, ci și 

unul de impunere. Din fericire, lucrul acesta nu ne ia pe nepregătite. Celelalte dispuneri astrale ne 

vorbesc despre o informare preliminară față de proiectele pe care le vom aborda începând cu 10 

octombrie. Deci ceea ce știm acum că urmează să se întâmple ar putea să se și împlinească, ceea ce 

nu știm acum nu se va împlini, pentru că pasul următor, în toate etapele, cere existența unei comenzi 

personale. Acolo unde aceasta nu există, împlinirea se amână. 

 

Prima zi a lunii octombrie ne aduce tranzitul Lunii prin zodia Vărsător și implicarea sa în 

câteva dispoziții astrale, însă doar în limita toleranței unghiului, nu prin împlinirea sa perfectă. 

Desigur, dacă prima zi a lunii octombrie nu conține aspecte împlinite la grad perfect nu înseamnă că 

această zi nu este importantă. Situația de față ne dă posibilitatea, pentru că nu există un determinism 

clar conturat, să construim doar prin aducere aminte, prin invocarea unor forțe care activează într-un 

mod puțin mai slab, propriile idealuri, să ne impunem repere care să nu depășească spațiul acestei 

zile. 

Având în vedere că în a doua parte a zilei luna se va apropia foarte mult de conjuncția cu 

Coada Dragonului, implicarea destinului în această nouă dimensiune poate fi privită ca un 

avertisment. Începând cu 2 octombrie vom vedea că aceste avertismente se transformă în repere clare, 

în sugestii, poate chiar în obstacole. Acum, însă, schema aceasta are putere prin sugestie, prin 

recomandare sau prin avertizare. 

Faptul că avem posibilitatea să alegem din mai multe variante nu înseamnă că avem și prea 

multă libertate. Trecerea Lunii prin fereastra conjuncției cu Coada Dragonului nu înseamnă libertate 
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de lege, ci înseamnă libertatea de a ne lăsa aleși. Asta înseamnă că încă de la începutul lunii octombrie 

suntem puși în fața unei probleme vechi. Dacă este vorba de acțiune, această problemă își are rădăcina 

la începutul anului, în cea de-a doua decadă. Dacă este vorba despre o problemă de înțelegere, emoție 

și cunoaștere își are rădăcina în finalul lunii mai. Și într-un caz, și în celălalt, planetele Marte și Saturn, 

cei doi malefici, au avut un cuvânt important de spus. În ceea ce privește sinteza pentru acțiune, a 

existat o notă particulară în această condiționare, cea dată de relațiile mai vechi, de asocierile de 

conveniență, de cele făcute în mod plăcut, adică de Junon.   

Acum, că nu există condiționări foarte mari, avem posibilitatea să vedem mult mai clar cum 

ne-am comportat când au existat condiționări foarte mari, adică în mijlocul lunii ianuarie. Țintele 

pentru înțelegere, emoție 

și cunoaștere fac trimitere 

la elementele 

neprevăzute, cele pe care 

le-am simulat, pe care le-

am abordat mai mult 

printr-o reprezentare 

mentală, decât printr-o 

acțiune concretă. Finalul 

lunii mai a lucrat în 

același registru precum 

celelalte două decade ale 

lunii respective, adică 

pentru a construi sinteze 

absurde. Momentul acela 

a fost dominat de uzură, 

dar a fost privit și ca un 

element bun pentru a 

conștientiza, la o 

intensitate crescută, 

limitele rezistenței 

psihice, fizice sau 

spirituale. Acum, când 

Luna se află în plin tranzit 

prin zodia Vărsător și 

foarte aproape de 

conjuncția cu Coada 

Dragonului, limitările din primăvară sunt privite doar din punct de vedere emoțional. Aceste emoții 

ar trebui să-i vorbească individului despre locul pe care-l are în grupul de apartenență, dacă se poate 

permite să ceară mai mult de la viață, dacă, judecând pe baza a ceea ce deține în momentul acesta, 

poate cere mai mult. 

Este de la sine înțeles că schema aceasta va fi un real succes pentru un individ care este 

obișnuit să lucreze cu informații abstracte, să se întoarcă în trecut pentru a-și recupera energia, puterea 

sau pentru a-și pune ordine în gânduri. Eficiența a ceea ce facem acum nu va depinde de numărul 

conexiunilor, ci de liniștea pe care o folosim în acest proces mental. 

Apoi, o altă componentă, care va fi abordată și în a doua zi a lunii octombrie, ne arată că încă 

de pe acum suntem în fereastra strânsă a trigonului lui Marte cu Pluton. Accentuarea acestei relații pe 

zodii de pământ poate ajuta un om serios și disciplinat să devină mai profund în demersurile sale, mai 

ales acum când nu există o condiționare foarte mare din partea niciunui aspect astral, ci toate sunt în 

limita toleranței, toate trimit raze, nu comenzi. 

 
„Oamenii sunt ingrati faţă de Creator, ingrati faţă de întreaga natură şi chiar unii faţă de 

alţii. Ei nu cunosc faptul că gratitudinea, recunostiința sunt forţe necunoscute care dezintoxică 
organismul şi neutralizează otrăvurile. 
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Faceţi acest exerciţiu: încercaţi să mulţumiţi întreaga zi. Da, toată ziua, repetaţi: 
"Mulţumesc... mulţumesc... mulţumesc...". Veţi spune: dar ne vom pierde timpul! Din contră, în 
acest moment veţi câştiga! Prima sarcină a discipolului care doreşte să se perfecţioneze este să 
înveţe recunostiinta pentru că în această manieră va obţine într-o zi cheia transformării materiei, 
a propriei sale materii.”[9] 

 

Pe 2 octombrie Luna se va afla în ultima sa zi de tranzit prin zodia Vărsător și va trece, în 

sfârșit, în noaptea de 1 spre 2 octombrie prin conjuncția cu Coada Dragonului. Vom avea, fie în timpul 

nopții, fie în dimineața acestei zile, confirmarea a ceea ce am gândit în prima zi. Este posibil ca această 

confirmare să fie complet inutilă, pentru că a ajunge la o concluzie când nu există interferențe majore 

înseamnă a avea și răbdarea necesară pentru a le lua pe fiecare în ordine. Deci și concluzia la care am 

ajuns în prima zi să fie corectă. 

Două mari elemente care se vor consuma în această zi ne vor atrage atenția cu precădere. Dacă 

ne referim la Lună, atunci trecerea sa pe ultimul segment al zodiei Vărsător aduce mai aproape puterea 

de a media opoziția lui Jupiter cu Uranus. Pare să fie unul din puținele lucruri care ne-a mai rămas de 

soluționat până când Jupiter va intra pe zodia Scorpion. Deocamdată relația aceasta de opoziție 

mediată de Lună nu implică ultimele grade ale zodiilor Balanță și respectiv Berbec. Asta înseamnă 

că aprofundarea unor concluzii se face tot în termeni obișnuiți, buni și corecți. 

Apoi, un alt element important al acestei zile este trigonul lui Marte cu Pluton, semn de curaj, 

de inițiativă, de doborârea a unor reguli care nu se mai dovedesc de actualitate pentru a pune în locul 

lor alte reguli, mult mai solide, mai proaspete sau mai puternice ca spectru de acțiune, nu ca element 

de transformare. Pe Fecioară, Marte poate avea un caracter coroziv însă acesta este acum stins. Pluton 

în continuare mediază opoziția lui Marte cu Neptun și asta înseamnă că tot ceea ce implică 

revendicare, pretenții fără rost, se îndreaptă către Neptun, adică se orientează către un sistem de valori, 

de credințe sau de obiceiuri și soluția să vină din partea lui Pluton imediat. Cu alte cuvinte nu mai 

suntem de acord cu lucrurile care ne amplifică frustrarea, iar soluțiile date de curaj, schimbarea 

regulilor, adoptarea celor care ne duc foarte aproape de progres, să fie construite în consonanță strictă 

cu problemele puse în discuție. 

Pe acest fond, împlinea unor unghiuri mai mici, ca intensitate și ca durată, cu Saturn, Luna 

neagră și Uranus, delimitează în zodiac un sector denumit triunghi minor, ce are Luna în calitate de 

focar. Pentru că este pe Vărsător, Luna, în calitate de focarul acestui triunghi minor, poate lucra foarte 

bine și cu aceste informații greșite, tulburătoare sau enervante, așa cum sunt cele care vin din partea 

Lunii negre sau cele care apar din relația Lunii negre cu Uranus. Fie că este vorba despre un element 

nou sau despre reguli vechi îmbrăcate acum în straie de sărbătoare, avem mintea suficient de lucidă, 

ne putem detașa foarte ușor de dramele trecutului pentru a nu cădea într-un sentimentalism 

bolnăvicios, pentru a putea, în consecință, să reducem nivelul problemelor. Este adevărat, prezența 

Cozii Dragonului foarte aproape de acest punct important ne obligă să aducem în soluțiile de acum și 

evenimente mai vechi, să rememorăm ceea ce nu ne face plăcere să ne amintim. Este însă mai puțin 

important dacă vom face o mică eroare de judecată, dacă ne vom pierde cu firea puțin, dacă nu vom 

fi impecabili. Se întâmpla lucrul acesta pentru că relația aceasta ciudată a Lunii cu Coada Dragonului 

primește o mediere interesantă din partea a ceea ce se află pe final de Săgetător, adică Saturn și Luna 

neagră. Este foarte posibil ca zona aceasta negativă să încurajeze puterea de convingere și aceasta, 

fiind confirmată de rezultate, să dezvolte în timp o atitudine puternică, poate chiar periculos de 

puternică. Trebuie să luăm în calcul și dimensiunea aceasta pentru că Soarele, încă de la începutul 

acestei decade, se află în fereastra careului cu Pluton și lucrurile acestea greșite în exterior pot crea 

procese de conștiință, regrete adânci pe care să nu ni le mai putem rezolva până când Jupiter va intra 

pe zodia Scorpion, adică până la sfârșitul acestei decade. Intrând cu aceste complexe de inferioritate, 

cu aceste regrete pe zodia Scorpion împreună cu Jupiter, riscăm să ne stabilim planul de atac pe baza 

unor frustrări la care am ajuns dintr-o banală eroare sau dintr-o prostie. 

 
„ Nu părăsiţi niciodată Cerul, indiferent pentru cine, copil, soţie, soţ, căci numai fiind legaţi 

de Ceruri puteţi să-i ajutaţi. Veţi spune: “Dar ce rău este în a-ţi consacra timpul muncii, soţiei, 
copiilor, prietenilor?” O, nici un rău, evident, este foarte bine să vă manifestaţi ca un om al datoriei, 
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serios şi conştiincios. Dar nu într-atât încât să uitaţi de Ceruri. Sentimentalismul, ataşamentul orb 
nu vă vor conduce nicăieri. 

 Cum reacţionează, într-un caz de forţă majoră, un tată care îşi iubeşte cu adevărat familia? 
El are curajul de a o părăsi, pentru o vreme, pentru a pleca în străinătate să câştige bani. În timp 
ce altul, care nu are aceeaşi dragoste, n-are curajul de a pleca. Deci, vedeţi, în aparenţă primul şi-
a părăsit familia, dar a făcut-o pentru a-i ajuta: el a plecat în străinătate să câştige bani, iar la 
reîntoarcerea sa toţi vor fi fericiţi; în timp ce acela care n-a vrut să-şi părăsească familia, o ţine în 
sărăcie şi pe el de asemenea.  

 Şi acum, să interpretăm. Cel ce-şi iubeşte cu adevărat soţia sau soţul, copii, prietenii, 
ştie să-i părăsească din când în când pentru a “merge în străinătate”, Adică în Lumea divină, unde 
va aduna comori, iar la revenire va împărţi tuturor daruri. În timp ce acela care nu înţelege, va 
rămâne mereu cu familia sa, dar ce-i va putea dărui? Nu prea mare lucru, câteva mărunţişuri, 
câteva coji de pâine mucegăite rămase prin dulapuri. Şi cât timp trebuie să rămânem în 
străinătate? Asta depinde: poate o jumătate de oră, o oră, poate o zi întreagă... Singura iubire 
adevărată este cea care aduce fiinţelor tezaurul curat al Cerului.”[10] 

 

Ajunsă pe zodia Pești, în 3 octombrie, Luna va trebui să treacă prin conjuncția cu Neptun. Cea 

mai mare parte din zi se va afla în fereastra acestei opoziții și apoi, după-amiază, va adăuga aceste 

conjuncții, purtătoare a unui semn de sensibilitate excesivă, opoziția cu Venus și Marte aflate în 

conjuncție pe zodia Fecioară. Grija ca pierdem un privilegiu, că nu avem atitudinea adecvată, că 

suntem așa cum am auzit că ne caracterizează ceilalți poate pune o mare greutate pe ecuație astrală 

aferentă zilei de 3 octombrie. 

Unii vor porni în această călătorie evadând din planul realității, încercând să-și facă singuri 

probleme, să-și facă singuri grijă crezând că dacă își fac singuri toate acestea, nu va mai fi loc și de 

altele venite din afară. Pentru că pe 3 octombrie Chiron se va afla într-un careu cu Luna neagră zona 

aceasta a viziunii de ansamblu este deficitară. Ne lipsește atitudinea adecvată pentru a ieși din acest 

context agresiv și ne vom vedea problemele cu obiectivitate. Asta înseamnă că impulsurile acestea 

mărunte, care ne îndeamnă să ne chinuim singuri, vor avea o mare căutare. 

Cu cât ne-am ocupat mai mult în perioada anterioară de accentele grave cu atât mai mult ne 

vom apropia acum de careul acesta între Chiron și Luna neagră, fiind înclinați să credem mai mult în 

boală sau în judecățile pripite. Lucrurile acestea, cum am mai văzut și pe alte conjuncturi, ne pot duce 

foarte ușor către ruină, menținându-se în spectrul personal prin teamă de sărăcie, de deposedare sau 

de înlocuire. Această teamă de înlocuire se va îmbogății spre finalul acestei zile prin careul pe care 

Mercur îl va împlini cu Junon. Mercur se află acum pe zodia Balanță și acest careu pe care-l împlinește 

cu Junon invocă acum careul pe care, peste câteva zile, îl va împlini cu Pluton. Dacă anterior am fost 

avertizați că ar fi bine să ne ținem sub control emoțiile, să nu generalizăm de la un caz particular 

pentru a transforma o situație izolată într-o regulă generală, acum va trebui să insistăm pe această 

idee. Dacă vom greși în felul acesta, nu va veni nimeni să ne ajute, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru 

că nu este posibil. Din exterior fiecăruia îi va lipsi acum viziunea de ansamblu. Adică se va uita în 

direcția celui care suferă, dar nu va înțelege contextul în care trăiește și nu va ști ce soluție să selecteze 

pentru a se apropia de cel suferind și să-l ajute. 

Zona aceasta întunecată este însă foarte dureroasă. Din această cauză nu ne putem pune prea 

multe speranțe în trigonul pe care Venus îl împlinește cu Pluton pentru că, la fel ca și în cazul lui 

Marte, soluțiile rafinate ce vin din această dispunere sunt aplicate doar la conflictele prezente. În mod 

normal, tocmai pentru că aceste dispuneri nu sunt foarte dese, precum unghiurile pe care Luna le 

împlinește cu celelalte planete, ci doar câteva, ar trebui să avem acum puterea necesară să privim de 

sus, dintr-un alt unghi, să avem limbajul necesar pentru a ne adresa unui for superior și acesta să 

înțeleagă ce trebuie pentru ca lucrurile să se rezolve. Așa, momentul acesta seamănă cu o situație 

ridicolă în care un fumător se duce la medic pentru a se lăsa de fumat și la finalul conversației îi cere 

acestuia un foc. De altfel, dacă judecăm și faptul că pe zodia Fecioară, Venus aduce un plus de 

inhibiții în toate aceste conjuncturi, punând înaintea tuturor frica de deposedare și teama de 

sentimente profunde, înțelegem cât de vulnerabili suntem în fața acestor situații penibile. 

Apoi, de aici și până la situații care să lase urme nu este decât un pas. Oamenii vor refuza să-

și respecte unii altora dreptul la viață, se vor ironiza, își vor crea unii altora dificultăți și bucuria pe 
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care o citim din unghiurile acestea minunate realizate între Pluton și planetele din Fecioară să fie de 

fapt o bucurie pe seama suferinței celuilalt. Dacă în zona aceasta nu ar fi existat o presiune pe axa 

Fecioară-Pești, înainte ca Pluton să devină soluție pentru toate acestea, adică planetele de pe axa 

Fecioară-Pești au atins fereastra unghiului înainte ca planetele din Fecioară să atingă trigonul cu 

Pluton, acordăm mai multă credibilitate tensiunilor decât soluțiilor pentru că acestea sunt mai vechi 

și se impun mai ușor, strigă mai tare. Este adevărat, un om educat și atent va schimba această 

prioritate, va face ca soluțiile să fie mai importante și mai valoroase. Totuși, nu suntem o planetă de 

performeri. Asta înseamnă că pentru cei mai mulți dintre noi, zona aceasta dramelor ni se va părea 

mult mai importantă decât toate celelalte. 

 
 “Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul. Acest sfânt, Dionisie Areopagitul. s-a născut din părinţi 
necredincioşi, dar de bun neam, şi a crescut în prea slăvită cetate Atena. Apoi a fost dat din 
copilărie la învăţătura elineştii înţelepciuni, întru care atât a sporit, încât în douăzeci şi cinci de 
ani a întrecut pe toţi vârstnicii săi în filosofie. Când sfântul apostol Pavel a mers în Atena, 
propovăduind pre Hristos cel răstignit şi înviat, înaintea celor mai mari. în mijlocul Areopagului, 
atunci Dionisie, ascultând cu luare aminte cuvintele lui Pavel, le-a pus pre ele în inima sa... Şi şi-a 
deschis mintea şi inima, spre cunoştinţa necunoscutului Dumnezeu. Domnului nostru Iisus Hristos, 
pentru că l-a luminat pe el lumina darului lui Dumnezeu; şi a rugat pre apostolul ca să se roage lui 
Dumnezeu pentru dânsul, ca să-i fie milostiv şi să-l numere şi pre el cu robii săi (Vieţile sfinţilor, II, 
pp. 105, 106, 109).”[15] 

 

4 octombrie reprezintă ziua în care Luna parcurge ultimul segment al tranzitului sau prin zodia 

Pești aducând nevoia de simplificare, de deschidere către poveștile interesante ale celorlalți, de 

atragere către profunzimea opiniilor celorlalți, cele care vor fi așezate alături de alte impresii pozitive 

și care, în timp, vor fi folosite pentru a ne stabili scopuri înalte ori, dacă ele sunt stabilite deja, pentru 

a le atinge. Luna pe zodia Pești aduce acum o înclinație către disciplină, însă s-ar putea ca în momentul 

de față, când există o presiune care vine de pe Fecioară, să avem de-a face cu o rigoare de zile mari. 

Saturn de pe final de zodie Săgetător impune acum noi reguli de conviețuire, noi metode de lucru 

pentru a recupera timpul pierdut, noi mijloace de a obține un mare avantaj, noi instrumente de a 

adjudeca puterea. Pentru că lucrurile acestea vin să completeze un deficit, adică să regleze ceea ce a 

fost dezechilibrat din punct de vedere afectiv sau din punct de vedere mental, impulsul acesta ni se 

va părea foarte agresiv. Multe din cele care sunt programate a se întâmpla pe 4 octombrie, care cer în 

mod insistent disciplină, atenție și respect, au fost cândva elemente de scandal. Dacă privim modul 

în care sunt realizate sintezele în această decadă înțelegem că rădăcina acestor conflicte se află undeva 

în luna ianuarie, în a doua decadă. Dacă la momentul acela am dat dovadă de subtilitate atunci schema 

pe care o vom experimenta acum va fi dominată de refuzul unui avantaj. Se întâmplă lucrul acesta, 

nu pentru că există o presiune socială foarte mare, ci pentru că cerem comunității să ne primească în 

grupuri elitiste. Ca să faci parte dintr-un grup elitist trebuie să corespunzi unor standarde. Condițiile 

pe care ar trebui să le îndeplinim acum sunt dintre cele mai dificile, nu pentru că nu am avea calitățile 

necesare, ci pentru că nu le-am utilizat, ne-am consumat energia în conflicte sterile așa cum procedăm 

și acum, după cum vedem din opozițiile pe care luna le împlinește cu Venus și, respectiv, Marte. Cu 

alte cuvinte, nu ni se cere ceva ieșit din comun, dar ceea ce ni se cere nu avem. 

În consecință, soluțiile cele mai bune pe care vrem să le punem în aplicare poartă stindardul 

responsabilității. Este adevărat, este puțin cam prematură această responsabilitate. Ar fi trebuit să o 

arătăm de la începutul anului și până acum când a fost nevoie de noi, când viața s-a intersectat cu tot 

felul de probleme, când a trebuit să ne conservăm puterea personală nu să o folosim în tot felul de 

conflicte, atunci când ar fi trebuit să fim calculați, reținuți, dezinteresați față de risipă. 
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O altă componentă interesantă aferente zilei de 4 octombrie vine din conjuncția Lunii cu 

Chiron retrograd. Ipostaza aceasta activează legătura impresionantă care există între zodiile Pești și 

Săgetător. Mulți, în a doua parte a zilei de 4 octombrie, vor avea impresia că se întâlnesc cu probleme 

noi, cele care vin din zona profesională, din acel sector în care au dorit să se integreze din postură 

privilegiată. Apoi, conjuncția în sine a Lunii cu Chiron subliniază această nevoie de mai bine, dar 

retrogradarea lui Chiron limitează calitățile care ar fi trebuit folosite acum arătând că oamenii sunt 

ancorați în trecut și nu este momentul să ceară mai mult. Grija că realizările pe care le vom solicita 

nu vor fi împlinite niciodată reprezintă o temere pe care am regăsit-o de multe ori de-a lungul acestui 

an, de fiecare dată când s-a invocat drept reper mijlocul lunii ianuarie. Asta înseamnă că acum se 

discută mult și se face 

puțin, se invocă 

probleme noi pentru a 

avea o scuză de ce 

suntem atât de stângaci 

ori de ce nu suntem 

acceptați în acest grup. 

Nu ne face plăcere ca, 

în urma analizei acestei 

zile, să primim eticheta 

de persoane 

iresponsabile. Ne va 

face plăcere să mergem 

mai departe cu eticheta 

de persoane care nu au 

experiența necesară, 

care nu au acumulat 

cunoștințele necesare 

pentru că, în a susține 

neajunsul acesta, am 

putea mai târziu să 

inventăm tot felul de 

explicații una mai 

credibilă decât alta. 

Cert este că momentul 

zilei de 4 octombrie 

reprezintă o mare 

piedică asupra căreia am lucrat, fără să fim conștienți de lucrul acesta, de la începutul anului și până 

acum. Poate ne va fi învățătură de minte și de-acum încolo nu vom mai lucra atât de insistent 

împotriva îndeplinirii dorințelor celorlalți pentru că orice faptă săvârșită în afara martorului generează 

karmă. 

 
„Întotdeauna au existat conflicte între generaţii; nu este nimic extraordinar în aceasta. Când 

însă este vorba de o familie puternică, asemenea disensiuni capătă o notorietate deosebita şi 
durabila. Unul dintre cele mai celebre diferende a fost cel dintre aşa-numitui „Rege Sergent“, 
Frederic Wilhem I al Prusiei, şi fiul său, Frederic, născut în 1712. 

„Să-i insuflaţi dragostea pentru armată", aceasta era principala sarcina pe care regele o 
dăduse preceptorilor fiului său. Din nefericire, tânărul Frederic ura disciplina vieţii cazone şi arăta 
înclinaţii pentru studiul muzicii, literaturii şi filozofiei — preocupări considerate efeminate de către 
tatăl său. Neprecupeţind insulte şi umilinţe, el a încercat să-l modeleze pe prinţul moştenitor după 
propriul chip. Tratamentul aplicat de rege a devenit atât de abuziv, încât în 1730 Frederic a pus la 
cale să fugă în Anglia împreună cu alţi doi prieteni, locotenenţii von Keith şi von Katte. 

Aflând de această intenţie, Frederic Wilhelm a ordonat arestarea Fiului său şi a lui von Katte 
(von Keith reuşise să fugă) şi trimiterea lor în faţa Curţii Marţiale. Curtea a refuzat să-l judece pe 
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prinţul moştenitor, dar l-a condamnat pe von Katte la închisoare pe viaţă. În mod arbitrar, regele 
a schimbat pedeapsa în moarce prin decapitare şi l-a obligat pe fiul său să asiste la execuţie. 

Prinţul moştenitor a trebuit să mai suporte 10 ani de cruzimi din partea tatălui său. Dar 
cînd a ajuns pe tron, Frederic a pornit imediat un război împotriva Austriei, în urma acestuia 
Prusia devenind una dintre puterile dominante ale Europei. În plus, a fost un mare protector al 
artelor. Domnia sa de 46 de ani a eclipsat-o pe cea a tatălui, numele rămânându-i cunoscut în 
istorie ca Frederic cel Mare.”[14] 

 

Cu Luna pe zodia Berbec oamenii sunt mai curajoși, însă acest curaj este puțin cam agresiv. 

Luna plina care se împlinește în 5 octombrie are o componentă plăcută, una pe care ar putea să o 

exploreze o persoană care s-au obișnuit să atenueze agresivitatea celorlalți prin ton, prin 

comportament, prin calm. Un om care încurajează răutatea partenerului de dialog, îl incită să se 

răzbune, să se tulbure, să se îndoiască, nu se va bucura de vibrațiile zilei de 5 octombrie. 

Pe primul segment de tranzit prin zodia Berbec, Luna va trebui să împlinească un careu în T 

pe semne cardinale ce are asteroidul Junon drept focar. Problema aceasta a ușurinței cu care un 

personaj negativ îi convinge pe ceilalți să urască, să disprețuiască sau să se tulbure își are rădăcina în 

lipsurile trecutului. Junon din Capricorn încearcă acum să-și impună propria opinie referitor la 

patrimoniu, capital de imagine, inventivitate sau creativitate. Pentru cei care sunt pasionați de 

astrologie este greu de crezut ca aceste trăsături să vine din zodia Capricorn. De această dată, însă ar 

trebui să creadă pentru că Junon din Capricorn atrage, prin dorința de a demonstra pricepere și 

eficiență, calități remarcabile susținute de relațiile foarte frumoase care există între planetele din 

Capricorn și cele din Fecioară. Deocamdată, Junon nu se află într-o relație directă cu aceste planete 

din Fecioară, dar momentul acesta pregătește ceea ce urmează să se întâmple. Asta înseamnă ca acest 

careu în T pe semne cardinale aduce nevoia de schimbare pentru că urmează să se întâmple ceva, pe 

viitor vom avea ceva foarte valoros cu care să înlocuim un element rău, ruginit sau care nu va mai fi 

util. 

Totuși, elementul definitoriu al acestei zile stă în două unghiuri absolut importante: conjuncția 

Venus-Marte și opoziția Lună-Soare, adică Luna plină. În acest context, conjuncția lui Venus cu 

Marte aduce nevoia de a obține recunoașterea, de a ne ridica deasupra propriei condiții, nu neapărat 

că această condiție nu este bună, dar cerem acest lucru de la viață pentru că ne sufoca cu ceea ce nu 

ne convine sau nu putem schimba la noi înșine. 

Un om care este educat, va privi tranzitul acesta ca o încurajare de a ignora durerile sociale, 

nemulțumirile personale, tot ceea ce creează sentimentul de neîmplinire sau de iresponsabilitate. În 

consecință, se simte obligată să meargă rapid spre rădăcina problemelor, să stabilească de ce a trebuit 

să renunțe la anumite demersuri, deci a rămas cu un gust amar din alte situații. Ca un răspuns firesc 

la toate aceste căutări este nevoie de curățenie sufletească, mentală sau relațională. Am putea vedea, 

în speranța de a ne face un bine nouă înșine, că oamenii pe conjuncția Venus-Marte se ceartă, ajung 

la rupturi, divorțuri, au divergente de opinie și parcurg toate acestea fără niciun rezultat. De altfel, nu 

ar trebui să se mire că lucrul acestea nu le duc spre un rezultat clar. Venus pe zodia Fecioară are în 

permanență un mare gol pentru că nu este niciodată mulțumită, iar Marte amplifica această dorință 

de nemulțumire ca și cum aceasta trebuie privită ca o ambiție, adică dorința de nemulțumire înseamnă 

de fapt aspirație către perfecțiune. 

Apoi, Luna plină din Balanță creează premisele unui schimb foarte interesant. Dacă există o 

bază solidă, dacă patrimoniul permite, momentul acesta aduce o decizie hotărâtă pentru a porni pe un 

traseu foarte îndrăzneț. Având în vedere că Luna neagră se află în continuare în conjuncție cu Saturn, 

dacă ne gândim la o călătorie fizică, la o vacanță departe, la o deplasare pe o distanță lungă, atunci nu 

ne ajută să facem o alegere corectă. Vom alege zona care nu obosește cel mai mult, cea mai proastă 

dintre ele, varianta cea mai ciudată sau care ne poate îmbolnăvi. În consecință, ar trebui ca această 

hotărâre legată de un traseu, dacă implică un plan de vacanță, să fie lăsat în seama altcuiva. Toate 

celelalte tipuri de călătorii sunt însă avantajate de decizia personală. Dacă în zona fizică, Luna neagră 

intervine și distruge nu înseamnă că poate face același lucru și cu celelalte. Lăsând călătoriile fizice 

în seama altora i-am dat Lunii negre de lucru și vom reuși să folosim într-un mod adecvat, profund și 

rafinat vibrația lui Saturn de pe zodia Săgetător. Vom da dovadă de creativitate și inventivitate, ne 
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vom întoarce în locuri încărcate de putere, înțelepciune sau de forță și confortul va fi de lungă durată. 

Dacă prin ceea ce facem pe 5 octombrie nu obținem satisfacție înseamnă că nu am respectat armonia 

indicată mai sus. 

 
Elegie 
  de Zaharia Stancu 
 
Am uitat demult cum arăţi, 
Dar poate ochii îţi erau albăstrii, 
Părul aprins ca pădurile toamna, 
Mâinile mici şi viorii. 
 
Am uitat demult cum vorbeşti, 
Dar parcă aveai glasul scăzut; 
Mai aud, ca prin vis, o vioară 
Îngânând în trecut. 
 
Am uitat cu totul de tine, 
Doar un nume rotund mi-amintesc. 
Doar obrazul, prea tânăr, pufos 
Ca o piersică-n pârg mi-amintesc. 
 
Nici nu-mi pasă de tine, nu-mi pasă 
Dac-ai murit, dacă trăieşti... 
Doar o ciudă smintită mă zbuciumă. 
Creşti din zăpezi şi mătasă. 

 

Cu Luna pe zodia Berbec, sintezele pentru viitorul grupului devin un element periculos. Luna 

în Berbec are de îndeplinit acum obiective personale, cele care vizează explorarea propriei imagini, 

adjudecarea unei poziții importante pentru propria persoană, care să susțină un avantaj personal sau 

o imagine personală. În consecință, planurile de viitor devin pe 6 octombrie foarte ciudate. Acesta ar 

putea fi primul element neobișnuit care nu permite îndeplinirea devizei generale aplicata acestei luni, 

cea care se referă la preocupări constructive. De aici pot apărea tot felul de întârzieri sau devieri de 

la traseul obișnuit, adică blocaje. Investițiile sunt acum păguboase și lucrul acesta poate fi explicat de 

careul pe care Luna îl împlinește cu Pluton, aspect care afectează patrimoniul, acumulările asupra 

cărora ne-am îndreptat atenția de-a lungul întregului an și care se transformă în această perioadă în 

motivație pentru a sporit capitalul de imagine. Prin acest careu pe care Luna îl are de împlinit cu 

planeta Pluton se ridica acum o problemă interesantă. Factorii de integrare sunt reformulați, deci apare 

grija că locul de muncă nu mai este atât de sigur, că sănătatea nu mai funcționează ca pe vremuri, că 

trebuie să ne adaptăm pe baza unor recomandări ori pe baza unor sugestii venite din afară. Orice mică 

schimbare în schema aceasta duce la blocaj și pentru a compensa lucrul acesta apare o nouă motivație, 

de această dată susținută de relația de trigon dintre Lună și planete de pe zodia Săgetător. Pentru că 

pe zodia Săgetător avem Luna neagră, ideea aceasta de stabilitate nu reprezintă un element pozitiv, 

de progres sau de dezvoltare, ci unul de dispreț față de bunurile celorlalți ce ar fi trebuit să fie înțeles 

de comunitate ca un interes față de grupul în care s-a integrat individual. Este o atitudine puțin cam 

răsturnată pentru a putea fi considerată un element de susținere pentru grup. Oricât de mult ar încerca 

individul să impună scheme de genul acesta, nu va avea câștig de cauza, iar sintezele pentru viitorul 

grupului nu vor putea fi împlinite. În cel mai fericit dintre cazuri, reușita individului, acolo unde există 

în spate și acțiuni care susțin aceste demersuri și care nu pot fi șterse de vibrațiile sintetice ale primei 

decade a lunii octombrie, avem de-a face cu un avantaj care sporește gradul de satisfacție al persoanei. 

Acest grad de satisfacție nu se va răsfrânge și asupra grupului. 

Ca urmare a acestui fapt, pe 6 octombrie apare o schismă, o separare în interiorul grupului 

care nu va fi văzut acum și care are la bază un element care ar fi trebuit să ducă la progres și evoluție, 

la dobândirea unei viziuni clare asupra realității. Finalul lunii mai a fost un interval destul de dificil 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  510  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

cam pentru toată lumea. Pentru că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere își îndreaptă 

atenția către finalul lunii mai, spațiu în care vibrațiile mijlocul lunii ianuarie a fost și atunci activ pe 

această direcția sintezelor pentru acțiune, înțelegem că orice element, oricât de bun ar fi fost din 

mijlocul lunii ianuarie, trebuie să aibă un înveliș absurd, trebuie să producă o stricăciune, trebuie să 

producă ceva rău pentru a debloca elemente de sensibilitate absolut necesare acum. Este posibil ca 

acest înveliș absurd să mai fi venit spre noi și altădată. Acum însă, când Luna se află în Berbec și 

activează în acest registru al planurilor de viitor ce sunt mai mult simulate decât împlinite, lucrul 

acesta devine foarte clar. În consecință, interesul acesta pentru progresul individual poate produce 

rezultate doar pe termen scurt. Nu mai este nevoie să spunem că în această dispunere, în care interesul 

personal este elogiat, prezența Lunii pe zodia Berbec aduce și o ușoară impulsivitate. Desigur, nu 

aceasta este nota dominantă a momentului, nu această ușoară impulsivitate ar putea să ducă la blocaj 

sau la devieri de la traseu. Aceasta este mai curând o consecință a dorinței de a acționa, un efect al 

impulsului de a acționa. 

Un personaj cu multiple capacității de expresie, o persoană care poate lucra pe mai multe 

nivele, care nu a devenit de-a lungul vieții victimă a statutului social, a carierei, o persoană care are 

o mobilitate specială, își va folosi puterea aceasta crescândă pentru a inventaria multiplele variante 

care există pentru aceeași problemă. Din această cauză, prin acest impuls de care va beneficia doar 

un om înzestrat se poate vorbi de avantaj personal și sugestii pe care persoana ce tocmai a fost 

avantajată le lansează grupului de apartenență pentru ca și acesta, pe viitor, să poată beneficia de 

același noroc. Doar în această zonă foarte îngustă se poate vorbi pe 6 octombrie de consonanță cu 

deviza generală aplicată acestei luni, cea care se referă la sintezele pentru viitorul grupului. 

 
„Nici o manifestare nu este posibilă, în Univers, fară arderea unei materii care produce 

energie. lar noi înşine, nu putem trăi, adică acţiona, simţi, gândi, numai dacă în noi se consumă 
un combustibil pentru a alimenta acest proces. Pentru a întretine viaţa, există mereu ceva de ars. 
Dar ce să ardem? lată întrebarea. În loc de a vă consuma chintesentele voastre cele mai pretioase, 
lăsându-vă pradă instinctelor şi pasiunilor, invăţaţi să vă ardeti instinctele şi pasiunile renuntând 
la ele. Da, gelozia, furia, senzualitatea, trebuie puse pe foc precum crengile negre şi răsucite care 
alimentează jarul, până când ele vor produce lumină, o flacără, o căldură extraordinară. lată 
misterul: cum să ardem toate aceste impurităti, pentru a produce focul,focul ceresc.”[8] 

 

În noaptea de 6 spre 7 octombrie Luna va părăsi zodia Berbec și va intra pe zodia Taur urmând 

ca acest semn să fie, la rândul său, părăsit în noaptea de 8 spre 9 octombrie, când Luna va intra pe 

zodia Gemeni. Abia intrată pe acest semn, Luna va avea de împlinit două unghiuri pozitive, unul cu 

Junon și celălalt cu Neptun, transformând planeta Neptun în focar al unei configurații numită triunghi 

minor. Înainte de a părăsi zodia Berbec, Luna va trebui să împlinească opoziție cu Jupiter și, din 

nefericire, lucrul acesta se face când cele două planete trec pe ultimele grade ale zodiilor Berbec și 

respectiv Balanță. Abia acum, 7 octombrie, înțelegem de ce ziua anterioară a avut această notă 

agresivă, de ce pe 6 octombrie interesul individual nu a reprezentat și succesul grupului. Abia acum 

înțelegem care au fost impulsurile încrâncenate, agresive, adoptate într-un egoism major, abia acum 

descoperim de ce un avantaj, chiar dacă este nevinovat, ar putea fi privit de acum încolo ca un pietroi 

legat de gât. 

Un element absolut important care vine în 7 octombrie este vizibil tot în zona individuală. O 

persoană bine intenționată, un om cu moralitate solidă, o ființă profundă care nu dorește să obțină 

avantaje împotriva semenilor, împotriva apropiaților, împotriva celor dragi, pentru a-și menține 

integritatea, moralitatea sau bunul simț, renunță la un drept. Pentru că lucrul acesta este dictat de 

opoziția dintre Lună și Jupiter, când cele două planete se află pe ultimele grade ale zodiilor Berbec și 

respectiv Balanță, impulsul acesta are o notă dură, agresivă, grea și din această cauză un om care 

procedează în felul acesta este avertizat că fapta sa eroică îl va transforma, pentru o scurtă perioadă 

de timp, într-o persoană foarte vulnerabilă. Dacă această dispunere nu ar fi amplificat această criza a 

relațiilor date de opoziția Lună-Jupiter pe axa Berbec-Balanța, individul care renunța la un drept nu 

ar fi fost atât de vulnerabili și fapta sa ar fi trecut drept un element de glorie de care se poate bucura 

încă din timpul vieții. În consecință, lucrul acesta nu se construiește în direcția aceasta și pentru a 
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depăși acest moment delicat individul are nevoie, în momentul acesta de criză, de îndoială, de revoltă, 

tocmai pentru ca fapta sa să nu fie văzută ca o dovadă de lipsă de condescendență, să primească 

feedback din partea comunității. Cu alte cuvinte, chiar dacă faptele, pe care individul le preferă pentru 

a renunța la dreptul său acum, nu permit comunității să vadă dacă urmările sunt bune sau nu, cineva 

din jur trebuie să se bucure de asta. 

Dacă această condiție este 

îndeplinită, dacă cineva din jur va 

arăta că în fața acestui gest major, 

profund moral și atent comunitatea 

răspunde pe măsură, poziția socială 

se va consolida pentru că această 

bucurie nu mai vine din zodia 

Berbec, semn încărcat sau susținător 

al acțiunilor individuale, ci din zodia 

Taur, adică din ceea ce ne definește 

nevoia și ne ajută să înțelegem care 

este jumătatea distanței între nevoia 

individuală și nevoia grupului. 

Ipostaza aceasta extraordinară, chiar 

dacă o vedem la altcineva, ne 

trezește la realitate. Curajul pe care 

un om îl are acum în a renunța la un 

drept, în a face dovada unor 

experiențe nemaipomenite are 

legătură acum și cu tradiția. 

Impulsul acesta nu vine dintr-odată, 

el nu este expresia unor reacții pe care un personaj nu și le poate controla, adică nu este prima dată 

când o asemenea persoană discută despre cinste și se comportă ca atare, când arată că iubește 

moralitatea și faptele sale demonstrează întru totul lucrul acesta. Dacă privim maniera în care sunt 

realizate aceste sinteze, dacă citim cu atenție schema folosită pentru această decadă, înțelegem că au 

mai fost câteva episoade în care un asemenea personaj a acționat la fel, dar nu l-a văzut nimeni. Acum, 

dacă acest gest nu ar fi fost atât de categoric și, în plus, dacă nu s-ar fi pus problema unei acțiuni 

rapide, în viteză, care să fie într-o dispunere antagonică față de starea generală a lucrurilor, adică dacă 

nu ar fi fost o discrepanță atât de mare între curentul general și impulsul individual, nici de această 

dată nu am fi văzut. 

De aici înțelegem că sintezele pentru viitorul grupului, cele care pornesc în aventura anului 

2017 din prima decadă a lunii octombrie, se bazează mult pe oameni modești, pe ființele care cred în 

ei înșiși, în valorile pe care le promovează, pe oamenii care au activat întotdeauna din umbră printr-

un gând curat, iar fapta lor nu a lăsat loc la interpretare. Avem ocazia pe 7 octombrie să vedem cum 

este să acționezi hotărât, puternic, impecabil, să fii categoric în atitudine și să nu distrugi armonia 

grupului, adică fapta în sine să nu fie o demonstrație de forță, ci o mutare care menține armonia 

grupului, o deplasare a centrului de greutate în funcție de modul în care se înclină tot ceea ce se află 

deasupra, tot ceea ce este proiectat în viitor. 

 
„Revolta este o atitudine din ce în ce mai răspândită. Toţi se simt îndreptătiţi să-i combată 

pe aceia despre care cred că au un comportament deplorabil. Este adevărat, există comportamente 
impotriva căzora trebuie să te revolţi. Dar, oare, aceste persoane revoltate nu se întreabă, 
niciodafă, dacă nu există subiecte de revoltă mai acătării? În Ioc să se supere, mereu, pe o anumită 
situatie, pe un anumit individ, pe un anumit partid, de ce nu se supără, mai repede, pe slăbiciunile 
lor, pe mediocritatea lor, pe propriile vicii? Ei da, să devină indignate, dezgustate şi să înceapă să 
le combată. Dacă revolta există în Univers, înseamnă că ea are de jucat un rol. Dar oamenii nu au 
înteles ce rol, unde, când, cum şi impotriva cui să se revolte. Trebuie să ne revoltăm, de acord, dar 
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împotriva tuturor Entităţilor care s-au instalat în noi, sub formă de slăbiciuni, şi care ne înşală şi 
ne zgăndără. Numai atunci vom putea îmbunătăţi, cu adevărat, situatia.”[8] 

 

Careul pe care Venus îl împlinește cu Saturn accentuează rigiditatea specifică acestei decade. 

Este adevărat, prin circumstanțele atenuante pe care fiecare individ și le va acorda în momentul acesta 

oameni au clar senzația că trebuie să fie iertați, că trebuie să fie înțeleși, acceptați adică se așteaptă să 

primească din partea celorlalți dovezi de toleranță așa cum ei nu am fost în stare să acorde de-a lungul 

acestei decade. În primul rând, rezultatul spectaculos al acestei pretenții sau impuneri este înclinația 

către cercetare. Fie ca această toleranță este oferită, fie că ea nu este oferită, oamenii au tendința de a 

privi dincolo de aparente, de a înțelege profunzimea acestor situații chiar dacă nu vor recunoaște 

niciodată că au greșit sau că nu fost la înălțime. Știm, astrologia holistică indică frecvent lucrul acesta, 

careul reprezintă un aspect eliberator. Presiunea aceasta pe lipsuri, peste solicitări la care am putea să 

nu primim răspuns, criza aceasta de identitate sau de patrimoniu, cu toate că în spatele său are teamă 

și frustrare, trezește la realitate. 

Apoi, un alt aspect demn de luat în considerare ce se consumă pe 8 octombrie și care se 

încadrează în mesajul de avertizare față de risipă, față de teamă, este careul Lunii la Axa Dragonului. 

De fiecare dată când Luna va trece prin zodia Taur și oamenii încercă să-și definească nevoile, să fie 

puternici prin ceea ce dețin și pozitivi prin ceea ce vor să își adauge, se vor lovi de aspirațiile 

nefondate, de stima de sine a celorlalți, de ambiții ciudate care nu au legătură cu realitatea. Este și 

cazul zilei de 8 octombrie când, prin acest careu pe care Luna îl realizează la Axa Dragonului, suntem 

zdruncinați în opinii simple, în nevoi banale, cele de hrana, de opinie, de interacțiune. Este clar că 

omul simplu, banal, ființele care nu au lucrat până acum prin selecție, ci au lucrat cu valul, vor 

considera că aceasta este realitatea pe care trebuie să o urmeze, că așa va fi de acum încolo. De acest 

lucru nu se face vinovat careul Venus-Saturn sau careul Lunii la Axa Dragonului, ci ar trebui adăugate 

la aceste opinii oscilante și experiențele celorlalte zile aferente primei decade a lunii octombrie, 

decadă dominată de risipirea proiectelor în cazul acestei categorii sociale. 

Apoi, o vina la fel de mare o are și conjuncția Soarelui cu Mercur de pe zodia Balanță, cea 

care este vizibil afectată de careul pe care îl formează, într-o toleranță foarte strânsă, cu Pluton. Dacă 

Pluton nu ar fi trimis acest unghi negativ către conjuncția Soare-Mercur lucrurile ar fi fost orientate 

către o direcție pozitivă, adică ar fi fost puternici, curajoși și ne-am fi speriat de micile probleme 

cotidiene. Așa, refuzul acesta, neputința de a împlini lucruri banale, combinațiile acestea ciudate, sunt 

gândite prea intens, sunt analizate pe toate fețele, li se amplifică acestora caracterul oscilant și 

rezultatul nu poate fi unul bun. Dacă primim ajutor pe această direcție, dacă suntem susținuți din 

exterior pentru a ne consolida opinie pozitivă și printre cele negative să mai strecurăm din loc în loc 

și informații corecte, bune și pozitive avem de-a face cu un schimb de valori mult mai bun, cu 

rezolvarea unor dificultăți absolut surprinzătoare și din această combinație agresivă, din toate aceste 

elemente care îngrijorează pe omul comun, să se evidențieze faptul că prietenia este deosebit de 

importantă. Elementul acesta al prieteniei care vine din conjuncția Soarelui cu Mercur pe zodia 

Balanță, aspect minunat agresat în mod vizibil de relația proastă cu Pluton de la sine, doar prin 

intervenția unui factor norocos din exterior, rămâne într-o zonă mediocră. Adică prietenia ar putea fi 

definită doar de calitatea pe care o poate îndeplini un om într-o situație dificilă sau conflictuală pentru 

celălalt. Prietenia este mai mult de atât. Ea nu prinde viață prin nevoia celuilalt, ci ajutorul aceasta 

este o consecință a unei relații profunde care există indiferent de nevoia celuilalt. Un om care trece 

dincolo de aparențe va înțelege că lucrurile acestea, cu cât sunt gândite mai profund cu atât se ridică 

mai mult, cu când sunt privite prin viziunea de ansamblu cu atât mai mult declanșează un schimb de 

valori pe nivele din ce în ce mai mari și mai bune. Așadar, aceasta este condiția principală pentru ca 

Luna, trecând prin zodia Taur și împlinind un careu la Axa Dragonului, să nu consolideze opinii 

negative sau mediocre, ci opinii care duc la progres. În felul acesta careul devine un aspect eliberator. 

 
„ALERGIE LA ÎNŢEPĂTURI DE VIESPE SAU DE ALBINĂ 
Când am o astfel de alergie, am impresia că sunt tot timpul hărţuit sau criticat de cei din 

jurul meu. Astfel, pentru mine este ca şi cum aş fi "înţepat" tot timpul cu ceva. Atunci când sunt 
înţepat în realitate, acest lucru declanşează o ură pe care am acumulat-o în mine în toate acele 
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situaţii, în care mă simţeam atacat. Am tendinţa să mă retrag în mine, crezând că astfel voi evita 
atacurile. Mă simt inferior. "Otrava" din acul "agresorului" îmi aminteşte cât de mult îmi otrăvesc 
eu însumi viaţa, deoarece trăiesc conform regulilor societăţii, ale familiei, ale partenerului meu. 
Aş vrea să fiu "regina stupului", dar, din contră, îmi trăiesc viaţa asemenea unei "albine 
muncitoare", la fel ca toate celelalte albine, joc rolul victimei. Nu am încredere şi îmi place 
fatalitatea. 

Accept să văd şi partea frumoasă a lucrurilor. Acceptând să nu mai fiu victimă, insectele îşi 
vor căuta alte victime. Învăţ să îmi ocup locul cuvenit şi examinez o modalitate de a face să nu mai 
fiu atât de criticat de către cei din jurul meu şi de a mă detaşa de ceea ce cred oamenii despre mine. 
Mă privesc cu ochii inimii şi îmi accept adevărata valoare!”[5] 

 

În noapte de 8 spre 9 octombrie Luna va ieși din zodia Taur și va intra pe zodia Gemeni 

urmând ca primul aspect important să-l împlinească la miezul nopții, dar în spațiul zilei următoare, 

careu cu Neptun. Faptul că a intrat pe zodia Gemeni reprezintă un impuls către mobilitate, ca și cum 

suntem îndemnați să reluăm proiecte mai vechi și să le ducem mai departe, să recuperăm timpul 

pierdut ori să împlinim pe ultima sută de metri tot ceea ce am pierdut până acum. Este posibil ca 

timpul pe care vrem să-l recuperăm să fie mult prea mare și atunci relația proastă pe care Mercur o 

are cu Pluton produce precipitare, neputința de a pune în limbaj ceea ce nu este necesar, dificultăți în 

a înțelege binele celuilalt sau în a adapta la condițiile exterioare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

Mercur, abia desprins de conjuncția cu Soarele, se află în această zi în postura de a fi ars de Soare. 

Dacă în conjuncția strânsă cu Soarele această planetă s-a putut exprima de o manieră foarte puternică 

și deschisă, acum vibrațiile care vin din partea lui Mercur ne amintesc de orgoliul rănit, de 

revendicările absurde, de incompatibilitatea pe care o avem cu oamenii care ne stau în cale și pierdem 

din vedere că tocmai această incompatibilitate are nevoie acum să fie transformată în prietenia cea 

nouă, în beneficiul cel nou, în noile elemente de patrimoniu, în prospețimea pe care am cerut-o 

cândva. 

Este adevărat, careului Mercur-Pluton îi va urma, în ultima zi a acestei decade, careul Soarelui 

cu Pluton. În această dispunere pe care Mercur o împlinește cu Pluton, Soarele nu poate fi, totuși, 

exclus. Asta înseamnă că impulsul acesta negativ ce vine din calitatea lui Mercur în conjuncția cu 

Soarele (ars de Soare) este de fapt un impuls negativ pe care Mercur îl primește de la Soare. De aici 

înțelegem că modul în care ne vom desfășura ziua de 9 octombrie ne va fi reliefat, evidențiat sau 

dezvăluit abia în ultima zi a acestei decade, pe 10 octombrie, când se va împlini careul Soare-Pluton. 

Ziua de 9 octombrie va fi definită de o sancțiune pe care un personaj minor o primește din partea unui 

personaj major pe motiv că acesta se implică în treburile care nu-l privesc. Personajul minor s-a văzut 

dintr-o dată atras în conflicte care nu-l privesc și a considerat că are dreptul la opinie sau măcar la o 

reacție. Personajul major nu permite lucrul acesta și intențiile sale obscure, cele care domină sau 

anulează voința celor situați pe o treaptă inferioară, vor fi dezvăluite abia pe 10 octombrie. 

De aici înțelegem de ce ziua de 9 octombrie este definită de orgoliul rănit. Atât cel care se află 

pe o treaptă superioară din punct de vedere social, dar și cel care se află pe o treaptă inferioară au 

propriile motive pentru care își consideră orgoliul rănit. Fiecare dintre cele două părți își acordă 

circumstanțe atenuante și răfuiala aceasta dintre cel superior și cel inferior afectează integritatea 

grupului, pune în dificultate proiectele de viitor în așa fel încât să nu se mai îndeplinească deviza 

generală aplicată acestei luni, cea care face trimitere la sinteza pentru viitorul grupului. 

Ca o compensare la toate lucrurile acestea, ca o soluție pe care o vom considera acum absolut 

miraculoasă apare impulsul de a ne baza pe persoane care nu pot să facă nimic. Aceste persoane 

incapabile, ce se vor prezenta pe 9 octombrie în mod nefiresc, nenatural, arătă o mare putere de 

convingere. 

Prezența acestor persoane incapabile ce vor fi văzute drept persoane neutre pe scena vieții 

sociale ar putea produce un rău pe care să nu-l mai putem rezolva până la finalul acestui an. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că o confuzie nu rezolvă o problemă care trebuie soluționată prin 

claritate. O persoană incapabilă care obține acum un rol privilegiat doar pentru confuzie, nu este în 

stare să caute o metodă nouă, să inventeze o soluție care să preîntâmpine pe viitor reapariția situației 

conflictuale de acum. Ea este doar docilă și docilitatea ei convine de minune conflictului care apare 
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acum. Cei care nu vor ține cont de aceste persoane, care n-au nevoie să sublinieze nevoia unui factor 

neutru, care au suficient de multe rezerve vor încerca să combată rolul acestor personaje pe motiv că, 

pe viitor, aceste persoane incapabile se vor aștepta să fie susținute. Vor uita că rolul lor a fost 

evidențiat doar conjunctural și vor lansa pretenții. Asta înseamnă, nu că acum se rezolvă problema 

prin factorul neutru, ci că întregul conflict se transferă în mintea celui odihnit, celui incapabil, celui 

neputincios. Așa cum este lesne de observat, neputința de acum împreună cu orgoliul de a deține o 

poziție importantă pot crea pe viitor monștri. În felul acesta nu putem vorbi despre sinteze 

constructive pentru viitorul grupului, ci despre sinteze distructive. 

 
Testament literar  
de Ienăchită Văcărescu 
 
Urmaşilor mei Văcăreşti! 
Las vouă moştenire: 
Creşterea limbei româneşti 
Ş-a patriei cinstire. 

 

Ultima zi a acestei decade aduce împlinirea unor unghiuri severe, puternice sau deosebit de 

importante atât pentru această perioadă cât și pentru anul 2017. În primul rând, pentru această 

perioadă este foarte important careul Soarelui la Pluton. Apoi, pentru această perioadă a anului 2017 

este importantă trecerea lui Jupiter de pe zodia Balanță pe zodia Scorpion. Schema aceasta atrage 

atenția asupra lucrurilor importante care s-ar putea strica prin dezordine, a elementelor esențiale și 

constructive care ar putea fi folosite ca material de lucru într-o revoltă. În ansamblu, ziua de 10 

octombrie trebuie să devină importantă prin avertisment și abia după ce înțelegem acest avertisment 

să trecem la acțiune. Dacă lucrurile acestea nu sunt rezolvat în această cursivitate, dacă nu sunt 

respectate aceste etape, atunci nu se intră într-o nouă etapă constructivă, ci într-o nouă etapă de 

rătăcire. Riscul este foarte mare pentru că ajungem în acest moment de Ingres al lui Jupiter pe 

Scorpion cu teamă că nu suntem în stare, cu grija că am căutat de-a lungul acestei decade o metodă 

nouă și nu am fost în stare să o găsim, că inițiativa nu a primit susținere din partea comunității, ci 

individul care a avut idei noi s-a trezit dintr-o dată într-o competiție neloială, acuzat sau marginalizat, 

intimidat sau chiar, în anumite situații, abuzat. 

Atât careul Soare-Pluton, cât și intrarea lui Jupiter pe zodia Scorpion face trimitere la secrete, 

la informații ascunse care au supraviețuit dezordinii promovată de această decadă. O confruntare, o 

competiție a fost cumva încununată de succes, însă doar conjunctural, doar în cazul persoanelor 

profunde care au gândit și au acționat prin respectul față de moralitate ori față de valorile celorlalți. 

Dacă în aceste confruntări protagoniștii au obținut succes, fără să conteze ce poziție au ocupat în 

clasamentul final, dacă au fost evidențiați, dacă ideile personale au rămas în conștiința grupului cu 

titlul de reper pe viitor, atunci putem vorbi de o schimbare constructivă, una care să transforme 

agresivitatea și revolta în efort susținut și constructiv pentru binele tuturor. 

Cert este că această presiune care vine din zodia Balanță este atrasă în mrejele unei alte 

tensiuni, susținută de crucea mobilă împlinită acum pentru că Luna trece pe ultimul sector al zodiei 

Gemeni. Știm, am văzut în analiza zilei de 9 octombrie, că această conjuncție între Soare și Mercur 

nu are acum un rol constructiv, ci Soarele, aflat acum în trecere prin Balanță, își transpune în fapte 

impulsurile agresive pe care le are față de sine. Zona aceasta a conjuncției Soare-Mercur care a impus 

prin relația cu planeta Pluton etaloane greșite, se revoltă împotriva unui element constructiv, 

împotriva inhibării inițiativei și este atras într-o competiție de amploare. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Luna, implicată în crucea mobilă, are de împlinit o opoziție cu Saturn, aspect care se va 

definitiva în după-amiaza zilei de 10 octombrie. Conjuncția Soarelui cu Mercur, oaia neagră a acestei 

perioade, va media această opoziție. Asta înseamnă că impulsurile acestea rele și negative vor fi 

argumentate în alt mod. Vom spune că avem aceste impulsuri rușinoase pentru că trecem printr-o 

perioadă de restricție, pentru că suntem incitați de anturaj, pentru că am fost luați de val și nu am avut 

timpul necesar să ne gândim mai bine. În felul acesta, constrângerile care inspiră teamă găsesc o zonă 

pregătită deja pentru a vedea statutul de zonă conflictuală în care aceste idei lipsită de demnitate să 
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se încadreze. Este posibil ca istoricul acestui conflict să fie exagerat, mai ales dacă este prezentat unor 

persoane care nu au fost de față, unor oameni care nu cunosc detalii despre viața intimă a cuiva sau 

nu cunosc detalii despre conversația care l-a generat. Acestea sunt însă elemente de detaliu sau care 

nu mai au acum greutatea pe care o aveau anterior. 

Pe acest fond, intrarea lui Jupiter pe zodia Scorpion aduce interes pentru putere, acțiuni 

desfășurate pe ascuns, față de conspirații sau față de servicii secrete, față de comisioane făcute între 

două zone incompatibile, sau față de viciu. Prin această nouă poziție a lui Jupiter, pe care o vom 

analiza de acum încolo în detaliu prin impactul pe care îl va avea asupra conjuncturilor astrale, 

obrăznicia va putea fi privită ca o dovadă de independență. Știm însă că lucrul acesta poate fi privit 

ca un element definitoriu ce vine din zodia Scorpion, semn obsedat de mister, putere și reușite. Toate 

aceste elemente ce intra în combinație cu forța expansivă a lui Jupiter pot genera evenimente sociale 

care să ne ia pe nepregătite. Nimic din ceea ce ar veni din noua poziție a lui Jupiter pe Scorpion nu 

trebuie să aibă statut de noutate decât ca haină, ca aspect exterior, cel care nu ne prea interesează pe 

noi în genul acesta de analiză. Noutatea putea fi privită doar ca informație, dar ca demers, nu. Jupiter 

nu face decât să aducă la lumină lucruri pe care oamenii sau grupurile l-au gândit deja. Iată cum, în 

ultima zi a acestei decade primind confirmarea faptului că, la vedere sau pe ascuns, indivizii lucrează 

în această lună pentru viitorul grupului. Dacă intențiile lor sunt bune, atunci și rezultatele vor fi bune. 

Dacă intențiile lor sunt rele atunci ar trebui să ne pregătim ori să limităm sintezele pentru viitorul 

grupului la câteva zone pe care le cunoaștem mai bine. O zonă necunoscută pentru beneficiarul 

deciziilor de acum, tocmai pentru că este vorba despre Scorpionul care ascunde și care nu spune 

niciodată tot, poate conține și puțin venin. 

 
“Conform dreptului roman, distingem patru categorii de persoane: oamenii liberi din naştere 

(ingenui), liberţii (oameni liberi, dar născuţi sclavi), sclavii şi străinii. În rândul oamenilor liberi, 
însă, se diferenţiază mai multe categorii sociale, deosebite prin avere şi prin puteri la nivel 
instituţional. Prima distincţie întâlnită în istoria romană este cea dintre patricieni şi plebei. 
Originile acestor două categorii sociale nu sunt clare. Patricienii reprezentau, probabil, vechea 
populaţie romană, în timp ce plebeii reprezentau o parte a populaţiei romane, care, se pare, a venit 
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de-a lungul timpului la Roma. Această origine este sugerată de etimologia cuvântului «plebeu», 
care ar proveni din verbul «pleo», cu înţelesul de «a umple». Oricare ar fi adevărul în ceea ce 
priveşte originea acestor două categorii sociale, realitatea este că, în epoca istorică, acestea erau 
deosebite în mod foarte clar. Numai patricienii aveau drepturi politice, iar căsătoriile între cele 
două categorii erau interzise. Încă de la începutul Republicii, plebeii au început o îndelungată luptă 
pentru drepturi politice, care va dura cca. două secole şi se va solda cu omogenizarea politică a 
populaţiei romane. După această omogenizare, pătura superioară a cetăţenilor romani era 
împărţită în două mari categorii a căror structurare se va adânci în următoarele secole ale 
Republicii: clasa senatorială şi cea ecvestră. Clasa senatorială, în curs de structurare, era formată 
din oamenii cei mai bogaţi de la Roma, care aveau cens senatorial. Din această categorie erau 
recrutaţi senatorii romani. Ordinul ecvestru, mai puţin evidenţiat decât va fi în timpul Imperiului, 
este legat de o calificare militară şi derivă din organizarea celor 193 de centurii. În acest cadru 
centuriat, există 18 centurii care au un cens superior celui al primei clase şi primesc de la stat «calul 
public», adică preţul de cumpărare şi de întreţinere a calului, pentru a servi în cavalerie. Ordinul 
este destul de deschis, în el pătrunzând patricieni şi plebei, romani şi italici; în secolele II a. C., în 
rândul lui intră şi oameni de afaceri, bogaţi proprietari de pământ, liber profesionişti 
(jurisconsulţi, avocaţi), magistraţi municipali. La sfârşitul secolului al II-lea, Gracchii le 
încredinţează tribunalele permanente, pe care mai târziu Sulla le va reda senatorilor. 

 

Așadar, prima decadă a lunii octombrie ne bulversează încurajându-ne să folosim puterile 

pentru alte demersuri decât cele pentru care ne-am pregătit în lunile anterioare. Având în vedere că 

luna septembrie ne-a tulburat foarte mult, ne-a consumat o mare parte din rezerve în încercarea de a 

vedea care sunt legăturile între situații ce aparent nu au nimic în comun, este puțin probabil ca toate 

aceste impulsuri în a folosi puterea pentru viitorul constructiv al grupului, să fie încununate de succes. 

Multe lucruri mici sunt văzute disproporționat și tocmai această confuzie ar putea să se transforme în 

opinii eronate care, în timp, să devină și mai ciudate. Pericolul s-ar putea menține dacă acestea vor fi 

așezate la baza unor hotărâri de grup pe care nu le vom mai putea schimba până la sfârșitul anului. 

Așa cum ne programăm acum să fie viitorul grupului cam în zona aceasta se va și împlini. Desigur, 

mici ajustări mai pot fi făcute, însă scheletul este creionat încă de pe acum. 
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Decada a II-a  (11 – 20 octombrie 2017) 
Se schimbă direcția. Respect pentru cine nu-l merită. 

Schimbarea direcției. Puteri încercate. Susținerea este slăbită. 
 

DECADA NR. 29  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   4 1-10 februarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 2 11-20 ianuarie 

 

Griji pentru ziua de mâine. Pretenții prea mari. Condiționări. Mobilizare. Se accentuează 

senzația că trăim greu. Dinamismul obosește. Lupta înseamnă în primul rând pierdere. Victoria 

aduce tentația de a repeta o greșeală. Cultura trebuie dovedită. Ne aflăm într-o ipostază de 

schimbare. Se discută și despre beneficii, dar cu teamă. Ne întâlnim cu o provocare a destinului. Se 

caută autorealizarea. Austeritatea este evitată. Metodele noi dau acum primele rezultate. 

Ghinioanele nu mai sperie atât de mult. Există o confuzie ce se transformă în greutate. Atacuri 

exterioare bazate pe forță interioară. Se minte frumos. Greșeală este îmbrăcată în straie noi. Risipire. 

Se caută o metodă care să dea rezultate rapide. Omul este cel mai important instrument de lucru. 

Rezervă. Se evită sentimente confuze. Aspectul dominant al vieții se bazează pe emoție. Se adoptă 

o decizie dură. Pretenții. Moment de glorie. Evoluție interioară. Exacerbarea unor reacții afective 

complică raporturile sociale. Provocare. Se depășește o linie, dar se evită un pericol. Atenuarea 

durerii. Previziune. Se depășește o problemă de imoralitate. Imaginația este preferată. Se dorește un 

nou statut. Un demers social nu este înțeles. Devalorizare. Se caută rafinamentul și eleganța. Sunt 

descoperite secretele vieții personale. Multă energie. Conflicte idei. Opinii contradictorii care nu 

duc nicăieri. Revolta împotriva unui bine. Cel care ne-a ajutat este criticat. Capricii. Exaltare 

ciudată. Rătăcire. Capriciile sunt înlocuite cu discernământul. Se uită lucruri care dor. Stabilizare. 

Rememorare pozitivă. Redescoperirea unui nou izvor de putere. Conținuturile sperie. Ceea ce se 

exprimă trebuie înțeles clar. Se participă la un mare eveniment social. Se deslușește cu mare 

dificultate o situație încurcată. Evoluție. Timpul este petrecut într-un mod agreabil. Relațiile se 

construiesc pe încredere. Este nevoie de administrare corecta a unui bun. Dorință de putere. 

Activitate într-un plan ascuns. Lovituri reciproce. Activitatea profesională este dificilă. Este nevoie 

de învățare. Administrare greșită a unor valori. False favoruri. Aroganță. Tentația imoralității. 

Minciuna lasă senzația de putere. Intuiție specială. Calitatea vieții se schimbă. Progres. Renaștere. 

Încredere în sine. Judecată corectă. Dreptate. Mulțumire. Apare o nouă provocare. Este sporită 

securitatea. Se întâmplă un lucru frumos. Ceea ce este apăsător este soluționat rapid. Faptele 

personale servesc binelui. Mișcări rapide. Schimbări de situație. Victorie într-o confruntare. 

Optimismul este plăcut. Gânduri neobișnuite. Reflexie. Dragostea are un țel înalt. Căderea nu mai 

este posibilă. Atitudini compromițătoare. Se dezvăluie un lucru dur. Eliberare emoțională prin fapte 

rele. Instabilitate. Nevoie de a crea suferință. Angoasă. Dezordine. Condiționări ciudate. Decepții. 

Nu este recunoscut public dreptul cuiva. Frustrare. Iritare. Disconfort psihic. Se dorește inițierea 

unui traseu îndrăzneț. Gândire răsturnată. Avem nevoie de dreptate. Forța colectivă se zdruncină. 

Apar noi etape. Este nevoie de muncă suplimentară. Nu există respect față de efortul celorlalți. Se 

participă la un eveniment neobișnuit. Teamă de schimbare. Accidentele sunt privite prin prisma 

celui care pierde. Încăpățânare. Fericirea cere un preț. Atitudine superficială. Avem nevoie de 

suferință pentru a ne trezi la realitate. Probleme legate de administrarea unui bun personal. 

Răspundere în fața celui slab. Este nevoie de luciditate. Înțelegem astfel revolta celorlalți. 
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A doua decadă a lunii octombrie aduce o schimbare de poziție, în sensul că sintezele pentru 

acțiune așa după cum le-am cunoscut în decada anterioară devin acum sinteză pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere. Adică se trece de la o componentă practică la una teoretică, se încearcă să se 

depășească o barieră, să se ajungă puțin mai departe prin apelul la noțiuni noi sau la noțiuni abstracte. 

Apoi, sintezele pentru acțiune vor face trimitere la începutul lunii februarie, moment în care Junon a 

intrat pe zodia Capricorn, acolo unde se află și acum, iar Jupiter și-a început ultima sa perioadă de 

retrogradare prin zodia Balanță din acest ciclu. Astfel, vibrațiile noi care ne vin din poziția lui Jupiter 

pe zodia Scorpion par să fie o dovadă clară că s-a produs o schimbare, însă după cum vom constata, 

această schimbare se adresează doar modului în care analizăm relațiile, patrimoniul acestora, după 

modul cum sunt stabilite proiectele de viitor în funcție de partenerii pe care îi avem acum. Toate 

celelalte rămân neschimbate. Se menține din decada anterioară până și această șansă neobișnuită prin 

care un individ primește puterea deși nu o merită. 

 

Prima zi acestei decade debutează cu o opoziție între Venus și Chiron. Apar primele semne 

de boală, despre care vom crede în această zi că sunt cauzate de neîncrederile mai vechi sau de 

ezitările pe care l-am avut în decada anterioară. Este adevărat, forma aceasta de informare, modul 

acesta de a întoarce toate lucrurile rele către sine face parte tot dintr-un mecanism mai vechi. Dacă 

judecăm tot acest ansamblu al situației după faptul că în urmă cu puțin timp ca ziua să se încheie 

Uranus își atinge trigonul perfect cu Lilith înțelegem de ce există această tentație de a prefera lucrurile 

rele în defavoarea edificiilor majore. Ceea ce constată acum pe cerul astral al zilei de 11 octombrie 

poartă și amprenta unei schimbări plăcute. Luna, în primul său sector de tranzit prin zodia Rac, va fi 

oarecum protejată de elementele negative pe care le experimentează de fiecare dată când se află în 

acest semn și împlinește opoziția cu Pluton. Deocamdată trece doar prin opoziția cu Junon, adică apar 

mici disensiuni, discuție în contradictoriu, suntem invitați să facem dovada cunoștințelor pe care le 

avem, a nivelului de cultură sau să declarăm dragostea pe care o purtăm celor dragi. În egală măsură, 

pentru că toată această schemă a zilei de 11 octombrie se desfășoară între opoziția Lunii cu Chiron și 

trigonul lui Uranus cu Lilith adică între o bătălie declarată și una pe ascuns, suntem informați că în 

momentul acesta victoria nu este altceva decât o tentație în a repeta o greșeală. Asta înseamnă că nu 

este important aici motivul pentru care suntem implicați activ în evenimentele sociale, dar nici 

metodele pe care le folosim. Din toate acestea, prin careul lui Marte cu Saturn, iese la lumină un mare 

deficit. Acesta ar putea face trimitere la un element de patrimoniu pe care nu l-am avut și nu-l vom 

avea niciodată, despre o încredere în sine care nu s-a trezit încă, despre visul epuizant la lucrurile care 

aparțin celorlalți și pe care nu le putem obține pentru că nu ne sunt specifice. A pendula între aceste 

două elemente înseamnă a ne preocupa de luptă, iar acum a lupta nu înseamnă altceva decât a ne 

expune unei pierderi care doare. 

Un alt element important specific zilei de 11 octombrie este cel al combinațiilor. Cât timp 

Luna se află pe zodia Gemeni va trebui să treacă prin opoziția cu Luna neagră, cea care se află acum 

în trigon cu Uranus. Nici conflictul deschis cu aceste probleme personale, dar nici calea ocolitoare, 

cea care presupune suferință la interior și zâmbet la exterior, nu ne ajută cu nimic. De altfel, toată 

această schemă pe care încercăm să o punctăm, pe care încercăm să-l scoatem în evidență prin ceea 

ce ni se pare reprezentativ, nu poate descrie ansamblul situației așa cum îl vedem pe cerul astral al 

momentului. Trecând pe zodia Rac, Luna de fapt va ocupa un punct important al acestei dispuneri în 

așa fel încât să apară noi posibilități de expresie. Ne risipim prea mult, suntem atrași de fiecare 

element nou care apare în preajmă, suntem dispuși să trăim la exterior doar pentru că de fiecare dată 

când ne apropiem de sufletul propriu ni se pare că este întuneric și doare. 

Pentru a depăși acest impas sau pentru a ne păcăli că lucrurile acestea nu sunt atât de 

periculoase ne putem imagina că ne aflăm într-o ipostază de schimbare. Cu toate că Jupiter a trecut 

în zodia Scorpion și începe să lucreze la demersuri ascunse, el se află în continuare în opoziție cu 

Uranus și elementele acestea care vin neanunțate nu mai sunt dovezi de grijă și de teamă, ci forțe care 

ne impulsionează să ne programăm alte mijloace de atac. Faptul că în adâncul sufletului, acolo unde 

ne este teamă să intrăm, știm că există alte motivații, ajungem să credem, chiar din prima zi a acestei 

decade, că trăim alte vremuri, că realitate este alta. Cea mai mare greșeală a acestei perioade ar putea 
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veni prin intermediul unei persoane pe care să ne bazăm și despre care să știm că nu ne poate ajuta. 

Această desconsiderare a propriei înțelegeri va avea repercusiuni destul de complicate până la finalul 

acestei decade. Este adevărat, vom argumenta, cel puțin față de noi înșine, că avem nevoie de dreptate 

ori dacă dreptatea ne este oferită, atunci trebuie să avem o reacție de conservare a propriului nivel, a 

înțelegerii, a puterii personale. În consecință, alegerea aceasta proastă poate să fie expresia unui 

mecanism de apărare ce ne spune că răul pe care ni-l facem singuri înlocuiește un rău mult mai mare 

ce-ar putea veni din partea altora. Este clar că acest mecanism de apărare nu este specific, ci 

împrumutat sau acestui mecanism este văd primele frunzulițe pentru că abia Jupiter a intrat pe zodia 

Scorpion. Scorpionul este cel care patronează acest mecanism perfect în sine, dar înclinat spre 

autodistrugere. 

 
„Cecilia (Cecily, Cefia), martiră romana din secolul al IlI-lea, despre care nu se ştie aproape 

nimic. Cu certitudine Marea ei popularitate se datorează în mare măsură legendei sale din secolul 
al V-lea. Potrivit acesteia, era o tânără patriciană creştină, promisă ca soţie unui necredincios, 
Valerian. Ea însă îi jurase lui Dumnezeu că va rămâne fecioară şi a refuzat consumarea căsătoriei. 
Atât soţul, cât şi fratele ei, Tiburtius, devin creştini, sunt arestaţi si apoi martirizaţi. Curând după 
ce i-a îngropat, Cecilia este adusă în faţa prefectului. Va refuza să aducă sacrificii, îi va converti pe 
persecutorii ei si va sfârşi prin a fi condamnată la înecare în propria sa baie. Acest plan eşuează, 
după care este pus un soldat să-i taie capul. Trei lovituri nu vor ft suficiente şi va supravieţui, între 
viaţă şi moarte, încă trei zile. Apoi, casa ei va fi sfinţită ca biserică de papa, care a încurajat-o în 
hotărârea ei. Din păcate, această poveste nu se bazează pe nici o atestare suficient de apropiată de 
zilele ei. Nu există nici o menţionare a Cecihei în Deposilio Martyrum (secolul al IV-lea), nici în 
scrierile lui Ieronim, Ambrozie, Damasus sau Prudenţii, toţi aceştia fiind foarte interesaţi de 
martiri. Multe asemenea legende au înfrumuseţat amintirea câte unei persoane istorice reale, însă 
la baza acesteia se află o biserică din Trastevere, Roma, întemeiată de o anumită matroană 
romană numită Cecilia Se pare totuşi că martini cu care era asociată au fost într-adevăr persoane 
reale. 

Moaştele ei, împreună cu ale însoţitorilor ei, au fost transferate de papa Pascal I, spre anul 
820, în biserica Ceciliei. La reconstrucţia acesteia, din 1599, mormântul ei a fost deschis, iar corpul 
său a fost găsit nealterat, descompunându-se însă în contact cu aerul. Sculptorul Maderna a 
realizat totuşi o statuie a ei în mărime naturală, „culcată pe partea dreaptă, ca o fată în patul ei, 
cu genunchii lipiţi şi părând ca doarme" O replica a acestei statui ocupă presupusul mormânt 
original al Ceciliei, în cimitirul lui Calist. 

Cecilia este cel mai bine cunoscută ca ocrotitoare a muzicienilor, din secolul al XVI-lea, 
recunoaştere la originea căreia pare a sta un antifon preluat din faptele ei ,,Cum cântau orgile (la 
sărbătoarea nunţii ei), Cecilia cânta (în mima sa) către Domnul, spunând: fie ca fecioria mea să 
rămână neîntinată, spre a nu fi afurisită" La întemeierea Academiei de Muzică din Roma, în 1584, 
a fost aleasă ca ocrotitoarea acesteia Dryden a sens un Cântec pentru Ziua S/iniei Cecilia, iar papa, 
o Odă a Muzicii, de ziua Sfintei Cecilia. Povestea tradiţională a vieţii ei este cunoscută ca Povestea 
celei de-a doua maici din Povestirile din Canterbury ale lui Chaucer. 

Cecilia este patroană a Catedralei din Albi şi a câtorva biserici şi mânăstiri englezeşti. În 
reprezentările artistice, principalul ei simbol, din secolul al XVI-lea, este o orgă (ca în pictura lui 
Rafaei, din Bologna), dar şi alte instrumente muzicale, precum lăuta Apare însă fără simbol în 
reprezentările mai vechi, ca în mozaicul din St. Apollinare Nuovo, Ravenna (secolul al Vl-lea), sau 
în frescele romane din catacomba lui Callixtus și în biserica Santa Maria Antiqua. Se mai găsesc, 
de asemenea, cicluri cu întâmplări din viaţa sa, în vitralii, la Bourges (secolul al XlII-Iea), şi în 
fresce la biserica carmină din Florenţa (secolul al V-lea)”[3] 

 

Acum Luna va trebui să treacă prin opoziția cu Pluton și schema aceasta are un mesaj aparte 

față de celelalte pe care le-am parcurs în ultimele luni. Bucuria de a face rău cuiva devine acum un 

motiv de a ne considera victime. Având în vedere că în ziua anterioară a fost activ un mecanism de 

autodistrugere pe care l-am considerat, de fapt, un mecanism de autoapărare, schema aceasta, în care 

Venus se află într-o relație negativă cu Luna neagră, deși anterior Uranus se afla în acea dispunere, 

în situația în care Mercur împlinește un an pozitiv cu Axa Dragonului, dar nu poate media tendința 

Nodurilor, se naște ideea de austeritate, de fapte bune așezate într-o altă ordine ori de invidie. Din 

această cauză, tocmai pentru că mesajul astral de acum nu ne vorbește despre a aduce la lumină 
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intenții rele pe care l-am avut altădată ori nu ne vorbește nici măcar despre un moment de sinceritate, 

menținerea acestei scheme negative, ca impact puternic venit din zodia Scorpion, cumulat cu 

conștientizarea clara a ceea ce suntem și facem, argumentează acest proces alambicat prin care se 

întâmplă ca în celebra vorbă de duh: „Hoțul este cel care strigă: săriți, hoții!". 

În consecință, 12 octombrie este o zi de putere, de aroganță, de sfidare deși este presărată din 

loc în loc cu elemente pozitive care ne îndeamnă să credem în poveștile celorlalți pentru că ni se par 

plăcute, deconectante, pentru că ne distrag atenția de la marile griji, pentru că ne face plăcere acum 

să fim mințiți frumos. Venus, aflată acum pe ultimul sector de tranzit prin zodia Fecioară, le lase 

impresia oamenilor că știu de toate. De fapt, aceeași ambivalență pe care am văzut-o și pe 11 

octombrie va fi vizibilă și acum. Doar la exterior oamenii vor afișa că le știu pe toate, pentru că în 

adâncul sufletului se simt vulnerabili, agasați din toate părțile sau secătuiți de puteri. Pe modelul 

minciunii construită în mod frumos, și greșeala îmbracă acum haine neobișnuite, și asocierile 

tendențioase trebuie să facă 

parte din acest plan gândit în 

detaliu de cel care agasează și 

care se consideră victimă. Asta 

înseamnă că, la firile inferioare, 

cele care până acum au preferat 

o atitudine fățarnică, ar putea să 

apară și impulsuri noi. Aceste 

persoane ar putea căuta oameni 

plini de defecte (plictisitori, 

duri, răi), din partea cărora să 

suporte cu zâmbete false, 

atitudini fățarnice sau multe alte 

mojicii pentru ca mai târziu să 

aibă credibilitate atunci când 

pozează în victime. 

Desigur, vom găsi printre aceștia și oameni care suferă cu adevărat, cei care au avut soluții în 

decada anterioară, dar nu au fost acceptați, n-au fost tolerați, au fost nevoiți să renunțe la instrumentele 

de lucru, la argumentele lor, au fost nevoiți să treacă drept autor al lucrărilor pe altcineva. Acum, sunt 

obligați să aibă zâmbete largi, sa arate că se bucură de această soluție de compromis, dar fac totul 

pentru a salva aparențele, pentru a-și ascunde încordarea. Este de la sine înțeles că aceste asocieri, 

pentru că se conturează încă de pe acum, în modul acesta, nu ne permit nici rezultate spectaculoase, 

nici soluții de criză. Avem gândul cel bun, dar acesta nu poate fi exprimat în așa fel încât să fie înțeles. 

Asta înseamnă că impactul acesta pozitiv asupra Axei Dragonului nu poate deveni o soluție de destin, 

deși va fi preferat. De aici și o mare confuzie. 

Apoi, mai există un obstacol, nu doar acela dat de neputința de a impune soluția personală 

unui cadru mult mai larg, ci și faptul că va trebui să conviețuim cu elementul de stres. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că Mercur, aflat în continuare într-o dispunere deficitară față de Soare, participă 

la împlinirea unui careu în T pe semne cardinale și va trebui să ducă și povara responsabilității pe 

care o are o planetă focar într-o asemenea configurație, dar și cea dată de opoziția, în continuare 

activă, cu Uranus. Lucrul acesta nu ar fi fost atât de complicat sau nu ar fi avut asupra destinului un 

impact atât de năucitor dacă Mercur nu ar fi atins acum sextilul perfect cu Capul Dragonului. Destinul 

ne oferă această provocare cu scopul de a evita un pericol mult mai mare pe viitor. Asocierile de acum 

sunt înțelepte, schema la care facem apel consumă mult din resurse și, pentru că există această 

presiune a deciziilor rapide, ne dăm seama că, de fapt, ceea ce se consumă este și foarte periculos de 

menținut, de dus mai departe. În felul acesta, se împlinește un deziderat susținut și de axa Capricorn-

Rac, prin opoziția Lună-Pluton, cea care îl deposedează pe individ de încrederea adecvată momentului 

și îi pune la îndoială patrimonial. Avem nevoie să ținem vii aceste convingeri personale că nu ne-am 

pierdut încă mințile, că nu este definitorie această zăpăceală și nu este decisivă nici măcar această 
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combinație de bine și rău care ne zăpăcește complet. Unii vor evada într-o zonă abstractă, spre 

simboluri, în speranța că se vor detașa de ceea ce este mai neplăcut și mai dureros. 

 
„La începutul unei şedinţe, pacientul a vrut să-şi plătească onorariul lunar. I-a dat 

terapeutului o bancnotă de o mie de dolari şi i-a cerut rest. Terapeutul a trebuit să meargă într-o 
altă cameră să-şi ia banii, lăsând bancnota de o mie de dolari pe birou. În timp ce a lipsit din birou, 
terapeutul a avut o fantasmă, cum că pacientul şi-ar fi luat banii înapoi şi că urma să spună că i-
a luat de fapt el. Această fantasmă — ca expresie a sentimentelor de contratransfer declanşate de 
către pacient — se baza pe ceea ce el ştia deja despre pacient, care manifestase anterior o tendinţă 
destul de accentuată de a nu-i plăti onorariul. În plus, acest pacient avea acum un transfer negativ 
asupra terapeutului, care consta în recrearea relaţiei negative pe care o avusese cu tatăl său. Şi nu 
în ultimul rând, acest pacient mai avea şi o componentă psihopatică a personalităţii sale. 

Terapeutul ştia că fantasma era valoroasă, pentru că-i indica ce simţea pacientul — în cursul 
terapiei sau a oricărei relaţii de lungă durată, cele două părţi inconştiente ale diadei devin 
interconectate prin simbioză. Astfel, când pacientul are gânduri şi sentimente, terapeutul (când 
este pe aceeaşi lungime de undă)  va avea şi el gândurile şi sentimentele respective. Terapeutul a 
131 presupus că pacientul se gândea să ia banii şi că probabil chiar avea să facă asta. 

Când s-a întors în cameră, banii erau tot acolo. I-a dat restul pacientului, iar acesta s-a întins 
pe canapea şi tăcea. Terapeutul a aşteptat ca pacientul să recunoască că-i trecuse prin cap să ia 
banii. În schimb, pacientul a trecut la alte lucruri. Terapeutul s-a enervat. 

— V-aţi gândit chiar acum sau aţi simţit anumite lucruri cu privire la tranzacţia financiară 
dintre noi? a întrebat el în cele din urmă. 

— Nu, a răspuns pacientul. 
— Să vă întreb aşa, a continuat terapeutul. Aţi simţit ceva când am lăsat mia de dolari pe 

birou şi m-am dus în cealaltă cameră? 
— Nu. 
— Am avut o fantasmă când am ieşit din cameră că o să luaţi banii şi o să spuneţi că eu i-am 

luat. 
— Îmi spuneţi că mă credeţi hoţ? 
— Mă întreb doar dacă aţi avut astfel de gânduri. 
— Deloc. De fapt, chiar mă simt jignit că v-aţi putea gândi la aşa ceva. 
Terapeutul îl rănise narcisic pe pacient şi deteriorase astfel alianţa terapeutică. Reacţia sa 

iniţială cu privire la această situaţie fusese corectă — intenţionase să folosească aceste sentimente 
de contratransfer pentru a interpreta comportamentul pacientului. Totuşi, prin faptul că nu 
aşteptase ca pacientul să-i ofere de bunăvoie informaţia şi că încercase să-l prindă în capcană, de 
parcă ar fi fost în boxa martorilor, nu reuşise decât să-i provoace ostilitate. Avusese un acting out, 
în loc să se folosească eficient 

132 de sentimentele sale de contratransfer. Terapeutul se înfuriase atât de tare la gândul 
că acest pacient încerca să-l jefuiască, încât începuse să-l vadă ca pe un persecutor: adică îşi 
asumase o postură masochistă şi trăsăturile sale de caracter anal-tenace ieşiseră la suprafaţă. 
Inconştient, se temea de revenirea furiei şi a vinovăţiei sale pregenitale reprimate şi acţionase 
compulsiv (printr-o interpretare foarte agresivă) pentru a preîntâmpina această lfică.”[11] 

 

Ecuația astrală aferentă zilei de 13 octombrie este destul de complicată pentru că nu ne oferă 

soluțiile pe care le dorim atât de mult, nu ne ajută să înțelegem ceva concret din ceea ce parcurgem, 

nici măcar să fim creativi sau să avem succes în tranzacții banale, cele legate de recuperarea unui 

împrumut, smulgerea unei promisiuni din partea unei persoane despre care credem, chiar dacă nu este 

așa, că pe viitor ar putea îndeplini un rol important. Suntem, așa după cum ne arată tranzitul Soarelui, 

pe zodia Balanță și nu avem cum să evităm aceste sentimente confuze. Suntem avertizați însă că 

sextilul lui Mercur cu Saturn, ce se împlinește pe 30 octombrie, face trimitere la o formă de rătăcire 

care ar putea să se apropie foarte mult de boală. A menține prea mult o grijă nejustificată, a ne expune 

la un stres foarte mare, la un abuz în crescendo înseamnă a deveni victime perfecte ori a căpăta o 

afecțiune. Desigur, lucrul acesta se poate nuanța, însă nu pe categorii sociale, ci pe oameni. De această 

dată nu mai contează dacă suntem profunzi sau superficiali, dacă suntem oameni responsabili sau 

mediocri. Pe orice nivel poate apărea această revoltă împotriva unui element pozitiv care apoi să fie 

ascunsă, diminuată sau transformată în altceva.   
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Sextilul Mercur-Saturn 

este un semn de seriozitate și de 

disciplină, dar nu putem să 

aplicăm aceste trăsături fără să 

luăm în calcul, în primul rând, 

conjuncția lui Saturn cu Luna 

neagră, cea care durează de 

mult timp, apoi, în al doilea 

rând, soarta tristă și dureroasă 

pe care Mercur o are acum prin 

conjuncția dificilă cu Soarele. 

Instabilitatea și regretul par să 

fie condițiile de supraviețuire, 

deși ideile pe care le avem, 

argumentele pe care ni le-am 

pus deoparte ne spun altceva. 

De partea cealaltă, apelul la 

dreptate, la echilibru sau la 

înțelepciune cere acum o 

evadare, pe motiv că dacă ne 

rezervăm dreptul de a simți 

altfel, de a fi martori la un 

episod și de a nu participa 

afectiv, așa cum făceam pe 

vremuri, ci de a ne construi în minte un teatru dramatic, unul umoristic sau ludic, în consonanță cu 

reacțiile pe care le-am avea, reprezintă un semn de libertate, de evoluție interioară. 

Este clar că rezultanta acestor impulsuri nu poate fi decât tristețea. Exacerbarea reacțiilor 

afective nu face decât să complice raporturile sociale, să ne facă mai dependenți de grupul de 

apartenență, să ne risipim pentru că schimbăm prea des metoda sau anturajul. În felul acesta, 

înțelegem că sintezele pentru viitorul grupului nu pot fi împlinite decât prin scăderea importanței de 

sine. Este greu să vorbim despre scăderea importanței de sine acum, când Saturn este atât de mult 

afectat de prezența Lunii negre și când acest element astral sinistru primește susținere din partea 

destinului sau din partea evenimentelor neprevăzute. În consecință, răul pe care-l respingem are o 

atracție teribilă față de idei stranii și prin curiozitatea pe care o avem față de aceste idei stranii devenim 

prizonieri ai unor dorințe de transformare pe care nu le înțelegem încă. Spre exemplu o asemenea 

nevoie de independență pusă pe baze greșite îi face pe adolescenți să fugă de acasă și să alimenteze 

prieteniile superficiale cu alți adolescenți și ei rătăciți și fugiți de acasă. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că există un cadru general care susține toată această dezordine. În alegoria noastră, Saturn 

reprezintă cadrul general care nu se schimbă, iar Luna neagră, prin unghiurile sale absolut 

spectaculoase de acum, nebunia adolescenței ce nu va putea fi, fără pericol, reprodusă niciodată. Este 

clar că pe alte conjuncturi nu putem vorbi despre această revoltă, nu putem vorbi despre ușurința cu 

care depășim o linie a conveniențelor. Este adevărat, în anumite situații, adică nuanțând, este nevoie 

ca acum să facem o nebunie, să ieșim din această zonă a regulilor prea stricte, pentru a nu ni se părea 

prea corecte sau perfecte pentru că, de fapt, nu sunt nici prea corecte și nici vorbă de a fi perfecte. 

Avem însă impresia aceasta pentru că sunt vizibil așezate într-o ordine precisă care nu permite niciun 

fel de schimbare, dar asta nu înseamnă că sunt bune. Inflexibilitate ne dă impresia că ne apropiem de 

perfecțiune sau că am atins-o. Cu alte cuvinte, fiecare element astral, fie că este rău fie că este bun, 

în zona aceasta a zilei de 13 octombrie devine inflexibil prin rolul pe care îl îndeplinește. Vom greși 

fiind inflexibili, acordând o mai mare importanță fondului și când presiunea rigidității se va diminua 

va fi prea târziu pentru a recupera. Nu avem de ce să alegem pe niciunul dintre ele, pentru că niciunul, 

în sine, nu deține adevărul complet. Atunci când privim din exterior avem datoria de a surprinde toate 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  523  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

aceste impulsuri. În ansamblul lor, în sinteză, totul se rezuma la emoție, ca și cum aceasta reprezintă 

elementul dominant al vieții pe care o trăim în momentul de față. 

 
„GREUTATE   
Excesul de grăsime pe care corpul meu o înmagazinează între interior şi mediul exterior, 

indică faptul că, inconştient, vreau să mă izolez faţă de comunicarea cu exteriorul sau că există o 
emoţie sau un sentiment închis, “izolat" în mine, pe care nu vreau să îl văd. Prin obezitate, caut o 
formă de protecţie pe care o acumulez tot timpul în gândurile mele. Există o prăpastie între mine 
şi lumea exterioară. Vreau atât de mult să iubesc şi să mă apropii de oameni, dar îmi este atât de 
frică! Îmi ascund astfel nesiguranţa de a fi expus, de a fi vulnerabil, evitând astfel să fiu rănit de 
obervaţiile, de criticile sau de situaţiile care mi se par inconforlabile, mai ales cele legate de 
sexualitatea mea. Dacă am trăit o situaţie traumatizantă legată de sexualitate (doar mi-a fost frică 
sau chiar s-a întâmplat ce va, la nivel fizic) acest lucru se manifestă, în cazul în care sunt femeie, 
printr-o luare în greutate la nivelul coapselor şi al şoldurilor, pentru a-mi "proteja” organele 
genitale de o agresiune. Bărbatul are tendinţa de a se îngrăşa în zona abdomenului, pentru ca 
astfel, organele genitale să fie mai puţin vizibile. Poate fi vorba despre orice situaţie, nu neapărat 
legată de sexualitate, în care mă simt agresat. Sau excesul de greutate se poate interpreta şi ca o 
dorinţă de a poseda totul. Am emoţii si sentimente (precum egoismul) pe care refuz să le ignor. Mă 
agăţ de trecut Poate fi vorba, de asemenea, de un dezechilibru, de o revoltă faţă de cei din jurul 
meu, o reacţie la gesturile, la situaţiile pe care nu mai vreau să le văd sau de care nu mai vreau să 
îmi amintesc. Hrana terestră reprezintă, de asemenea, o hrană emoţională. Astfel, voi mânca în 
exces pentru a umple un gol interior, am impresia că am fost abandonat sau mănânc pentru a 
compensa singurătatea şi izolarea pe care le trăiesc. Rămân, inconştient, într-o dependenţă, am 
nevoie de celălalt. Vreau să ascund ruşinea şi agresivitatea pe care le trăiesc faţă de o situaţie. 
Uneori preferă să dispar, pentru a nu mai suferi. Urăsc lucrurile imponderabile din viaţa mea, 
precum şi toate lucrurile care îmi sunt impuse. Totuşi, simt eu însumi nevoia de a mă impune, 
pentru a mă afirma sau pentru a-i speria pe ceilalţi, care astfel pot să plece şi să mă lase în pace. 
Este posibil să trăiesc o mare nesiguranţă, atât pe plan afectiv, cât şi material şi, inconştient, am 
nevoie să fac provizii pentru a evita o "penurie" sau o "lipsă", care ar putea surveni. Vreau "să am 
de toate" în caz că se întâmplă ceva... Această lipsă poate a fost trăită în copilărie, mai ales, în 
relaţie cu mama, cea care era legătura mea directă cu hrana şi cu supravieţuirea (alăptatul). Dacă 
un bebeluş are un surplus de greutate, înseamnă că mama îl hrăneşte prea mult, Copilul poate 
dezvolta un reflex de a cere tot timpul, ca şi cum nu ar fi sătul niciodată. Mama are dorinţa, chiar 
inconştientă, de a rămâne în fuziune cu bebeluşul şi acestuia îi va fi greu, mai târziu, să se detaşeze 
de mama lui. Obezitatea se dezvoltă, de multe ori, după un şoc emoțional puternic sau o pierdere 
importantă, iar golul interior devine prea greu de suportat. Mi-am pierdut conţinutul. Trăiesc un 
sentiment puternic de abandon, un gol interior. Mă simt vinovat de plecarea sau de pierderea unei 
fiinţe dragi. Sentimentul de abandon poate fi trăit în relaţie cu o persoană, dar şi faţă de ceva mai 
abstract, de exemplu, o afacere pe rare a trebuit să o abandonez, la cane a trebuit să renunţ, din 
motive personale. Am fost nevoit să abdic şi acest lucru imi sfâşie inima. A trebuit să abandonez 
un proiect care îmi era drag (de exemplu, acela de a avea un copil) şi mă consider laş sau perdant. 
Pot avea, de asemenea, impresia că mi-am pierdut controlul asupra unei situaţii sau o persoane. 
Nu mai sunt conectat cu materia. Am impresia că “nu am destulă greutate" într-o anumită situaţie. 
Îmi caut un scop în viaţă, încerc să "fac ceva bun". Îmi este greu să mă poziţionez, prin vorbele 
mele şi prin gesturile mele. Astfel încât, fac acest lucru, ocupând mai mult loc cu corpul meu fizic. 
În plus, mă devalorizez cu privire la aspectul meu fizic: o mică “Imperfecţiune" sau câteva 
kilograme în plus, vor lua în ochii mei proporţii uriaşe şi nu îmi voi mai vedea şi aprecia calităţile 
fizice. 

Dacă îmi concentrez toată atenţia, pe ceea ce este 'dizgraţios“, corpul meu va reacţiona, 
adăugând încă mai multă greutate, pentru a mă face să îmi dau seama, cât de sever sunt cu mine 
însumi şi cât de mult mă distrug, doar prin gândurile mele negative. Faptul de a face sport sau a 
ţine un regim, nu va fi suficient pentru a slăbi, deoarece trebuie să conştientizez adevărata sursă a 
excesului meu de greutate, care constă, de obicei, într-o situaţie de abandon. Fie că sunt copil, fie 
că sunt adult, conştientizez faptul că, mă resping eu însumi. Este posibil să am impresia de a mă 
simţi limitat în diverse aspecte din viaţa mea sau legat de proiectele mele. Acest sentiment, de a fi 
limitat, imi determină corpul să se extindă, prin excesul de grăsime. Dacă sunt o persoană care 
acumulează gânduri, emoţii sau lucruri, corpul meu va 'acumula' şi el dar sub formă de grăsime. 
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Trebuie să mă întreb care sunt beneficiile pe care le trag din faptul de a avea un susplus de greutate. 
Care sunt activităţile pe care le pot evita astfel şi care mă sperie? Care sunt persoanele de care mă 
îndepărtez astfel?  

Am Impresia că am mai puţin control sau mai puţină putere. În anumite aspect din viaţa 
mea şi îmi convine acest lucru, deoarece am mai puţină responsabilitate şi astfel mă implic mal 
puţin, la nivel personal? Un alt aspect Important, care trebuie luat în considerare este: care este 
pericolul care mă pândeşte, dacă ajung la greutatea mea ideală? De exemplu, în cazul unei femei 
care, o dată ce a pierdut din greutate, va deveni mai atrăgătoare în ochii bărbaţilor şi se va afla 
frecvent în situaţii în care va trebuie să refuze avansurile acestora. Astfel se va simţi în pericol de 
a-şi pierde libertatea, spaţiu vital, va trebui să înveţe să se afirme, ceea ce poate fi foarte dificil, în 
anumite cazuri. Faptul de a fi atrăgătoare poate, de asemenea, atrage stereotipul “are corp frumos, 
dar nu are nimic în cap“, de unde teama de a nu fi considerată inteligentă. Prin urmare, dacă 
creierul meu a detectat un pericol legat de faptul de a pierde din greutate şi de a avea o siluetă 
frumoasă, imediat ce corpul meu se află în situaţia de a apela la rezervele sale de grăsime, este tras 
un semnal de alarmă pentru a neutraliza ceastă nevoie. Pot simţi o scădere de energie, deoarece 
toate eforturile corpului sunt folosite pentru a-şi păstra greutatea stabilă sau chiar pentru a o 
creşte, dacă este nevoie. Corpul meu se opune, la fel ca mine, în anumite situaţii din viaţă. 
Greutatea este de multe ori legata de noţiunea de forţă. Cineva care are o greutate mai mare este 
considerată o persoană ‘'puternica” sau “voinică". Am impresia ca trebuie să fiu puternic pentru a 
supravieţui şi a reuşi în viaţă? Trebuie să am un fizic mai impunător, pentru a mă impune în 
relaţiile mele şi a alunga "prădătorii”? Aceasta este metoda mea de a acţiona, pentru ca oamenii 
să mă vadă, să mă observe mal uşor, altfel aş trece neobservat? Sau vreau sa creez o "contra-
greutatc” într-o situaţie care pare dezavantajoasă pentru mine? Sau poate cred că opinia mea nu 
are "destulă greutate" într-o anumită situaţie. Dacă surplusul meu de greutate se datorează unui 
“metabolism lent", siguranţa mea mă face să fiu foarte Drudent, ceea ce mă împiedică să acţionez. 

Accept să îmi exprim emoţiile, să îmi recunosc valoarea şi toate posibilităţile mele. Acum 
ştiu că, golul pe care am impresia că îl trăiesc în viaţa mea, poate fi umplut cu iubire şi cu 
sentimente pozitive faţă de mine. Prin faptul de a mă accepta pe mine şi a-i accept pe ceilalţi şi cu 
Iubirea de care mă înconjor, mă voi elibera de această durere şi de nevoia de protecţie.”[5] 

 

Relația de sextil Soarele-Capul Dragonului are alte conotații decât relația lui Mercur cu Capul 

Dragonului cu care Soarele se află acum în conjuncție și care s-a întâlnit la grad perfect în ziua de 12 

octombrie. Această relație lucrează pentru interesul grupului, pentru interesul individului susținând 

comunicarea la nivelul cel mai înalt. Ne referim aici la o karmă de comunicare, la un destin bazat pe 

informații transferate cu scopul de a atenua durerea, de a informa referitor la anumite evenimente 

triste ce urmează să se întâmple cu scopul de a preveni, de a avertiza un individ, fără să conteze dacă 

acesta merită sau nu. Statutul acesta de previziune conferă zilei de 14 octombrie un avantaj teribil 

față de celelalte zile. Abia acum avem clar senzația că sintezele pe înțelegere, emoție și cunoaștere, 

cele care ne îndreaptă atenția către începutul lunii februarie, ne ajută prin înțelegere, ne încurajează 

prin speranță și ne eliberează prin indiferență. Este posibil ca în momentul de față gândurile pe care 

le avem să nu fie chiar corecte, dar lucrul acesta va fi vizibil cu precădere în prima parte a zilei când 

Venus va parcurge ultimul grad din zodia Fecioară. În mijlocul zilei intră pe zodia Balanță și lucrurile 

se schimbă într-un mod foarte vizibil și frumos. Vorbim aici despre un efort de evoluție, despre 

transformare sau despre înțelegere, dar, pentru că această relație frumoasă a Soarelui cu Capul 

Dragonului se creează într-un contrast cu relația frumoasă a lui Mercur cu Capul Dragonului, care nu 

s-a putut ridica la înălțime, se poate stabili că ecuația astrală aferentă momentului ne vorbește despre 

un statut nou, însă doar în raport cu un obstacol, cu imoralitatea, cu o greșeală pe care am făcut-o fie 

în această decadă fie în decada anterioară. Depășirea acestui obstacol ar trebui să reprezinte fie un 

avantaj al grupului, fie efortul în sine să reprezintă munca unui grup de oameni. Este adevărat, prin 

trecerea lui Venus pe zodia Balanță înțelegem că se caută rafinamentul și eleganța, dar dacă acestea 

nu sunt regăsite în cuvinte, în termeni, în fapte, nu fac decât să acopere o greșeală prin statutul ori 

frumusețea lor, nu să ajute individul care a greșit să treacă pe nivelul următor. 

Cu toate că lucrurile acestea nu sunt toate foarte bune, nu toate ne încurajează să trecem 

dincolo de o limită a înțelegerii sau să obținem succesul, faptul că Venus intră în zodia Balanță fac 

toate aceste elemente mult mai ușor de suportat. Apoi, ziua de 14 octombrie mai conține o trăsătură, 
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una care vizează îmbogățirea informațiilor prin interacțiune și transferarea acestora către o zonă 

spirituală. Luna se va afla în seara acestei zile într-o conjuncție cu Capul Dragonului și se inițiază un 

ciclu draconitic în care vom regăsi aceste trăsături frumoase, legate de rafinament și eleganță. Gândul 

că am scăpat de îndoială, că putem avea încredere în visele care ne traversează acum ne ajută să 

privim dincolo de deziluzie. Prin această îndrăzneală, prin acest curaj, trecem dincolo de valorile false 

și ne apropiem de valorile profunde. Cu alte cuvinte, momentul acesta pare să fie un element de 

securitate, unul care transformă dependența, ce este încă activă prin poziționarea lui Marte pe zodia 

Fecioară, într-o expresie a binelui purificat, curățat. De această dată dorința de purificare are un scop, 

unul spiritual, unul profund și prin conținutul său putem vindeca o persoană care acceptă sau putem 

avertiza ori preveni un om care întreabă. 

Se poate constata însă pe 14 octombrie că revolta specifică acestei decade nu s-a stins încă. 

Este adevărat, o parte din evenimentele pe care le-am parcurs de la începutul lunii și până acum se 

cristalizează prin intermediul experiențelor, dar experiențele în sine au și ele nevoie de straie noi, au 

și ele nevoie de o hrană nouă. Trecerea lui Venus pe zodia Balanță poate însemna o hrană a iubirii, a 

toleranței și a dreptății care să susțină nevoia celui slab cu scopul de a deveni mai puternic. Semnul 

acesta încurajează prietenia și prin prietenie putem obține un statut nou care să devină o bază foarte 

bună pentru ceea ce va veni spre noi până la finalul acestui an. Așadar, vorbim, în 14 octombrie, 

despre calitate, despre îndrăzneală și despre curaj, iar toate acestea devin utile prin rafinament și 

eleganță. Iată, după atâtea zile de încordare sau tensiune, avem motive să și zâmbim. 

 
„Fără îndoială, la ora actuală, Uri Geller este cel mai celebru exemplu de manifestare a 

puterilor parapsihice din lume. Spre deosebire de oameni din trecut care pretindeau că au talente 
misterioase, Geller a trebuit să-şi dovedească abilităţile în faţa unei prese din ce în ce mai evoluate 
şi a unui public avizat. Totuşi, mulţi sceptici au îndoieli în privinţa prestaţiei lui şi sunt de părere 
că el nu este nimic altceva decât un simplu iluzionist. Acestea fiind spuse, publicul din întreaga 
lume continuă să îl privească pe Geller cu un anumit grad de respect şi uimire şi chiar oamenii de 
ştiinţă încep să se întrebe dacă nu este vorba de o putere naturală necunoscută. Aşadar, este Uri 
Geller un fenomen sau un farsor? 

Lumea întreagă l-a cunoscut pentru prima dată pe Uri Geller în anii ’70, când tânărul israelit 
a venit în Europa. Născut la 20 decembrie 1946 din părinţi de origine maghiară şi austriacă, Geller 
devenise deja un fel de celebritate în ţara sa natală, fiindcă făcuse dovada unor abilităţi 
neobişnuite. Realizase deja numere uluitoare de telepatie şi psihokinezie în faţa unui public 
restrâns, în diferite părţi ale ţării, demonstraţii care au fascinat populaţia Israelului. Geller susţine 
că a reuşit să-şi dezvolte aceste puteri după ce a întâlnit o minge de lumină la vârsta de 4 ani, şi 
că, în copilărie, a descoperit că putea să îndoaie tacâmurile prin simpla lor atingere. Totuşi, doar 
după ce şi-a încheiat servicul militar în armata israeliană şi a lucrat apoi ca model, s-a hotărât să 
îşi manifeste abilităţile. 

În 1972, Geler a părăsit Israelul şi o apariţie la emisiunea Talk-In din Marea Britanie l-a 
transformat pe loc într-o celebritate. A realizat alte demonstraţii de-a lungul Europei şi, folosindu-
se doar de puterea minţii, a reuşit să oprească funcţionarea unei cabine de funicular din Germania. 
Celebritatea lui a cresut în întreaga lume şi a fost invitat să viziteze Statele Unite ca să îşi 
demonstreze abilităţile şi acolo. Mulţi dintre cei ce făceau parte din comunitatea ştiiţifică 
americană erau nerăbdători să vadă acest fenomen uman şi Geller a fost supus la tot felul de teste 
în nenumăratele institute de vază ale ţării. Una dintre personalităţile eminente pe care le-a întâlnit 
a fost dr. Wernher von Braun, creierul principal din spatele programului spaţial al NASA, omul 
poreclit, Tatăl Erei Spaţiale. Von Braun a fost printre primii care au constatat efectele abilităţilor 
lui Geller, când tânărul invitat a reuşit să îi îndoaie acestuia verigheta fără vreun contact fizic. 

La Stanford Research Institute, în condiţii de laborator, Geller a demonstrat că are înzestrări 
predictive foarte bine dezvoltate şi a reuşit să determine fluctuatia unui cintar de precizie 
concentrindu-se asupra greutatii masurate, performanţă realizată doar prin puterea minţii. La 
Birkbeck College din Londra a dereglat un contor Geiger, făcindu-l sa arate un nivel de radiatie 
mult mai mare decit cel real şi a deformat cristale prin puteri parapsihice. Una dintre cele mai 
impresionante performanţe a fost realizată la baza de înaltă securitate US Navy Weapons de la 
Silver Springs, în Maryland. Aici, Geller şi-a folosit abilităţile psihice pentru a modifica în esenţă 
structura unui nou metal creat, numit Nitinol. Şi totuşi, el este renumit pentru că a îndoit 
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tacâmurile şi a oprit ceasurile şi Geller susţine că el a fost cel care a oprit de trei ori Big Ben-ul, în 
anii ’90.. 

Relevanţa sa pentru comunitatea ştiinţifică a fost înlocuită de statutul său de celebritate. A 
apărut pe coperta celor mai importante ziare şi reviste din toată lumea. A participat la emisiune 
radiofonice şi televizate de pe întreg globul şi s-a realizat chiar şi un film, “Mindbender”, care îi 
prezintă viaţa. Au fost scrise în jur de 15 cărţi despre el în care este prezentat drept o celebritate de 
talie mondială. 

Geller însuşi pare să se fi acomodat cu noul său statut şi consideră că oameni ca Michael 
Jackson şi David Blaine se numără printre prietenii lui apropiaţi. A jucat în numeroase filme şi a 
fost unul dintre primii participanţi la a programul TV vritanic I’m a Celebrity - Get Me Out of Here. 
Totodată, a produs artă şi ceramică şi chiar a înregistrat o selecţie de cântece. În ultimii ani, şi-a 
îndreptat atenţia spre piaţa invenţiilor tehnologice şi a creat un echipament care poate deosebi 
diamantele şi bancnotele reale de cele false. 

Toate acestea pot spori celebritatea lui Uri Geller, însă nu fac obiectul unui studiu serios 
asupra puterilor lui. Şi e regretabil, întrucât mulţi experţi eminenţi par să fie convinşi că e înzestrat 
cu abilităţi care depăşesc cu mult capacităţile majorităţii oamenilor din ziua de astăzi.”[7] 

 

Bucuria pe care o resimțim cu faptul că Venus a intrat pe domiciliu, pe zodia Balanță, nu este 

însă întreagă. Va trebui să mai așteptăm puțin adică până în seara zilei de 17 octombrie, când Luna 

va intra și ea pe acest semn și va împlini, în dimineața zilei de 18 octombrie, o conjuncție cu Venus. 

Până atunci mai există reminiscențe ale trecutului, intenții obscure pe care nu le-am calificat, nu le-

am sedimentat, le-am lăsat în voia unor capricii și acestea ies acum la lumina. Acum însemnând în 

dimineața zilei de 15 octombrie când Mercur și Uranus își vor împlini opoziția perfectă. Cu toate că 

nu este singura opoziție a zilei de 15 octombrie, și Marte cu Chiron împlinesc același tip de aspect, 

ceea ce se întâmplă între Mercur și Uranus are o mai mare gravitate pentru că între aceste două planete 

există o presiune și o legătură cu 

totul aparte. Opoziția înseamnă, 

pentru cei care se ocupă de 

astrologia previzionare, un 

eveniment care se consumă în 

exterior. De această dată, pentru că 

avem o Lună pe zodia Leu, care 

centrează atenția pe ego, pe ceea ce-

l interesează pe individ, toată 

puterea care ar fi trebuit să susțină 

un proces exterior se îndreaptă către 

interior. Evenimentul exterior pare 

să fie lipsit de importanță și o mai 

mare importanță îi este acordată 

ecoului asupra sufletului, asupra 

structurilor mentale, mult mai important va fi ceea ce rămâne în mintea individului. De aici și marea 

ciudățenie a zilei de 15 octombrie care ne vorbește despre capricii sau despre o exaltare ciudată. Dacă 

pe zona socială individul nu poate acționa pentru că se teme de pasiunea pe care o are, de lucrurile pe 

care le-a ascuns sau pe care urmează să le exploreze, dar într-un mod ascuns, că nu degeaba Jupiter 

trece prin zodia Scorpion, în intimitate lucrurile acestea au o greutate teribilă. Uitarea va fi o opțiune 

personală și va fi abordată doar pentru a pedepsi un element exterior care ține cont de informațiile 

sau de statutul pe care un individ îl are la un moment dat.   

Această opoziție a lui Mercur cu Uranus are totuși conotații grave asupra demersurilor sociale 

care sunt private de atenția individuală, atrasă acum către sine. Pentru că ne aflăm într-o lună în care 

sintezele sunt abordate pentru viitorul grupului, refuzul pe care individul îl abordează acum nu poate 

fi explicat decât ca o formă de pedeapsă pe care individul dorește să o aplice grupului de apartenența. 

Toate aceste elemente susține nevoia de bine, încurajează atenția, prudența și ar putea să îi 

creeze individului senzația că dacă se opune, dacă refuză, dacă se întoarce din drum, dacă protestează 
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nu înseamnă că devine capricios, ci înseamnă că pedepsește corect și precis un element care nu poate 

fi demontat altfel. 

În a doua parte a zilei, când Luna va intra pe zodia Fecioară, vom vedea că lucrurile se așază 

altfel. Prin această nouă poziție și considerând-o pe aceasta un fundal interesant pentru opoziția lui 

Marte din Fecioară cu Chiron din Pești, înțelegem de ce progresul este privit cu mai multă prudență. 

Nu este un lucru nou, de fiecare dată când Luna trece prin zodia Fecioară ne gândim altfel la viitor, 

lăsăm deoparte pasiunile periculoase și suntem atenți la detalii altfel decât am fost până în momentul 

acesta. Apoi, mai intervin o componentă care ar putea complica structura astrală impusă acestei zile. 

Spre seară, Mercur și Luna neagră se vor afla într-un sextil și apare astfel un transfer de putere. În 

ziua de 12 octombrie Mercur s-a aflat într-o relație de sextil cu Capul Dragonului încercând să impună 

unui destin frământat idei frământate. Nu a fost posibil ca lucrul acesta să se întâmple așa cum a fost 

creionat atunci și, ca o consecință, se ajunge la fapta zilei de 15 octombrie care se bazează pe 

deziluziile zilei de 12 octombrie. 

În acest context, relația bună pe care Luna o are cu Jupiter vine cu cea mai frumoasă soluție 

pe care am putea să o punem în aplicare în această zi. Luna va putea media opoziția încă activă a lui 

Jupiter cu Uranus și poate, deși nimic din ceea ce se consumă acum nu duce în direcția aceasta, să 

rezolve o problemă foarte gravă prin iertare. Nu ne-am fi gândit, nici la începutul acestei luni, dar nici 

la începutul acestei decade, că iertarea poate duce la un progres atât de special și că ea ne poate ajuta 

să privim suferința umană din perspectiva lucrurilor complexe, nu doar din perspectiva pedepsei. 

Luna din Fecioară are această înclinație de a acuza, de a considera că ceea ce nu s-a împlinit este o 

pedeapsă, iar ceea ce s-a împlinit este o recompensă și o dovadă de progres. Acum, prin sextilul cu 

Jupiter din Scorpion, de altfel, primul sextil realizat de Jupiter de când a intrat pe acest semn, aflăm 

că lucrul sunt așezate altfel. Desigur, zodia Scorpion nu este vinovat de toate relele pământului. Ceea 

ce se consumă în 15 octombrie ne arată că Scorpionul, dacă se detașează de această latură negativă, 

deține chiar piatra filozofală, puterea de a transforma orice într-un element valoros și strălucitor. În 

această zi iertarea face acest transfer. Noi știm, tocmai pentru că studiem astrologia, că iertarea este 

elementul care lipsește complet acestui semn. Scorpionul poate simula orice, până și iertarea, dar în 

mod firesc, în mod normal, acest sentiment le este străin. Dacă, prin energia Scorpionului, se ajunge 

la iertare, în mod sigur a existat o perioadă de practică, a existat un profesor bun, poate chiar o 

suferință umană sau alt gen de experiență, care a contribuit la această realizare minunată. Iertarea care 

vine din Scorpion nu poate fi un lucru ușor și nici întâmplător. 

 
„Milarepa era un tânăr furios care căuta să dobândească puteri mistice pentru a se răzbuna 

pe cei care îi făcuseră rău. 
În căutarea lui de putere, a angajat un profesor numit Marpa, care a recunoscut repede furia 

şi ostilitatea din motivaţia lui Milarepa. 
— Sunt dispus să te ajut, spuse el, dar nu pot să îţi dau tot ceea ce ceri. Ceri hrană, adăpost şi 

învăţătură. Este important să înveţi să ai grijă de tine. Ceea ce îţi ofer eu îţi va îmbogăţi, în cel mai 
bun caz, ceea ce deja eşti capabil să faci. Pot să-ţi dau hrană şi adăpost sau învăţătură. Oricare o 
alegi de la mine, cealaltă va fi responsabilitatea ta. Care-ţi e alegerea? 

Milarepa răspunse fără ezitare: 
— Pot să am grijă de nevoile mele fizice. Ceea ce caut la tine este învăţătura. 
Marpa stabili regulile. 
— Dacă vrei să ai parte de învăţătura mea, va trebui să faci tot ce zic eu. O vei face fără a 

pune întrebări, deoarece a face va conţine experienţa care te va ajuta să îţi atingi scopul. Am 
făgăduiala ta? 

Milarepa consimţi şi i se dădu prima sarcină clară. Nu putea înţelege cum l-ar putea ajuta 
să-şi atingă scopul, dar fusese de acord să facă aşa cum i se spunea şi se ţinu de promisune. Această 
sarcină era să-i construiască lui Marpa o casă cu două etaje după un proiect anume şi într-un 
anume loc. 

— Când vei fi terminat, spuse Marpa, te voi învăţa lucrurile pe care vrei să le ştii. 
Milarepa munci mult şi din greu. Lucră sârguincios din zori până seara deoarece voia să 

înveţe repede. Când termină îl chemă mândru pe Marpa pentru a face inspecţia casei. Marpa o 
execută cu multă seriozitate. 
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— E o casă bună, spuse. Nu există nicio îndoială că ţi-ai dus la bun sfârşit sarcina aşa cum ţi 
s-a cerut, dar avem o problemă. Fratele meu pretinde că terenul pe care ai construit-o este al lui. 
Trebuie acum să o demolezi şi să o reconstruieşti pe următorul deal, care este în mod sigur terenul 
meu. 

Deloc surprinzător, Milarepa protestă. El făcuse ce i se spusese. Ar trebui să-şi primească 
acum învăţătura. Marpa răspunse: 

— Dacă un obiect material cum ar fi o casă contează pentru tine mai mult decât educaţia ta, 
atunci trebuie să faci această alegere. 

Mai mult decât orice, Milarepa voia să înveţe. Dorea să capete puterile de răzbunare, aşa că 
dărâmă casa pe care o construise şi cără materialele de construcţie cărămidă cu cărămidă şi 
grindă cu grindă până la următorul deal, unde reconstrui casa lui Marpa. Blestemă fiecare 
cărămidă pe care o căra. Îl blestemă pe Marpa. Clocotea de ostilitate. Se mustra pentru că era 
manipulat, dar termină clădirea. Casa era construită, nu din dorinţă, ci prin energia urii. 

Când Marpa veni să controleze, dădu instrucţiuni clare şi rapide: 
— Dărâm-o, spuse el. 
Milarepa îl privea şi nu-i venea să creadă. 
— Este spurcată, spuse Marpa, cu toate gândurile şi acţiunile tale negative. Cum pot eu trăi 

într-o casă cu atâta energie negativă? 
Milarepa începu să reflecteze cum ar fi putut să scape de responsabilitate. Nu voia să aibă de 

demolat o casă întreagă şi să o reconstruiască pentru a treia oară. Se gândi cu viclenie cum să o ia 
pe scurtătură. Cum ar putea pretinde să facă treaba fără tot efortul ce ar trebui depus? Avea o 
soluţie. Va reconstrui pur şi simplu doar faţada. Dacă Marpa va trece pe acolo, el va vedea 
activitatea şi va presupune că se reconstruieşte întreaga casă. Milarepa chiar se aşeză şi se odihni 
perioade lungi pentru a pretinde că reconstrucţia necesitase timpul adecvat. Numai când acesta 
trecu, îl anunţă pe Marpa că sarcina era isprăvită. 

— Ai încercat să mă înşeli, spuse Marpa. Ai fost necinstit cu mine. Cum te aştepţi să învăţ pe 
cineva care nu respectă adevărul? Dacă vrei învăţătura mea, trebuie să o construieşti din nou. 

Milarepa nu mai era furios. Îi trecuse. Îşi epuizase energia din ostilitatea sa. Acum se simţea 
descurajat, şi un timp rămase aşa, cufundat în disperare. Dorea învăţătura de la acest maestru 
erudit, dar cum o putea obţine? Până acum, orice făcuse era greşit. Prima dată a clădit casa cu 
reţinere şi, deşi era perfect construită, nu era în locul potrivit. A doua oară a început cu furie şi 
ostilitate. Din nou, structura a fost perfectă, dar energia care a intrat în ea nu o făcea o locuinţă 
confortabilă. Cu a treia ocazie, încercase să o ia pe scurtătură şi să fie incorect. Acum a văzut că 
folosind înşelăciunea şi necinstea se păcălea doar pe el însuşi. 

Pentru a duce sarcina la bun sfârşit, era nevoie să o facă înţelept. Era nevoie să pună suflet 
în proiect. Dacă îşi stima cu adevărat profesorul, trebuia să fie un adecvat dar de dragoste. Cu 
aceste idei în minte, Milarepa se pase să construiască o casă care era cu adevărat potrivită pentru 
maestrul său. Se îngriji de fiecare aspect, nu doar cu meticulozitate, ci şi cu dragoste. Clădi o casă 
care avea nouă etaje, şi chiar şi atunci se întreba dacă ar fi trebuit să facă mai multe. Când Marpa 
veni să verifice realizarea finală, maestrul spuse: 

— Acum te pot învăţa. 
— Mulţumesc, spuse Milarepa, dar am învăţat ceea ce trebuie să ştiu deocamdată. Am primit 

învăţătura ta într-un mod mai copleşitor decât îmi puteam imagina.  
Când plecă, simţi că povara furiei şi răzbunării fusese lăsată în urmă. Era liber să-şi 

continue propria călătorie de descoperiri.”[4] 
 

Pe 16 octombrie Soarele se va afla într-o relație de sextil cu Saturn și ne trezim dintr-odată 

într-o problemă pe care putem să o rezolvăm. Dacă până acum lucrurile acestea au fost foarte 

interesante prin demersuri care s-au soluționat greu sau absolut întâmplător, acum rezolvăm o 

problemă în cunoștință de cauză, prin rememorare pozitivă, prin redescoperirea unui izvor de putere, 

printr-o disciplină de lucru ori printr-o metodă despre care știm foarte clar că dă rezultate foarte bune. 

Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Fecioară și are de împlinit acum opoziția cu 

Neptun se poate vorbi de capricii care ne motivează această devenire, această transformare. Este 

adevărat, prin acest impuls oamenii nu mai sunt atât de triști și nici atât de dezamăgiți, deși opoziția 

Luna-Neptun face trimitere la aceste stări sufletești neplăcute. Avem o motivație pentru care vrem să 

ne ridicăm deasupra celorlalți, pentru care vrem să demonstrăm că suntem ființe evoluate, că putem 
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privi mai departe decât ne arată degetul și că nu mai suntem atât de complexați de problemele 

individuale, ci avem pentru ele soluții miraculoase.   

Ceea ce este foarte interesant în această dispunere ciudată vine din faptul că Luna va împlini 

în spațiul acestei zile două trigoane succesive, cu Junon și respectiv Pluton, ambele devenind, pe rând, 

mediatoare în opoziția pe care Luna o menține activă toată ziua cu Neptun. Toată această dramă 

interioară, toate aceste argumente care ne spun că nu suntem în stare, că nu înțelegem și că 

redescoperirea este un proces foarte complex poate chiar inaccesibile omului comun, primesc, pe 

rând, soluții speciale. 

Impulsul zilei de 16 octombrie este acela de a nu avea încredere în ceea ce ni se spune în 

momentul acesta că reprezintă cea mai bună soluție. În consecință, metodele pe care le folosim sunt 

absolut speciale tocmai pentru că ele vor face o notă discordantă cu ceea ce vine spre noi acum ca 

soluție ce urmează să se împlinească de la sine. 

Momentul zilei de 16 octombrie mai aduce un element care ar trebui să se adapteze în funcție 

de dispoziția sufletească, în funcție de ceea ce avem de făcut, de sarcinile profesionale, de muncă sau 

de impulsul pe care îl conștientizăm ca fiind îndreptat împotriva noastră din partea unor persoane 

invidioase. Aceste elemente vizează o schemă de lucru care face referire la cum anume ne petrecem 

timpul. În continuare ceea ce se 

consumă pe finalul zodiei Balanța 

și începutul zodiei Scorpion 

primește o mediere interesantă 

din partea Cozii Dragonului, 

pentru că nu degeaba a doua 

decadă a lunii octombrie face 

trimitere la ceea ce s-a consumat 

la începutul anului, în mijlocul 

lunii ianuarie și respectiv 

începutul lunii februarie. 

Problematica zilei de 16 

octombrie face trimitere la 

administrare de bunuri, la 

posibilitățile pe care le au 

oamenii în a obține fericirea, în a 

se declara în armonie cu cei din 

jur, în a fi de acord cu ei, în a 

refuza o revoltă sau o atitudine 

impertinentă. Toate lucrurile acestea corecte le facem cu efort, cu muncă, până și rememorarea 

pozitivă este expresia unor impulsuri puternice, valoroase, profunde care ne pot duce la stabilizare, 

care ne promit echilibrul doar dacă, la rândul nostru, facem un efort de toleranță. Nimic din ceea ce 

se consumă în această zi nu ne încurajează să fim toleranți, dar ne încurajează să căutăm cele mai 

agreabile mijloace prin care să interacționăm cu ceilalți. Un om care vrea să fie irascibil, agresiv sau 

nemulțumit de toate prostiile, arată că de fapt nu dorește să fie în armonie cu grupul de apartenență și 

atunci primește drept răspuns tot o formă de încordare, minciuni sau adevăruri parțiale pe care cel în 

cauză nu le poate folosi. 

După ce această zi va trece ne va rămâne decât o atitudine serioasă față de efort, față de 

moralitate sau față de lucru. În consecință, 16 octombrie ne ajută să înțelegem care sunt concepțiile 

greșite despre evenimentele pe care le-am parcurs și cum anume trebuie să procedăm ca aspirațiile să 

fie dublate de ambiție, dar nu de aceea care duce un regret mai departe în viitor, ci care ne face să fim 

mai liniștiți și mai puternici prin ceea ce știm foarte bine să facem. 

 
„Nu o dată v-aţi făcut griji cu privire la viitor, gândindu-vă că nu sunteţi protejaţi împotriva 

accidentelor, a bolilor, a sărăciei... Dar de ce să vă otrăviţi existenţa imaginându-vă tot felul de 
lucruri rele ce vi s-ar putea întâmpla? 
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 Este adevărat că nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar, cel mai bun mijloc de a evita posibilele 
necazuri din viitor, este de a te strădui să trăieşti chibzuit în prezent. Viitorul va fi aşa cum îl 
construieşti în prezent. Deci, fiecare clipă de “acum” este importantă. Aşa cum prezentul este o 
consecinţă a trecutului, tot aşa viitorul este o prelungire a prezentului. Totul este înlănţuit; trecutul, 
prezentul şi viitorul nu sunt rupte între ele. Viitorul se construieşte pe fundaţia care i-o faceţi acum. 
Dacă această fundaţie este proastă, este evident că nu trebuie să vă aşteptaţi la un viitor strălucit; 
dar, dacă ea este bună, nu aveţi nici un motiv de îngrijorare: aşa cum sunt rădăcinile, tot aşa vor 
fi şi tulpina, ramurile şi fructele. 

 Trecutul este consumat; dar el a generat prezentul, care, la rândul lui, poartă în el 
rădăcinile viitorului. Trebuie, deci, să începeţi să vă construiţi de pe acum viitorul, îmbunătăţindu-
vă prezentul. 

 Pentru aceasta, trebuie ca în fiecare zi să vă puneţi întrebarea: “Ia să văd ce am spus astăzi? 
Care au fost sentimentele şi gândurile mele?” Şi dacă aţi acţionat prost, dacă aţi avut sentimente 
negative, gânduri rele, să ştiţi că v-aţi aliniat de partea Forţelor întunecate şi că ele vă vor distruge 
viitorul. 

 Dacă aţi trăit o zi într-un mod care să vă nemulţumească, încercaţi, cel puţin la 
culcare, să-i anihilaţi efectele, cu cele mai bune gânduri, luând cele mai bune decizii pentru a doua 
zi. Aceste gânduri, ca nişte albine harnice, vor spăla şi vor repara totul în timpul nopţii şi veţi 
începe ziua următoare în condiţii mai bune.”[10] 

 

În dimineața acestei zile Mercur va părăsi zodia Balanță și va intra în Scorpion, urmând ca în 

ziua următoare să treacă și prin conjuncția cu Jupiter, despre care știm că se află deja pe zodia 

Scorpion încă din 10 octombrie. Acum Luna se află în Fecioară și cât de curând va părăsi această 

zodie și va intra în Balanță stabilizând lucrurile bune pe care le-am observat, înțeles sau de care ne-

am bucurat începând cu 14 octombrie, când Venus a intrat pe zodia Balanță. Acum se produce o 

schimbare de atitudine, deși evenimentele, în mare parte, vor fi la fel precum au fost cele din zilele 

anterioare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că multe din aceste vibrații astrale se mențin până la 

finalul acestei decade adică rămânem în continuare în același registru în care conținutul ne sperie și 

pentru a nu pierde capitalul de imagine pe care l-am acumulat cu atât de multă greutate și care a fost 

susținut cu precădere pe relațiile pozitive pe care planetele Venus și Marte le-au avut cu Pluton de pe 

Capricorn, inventăm soluții, invocând motive de putere, construim alianțe interesante despre care 

știm, încă de la început că nu sunt chiar atât de bune. Este adevărat, lucrul acesta nu ne avantajează. 

Vom primi în această zi favorul false, aroganța va fi ridicată la rang de atitudine exemplară și există, 

în plus, și tentația imoralității, toate acestea fiind exponate ale zodiei Scorpion care sunt presărate 

peste tot în acest context astral al zilei de 17 octombrie. 

Este adevărat, cu trecerea lui Mercur pe zodia Scorpion, calitatea vieții se schimbă, însă multe 

din elemente se mențin, multe din acumulările din ultima perioadă, care fac trimitere la mustrări sau 

avertismente, se mențin și ar trebui să ținem cont de ele. Se întâmplă lucrul acesta pentru că încă de 

când Mercur se afla pe ultimul grad al zodiei Balanță, Luna împlinea un careu cu Saturn. Ceea ce am 

încercat în toată această perioadă de tranzit al lui Mercur prin zodia Balanță să formulăm, să criticăm, 

să spunem, devine vizibil și pentru alții, dar nu vor declara, nu vor spune, nu vor recunoaște, ci vor 

observa, vor identifica în propria structură ceea ce li s-a întâmplat celor mai sensibili sau mai răsăriți 

dintre alții. 

Pentru că în această zi Luna se află într-o conjuncție cu Marte, se poate vorbi acum și despre 

o problemă de atitudine. Cu toate că, încă de dimineață, prin careul Lună-Saturn conștientizăm că și 

noi avem o problemă precum au avut alții care au încercat să explice, dar nu au găsit termenii potriviți, 

prin trecerea Lunii prin conjuncția cu Marte ne vom trezi că nici nouă nu ne folosește la nimic această 

conștientizare, că ea ne duce, la fel cum i-a dus și pe alții, la o administrare greșită de valori. 

Se poate vorbi în momentul acesta despre o risipă, despre anumite lucruri care țin de 

dimensiunea personală care nu mai pot fi încadrate corespunzător și care ar trebui să reprezinte, într-

un alt registru, o formă de trezire. Pentru că suntem în a doua decadă a lunii octombrie când acordăm 

respect persoanelor care nu merită, raportăm această schemă și la nivelul relației individului cu sine 

și am putea să traversăm momente complexe de tulburare ce se vor solda cu mari dezamăgiri. În 

momentul acesta de debut pot apărea lovituri din partea celorlalți. Mercur abia intrat pe zodia 
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Scorpion poate surprinde în detaliu elemente de comportament ce pot fi folosite împotriva 

adversarului cu o eficiență de zile mari. De altfel, atunci când se invocă tentația imoralității, se face 

trimitere la genul acesta de istețime, la spiritul acesta de observație care selectează din 

comportamentul celuilalt exact ceea ce persoana în cauză nu dorește să se vadă, scăpările pe care le 

are din când în când sau golurile. 

Dar, așa cum este lesne de observat, vibrația cea nouă a lui Mercur din zodia Scorpion se 

răspândește asupra tuturor. Indiferent că suntem la un moment dat într-o poziție privilegiată, că ni se 

pare mai bună zona în care activăm și datorită căreia putem surprinde cu mai multă atenție defectele 

celorlalți, și ei pot face același lucru cu alții. Abia în seara zilei de 17 octombrie, când Luna va intra 

pe zodia Balanță vom înțelege cum anume se schimbă calitatea vieții, cum anume progresul poate fi 

un element plăcut și în ce zone putem spune clar și răspicat că am renăscut. Această formă de renaștere 

nu poate fi generalizată, ci doar localizată pe anumite domenii în care am activat mai mult de la 

începutul lunii octombrie și până acum. 

 
„Pentru a vă apăra de duşmanii voştri, dacă îi veti urî, se vor produce rupturi în aura voastră 

şi, prin aceste rupturi, se va stabili o comunicare cu tot ceea ce este negativ în ei: veti primi, astfel, 
elemente nocive care, odată intrate în voi, încep să vă distrugă. Din acest motiv, Iisus spunea: 
„Iubiti-vă duşmanii". Iisus cunoştea aceste mari Legi, ştia că, atunci când urăşti pe cineva, este ca 
o otravă care intră în aura noastră şi devenim vulnerabili. Pentru a ne apăra, trebuie să intrăm în 
fortăreata de necucerit a lubirii divine. Iubirea constituie cea mai mare; protectie împotriva 
duşmanilor. A-ti iubi duşmanul este cel mai greu lucru de realizat, dar este singurul mijloc de a te 
apăra în fata lor.”[8] 

 

Complicațiile zilei de 18 octombrie ridică o problemă de conduită pe care o putem rezolva 

foarte ușor prin interacțiune, prin schimb de experiență. Astfel, nevoia de recunoaștere, de acceptare 

într-un grup, de impunere a propriei opinii, de acceptare a unei lucrări personale ce până acum nu a 

avut sorți de izbândă, poate să devină, prin succesul momentului, o sursă de încântare și de mulțumire. 

Ziua de 18 octombrie ne scoate din gândurile pesimiste, ne aduce mișcări bruște, ne modifică 

atitudinea față de persoane și ne încurajează să fim calmi, să ne reculegem, să fim înțelepți și puternici. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur va trece prin conjuncția cu Jupiter și ceea ce este apăsător 

se va rezolva ca prin minune, ceea ce, cândva, era nedrept se rezolvă acum prin optimism și toată 

lumea acceptă această 

soluție. 

În realitate, 18 

octombrie devine o 

problemă de conduită, 

una care ne vorbește 

despre securitate sau care 

aduce această noțiune a 

dreptății în punctul în care 

faptele persoanelor cu 

care am interacționat până 

acum să servească bine.  

Poveștile 

frumoase ale oamenilor 

puternici devin acum 

foarte atractive și ele se 

încadrează în deviza 

generală aplicată acestei 

decade care ne arată că direcția se schimbă. Pentru a schimba direcția și a nu pierde drumul, pentru a 

fi în continuare foarte puternici pe acest traseu avem nevoie să nu confundăm dragostea cu 

sentimentele declarate în mod obsesiv, avem nevoie să înțelegem că nu mai suntem într-o perioadă 

de decădere, ci, aceste mișcări rapide, ne ajută să câștigăm timp, să surprindem elemente delicate de 
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comportament pe care să le folosim în avantaj propriu, fără a produce suferință. Conjuncția lui Mercur 

cu Jupiter face trimitere la puterea de sinteză. Pentru că lucrul acesta se produce pe Scorpion sinteza 

aceasta ar putea să aibă o profunzime pe care nu am reușit să o dăm niciodată sau nu am reușit să o 

obținem de cel puțin un deceniu. În consecință, elementul definitoriu al anului 2017 prin această 

conjuncție Mercur-Jupiter poate vorbi despre elemente care ne sunt străine, dar pe care le avem adânc 

implementate în subconștient ori lipite de suflet, cum este dragostea, iertarea, înțelepciunea sau 

cunoașterea. Din nou spun, atunci când vine vorba despre iertare, pe asemenea conjuncturi susținute 

de zodia Scorpion, pasionații de astrologie au mari rezerve. Acum însă elementele acestea care țin de 

iubire și de iertare sunt susținute și de celelalte elemente astrale ce sunt acum active și care susțin, 

necondiționat, optimismul și rafinamentul. 

18 octombrie este o zi de durere și ea va continua, și prin evenimente concrete în următoarea 

zi a lunii octombrie, pe 19 octombrie, când Marte se va afla într-un careu perfect cu Luna neagră. 

Acum, deși unghiul acesta este foarte activ, suntem tentați să ne acordăm circumstanțe atenuante, să 

credem că anumite erori pe care o persoană rău intenționată ar putea să le facă sunt, de fapt, susținute 

de această precipitare. Vom fi tentați să gândim în felul acesta cu precădere în a doua parte a zilei de 

18 octombrie când Luna și Junon se vor afla într-o dispunere negativă. La fel cum am observat și în 

alte zile, pe alte conjuncturi, victoria de acum poate fi obținută dacă participăm la o confruntare, nu 

dacă demoralizăm adversarul ca acesta să renunțe. Planetele din Scorpion au nevoie să-și testeze 

rezistența în competiție și câștigul obținut din aceste confruntări este cel mai valoros, cel mai 

important și singurul menit să îi ofere persoanei în cauză o mare satisfacție. Din această cauză, în 18 

octombrie am putea foarte ușor să ignorăm conjuncția Lunii cu Venus, adică bucuria și mulțumirea, 

am putea ignora și faptul că unele personaje pe care ne-am pus o mare baza ignoră o problemă pe 

care le-o aducem la cunoștință, am putea ignora până și optimismul ce vine din partea persoanelor 

pozitive. Pentru noi este important momentul acesta că participăm la o competiție și rezultatul acestei 

competiții este singurul menit să judece dacă suntem buni sau răi, dacă suntem bine pregătiți sau 

mediocri. Valoarea a ceea ce suntem nu poate fi însă etalonate doar pe baza unei competiții care se 

va consuma acum. Este adevărat, optimismul de acum ne încurajează să credem în lucrurile acestea 

speciale, dar nu trebuie să fim atât de naivi încât să considerăm că toate datele contractului se modifică 

dacă am învins, deși lucrul acesta nu era prevăzut, la fel cum am putea considera că nu putem pierde 

un statut, un privilegiu sau încrederea celorlalți, dacă în această competiție obținem rezultatul pe care 

îl așteptăm. 

 
„Este o mare Intelepciune să ştii să lucrezi în functie de anotimpuri. Agricultorul ştie în ce 

perioadă trebuie arat, însământat, cules, altminteri recolta nu va fi bună. Solomon spunea: „Există 
o vreme pentru toate, o vreme pentru naştere, şi una pentru moarte, o vreme pentru a planta, şi 
una pentru a culege ce este plantat, o vreme pentru îmbrătişări şi o vreme pentru a ne îndepărta 
de imbrătişări, o vreme pentru a demola, şi alta pentru a construi". Şi multi citind Ecclesiastul, n-
au înteles că exprima un punct de vedere magic, kabalistic. Există o vreme pentru fiecare lucru, iar 
kabala explică modul cum să o determinăm. Este o adevărată ştiintă în a şti cum, de-a lungul celor 
patru anotimpuri, putem munci cu cele patru elemente, cu cele patru puncte cardinale, cu cei patru 
Arhangheli, cu cristalele, cu pietrele pretioase şi Entitătile care le corespund…”[8] 

 

Momentul zilei de 19 octombrie ne îndeamnă să fim responsabili. De această dată se 

împlinește Luna nouă pe zodia Balanță și suntem încurajați să facem apel la un eveniment din trecut 

pentru a nu uita de necazurile prezente, pentru a nu mai fi atât de vulnerabil în fața unor atitudini 

compromițătoare și a dezvălui că lucrurile acestea dure pe care le trăim acum nu sunt reale, nu au 

explicația cuvenită. Momentul acesta de Lună nouă primește o replică foarte dură din partea lui 

Uranus retrograd de pe zodia Berbec prin care se pune la îndoială un proiect de viitor. Pentru că 

suntem în Luna în care sintezele pentru viitorul grupului sunt foarte importante, momentul acesta al 

zilei de 19 octombrie pare să fie cel mai periculos dintre toate celelalte. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Luna nouă trasează direcții importante pentru următoarele patru săptămâni din acest 

moment, adică până la următoarea Lună nouă. Dacă pornim cu un gând rău, de tristețe sau de 

dezordine, nu facem altceva decât să alimentăm un disconfort psihic, nu facem decât să arătăm că 
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pornim pe un traseu fără să fim foarte siguri că acesta ne ajută să ne împlinim o marea așteptare. Se 

poate vorbi în momentul acesta despre mari condiționări, despre atitudini ciudate, despre demersuri 

care nu duc nicăieri sau despre impresii afective care nu se referă la prezent, ci la mijlocul lunii 

ianuarie sau începutul lunii februarie când am parcurs evenimente pe care, la momentul respectiv, le-

am considerat ciudate. 

Deși mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie vor pune vibrația zilei de 19 octombrie 

pe seama careului care se împlinește între Marte și Luna neagră în noaptea de 18 spre 19 octombrie, 

multe din elementele negative care pornesc de acum vin din faptul că Luna nouă primește o opoziție 

dură din partea lui Uranus. Vorbim acum despre un disconfort, despre o nedreptate sau despre o mare 

răutate care în sfârșit și-a atins finalul. Din nefericire, pentru că Luna nouă înseamnă un început, nu 

poate fi vorba acum doar despre un final, ci și despre un început. 

Relația aceasta negativă pe care Marte și Luna neagră o împlinesc reprezintă, de fapt, ultima 

zvâcnire, ultimul impuls de nemulțumire sau de agresivitate pe care un individ ar putea să îl parcurgă 

în această etapă a vieții sale. Știm că prin tranzitul său prin zodia Fecioară, Marte a adus în 

dimensiunea personală multe lucruri pozitive. Facem referire acum cu precădere la perioada în care 

a fost în conjuncție cu Venus și ambele în trigon cu Pluton. Momentul acela ne-a adus un capital de 

imagine foarte bun pe care, în acest moment, suntem dispuși să îl consumăm în totalitate ori să-l 

stricăm. 

Există o mare problemă în ziua de 19 octombrie chiar referitor la această atitudine față de 

rezultatele anterioare ca și cum munca pe care am făcut-o atunci nu mai este importantă și, în 

consecință, nu trebuie să mai avem respect nici față de momentele respective și nici față de persoanele 

cu care am colaborat atât de frumos. Este adevărat, pentru că vorbim despre un moment delicat, de 

inițiere, avem clar conștiința că participăm la un eveniment important, însă Luna neagră, cea care 

foarte curând își va încheia tranzitul sau prin zodia Săgetător, impune, sub titlul de avertisment, teama 

de spații deschise, de etape noi, de lucru la un nivel superior, teama de pozitiv, frumos și rafinată. 

Grijile acestea pe care le înțelegem acum eronat ar putea să devină etaloane pe mai târziu mai ales că 

această opoziție pe care Uranus o trimite către Luna nouă atrage în mrejele sale și planetele Jupiter și 

Mercur ce se află acum în conjuncție pe zodia Scorpion. Practic, Uranus, cel care se înțelege acum 

foarte bine cu Saturn și cu Luna neagră, cel care are o prietenie veche cu elementele astrale din zodia 

Săgetător, încearcă să își depășească propria condiție, să îl împingă pe individ în a lucra pe nivelul 

următor, cu instrumente care nu-i sunt specifice ori pe care nu le poate controla. În felul acesta, se 

poate explica de ce situațiile pe care le parcurgem pe 19 octombrie sunt atât de complexe, de dure și 

de sofisticate, în felul acesta forța colectivă se zdruncină. Nu este absolut deloc ușor de trecut printr-

o situație de genul acesta în care Uranus, aflat în mers retrograd, trimite două opoziții către două 

conjuncții, una aflată pe final de Balanță și cealaltă pe început de Scorpion. Se încearcă amestecarea 

a două lichide care nu au nimic în comun, se încearcă îmbinarea răului cu elementele bune pentru că, 

în esență, conform istoricului personal, nu sunt chiar atât de diferite între ele. Având în vedere că 

Venus se află deja pe zodia Balanță și putem vorbi despre un fundal armonios sau măcar despre 

impulsul acesta de a armoniza în momentul în care situațiile ajung în derapaje, avem speranțe că ziua 

de 19 octombrie nu va deveni una de tristă amintire. 

 
„Pentru a atrage Spirite divine şi a le trezi dorinţa de a vă veni în ajutor, trebuie ca viaţa pe 

care o duceţi să fie în acord cu Legile divine. Altfel, ele îşi închid ochii, îşi astupa urechile, nu văd şi 
nu aud nimic, vă lasă să vă spargeţi singuri capul. 

 Le puteţi atrage atenţia asupra voastră numai prin felul vostru de a trăi. Ele trebuie să 
vadă semnalele, Lumina care tâşneşte. Numai atunci când, zărind din depărtare o fiinţă din a cărei 
inimă, suflet şi Spirit tâşnesc zilnic scântei şi focuri de artificii, minunat colorate, ele îşi spun: “Ia 
te uită, ce sărbătoare este acolo; hai să mergem şi noi!” şi se apropie, le cade dragă acea fiinţă şi, 
adesea, îşi fac lăcaşul în ea pentru a-i fi de ajutor şi, atunci, totul devine uşor acelei fiinţe. Iată de 
ce merită să vă schimbaţi felul de viaţă: pentru a atrage ajutorul şi chiar prezenţa tuturor acestor 

 Spirite luminoase care vor veni să vă ajute în munca voastră spirituală.”[10] 
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Ultima zi a acestei decade aduce încheierea tranzitului Lunii prin zodia Balanță și intrarea sa 

pe Scorpion unde va trebui, în mod indubitabil, să treacă prin conjuncțiile cu Jupiter și, respectiv, 

Mercur. Vorbim acum despre accidente, despre impulsul de a demonstra o calitate, de a arăta că 

lucrurile acestea zăpăcite și complexe nu au fost altceva decât rezultatul faptului că suntem în căutarea 

fericirii, că avem în continuare sufletul viu, ca ne bate inima atunci când auzim despre dragoste și 

despre sentimente profunde, că suntem în continuare legați de cei pe care i-am iubit. Schema aceasta 

însă ne bulversează și mai mult pentru că ne vorbește despre progresul unor persoane cu care n-ar fi 

plăcut să ținem pasul. Acum, a ține pasul cu acele persoane, înseamnă a face un efort foarte mare, nu 

pentru că nu am avea resursele necesare ce pentru că Luna, intrată pe zodia Scorpion, își alocă o mare 

parte din forța sa pentru lucruri pe care le va ține departe de opiniile celorlalți, dar pe care le va 

analiza, le va observa și le va diseca cu o luciditate demnă de zile mari. 

Este adevărat, prin conjuncturile acestea suntem înclinați să acordăm mai mult credit 

persoanelor care suferă. Luna pe zodia Scorpion se află într-o poziție proastă, la fel cum se află acum 

Soarele pe zodia Balanță. Există această corelație între cele două elemente astrale și care se va încheia 

abia pe 22 octombrie, când Luna va intra pe Săgetător și, la câteva ore distanță, în dimineața zilei de 

23 octombrie, când Soarele va intra pe Scorpion. Gândurile pe care le avem acum ne minunează, 

conjuncturile sociale par să susțină tot acest impuls îndrăzneț ca și cum lumea exterioară nu este 

altceva decât o reflexie a ceea ce gândim și simțim, o reflectare a interiorului. Puterea pe care o avem 

se transpune în evenimente și dacă brusc devenim triști episoadele acestea devin și ele negative pentru 

cei din preajma, iar dacă brusc devenim optimiști, apar pentru cei din jur șanse și oportunități de care 

ne vom mira cu toții. Lucrurile acestea ar putea să ne creeze impresii false despre sine ca și cum le-

am determina sau noi dictăm cum anume să se întâmple. 

În consecință, unul dintre cele mai mari pericole ale zilei de 20 octombrie se referă chiar la 

această problemă de atitudine, de gândire sau de inițiativă, chiar la această puterea individului pe care 

o vedem disproporționat. Oamenii care sunt serioși și atenți la faptele lor, se vor simți răspunzător 

pentru impulsurile acestea, pentru greșelile pe care ceilalți le fac și își vor face mustrări de conștiință. 

Nu este cazul sa ajungă atât de departe cu aceste opinii, ci doar să le observe. 

Pentru că lucrul acestea se consumă după ce am văzut că pe 19 octombrie pe cer s-au consumat 

unghiuri de o mare complicitate astrală, după ce-am văzut că Uranus a putut să declanșeze evenimente 

pe tronsoane diferite și să lucreze în mod echidistant cu toate, cumva am fi îndreptățiți să avem pe 20 

octombrie o stima de sine atât de ridicată. Am putea însă să ne folosim această încredere în sine 

înțelegând altfel revolta celorlalți, reducând din sentimentul datoriei pe care o avem față de cei care 

ne-au ajutat considerând că, poate, până la un punct, au făcut-o și pentru a-și susține propriul orgoliu, 

așa cum ni se întâmpla acum, când facem trimitere la ceea ce s-a consumat anterior. 

Ultima zi acestei decade ar trebui să ne ajute să facem o sinteză interesantă față de cele ce s-

au împlinit deja de-a lungul acestei decade, ca elemente pozitive, nu ca elemente negative pentru a 

spera că această decadă și-a împlini o parte din dezideratele pe care și le-a stabilit. Desigur, vor fi și 

suflete mai leneșe care nu-și vor permite să schimbe direcția, ci se vor plânge mai mult că nu mai sunt 

susținute atât de puternic și îndrăzneț în demersurile specifice. 

În consecință, ultima zi a acestei decade ar putea să scoată în evidență un element de putere, 

fie pentru a face vizibil un gol ce trebuie imediat completat, fie pentru a elogia anumite calități. Există 

și o a treia variantă, evidențierea unor trăsături care nu sunt conforme cu bunele intenții, nu au viitor 

și tocmai de aceea trebuie ridicate pe un nivel superior pentru ca persoana care le elucidează să-și 

piardă vremea să nu obțină nimic implicându-se în activități de genul acesta. Este un element care 

poate fi citit din ecuația astrală a acestei decade și care ar putea compromite marile demersuri care 

mai au încă nevoie de mult timp pentru a se împlini. Apoi, implicarea aceasta majoră este și o formă 

de pedeapsă pentru acele persoane care au atins puterea și între timp s-au răzgândit în privința 

scopului. Trecând de la bine la rău au cerut să rămâne active în a folosi puterea dar să nu obțină nimic 

bun. 

 
„Dacă bem dimineaţa, înainte de masă apa bine fiartă, vă purificaţi organismul. Apă fiartă 

este un remediu natural, inofensiv şi foarte puternic. În organism se găsesc depozite pe care nu le 
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putem elimina decât postind şi bând apă foarte caldă, pentru că sub efectul căldurii ţesuturile se 
dilată şi circulaţia se ameliorează. 

Încercaţi, şi veţi vedea câte lucruri rele pot fi vindecate sau evitate graţie folosirii cu 
regularitate a apei calde: migrenele, febre, lipsa apetitului, insomnie...Arterioscleroză provine din 
depozitarea anumitor substanţe pe peretele arterelor, care devin îngroşate. Bând apă foarte caldă, 
se produce dizolvarea unei importante cantităţi din aceste substanţe, ţesuturile devenind mai 
suple.”[9] 

 

Așa după cum se poate constata, cea de-a doua decada lunii octombrie ne aduce o mare 

mobilitate prin care am putea să schimbăm direcția, dar mulți, în special cei care sunt maturi, care nu 

au mai trecut prin așa ceva ori care nu vor să fie suficient de atenți, vor alege să aibă respect pentru 

cine nu merită. În consecință, va exista o consonanță cu ceea ce s-a parcurs în prima decadă, însă dacă 

se insistă mult pe elementele de consum, lucrurile acestea negative se vor amplifica și vom pierde o 

susținere. Rămâne de văzut însă dacă achizițiile pentru care am lucrat de-a lungul acestei decade 

susțin deviza generală aplicată lunii octombrie, cea care lucrează cu sintezele pentru viitorul grupului. 

Mesajele pe care le citim din cele două decade cu care lucrează sintezele aferente momentului de 

mijloc al lunii octombrie, adică începutul lunii februarie și mijlocul lunii ianuarie, încearcă să ne 

învețe să fim răbdători și atenți la tipul de relație pe care l-am cultivat cel mai mult de la începutul 

anului și până acum. Cine ignoră lucrul acesta va șterge cu buretele o parte din achizițiile pe care am 

putea să le punem acum la baza unei construcții îndrăznețe. Nesiguranța, în special cea pe care am 

conștientizat-o în 19 octombrie, pare să fie elementul cel mai periculos al acestei decade care se va 

răsfrânge asupra planurilor de viitor, transformând o îndoială de moment într-o certitudine de o viață. 

Noi, pentru că studiem astrologia, căutăm ca din consultarea mesajelor astrelor să vedem care sunt 

instrumentele pe care le putem folosi pentru ca situații de genul acesta să nu se întâmple. 
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Decada a III-a  (21 – 31 octombrie 2017) 
Patimi. Vorbele sunt folosite fără rost. Fragmentare, ruptura 

într-o singură direcție. Tensiuni greu de soluționat. Discordie. 
 

DECADA NR. 30  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   18 21-30 iunie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 8 11-20 martie 

 

Modificare de atitudine. Slăbiciunea cere o perioadă de respiro. Fluctuații. Familiaritate. Ne 

lovim de o notă falsă. Secretele nu pot fi împărtășite oricui. Avem nevoie de îndrumare pentru a ieși 

din întuneric sau din ceață. Se mărește miza. Probleme cu deplasările. Acumulării inutile. Se repetă 

o greșeală. Puterile oamenilor se trezesc prin suferință. Se discută despre descurajare. Voința este 

impusă celorlalți pe ascuns. Justiție. Adversarul învinge. Este nevoie de liniște. Vorbă aspra. Se 

caută dreptatea peste tot. Scăderea tonusului. Conflict de idei. Acțiuni complicate. Colaborări 

ciudate. Introspecție. Nevoie de a dezvolta cu celălalt o relație frumoasă. Orgoliu. Oamenii sunt 

obligați să vorbească despre greșelile lor. Oamenii devin obstacole. Prea multe recomandări și prea 

puțină atenție. Se găsește un drum dificil pentru a ieși dintr-o încurcătură. Atitudine critică. 

Interesează bogățiile. Depășim o limită într-un domeniu. Trecem într-un alt plan al gândirii. Se 

refuză participarea la un demers public. Ne gândim prea mult la viitorul care sperie. Avem nevoie 

de toleranță. Se caută siguranța de sine. Presiune socială. Viața curată este atacată. Inspirație 

specială exprimată într-un mediu nespecific. Proiect de pe termen lung vorbesc despre omul 

superior. Ambiția salvează. Încurajare. Procese discrete care se rezolvă imediat. Rezervele sunt 

bune. Ne desprindem de un rău. O realizare se cristalizează. Suntem afectați într-o manieră nouă de 

opiniile celorlalți. Securitatea vieții personale este importantă. Avem nevoie de o nouă metodă de 

calcul. Nimeni nu iubește regula, dar toți apelează la ea. Se găsește o soluție pentru o dependență. 

Primim noi teme pentru acasă. Aroganța este văzută mult mai clar. Se găsește o soluție la imoralitate. 

Blocaj. Timpul este rătăcit. Cum ficații profesionale. Ieșim ușor dintr-un bucluc. Combinații 

ciudate. Progres. Personalitatea se modelează după sursele de putere. Se evită de cadența. Un 

comportament obraznic este și răuvoitor. Slăbiciunea este ascunsă cu mare dibăcie. Drumul ocolitor 

este evitat. Imaginație constructivă. Putere de dominare. Impunere ușoară. Se face față cu brio la o 

mare presiune. Compromisuri ciudate. Sănătatea este afectată de abuzul de putere. Străpungere. 

Conduită rectificată. Se caută un nou loc de odihnă. Corectarea presupune întoarcerea la o faptă rea. 

Rememorare dureroasă. Inventivitate neplăcută. Soluțiile personale nu sunt acceptate, deși sunt 

foarte bune. Tensiune care nu se rezolvă pe moment. Luptă cu morile de vânt. Sentiment gratuit de 

superioritate. Inteligență. Atracție către lucruri ciudate. Se ratează un start. Hotărârile sunt luate prea 

repede. Nevoie de confort. Se caută prea ușor un argument. Demobilizare. Lovitura de grație. 

Investiție eficientă. Gândurile sunt controlate. Sănătatea este afectată de tensiunile exterioare. 

Capcană. Subiectivitate. Coerență. Lucrări ciudate. Ne întâlnim cu un conservatorism. Atragem o 

pedeapsă. Rezolvări ciudate. Auto justificare. Participarea la evenimente de anvergură. Plictiseală. 

Scădere a popularității. Paradox. Ne întâlnim cu o poveste frumoasă. Retrocedare. Teamă de 

pierdere, de faliment. Lecție importantă despre sinceritate. Confuzie. Negație. Revoltă împotriva 

destinului. Bogăția sperie. Nu se găsesc soluții pe termen lung. Șansă prin administrare. Eșec prin 

neastâmpăr. Frământări neobișnuite. Ghinioane. Senzații stranii. Condiționare venite din partea unei 

persoane dragi. Se pierde la capitolul răbdare. Excese. Soluția vine prin inteligență. Nevoie de 

confirmare. Echilibrul se menține prin încredere în sine.  Interes pentru problemele celorlalți. 
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Atitudine radicală. Adevărul este important doar dacă este privit prin viziunea de ansamblu. Ceea 

ce este mic și concentrat durează. Consecințe dezastruoase. Răsturnări de situație care sperie. 

Amăgire. Nepotrivire de caracter cu un colaborator. Risipă. Neputința de a-i demonstra 

perseverență. O problemă înflorește din nou. Aventura complică relațiile.  

 

A treia decadă a lunii octombrie aduce o modificare în această schemă generală cu care am 

lucrat în primele 20 de zile ale acestei luni. De această dată, sintezele pentru acțiune ne îndreaptă 

atenția către finalul lunii iunie, atunci când, lucrând pentru sinteze prin putere, iubire și sensibilitate, 

am descoperit că evenimentele sociale pot avea o duritate nefirească, dar, în același timp, această 

duritate ne poate învăța să fim mai maturi, mai puternici, mai înțelepți. Acum, când suntem îndemnați 

să extragem de-acolo ceea ce este mai corect și mai avantajos, sintezele pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere fac trimitere tot la o perioadă în care Marte a excelat: mijlocul lunii martie.  

În această decadă Marte, pe 22 octombrie, va intra pe zodia Balanță, iar Neptun se va afla într-

o relație foarte bună cu Junon. De aici înțelegem că problemele care au fost conștientizate în primele 

două decade ale lunii octombrie vor conviețui cu cele care vor apărea de-a lungul acestei decade și 

care nu sunt atât de grave precum sunt celelalte. Cu toate acestea, trecerea lui Marte de la Fecioară la 

Balanță are un beneficiu, însă doar din punct de vedere al implicării sociale, doar pentru exterior, doar 

pentru ceea ce se vede în afară, doar pentru aparențe. De altfel, impulsul acesta ne ajută să ne detașăm 

de problemele sociale pe care nu le putem rezolva și, în consecință, nici nu trebuie să încercăm lucrul 

acesta. Detașarea de această componentă a vieții și implicarea în noile asocieri care ne sporesc forța 

interioară și încrederea în lucrurile bune reprezintă elementele cele mai importante cu care vom lucra 

în această decadă.  

 

Prietenia Soarelui cu Luna neagră ridică acum o problemă de atitudine. Deși acest unghi este 

pozitiv și nu ar trebui să genereze atât de multe probleme pe cât vom constata, lucrurile se vor inflama, 

vor intra într-o zonă critică, de fluctuații și instabilitate, pornind de la intenții bune. Este adevărat, 

schema în care activează acum acest sextil între 

Soare și Lilith are drept fundal careul Lunii la 

Axa Dragonului. Am văzut că lucrul acesta se 

întâmplă de două ori pe lună, moment în care 

avem nevoie de îndrumare, de o recomandare, 

avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții, nu să 

trăim izolați, nu să ne retragem în ideea că în 

singularitate, prin detașare de anturaj sau de cei 

care fac gălăgie în preajmă, vom reuși să ne 

rezolvăm mult mai ușor problemele. Detașarea 

de grup, singularitatea nu ne ajută pe 21 

octombrie să obținem aceste beneficii. Sextilul 

acesta care se împlinește între Soarele de pe 

finalul zodiei Balanță și Luna neagră de pe 

finalul zodiei Săgetător mai are o componentă 

legată de acumulare sau de deplasare. Problema 

deplasărilor este una destul de delicată pentru că 

vine să susțină nevoia de evadare. Soarele se află 

în continuare în fereastra opoziției cu Uranus și 

oamenii de acțiune răspund greșit la impulsurile 

celorlalți, cred că dacă se lasă în voia primului 

impuls își ascund descurajarea sau poate chiar 

vulnerabilitatea. Relația aceasta bună pe care 

Soarele o împlinește cu Luna neagră face 

dezvăluiri despre elementele vulnerabile ale 

oamenilor, despre elementele vulnerabile ale grupurilor. Apoi, dacă plasăm această observație în 
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deviza generală aplicată lunii octombrie, cea care se referă la sinteza pentru viitorul grupului, 

descoperim că tandemul acesta care evidențiază problemele personale, deși suntem dispuși să facem 

orice pentru a le ascunde, duce la fragmentare. Fragmentarea, abordată încă din 21 octombrie, arată 

că miza acestei decade este una foarte mare. Este posibil ca rezultatul acestei fragmentări să aibă și 

componente pozitive. Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă lucrurile 

acestea pozitive vor fi cu adevărat utile idealului de grup. Cert este că stabilitatea grupului, prin 

această relație negativă a Lunii cu Axa Dragonului este serios pusă la încercare tocmai pentru că 

individul își consumă timpul și energia pentru a-și ascunde defectele în timp ce curiozitatea sa este 

îndreptată către secretele celorlalți. 

Cu alte cuvinte, momentul zilei de 21 octombrie ne aduce răstălmăcirea înțelesului, 

răstălmăcirea direcțiilor spre care emoțiile sunt îndreptate, acordând o mai mare importanță lucrurilor 

mici, nesemnificative, exagerându-le și prezentându-le pe acestea ca și cum sunt adevăratele elemente 

de care trebuie să ne ocupăm. Un om superficial nu va înțelege prea multe lucruri din ecuația aferentă 

zilei de 21 octombrie tocmai pentru că există aceste fluctuații, tocmai pentru că problemele par foarte 

familiare, intime, dar de acestea se interesează toată lumea, ca și cum sunt probleme sociale. 

Problema aceasta de îndrumare va fi însă una destul de delicată. Unii vor confunda interesul 

pe care îl arată secretelor celorlalți, vor confunda această curiozitate cu grija pe care ar trebui să o 

poarte unui apropiat aflat într-un moment dificil. Este posibil ca intenția să fie foarte bună, dar, tocmai 

pentru că în spatele acesteia există o mare curiozitate, cel care ar trebui să ofere ajutorul se va bloca 

pe informația pe care o are și nu va mai ajunge la fapte. Absența faptei amplifică nota aceasta gravă 

și le spune oamenilor că poate a sosit momentul să se relaxeze, să se detașeze, să nu mai spere în 

lucruri care nu se pot rezolva, să nu mai creadă în himere, pentru că, în absența puterii, în absența 

vitalității necesare soluționării acestor probleme sociale, lucrurile mai mult se vor încurca. 

O altă componentă importantă zilei de 21 octombrie care, de altfel, este legată de diminuarea 

vitalității, că nu degeaba Marte trece pe ultimul grad al zodiei Fecioară, este cea care va da o mai 

mare importanță gândului de izolare. Acest gând de izolare, pornind de la Marte care trece pe ultimul 

grad al zodiei Fecioară are o notă ușor diferită față de cea indicată mai sus. Finalul tranzitului lu Marte 

prin Fecioară ni se va părea pe 21 octombrie, dar și pe 22 octombrie, până când Marte va intra pe 

zodia Balanță, începutul unui traseu. Se întâmplă lucrul acesta pentru că scăderea vitalității ne retrage 

atenția de pe demersuri, asta înseamnă că anumite episoade sociale nu se mai finalizează și absența 

împlinirii acestor etape ne lasă impresia că ne ocupăm, practic, de altceva. Scăderea vitalității cu 

Marte în Fecioară este un lucru bun și actul acesta ar putea să ne ducă către reîntoarcerea la obiceiuri 

alimentare nesănătoase sau combaterea oboselii prin terapii complementare. Substanțele care 

stimulează, excită, dinamizează vor face mult rău. Totul devine pozitiv dacă respectăm impulsul 

acesta de a ne odihni pur și simplu, dacă ascultăm mesajul care ne vine din corp. 

 
După o citire din Eminescu...  
  de Ştefan Octavian Iosif 
 
Citesc... De sub pleoapa nu o data  
Îmi scapara în jos, pe-obrazul meu,  
O lacrima... si te citesc mereu  
Si parca te-as citi întâia data!  
 
Ce orizonturi noua-mi luminezi 
Cu raza geniala-a mintei tale! 
O lume ideala tu-mi creezi 
Si peste toate-arunci un giulgi de jale 
Ce fâlfâie întunecat în aer... 
 
Si strunele pe care ning petale 
Suspina-amar, ca-n vis, abia atinse 
De degetele-ti palide si reci, 
De degetele-ti reci si-atât de pale... 
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scotând sub mâna ta maiastra un vaier... 
Si fruntea ta cu lauri o-ncununi, 
Cu crini, cu nuferi, feregi din genuni, 
Cu trandafiri ce din gradini i-aduni... 
 
Plutind spre culmi cu aripele-ntinse, 
Învaluit în nouri, tu petreci 
În sfânta-apoteoza-a mortii reci... 
O, numele tau sfânt poti sa ti-l treci 
În cartea nemurirei necuprinse... 
Cât va mai izvodi glas omenesc, 
Un viers in dulcea limba-armonioasa 
Din cea mai scunda si-umilita casa 
A preamaritului grai românesc! 

 

Pe 22 octombrie Marte va părăsi zodia Fecioară și va intra în Balanță deschizând noi 

posibilități de a evalua cadrul social în care activăm sau de a identifica cele mai bune soluții pentru a 

ne face dreptate. Pe zodia Balanță, Marte se află în exil, asta înseamnă că masculinitatea este 

diminuată, redusă ca intensitate sau transferată de pe atitudine pe mesaj. Poziția aceasta aduce o mare 

mobilitate, parcurgerea unor evenimente care s-au remarcat până acum prin faptul că păreau imposibil 

de rezolvat, insurmontabile sau conștientizarea doar unor mutări pe care trebuia să le facem și de care 

până acum ne-am temut. Pe zodia Fecioară, Marte a fost restrictiv, îl încuraja pe individ să muncească 

întâi și după aceea să ceară. Acum, acel individ care a muncit și care nu a fost răsplătit pe măsura 

efortului, va căuta portițe ale legii de care să se folosească pentru a obține toate avantajele pe care 

consideră că le merită. 

Dar până când Marte să intre pe zodia Balanță mai avem de parcurs aproape trei sferturi din 

zi, timp în care și Luna își va schimba semnul, adică va ieși din Scorpion și va intra în Săgetător. 

Momentul acesta al zilei de 22 octombrie anunță o schimbare pozitivă. Vom vedea că împlinirea ei 

se va realiza abia după ce Luna va fi pe Săgetător și Marte din Balanță. Când Luna se află pe final de 

Scorpion, iar Marte pe ultimul grad al zodiei Fecioară apar conflicte de idei, oamenii devin 

nerăbdători să împlinească ceva, să își adjudece o poziție sau așteaptă să li se confirme poziția pentru 

care au muncit până acum. Lucrul acesta nu vine de la sine și, în consecință, multe din cele pe care le 

parcurgem pe 22 octombrie vor fi încărcate de resentimente, de durere sau de frustrare. Cel mai bun 

lucru pe care am putea să facem pe 22 octombrie este să refuzăm această frustrare, să nu lansăm 

pretenții nerealiste și să nu așteptăm nimic de la nimeni. Orice așteptare, oricât de mică ar fi, nu se 

poate împlini, pentru că nu se poate construi acum o relație bună cu celălalt. În felul acesta, ar trebui 

să ne așteptăm ca 22 octombrie să ne aducă o tensiune cauzată de o prea mare receptivitate, neputința 

de a alege factorul care ar trebui să ne ducă la dezvoltare sau care să convingă auditoriul că demersul 

în care ne-am implicat a ajuns la final, nu pentru că acesta nu ar știi, ci pentru că noi, în calitate de 

creatori, am decis ca întregul demers să se termine acum. 

Pe zodia Balanță, Marte este un susținător al legii, dar ar putea să o facă nu doar purtând 

stindardul obiectivității, ci și al subiectivității. Asta înseamnă că obsesia adevărului, impulsivitatea 

echidistanței ar putea fi folosite ca o armă împotriva celor pe care nu dorim să-i iertăm. Sunt situații 

care se rezolvă nu făcând trimitere la legile oamenilor, ci la legile firii, ale spiritualității, nu încadrând 

faptele într-un normativ, ci iertându-le, adică aplicând un normativ subtil. Aspectul acesta negativ al 

lui Marte din Balanță nu va fi văzut chiar din prima zi, ci el va fi invocat atunci când situația o cere. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că în continuare Saturn de pe zodia Săgetător are o relație bună cu 

Axa Dragonului și cu Uranus. De aici înțelegem că reacțiile acestea dure ale lui Marte nu sunt 

programate, și tocmai pentru că nu sunt programate, iar patronul evenimentelor neprevăzute, Uranus, 

are acum un impact pozitiv asupra cadrului social, este puțin probabil ca schema aceasta negativă să 

producă urmări triste pe spațiul public. Ar putea să producă reacții negative în intimitate, acolo unde 

lucrurile chiar dacă intră într-un derapaj, tocmai pentru că este vorba de intimitate, se pot și rezolva 

fără a fi nevoie de intervenții din exterior, prin acceptare sau toleranță, adică educația și ușurința cu 

care oamenii au construit în nucleul familiei sau în cel al prieteniei raporturi afective profunde nu va 
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permite acestui element negativ dat de tranzitului Marte prin Balanța (legea folosită ca armă) să se 

exprime în modul acesta. Astfel, în această zonă, în special în această a treia decadă lunii octombrie, 

derapajele lui Marte din Balanță provoacă sunete stridente departe de privirile curioase ale opiniei 

publice. Unii vor considera că 

lucrul acesta nu este efectul unor 

forțe astrale obiective, ci 

rezultatul faptului că în ultimele 

șase săptămâni, dar în special pe 

finalul lunii septembrie, Marte a 

lucrat foarte mult la capitalul de 

imagine. Acum consideră că se 

află în etapa în care beneficiază de 

rezultatele a ceea ce a făcut 

anterior. Nu, deocamdată nu este 

vorba despre asta. 

Un alt element important 

pe care Marte din Balanță îl 

lansează este cel al discursului. 

Cu Luna pe zodia Săgetător și 

Marte prin Balanță ni se dezleagă 

limba, avem ce spune, trecem de 

la un argument la altul și avem și 

atitudinea adecvată pentru a capta 

atenția. Aparența socială va fi una 

foarte bună și, în consecință, 

avem și posibilitatea de a dezvolta 

cu celălalt o relație foarte frumoasă. Aceste elemente se vor menține o perioadă, chiar dacă Luna nu 

va sta în zodia Săgetător decât până în noaptea dintre 24 sute 25 octombrie. Urmarea a ceea ce facem 

acum la început de decadă, urmarea a ceea ce se dezgheață acum va fi un episod plăcut și se va 

menține mult timp. 

 
„Atunci când un bărbat sau o femeie dovedesc aptitudini deosebite pentru arte, ştiinţă sau 

sport, toată lumea îi priveşte cu admiraţie şi nimeni nu îşi pune întrebarea dacă respectivul este 
drept, bun, cinstit, generos. Nu, talentul este ceea ce toţi admiră şi încearcă să cultive. De aceea, 
Pământul este acum plin de oameni talentaţi, dotaţi, este formidabil, sunt o mulţime. Şi totuşi, de 
ce toate aceste însuşiri, aceste capacităţi, aceste talente nu pot salva lumea? Tocmai pentru că ele 
nu sunt suficiente. Este minunat să primeşti de la Providenţă darul de a fi poet, muzician, fizician, 
economist sau înotător etc., Să-l dezvolţi, dar mai important este să trăieşti în acord cu Legile 
divine, adică să lucrezi în fiecare zi pentru a deveni mai înţelept, mai cinstit, mai generos, mai 
stăpân pe tine. Lumea are nevoie mai mult de fiinţe capabile să manifeste calităţi morale, deci de 
artişti, oameni de ştiinţă, sportivi, etc. Deci, fiţi atenţi, nu vă lăsaţi şi voi atât de impresionaţi de 
persoanele dotate şi talentate, nu vă propuneţi niciodată ca ideal să ajungeţi ca ei. Idealul vostru 
trebuie să fie cel mai înalt ideal: de a vă apropia în fiecare zi de perfecţiune. Iar perfecţiunea 
înseamnă a deveni mai luminos, plin de căldură, dătător de viaţă, ca şi Soarele, pentru a trezi, a 
lumina, a stimula, şi a fertiliza toate făpturile.”[10] 

 

Prin trecerea Soarelui pe Scorpion multe lucruri se schimbă. În primul rând îl avem acum pe 

Marte pe zodia Balanță, semn că arma dreptății este mult mai accesibilă, avem mai mult curaj să o 

folosim și nu ne mai temem ca nu ar fi momentul potrivit pentru a lovi sau pentru a împărții. Pe zodia 

Scorpion, Soarele lansează oamenilor invitația la a se retrage pentru a-și linge rănile sau pentru a-și 

construi un plan de bătaie. Scorpionul nu este însă o zodie liniștită. Retragerile acestui semn vizează 

întotdeauna schimbarea strategiei de lucru, adoptarea unor noi măsuri, modificarea legăturilor dintre 

oameni, acordarea atenției unor detalii care scapă adversarilor. 
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Un element absolut important care vine din trecerea Soarelui pe zodia Scorpion ne avertizează 

că începând din 23 octombrie, timp de o lună de zile, atitudinea față de colaboratori se va schimba. 

Vom deveni mult mai conștienți de ce poate să facă cel din preajmă și, ca urmare a acestei 

conștientizării, vom considera că a sosit momentul să îi tratăm pe ceilalți în funcție de aceste calități, 

de istoricul pe care-l avem. Aceasta atitudine nu face cinste unui om corect și rafinat, nu este un 

element bun și nici nu ne poate duce la consolidarea corectă a relațiilor pe care le avem în momentul 

acesta, ci ar putea să ne facă, cel mult, mai eficienți în asociere, mai puternici în a ne duce la 

îndeplinire planurile, mai duri dacă trebuie neapărat în următoarele săptămâni să învingem un 

adversar. Ipostazele acestea nu pot fi însă generalizate, tocmai pentru că sunt elemente particulare 

care nuanțează o întâmplare, o situație, nu comportamentul unui om. Vom observa lucrul acesta chiar 

din prima zi de tranzit al Soarelui prin zodia Scorpion și, cu precădere, în cazul oamenilor profunzi. 

Cei care nu au obiceiul să fie ascunși, să se folosească de ceilalți, nu au obiceiul să îi trateze pe ceilalți 

în funcție de rolul atribuit, vor avea o zi de 23 octombrie încărcată de ghinioane și de oboseală. Vor 

resimți tare această presiune astrală ca și cum sunt puși să facă ceea ce nu le-a făcut plăcere niciodată, 

ceea ce îi indispune sau îi consumă foarte mult. Acest lucru s-ar putea concretiza printr-o dispută, 

printr-o reacție impulsivă, una care să delimiteze clar zonele psihice în care vom activa de-acum 

încolo. 

Apoi, trecerea Soarelui pe zodia Scorpion este în mod indubitabil și un semn de putere. Dacă 

vom fi atenți la aceste atitudini, dacă nu vom sări imediat în tabăra trădătorilor sau în tabăra 

conspiratorilor, atunci toate lucrurile frumoase se vor așeza într-o ordine pe care o vom vedea mult 

mai clar decât am văzut-o în ultima lună sau decât am văzut-o în perioada în care Soarele trecea prin 

zodia Fecioară, semn renumit în tot zodiacul pentru ordinea și disciplina pe care le iubește atât de 

mult. Spre deosebire de Fecioară, ordinea si disciplina care ne vine din zodia Scorpion au un alt scop, 

nu acela de a prezenta o creație perfectă, ci de a construi un zid impenetrabil dincolo de care să rămână 

și despre care cei din afară să nu știe nimic. Aceasta atitudine arată în mare parte un război cu sine, 

cel care va fi observat în prima jumătate a tranzitului Soarelui prin zodia Scorpion, când se va 

consuma și conjuncția cu Jupiter. Astfel, în 23 octombrie, și datorită acestei trăsături care vine din 

tranzitul Soarelui prin Scorpion, dar și pentru că, în a doua parte a zilei, Venus împlinește un careu 

cu Junon, semn de durere, refuz sau tristețe, ne facem planuri de detașare sau planuri care să se soldeze 

cu o delimitare clară a spațiului de lucru personal față de spațiul de lucru colectiv, dar și separarea 

acestora de zona de regenerare, cea intima pe care o putem contura perfect numai folosind atenția ce 

ne vine acum din Scorpion. 

În consecință, pe 23 octombrie avem o explicație clară de ce ne izolăm, de ce avem nevoie de 

mai multă odihnă, de ce trebuie să schimbăm tratamentul ori să renunțăm la persoanele toxice din jur, 

ne este clar de ce trebuie să ținem o dietă, să consumăm mai multă apă sau să ne schimbăm obiceiul 

zilnice. Toate acestea folosesc energia personală la fel cum vor folosi din energia personală și 

schimbările profesionale, reamenajarea biroului, înlocuirea asociaților, modificarea cercului de 

prieteni, schimbarea atitudinii față de programul de lucru, remunerație sau sarcini profesionale. 

Separând aceste două elemente, personală și socială, de zona de regenerare, în care fiecare individ își 

va inventaria greșelile proprii și își va construi o metodă de apărare împotriva celor care vor să le afle, 

reprezintă prioritatea numărul unu asupra căreia ne vom îndrepta atenția cel puțin până la finalul 

acestei luni. 

 
„In micul oraş tibetan Tingri, Tom şi cu mine am închiriat iaci şi conducători de iaci pentru 

călătoria noastră pe Everest. Chomolungma sau „Zeiţa mamă a universului" (cum le este cunoscut 
tibetanilor cel mai înalt munte din lume), se află la un drum de câteva zile cu iacii prin platoul 
pietros şi arid al Tibetului. La sud de noi se ridicau vârfurile albe de zăpadă ale Himalayei, 
întinzându-se sus spre cerul senin şi de un albastru intens. Aidoma unui zid înalt, aceşti munţi care 
mărginesc platoul îl adăpostesc de norii încărcaţi cu umezeală ai monsoon-urilor indiene, formând 
astfel cel mai mare deşert al lumii. Nu vezi copaci, nu vezi nici tufişuri. Unica vegetaţie este scundă, 
smocuri aspre de iarbă presărate pe-alocuri care luptă pentru supravieţuire pe terenul stâncos. 
Singurul animal ce pare să reziste este iacul şi numai capacitatea iacilor de a înfrunta aceste zone 
izolate, la mare altitudine, le permite oamenilor să supravieţuiască în aceste locuri. 
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Pentru tibetani, iacii sunt transport, îmbrăcăminte, hrană, combustibil şi, într-adevăr, viaţa 
însăşi. Din lâna lor se împletesc veşmintele şi corturile, pentru a-i feri de frigul cumplit. Din pielea 
lor se fac cojoace, cizme şi lenjerie de pat. Carnea lor, combinată cu orz mărunţit (făină de orz) şi 
prăjit, numit tsampa, furnizează materia primă principală pentru hrana tibetană. Laptele de iac 
este transformat într-un unt cu gust rânced care, amestecat cu ceai şi sare, alcătuieşte o băutură 
nutritivă, de climat rece. Niciun produs al iacului nu este risipit. Se foloseşte până şi balega. Pe 
platourile lipsite de copaci nu există lemn de ars pentru a se încălzi sau a găti — iar ambele sunt 
esenţiale la aceste altitudini friguroase. Tibetanii au găsit o soluţie inventivă. Adună balega iacului, 
o amestecă până ce formează nişte cocoloaşe apoase, le aruncă pe pereţii caselor lor din piatră şi 
le lasă să se usuce. Aceste discuri din bălegar sunt apoi stivuite pe acoperiturile plate ale caselor, 
aşteptând să fie folosite drept combustibil pentru a încălzi casele şi a găti mâncarea. 

Tom şi cu mine am avut parte de ospitalitatea unui păstor de iaci într-o seară pe platou: 
am stat în cortul său din lână de iac, am băut ceai din unt de iac şi ne-am înecat în fumul unui foc 
din balegă de iac. În ciuda fumului, ne ghemuiam cât mai aproape de el pentru a ne încălzi. Era 
mai bine decât complet fără foc şi, în timp ce şedeam aşa, am simţit o mare admiraţie faţă de acest 
popor. „Ce oameni descurcăreţi şi inventivi, m-am gândit. Când viaţa nu le dă nimic altceva decât 
rahat, pot să-l transforme până şi pe ăsta în ceva folositor!"”[4] 

 

Schema astrală aferentă zilei de 24 octombrie este complicată. În primul rând, pe lângă 

unghiurile majore pe care le putem consulta din efemeride, pe lângă cele pe care le împlinește Luna, 

cea care trece acum pe ultimul segment al zodiei Săgetător, dar și cele care sunt împlinite de Neptun 

și respectiv Mercur, primesc susținere dintr-un unghi minor, în conjuncție care se realizează între 

Neptun și Venus. Relația aceasta subtilă care se realizează între Neptun și Venus ne îndeamnă să fim 

conștienți de sentimentele pe care le avem. Cu alte cuvinte, indiferent ce spunem celorlalți, indiferent 

care sunt argumentele la care apelăm acum, indiferent care sunt situațiile pe care le parcurgem, în 

spatele acestora există o altă motivație, o altă atitudine decât pare la prima vedere, iar aceasta este cea 

de care trebuie să ținem cont pentru că acolo este plasat centrul de greutate. Prin manipularea acestei 

atitudini putem obține un mare succes. 

Ecuația astrală a zilei de 24 octombrie ne îndeamnă să căutăm siguranța de sine, dar cu greu 

o putem obține pentru că în permanență vom invoca durerea pe care o provoacă presiunea socială. 

Această presiune socială lucrează împotriva individului mediocru și pentru promovarea individului 

profund. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că, dintr-odată, activitatea astrală s-a topit și unghiurile 

activează altfel, ci apare o extensie, adică sunt integrate mai multe domenii de activitate în aceleași 

trăsături, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Selecția aceasta, favorabilă pentru oameni profunzi și 

nefavorabilă pentru ființele mediocre, se bazează pe ceea ce am mai invocat în această decadă și care 

este legat de capitalul de imagine asupra căruia Marte a lucrat cu câteva săptămâni în urmă. Acum, 

când Neptun se află într-o relație bună cu Junon, Venus într-o relație proastă cu Junon, Neptun și 

Venus într-o relație creativă, progresistă, iar Luna reușește să medieze tendința Nodurilor, descoperim 

că progresul este un efort continuu, nu este o ipostază de o clipă nu este expresia unei încordări de 

moment. Dacă acum beneficiem de o protecție astrală se întâmplă pentru că am lucrat pentru lucrul 

acesta și l-am cerut în mod implicit. Capitalul de imagine pe care l-am cerut anterior și pentru care 

am lucrat se referă acum la un anturaj select, la oameni educați pe care i-am dorit în preajma, la 

produse de calitate de care să ne folosim, la a trăi într-un mediu lipsit de idei toxice sau de vampiri 

energetici. 

Devenirea socială pentru oamenii aceștia profunzi pare acum un lucru foarte ușor de obținut. 

Omul mediocru se va uita cu invidie în zona în care cel profund se bucură de acceptare, de toleranță 

sau de un trai frumos și liniștit. Invidia aceasta este, o altă greutate, un alt obstacol care va accentua 

această condiție mizeră în care se află. 

Nu trebuie să neglijăm însă că plasarea Soarelui pe zodia Scorpion, foarte aproape de Jupiter, 

poate impune o modificare și asupra opiniei, nu pentru că ar exista o încurajare către schimbare, ci 

această schimbare va fi văzut așa pentru că anumite opinii sunt retrase, nu mai facem gesturi foarte 

evidente cum procedam până mai ieri, nu dorim să convingem pe nimeni de absolut nimic. Ceea ce 

simțim devine vizibil pentru că este intens, foarte mult sau pentru că poate fi citit, nu pentru că este 

afișat în mod demonstrativ. 
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În rest, ziua de 24 octombrie ne atrage atenția asupra purității sufletești, asupra faptului că un 

gând necurat ne afectează rezervele, starea emoțională și dacă în momentul acesta ne lăsăm cuprinși 

de stări emoționale încordate, dacă oricum nu suntem puternici pentru că am preferat binele, ne 

alegem deja traseul pe care ne vom deplasa timp de patru săptămâni, cât durează tranzitul Soarelui 

prin zodia Scorpion. Inconjuncția care se evidențiază acum între Venus și Neptun, cele două planete 

care lucrează pentru a înțelege mesajul iubirii și al sacrificiului, ne vorbește despre o schimbare în 

bine, dar în mod lent. Asta înseamnă că nu trebuie să ne grăbim să tragem concluzii, să refuzăm un 

tip de colaborare doar pentru că ambiția de acum nu ne ajută să ne atingem foarte repede scopurile. 

Există un alt timp care impune ordine și disciplină decât s-a întâmplat în ultima perioadă. Schimbarea 

se referă și la acest sector, tocmai de aceea ar fi indicat să luăm în serios adoptarea unei noi metode 

de lucru și chiar înțelegerea timpilor aferenți fiecărei etape. Astfel vom putea descoperi că răbdarea 

nu este chiar un capriciu, ci o condiție a succesului. 

 
„MAICA DOMNULUI ŞI PĂIANJENUL 
Maica Domnului ştia să ţeasă aşa de minunat, încât i se dusese vestea până departe. Aşa de 

fin ştia să ţeasă încât pânza ţesuta de ea era ca străvezie. Toate femeile veneau la ea sa le înveţe 
cum sa ţeasă şi Maica Domnului, bună la inimă, le învăţa cu drag. Iată însă că auzi despre această 
minunată măiestrie a Maicii Domnului şi Păianjenul, care se lăuda că nimeni nu-l poate întrece în 
măiestria ţesutului. 

Veni, aşadar, Păianjenul călcând ţanţoş şi uitându-sc chiondorâş la lucrul mâinilor Maicei 
Domnului, ii zise: 

— Am auzit că te lauzi că nimeni în lume nu poate să ţcasă mai bine, mai frumos şi mai subţire 
ca tine. Dacă-i aşa, hai la întrecere cu mine, să-ţi vedem în ce-ţi stă lauda! 

Maica Domnului când auzi vorbele deşănţate ale păianjenului, se supără tare şi încruntând 
din sprincene. Îi zise: 

— Nu m-am lăudat şi niciodată vorbe deşarte n-au ieşit din gura mea. Dar nici înfruntare n-
am primit de la nimeni. Ar trebui să te pedepsesc pentru vorbele tale îngâmfate, dar te iert. Şi ca 
să vezi că eu preţuiesc toate vietăţile, oricât de mici şi neînsemnate ar li ele, bine, hai să ne întrecem. 

Şi se luară şi lucrară, zi de vară până sară şi când gătară, ţesătura Păianjenului era aşa de 
subţire, că îţi era frică să pui mâna pe ca. Şi ceea ce a lucrat Maica Domnului era nespus de frumos 
şi de subţire şi faţă de toţi a recunoscut că Păianjenul o întrecusc şi era gata să-l laude, când 
Păianjenul râse şi batjocorind-o, ii întoarse spatele. 

Atunci Maica Domnului il blestemă, ca să fie de scârbă la toată lumea şi femeile să-i strice 
ţesutul oriunde i-l vor găsi. Iar celui ce ucide un păianjen, să i se ierte 7 păcate. 

Şi de atunci păianjenul e privit cu scârbă şi toată lumea îi strică păienjenişul.” [6] 
 

Prin trecerea Lunii pe zodia Capricorn lucruri ar trebui să ne fie puțin mai clare. Această 

calitate care ne vine din noul tranzit ei se referă la delimitarea la care am făcut trimitere în analizele 

celorlalte zile aferente acestei decade. Careul Lună-Marte arată că nu am scăpat încă de procese de 

conștiință, însă avem acum posibilitatea să le privim pe acestea cu mai multă atenție și să selectăm 

care sunt importante, care merită atenție de acum încolo și care trebuie ignorate complet. Unii, 

mediocrii, cu noua poziție a lui Marte pe zodia Balanță ar putea înclina spre a le ignora pe toate cele 

care sunt dificile pentru că nici Luna de pe zodia Capricorn nu aduce o prea mare mobilitate. Suntem 

influențați de deciziile celorlalți, ne lăsăm în voia opiniilor lor și credem că prin aportul lor, ieșim 

dintr-o zonă neutră, care nu ne avantajează deloc și intrăm într-o zonă care ne avantajează prin munca 

altuia. Este de la sine înțeles că, dacă vorbim despre un avantaj, acesta este rezervat doar zilei de 25 

octombrie. 

Apoi, oamenii profunzi doresc să-și facă acum un inventar al greșelilor proprii. Nu este prima 

data, am mai făcut lucrul acesta, dar acum, prin careul Lună-Marte, le vor selecta pe cele care a fost 

făcute din ignoranță de cele care au fost făcute intenționat. Desigur, dacă ar avea persoane în preajma 

care să acorde atenția cuvenită acestui proces atunci acestea ar ieși din zonă intimă și și-a povestit 

toată viața ori câteva lucruri pe care nu le-a mai spus la nimeni. Este o greșeală să procedeze așa 

tocmai pentru că Soarele din Scorpion nu încurajează sinceritatea destăinuirii. Vom fi însă încurajați 

să facem lucrul acesta pentru că Soarele se află într-o conjuncție strânsă cu Jupiter și, pe 26 octombrie 
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va împlini faza de maximum al acestui aspect, ceea ce ne plasează într-un crescendo căruia cu greu îi 

putem face față. Dorința aceasta de a povesti, de a împărtăși celorlalți lucruri care apasă îl tensionează 

doar pe cel mediocru tocmai pentru că nu are alte mijloace de a soluționa o tensiune, nu știe cum să 

procedeze pentru a se liniști. Un om profund se va folosi de puterea gândului, dar și de cea a voinței 

pentru a se liniști.  

Apoi o altă componentă a zilei de 25 octombrie se referă și la perspectiva lucrurilor. Avem 

ocazia acum, prin ceea ce analizăm, să vedem cât de departe putem ajunge. Luna din Capricorn ne 

reamintește despre patrimoniu, despre nevoile pe care le-am conturat la începutul acestei luni și avem 

ocazia să vedem dacă 

drumul pe care am intrat 

este ocolitor sau nu, dacă 

avem de făcut 

compromisuri, dacă ne-

am pierdut timpul lucrând 

pentru ceea ce nu este 

folositor ori pentru o 

iluzie, dacă, pe mai târziu, 

complicațiile profesionale 

s-ar putea rezolva cu mai 

puțin efort. 

Degajarea zodiei 

Fecioară reduce cumva 

grija că viitorul este 

nesigur și, de asemenea, 

reduce și impulsul pe care 

îl resimte un om îngrijorat 

de a suplimenta efortul, de 

acumula mai mult. În plan 

medical lucrul acesta 

lucrează bine asupra 

regimului hidric, asupra 

retenției de apă, asupra 

mecanismului de trezire 

după un somn mai lung de 

două ore, rezolvă 

problemele de tranzit sau aduce un confort psihic. Deși îngrijorarea de acum seamănă cumva cu 

situația în care ne-am aflat la începutul acestei luni, este doar o asemănare de suprafață. Avem acum 

alte motive pentru care ne preocupăm de ziua de mâine, nu suntem atât de îngroziți, ci doar vrem să 

știm dacă efortul depus este bun sau rău. Altădată, am fost îngroziți că dacă nu suplimentam efortul 

nu ajungem unde ne dorim. Această diferență ne va permite să vedem mult mai clar probleme 

profesionale, să vedem de unde vin, cât de periculoase sunt, poate chiar cât vor dura. Valorile timpului 

devin acum importante și pentru că Luna a intrat în zodia Capricorn, semn că omul are acum un mod 

aparte de a valorifica timpul sau de a se raporta la energia cosmosului. 

Apoi, dacă lucrurile acestea pe care le inventariem nu sunt numeroase și nici complicate, 

impulsul zilei de 25 octombrie ne îndeamnă și către studiu. Dintre acestea, presiunea care vine din 

careul Lună-Marte se transformă în ambiția de a face multe într-un timp scurt, de a demonstra ceva. 

Desigur, dacă efortul acesta este susținut de corp atunci nu putem vorbi despre afectarea sănătății și 

nici a stării de confort. Echilibrul de acum este, însă, foarte fragil. 

 
„EDUCAŢIA PRIN CALCULATOR 
Din studiile întreprinse, Valdemar Setzer ajunge la concluzia că utilizarea calculatorului din 

perioada gimnaziului, atunci când copilul trebuie să-şi dezvolte modul de a gândi, de a percepe şi 
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a-şi reprezenta realitatea, conduce la o deformare a gândirii acestuia sau la deprinderea unei 
gândiri maşinale. 

„Din punct de vedere educaţional, este foarte important de evidenţiat că, în fapt, 
calculatoarele forţează utilizarea unor gânduri şi raţionamente formale de un tip special: cele care 
pot fi introduse în maşină sub formă de comenzi şi instrucţiuni; eu le numesc «gânduri maşinale»; 
gândirea utilizatorului este redusă la ceea ce poate fi interpretat de maşină. 

Educaţia ar trebui să aibă ca unul din cele mai înalte obiective ale sale dezvoltarea înceată a 
capacităţii de gândire logică şi obiectivă, astfel încât să devină liberă şi creativă la vârsta adultă. 
Aceasta nu se poate întâmpla dacă gândirea este încadrată prea devreme în forme rigide şi 
moarte, precum cele cerute de orice maşină, şi mult mai mult de computere, care lucrează la un 
nivel mental strict formal. 

Datorită tipurilor de gândire şi limbaj formal impuse de utilizarea calculatoarelor şi 
datorită autocontrolului enorm pe care îl cer, şi bazat pe experienţa mea personală cu elevii de 
liceu, am ajuns la concluzia că vârsta ideală a tinerilor pentru a începe să utilizeze un calculator 
este 16 ani, preferabil 17."”[12] 

 

Conjuncția Soarelui cu Jupiter este un moment de mare reverberație. Dacă până acum am tot 

observat, analizat sau căutat probleme pe care să le soluționăm foarte repede în ideea că, procedând 

în felul acesta, ne îmbunătățim condiția de trai, conjuncția Soarelui cu Jupiter reprezintă o etapă clară, 

evidentă a împlinirii acestor etape. În acest moment avem senzația că am progresat, chiar dacă nu am 

ajuns încă acolo unde ne-am propus. Vorbim, în felul acesta, despre decizii care au fost adoptate 

foarte bine și confirmarea aceasta sporește încrederea că suntem capabili să ne coordonăm singuri 

viața. Apoi, acest unghi are și o componentă estetică pe care o deținem și despre care aflăm acum că 

am salvat-o de la un moment de dezintegrare. Avem bun-simț, avem bun gust, avem o gândire 

sănătoasă și, în plus, avem și o voință foarte puternică de care ne-am folosit pentru a le proteja pe 

acestea. Înțelegem, astfel, că toate aceste calități care vin din conjuncția lui Jupiter cu Soarele devin 

evidente pentru că există în continuare o presiune teribilă din partea lui Uranus. Uranus nu pune acum 

o presiune pentru a distruge, nu impune dezordine pentru a dezintegra, ci doar pentru a trezi la realitate 

sau pentru a-i determina pe membrii ei să fie mult mai conștienți de pericolele la care se expun. Dacă 

nu sunt conștienți de aceste pericole, nu înseamnă că traseul acesta existențial dispare, ci drumul 

devine ocolitor și pentru că nu merge direct la țintă va fi nevoie de multă energie, de mult timp, de 

implicarea în evenimente riscante, când, sub impulsul acelor momente, am putea să uităm de calitățile 

pe care le inventariem acum. Conjuncția lui Jupiter cu Soarele pe primele grade din Scorpion ne 

vorbește despre această putere de protecție sau de renaștere, despre acest impuls de a face, ca prin 

minune, ca totul să fie ușor, fluid, versatil. În consecință, gândul acesta care ignoră primește aceeași 

putere din partea contextului astral precum primește gândul de creație. Dacă începând cu 26 

octombrie lucrurile devin din ce în ce mai grele se întâmplă pentru că am pus putere într-un gând rău. 

26 octombrie conține însă și alte unghiuri în afara celebrei conjuncții între Soare și Jupiter. 

Luna, aflat acum în plin tranzit prin zodia Capricorn, va trebui să treacă prin conjuncția cu Pluton. 

Până când se împlinește acest unghi, în mijlocul zilei, ea va trebui să treacă prin două sextile, unul cu 

Mercur din Scorpion, iar celălalt cu Neptun din Pești, devenind planetă focar într-un triunghi minor, 

dar și printr-un careu cu Venus. Apoi, pentru că Junon se află și ea în Capricorn va avea de împlinit 

în noaptea de 25 spre 26 octombrie și o conjuncție cu Luna. Vorbim, astfel, referindu-ne strict la 

aceste episoade astrale dominate de Lună, de o slăbiciune privită ca un fundal. Pentru unii slăbiciunea 

devine o acuzație, o etichetă, o greutate legate de gât, în timp ce pentru alții aceasta devine o motivație 

pentru a merge mai departe. Nu se poate anticipa din această prezentare generală care va fi mai 

importantă decât cealaltă. Doar individul, cu destinul său, doar ipostaza natală peste care se suprapun 

aceste tranzit ar putea să ne vorbească despre gradul de profunzime al omului, despre alte experiențe 

ale vieții din care să fi învățat ceva. 

Totuși, grija aceasta este reală și ea ne va duce, indiferent de nivelul de percepție sau de 

profunzimea pe care o avem, către compromisuri ciudate. Este adevărat, în ambele cazuri 

compromisurile acestea nu prea se vad sau nu vor fi generatoare de probleme și mai mari. Oamenii 

mediocrii își fac singuri probleme pentru că au acum o putere foarte mare și arată clar că nu știu să o 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  546  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

folosească. Dar, aceasta nu va fi o problemă prea mare, cu toții învățăm până și din greșeli, nu doar 

din situații educative. 

Dacă în zona aceasta individuală lucrurile nu sunt clare, pe zona publică conjuncția Soare-

Jupiter anunță consolidarea unor centre de putere care au crescut prin punctul acesta, care au arătat 

opiniei publice că se află pe o pantă ascendentă și că în momentul în care vor ajunge la ținta propusă 

își vor exercita puterea de influență pentru a impune o nouă ordine. Fiind vorba despre o conjuncție 

pe zodia Scorpion ne putem gândi că la momentul respectiv, ajunși în vârful piramidei, cei care s-au 

ridicat vor face abuz de putere. Termenul acesta de “abuz” este folosit cu mare ușurință acum doar 

pentru că este vorba de Scorpion. Există un mod de a determina grupul să ajung acolo tocmai pentru 

că pe zodia Berbec avem în continuare planeta Uranus în mers retrograd care agită spiritele. În plus, 

această conjuncție a Soarelui cu Jupiter este mult mai tânără decât sunt trigoanele lui Uranus cu Saturn 

și, respectiv, Luna neagră. Gândul acesta de putere are ascunsă și o sămânță de scandal, iar prin 

Scorpion sămânță de scandal conține și impulsul către abuz sau către a compromite un posibil 

adversar, către a-i submina autoritatea, către a-l elimina. Pentru că vorbim de Jupiter, deci de o forță 

expansivă, putem stabili că, indiferent de condițiile individuale sau sociale, vom avea parte de o 

competiție. Cu alte cuvinte, s-a programat din timp ca, după atingerea unei intensități a creșterii și 

puterii, să apară o competiție și câștigătorul să fie declarat învingător doar în urma acestei confruntări, 

nu înainte (ca în cazul abuzurilor), nu pe baza renunțării celuilalt. De aici putem trage concluzia că 

perioada aceasta, din punct de vedere social, nu poate fi una liniștită doar pentru că Jupiter, 

protagonistul principal, este o planetă benefică. 

 
“Dacă Sf. Gheorghe reprezenta convenţional deschiderea pământului şi sosirea primăverii, 

Sf. Dumitru este asociat cu moartea naturii, cu sosirea iernii şi a frigului. Ca şi omologul său, este 
patronul păstorilor şi garantul soroacelor. 

Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvoditorul de mir şi făcătorul de minuni. Sfântul marele 
mucenic Dimitrie s-a născut în cetatea Solun (Tesalonic), din părinţi de bun neam şi drept-
credincioşi. Tatăl lui era voievod în cetatea Solonului, crezând în taină în Domnul nostru Iisus 
Hristos şi slujind lui. Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar mai ales din 
danii lui Dumnezeu ce începuse a lucra într-însul... Fiind întemniţat pentru mărturisirea lui 
Hristos, la douăzeci şi şase ale lunii octombrie au intrat ostaşii în temniţă şi, aflând pe sfântul 
Dimitrie stând la rugăciune, l-au împuns pre el cu suliţele, şi întâia suliţă cu care l-au împuns a 
fost în coasta dreaptă, în locul în care au împuns si pe Hristos pe cruce... (Vieţile sfinţilor. II, pp. 
690. 693. 701).”[15] 

 

Pe aceeași idee a separării oamenilor în persoane profunde și persoane mediocre se bazează 

și vibrația zilei de 27 octombrie, cea care aduce trecerea Lunii din Capricorn în Vărsător. Pe ultimul 

segment al zodiei Capricorn ea va împlinim un careu cu Uranus și acum ne va fi puțin mai clar cam 

la ce se refera aceste frământări sociale indicate în analiza astrală a zilei de 26 octombrie, adică la ce 

se referă impulsul acesta de a face un abuz sau de a impune o altă ordine. Apoi, Luna mai trebuie să 

treacă și prin sextilul cu Chiron și în ceea ce privesc dorințele personale ne putem aștepta că 

rememorarea, inventivitatea, adică soluțiile acestea care se adresează confortului personal să fie mult 

mai ușor de pus în practică. Pentru că sextilul perfect se va împlini în dimineața zilei de 27, putem 

anticipa că startul acestui moment va fi unul bun, rememorarea ar putea părea dureroasă, dar în cazul 

persoanelor mediocre care, odată ce își amintesc de un conflict, nu-l mai pot uita până când tensiunea 

nu produce evenimente, binele acesta se va lăsa așteptat. 

În rest, ecuația astrală a zilei de 27 octombrie este puternică, aducătoare de noroc, edificatoare, 

pentru că se încadrează în aceeași perioadă în care oamenii devin conștienți de puterile lor și de 

pericolul la care se expun trăind într-un anumit mediu. Este adevărat, Momentul acesta aduce un mai 

mare interes față de soluțiile personale și, în consecință, o mai mare diversitate de activități care sunt 

făcute departe de opinia publică, fără aportul comunității sau în absența grupului de apartenență. Cu 

alte cuvinte, dintr-odată ni se va face dor de călătorie, să ne vizitam prietenii situați la mare depărtare, 

să deschidem un tratat de psihologie și să ne documentăm despre stările vicioase, să devenim experți 

în gelozie, invidie, abuzuri emoționale doar pentru a evita aceste atitudini, adică să ne documentăm 
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și să punem în aceste impulsuri personale puterea pe care până acum am folosit-o doar când un 

eveniment social ne-a constrâns în mod direct. 

Dar nu ne putem conduce viața numai după lucrurile acestea, adică nu putem trăi izolați de 

grupul de apartenența și să credem că rezolvările sociale vin de la sine doar pentru că ne simțim bine, 

suntem bucuroși, încântați de ceea ce trăim acum. Realitatea socială rămâne în continuare o problemă 

vie și va trebui să dăm dovadă de o mare inventivitate pentru a găsi echilibrul între viața personală și 

ceea ce se întâmplă pe zona socială. Faptul că magnetismul astral înclină către a ne preocupa mai 

mult de viața intima, nu înseamnă că este și corect să ignorăm latura cealaltă. La fel, în zilele 

anterioare nu a fost corect să ne preocupăm prea mult de dimensiune socială pentru că am fi dirijat 

elemente de comportament la care apelăm în momentul acesta pentru a ne detensiona, pentru a ne 

bucura de viață. Dacă acum păstrăm echilibru între zona personală și cea publică reușim să găsim 

explicații și la probleme care s-au consumat în mod concret pe finalul lunii iunie, spre care se 

îndreaptă sinteza pentru acțiune, dar și răspunsul la frământări care ne-au dominat spectrul 

percepțiilor în mijlocul lunii martie, spre care se îndreaptă sintezele pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere. 

O persona care nu poate găsi echilibrul este acum o ființă rudimentară, este un individ care 

poate greșit foarte ușor indiferent care sunt alegerile pentru că nu știe să se oprească, lăcomia i-a intrat 

prea multe în oase, nu știe să-și gestioneze nici timpul și nici conflictele, fie ele interioare sau 

exterioare. S-ar putea ca situația aceasta să ni se pară foarte grea, să fim puțin dezorientați constatând 

de la noi înșine că nu putem găsi atât de ușor echilibrul nici măcar în momentele când lucrurile ar 

trebui să fie mai simple. Nu trebuie să ne pierdem încrederea în sine pentru că lucrurile doar par 

simple, ele nu sunt deloc simple, întrucât contextul general rămâne acela pe care l-am tot invocat de-

a lungul acestei decade. A lucra cu sine este la fel de greu ca a lucra cu altcineva. A trece de la voință 

la acțiune presupune a folosi aceleași instrumente, fie că ele vin din structura personală sau vin din 

structurile celorlalți. Având în vedere că tensiunea creată de relația Uranus-Jupiter afectează sistemul 

energetic personal prin conjuncția lui Jupiter cu Soarele, indiferent unde ne îndreptăm atenția există 

un zdruncin, indiferent ce vrem să facem și cum anume, trebuie să trecem prin această poartă îngustă 

a încrederii în lucrurile bune, a seriozității lucrului făcut, a iubirii față de cunoaștere. 

 
„Abilităţile mentale care rămân nefolosite de-a lungul vizionării îşi vor pierde, în timp, 

potenţialitatea. 
ACTIVITATEA CORTICALĂ PE PARCURSUL VIZIONĂRII TV 
După numai 2 minute de vizionare, indiferent de conţinutul programului de televiziune 

urmărit, traseele electroencefalografice capătă o configuraţie nouă - similară celor din timpul 
hipnozei sau a visului. 

• Undele cerebrale îşi reduc frecvenţa, trecând din starea beta (max 30 Hz), specifică stării 
de activism mental, în starea predominant alfa (max. 13 Hz) şi teta (max. 8 Hz). 

• Emisfera cerebrală dreaptă este stimulată maladiv, limitându-şi activitatea la o receptare 
intensivă, dar pasivă a imaginilor (Buzzell, 1998). 

• Emisfera stângă, sediul centrilor vorbirii, scrisului şi gândirii critice îşi diminuează extrem 
de mult activitatea, scăzând şi gradul de conştientizare (Healy, 1990). 

• Corpul calos - puntea de legătură dintre cele 2 emisfere - îşi întrerupe parţial activitatea de 
asigurare a comunicării interemisferice (Scheidler, 1994). 

• Cortexul prefrontal — sediul centrilor executivi ai creierului, a tuturor proceselor mentale 
superioare se află într-o stare maladivă pe toată perioada vizionării (Buzzell, 1998). 

CA URMARE: 
• vizionarea TV se situează la nivelul conştient al somnambulismului  vezi fig. 1; deprinde 

creierul cu starea de pasivitate mentală (Large, 1997). 
• se diminuează imaginaţia creativă. Apare o deschidere patologică spre evaziunile în 

imaginar, pentru substanţele sau comportamentele ce le favorizează, pentru refugiul în lumea 
reveriei. 

• 3-4 ore petrecute zilnic privind la televizor determină, arată J. Healy, o subdezvoltare a 
emisferei stângi - vezi fig 2 - ceea ce afecteză: 

• gândirea logică şi analitică exprimare corectă, gramaticală; 
• exprimarea cursivă a ideilor; 
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• scrierea; 
• cititul; 
• raţionamentul matematic şi ştiinţific; 
• apetenţa pentru lectură şi învăţare; 
• randamentul şcolar. 
• Prin slăbirea comunicării intercorticale realizate prin puntea corpul calos, vizionarea TV 

scade nivelul de inteligenţă şi performanţele intelectuale. 
• Iată care sunt problemele pe care le întâmpină persoanele cu vătămări ale ariilor 

prefrontale - vezi fig. 3 - probleme întâlnite tot mai des astăzi, la victimele vizionării excesive sau 
ale culturii TV: 

• Incapacitatea de concentrare a atenţiei, tendinţa de a fi legat de stimul, de a fi foarte uşor 
distras de oricare stimul exterior; 

• Incapacitatea de a-şi controla comportamentul. Orice impuls interior se manifestă rapid în 
comportament, fără ca persoana să fie capabilă să inhibe manifestarea acelui act; 

• Atunci  când  muncesc  în vederea  atingerii  unui  scop viitor întâmpină dificultatea de a 
amâna răsplata; 

• Lipsa organizării, a programării comportamentului şi a planificării: în planul vieţii 
cotidiene, se manifestă prin neglijenţă şi delăsare; 

• Vorbeşte şi acţionează înainte să gândească; 
• Probleme în exprimare, în organizarea ideilor şi în conceptualizare, sărăcie verbală, 

dificultăţi în evocarea cuvintelor şi stere-otipii verbale; 
• Incapacitatea de a se motiva în realizarea unei activităţi, de a-şi susţine motivaţia până la 

definitivarea acesteia, de a-şi adapta rapid motivaţia în funcţie de împrejurări şi cerinţe; 
• Probleme în controlul răspunsului emoţional. Ori se emoţionează foarte uşor, ori rămân 

impasibili. Mânia, depresia şi exaltarea pot alterna cu uşurinţă sau, dimpotrivă, se poate produce 
un blocaj emoţional; 

• Alterarea flexibilităţii mentale, a judecăţii, a discernământului şi a prevederii, pierderea 
iniţiativei, slăbirea creativităţii şi a curiozităţii, şi afectarea capacităţii decizionale. 

• Aceste   persoane   sunt   incapabile   să-şi   controleze   pulsiunile instinctive. Apare o 
exacerbare a comportamentului instinctiv -agresivitatea, erotismul şi bulimia. (Nova şi Ardilla, 
1987). Studiile demonstrează că: acei copii care se uită cel mai mult la televizor au cele mai slabe 
rezultate şcolare, cele mai reduse performanţe intelectuale.”[12] 

 

Conjuncturile zilei de 28 octombrie ar putea să ne aducă o mare tristețe ori să ne confirme 

dacă aceasta ne-a curtat și în zilele anterioare din diverse motive personale, nu cele indicate de 

contextul general. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Soarele și Luna se află acum într-un careu, deci 

se împlinește Primul Pătrar, apoi și Venus cu Pluton se vor afla într-un careu și se va pune problema, 

pentru prima dată luna aceasta, a unei renunțări. Având în vedere că de această dată Venus și Marte 

sunt împreună pe zodia Balanță și Pluton intervine într-o notă mai puțin plăcută în mesajul acestor 

planete individuale, nu ne putem gândi în momentul acesta decât la faptul că am greșit insistând prea 

mult pe sporirea unui capital de imagine și nu a fost bine. Și această opinie este greșită pentru că 

relația proastă a lui Pluton cu Venus se referă la achiziții personale ce trebuie să treacă printr-o 

schimbare, printr-o transformare sau doar la unele dintre ele trebuie să renunțăm, nu la toate, în timp 

ce capitalul de imagine care a fost susținut de trigoanele dintre Pluton și aceste două planete 

individuale, pe vremea când treceau prin Fecioară, au indicat un patrimoniu social, un sprijin social, 

o zonă favorabilă care să ne permită acum o mai mare mobilitate pe zona publică. Acum există un 

blocaj, o întârziere și nu este deloc finalul drumului. Renunțarea vine acolo unde s-a amestecat prea 

mult minciuna personală cu cea socială ceea ce înseamnă a ne menține în zona mediocrității, cea 

despre care am aflat în preajma zilei de 27 octombrie că este adevărata sursă a problemelor. 

În consecință, teama aceasta că lucrurile se amestecă de la sine arată și faptul că am investit 

într-un capital de imagine fără să știm concret la ce se referă și cum lucrează. Acum, când trebuie să 

facem dovada cunoștințelor profunde, să fim serioși și puternici, acum când ne întâlnim cu lucruri 

ciudate și ar trebui să facem apel la o claritate mai veche, le amestecăm pentru că, în realitate, această 

claritate, pusă la baza întregului demers, ne cam lipsește. Participând la aceste situații periculoase fără 
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a avea judecată necesar înseamnă a ne mobiliza resurse ce ar fi trebuit să fie folosită pentru altceva. 

În loc să mâncăm mai mult, bem mai multă apă, în loc să bem mai multă apă consumăm sucuri toxice, 

în loc să mergem mai mult, pentru a obține un anumit efect asupra regimului hidric, asupra 

echilibrului acido-

bazic la nivelul 

organelor, limitei, 

alergăm cinci minute 

sau ridicăm greutăți, 

ceea ce este altceva.   

Apoi, dacă 

vom fi puțin atenți, 

am vedea că în 28 

octombrie există și un 

factor de reglare care 

ne ocolește. Sextilul 

lui Mercur din 

Scorpion cu Pluton 

din Capricorn face 

trimitere la același 

lucru, la ceea ce 

există pus deoparte 

pentru noi și sub care, 

drept etichetă, este 

scris numele pe care-

l purtăm. Astfel, 

avem nevoie de 

judecată, avem 

nevoie de luciditate și 

chiar dacă nu 

dispunem de acea 

luciditate pe care 

situația de acum o cere putem măcar invoca un element care ne-a fost clar de-a lungul vieții. Putem 

face un transfer, prin susținerea sextilul lui Mercur-Pluton, din zona amintirii către o zona necesității 

prezente. Dacă am fost învățați cum să facem curățenie în casă, am putea invoca acum schema de 

lucru, ordinea în care se realizează acest proces pentru a aborda un conflict cu o persoană în dorința 

de a nu duce acest conflict în etapa următoare sau de a nu-l lăsa de izbeliște pentru a genera alte 

probleme și mai mari. Deși pare absurd, schema de lucru, metoda poate fi împrumutată sau poate fi 

transferată într-o zonă nespecifică în cazul în care nu avem soluții concrete care să vină din domeniul 

vizat. 

Cea mai mare problema a acestei zile vine să ne vorbească despre o capcană, cea a proiecțiilor. 

A face transfer de metodă dintr-o zonă într-o alta, dintr-un domeniu în care am activat într-o zonă 

nespecifică ne expune riscului de a ne lăsa luați de val, de a face proiecții, adică de a ne comporta 

arogant, eronat ca și cum le-am știi pe toate. Faptul că nu avem claritatea necesară arată că nu le știm 

pe toate, nu știm nici măcar elementele de bază de care avem nevoie în momentul acesta pentru a ieșit 

dintr-o încurcătură banală. Această proiecție arată însă că mai avem mult de lucrat la atitudine, 

înțelegere până să ajungem să lucrăm eficient cu aceste energii cosmice, cu aceste vibrații astrale pe 

care le tot descriem aici. 

 
„Împărţirea Poloniei între Germania şi Uniunea Sovietică la începutul celui de Al Doilea 

Război Mondial nu a fost o noutate în istoria nefericită a acestei ţări. în 1772, Frederic cel Mare al 
Prusiei a acceptat ca ocuparea de către Rusia a teritoriilor poloneze din nord-est să fie compensată 
prin cedarea unor teritorii din sud Austriei, iar cele din nord-vest să fie cedate ţării sale. Polonia 
pierdea astfel o treime din suprafaţă şi o jumătate din locuitori. Peste două decenii, în 1793, Rusia 
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şi Prusia au ocupat alte două părţi destul de mari. Polonezii nu au putut suporta aşa ceva, şi s-au 
revoltat împotriva opresiunii străine în martie 1794. Conducătorul revoltei a fost Tadeusz 
Kosciuszko, erou al Revoluţiei Americane. 

În 1776, la vârsta de 30 de ani, Kosciuszko a plecat în America, a intrat în serviciul lui George 
Washington şi a fost numit colonel de geniu. La sfârşitul războiului, în 1783, era general de 
brigadă. La întoarcerea sa în Polonia în anul următor, s-a retras la ţară, dar a răspuns chemării 
la arme când Polonia a fost împărţită a doua oară. Lupta dusă de Kosciusz-ko împotriva Prusiei şi 
Rusiei era o luptă inegală. După câteva succese iniţiale, a fost înfrânt şi capturat de ruşi în 
octombrie 1794. În anul următor, la a treia împărţire între Rusia, Prusia şi Austria, Polonia a 
dispărut de pe harta. 

Erou a două revoluţii, Kosciuszko a fost eliberat de ruşi în 1796 şi a plecat în Statele Unite, 
unde Congresul recunoscător l-a recompensat pentru serviciile sale din timpul Războiului cu o 
sumă de bani şi o bucată de pământ în Ohio. Însă în 1798, Kosciuszko s-a întors în Europa să îşi 
continue eforturile ferme dar zadarnice de a obţine independenţa Poloniei. A murit în exil în Elveţia 
în 1817.”[14] 

 

29 octombrie este o zi dominată de subiectivitate. Ne vom face multe procese de conștiință 

acum, vom fi foarte aproape de lucrurile ciudate, de un conservatorism pe care-l considerăm absolut 

necesar pentru a nu scăpa de sub control cele care nu au fost rezolvate și care au nevoie de mai multa 

atenție sau mai mult timp. Luna va trece în această zi prin Coada Dragonului și ne va avertiza față de 

restanțele pe care le avem. Desigur, pentru că ea v-a împlini acum și o relație foarte bună cu Uranus, 

din trecut nu ne vin doar lucruri proaste, doar avertismente sau griji, ci ne vin și povești frumoase de 

dragoste, de ambiție, modele de succes sau elemente de putere care ne ajută să ne adaptăm mai bine 

la condițiile prezente. Ceea ce se consumă acum și vine din parcurgerea Lunii pe ultimul segment al 

zodiei Vărsător se referă la profunzimea unor demersuri. Avem ocazia acum să ajungem mai departe 

în situațiile pe care l-am abordat până acum, să fim mai flexibili sau mai puternici, cu toate că ideea 

centrală pe care ne bazăm acum este una conservatoare, adică vrem să împlinim mai mult pe un 

domeniu, vrem să fim mai puternici să atingem excelența în situațiile care sunt acum active, nu să le 

schimbăm pe acestea. 

Desigur, așa cum este lesne de observat, cel mai mare pericol al zilei de 29 octombrie este 

lăcomia. Primim, astfel, o lecție importantă despre sinceritate, despre confuzie, despre înțelegere sau 

despre discernământ. Soarele se află în continuare în conjuncție cu Jupiter și există această presiune 

pe lucrurile pe care le-am acumulat, dar și, prin rememorarea unor situații de tristă amintire, se 

reactivează grija că dacă ne întoarcem privirea de la ele acestea vor dispărea, se vor topi sau întregul 

edificiu se va distruge. Această impresie este falsă însă nu ni se va părea foarte reală pentru că Saturn, 

are calitatea de planetă mediatoare în această relație interesantă pe care Luna o dezvoltă cu Axa 

Dragonului, dar mesajul planetei Saturn este răstălmăcit, este distrus, topit, transformat în altceva sau 

alterat. 

Teama de singurătate primește astfel explicații savante, unele chiar filozofice și cu cât ne vom 

gândi mai mult la situațiile acestea cu atât vom găsi în trecutul propriu exemple practice care să 

susțină aceste idei. În fața acestei presiuni personale soluțiile mentale, cele legate de educație cultură, 

exemple de viață ale celorlalți, modelele de succes cu care vrem să rezolvăm momentul acesta nu ne 

pot ajuta. Reușim să ieșim din această situație încurcată dacă nu ne pierdem cu firea, dacă nu ajungem 

să credem că viața este presărată de probleme, că ne-am născut doar că să suferim, că scopul în această 

existență este de a îngroșa rândul celor care eșuează. Apoi, am greși și dacă ne-am petrece ziua 

inventând un factor motivațional care să contrabalanseze aceste impulsuri. Nu trăim pentru a fi 

îngrijorați de traiul zilei de mâine, nu trăim nici pentru a personaliza teama de faliment, de pierdere 

sau pentru a deveni reprezentări cubiste cu mâini și picioare. Avem responsabilitatea de a ne aminti 

că suntem vii, că puterea ne vine din faptul că nu ne consumăm viața, ci o trăim, adică ne străduim, 

prin ceea ce acumulăm de la o zi la alta, de la un an la altul sau de la o etapă a vieții la alta, să o facem 

mai frumoasă, mai complexă și mai profundă. În analogie cu universul, viața, înainte de a fi infinită, 

este profundă. A merge pe această cale a profunzimii cu Luna pe ultimul segment al zodiei Vărsător 

înseamnă a ne oferi privilegiul de fi inspirați, de a privi faptele bune și faptele rele atât prin 

experiențele personale cât și prin experiențele celorlalți, de a asculta atât de vocea conștiinței 
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personale cât și de recomandările din jur. La un moment dat le vom putea discerne, separa pe cele 

care ne sunt folositoare acum de cele care ne vor ajuta pe viitor să fim puternici și serioși. 

Asta înseamnă că în momentul acesta ființele, care se hrănesc cu ură sau cu ciudă, se așteaptă 

să cădem, dar vor fi dezamăgite. Găsim soluții neobișnuite în locul unde toată lumea a căutat, găsim 

bani pe Calea Victoriei, prindem peștele cel mai mare, după cum știm, reușim să ne mobilizam în 

momentul în care am căzut pentru că nu am mai avut putere. Toate lucrurile acestea dau zilei de 29 

octombrie atât de multă strălucire încât ar putea eclipsa celelalte zile ale decadei, deși nu este cazul. 

 
„PLĂMÂNI 
Afecţiunile plămânilor, precum pneumonia, bronşita, astmul, fibroza etc. semnifică faptul că 

trăiesc o frică foarte puternică că mă voi sufoca şi voi muri. Trăiesc împotriva vieţii şi a aspiraţiilor 
mele profunde. Este ca şi cum scopul vieţii mele ar fi fost distrus. Îmi este frică să fac faţă vieţii. Mă 
simt atât de neliniştit încât îmi restrâng viaţa într-un teritoriu foarte bine delimitat, pe care însă 
îl consider nesigur. 

Pot avea impresia că mi-am pierdut teritoriul sau că ii voi pierde, ceea ce îmi sentimentul de 
a fi blocat. Dacă îl pierd este ca şi cum aş muri, nu mai sunt bun de nimic! Am o dificultate de a-mi 
găsi locul şi de a-mi gestiona relaţiile cu cel din jur meu. Am impresia că mă pierd pe mine însumi. 
Deoarece plămânii îmi folosesc la respiraţie, o proastă funcţionare a acestora duce la un transfer 
dificil al oxigenului spre sânge, funcţie vitală pentru supravieţuirea mea. Această disfuncţie nu face 
decât să scoată în evidenţă frica mea de moarte, pe care trebuie să o potolesc. Am tendinţa de a-mi 
sufoca lacrimile. Tristeţea îmi slăbeşte plămânii. Dacă am o durere sau o dificultate respiratorie, 
trebuie să mă întreb dacă am Impresia că mă simt sufocat în viaţa mea? Am impresia că "nu am 
aer" sau mă simt asfixiat, mai ales în legătura cu relaţiile cu cei din familia mea? Mă simt limitat 
sau am impresia că nu merit să fiu fericit? Vreau să “urlu cât mâ ţin plămânii" din cauza disperării. 
Nu îmi plac conflictele şi am tendinţa de a fi conciliant pentru a evita certurile. Mă simt trist şi 
deprimat şi trebuie să învăţ să îmi recunosc valoarea personală şii să fac lucrurile care îmi plac. 
Plămânii mei vor fi afectaţi, mai ales respiraţia, dacă m-am simţit abandonat când eram copil. 
Dacă sunt un copil orfan, încrederea mea în viaţă şi în adulţi, în general, poate fi foarte slăbită şi 
plămânii mei vor manifesta această rană interioară. Este posibil să am o dificultate legată de 
schimbările din viaţa mea şi să trăiesc situaţii de separare, mal ales dacă separarea de mama, în 
momentul naşterii (care se exprimă pe plan fizic prin prima respiraţie) a fost traumatizantă. 
Plămânii mei, care ar trebui să joace un rol important în faptul de a deveni autonom (de a respire 
singur) pot interpreta această situaţie ca pe o moarte într-o anumită măsură. Oare sunt capabil 
să trăiesc intr-un mod independent, fără să am mereu nevoie de cineva pentru a face lucrurile în 
locul meu? Pot avea idei macabre care pot duce la apariţia unei tumori. Deşi se consideră că 
fumatul provoacă bolile de plămâni, este vorba mai degrabă despre o angoasa faţă de moarte, 
trăită în urma consumării tutunului care provoacă boala. 

În cazul unei embolii pulmonare, semnificaţia este o pierdere a bucuriei, exprimarea tristeţii 
pe care am acumulat-o în mine. Mă revolt faţă de sentimental meu de neputinţă. Este ca şi cum 
cineva m-ar împiedica să îndeplinesc un proiect sau să ajung într-un loc anume şi din această 
cauză am o depresie. Nu mă mai simt acasă. Ideile şi emoţiile mele sunt obturate. 

Accept faptul de a fi tot timpul îndrumat şi protejat în loc să îmi facă plăcere să întreţin 
amintirile vechi, care raă fac melancolic şi îmi pot amplifica sentimentul că sunt singur şi izolat 
este bine să apreciez tot ceea ce am şi să văd abundenţa din viaţa mea. Am dreptul de a avea un 
teritoriu al meu, un loc doar al meu, personal şi care să nu mai fie al nimănui, aşa cum toţi ceilalţi 
au un loc al lor. 

Astfel voi găsi armonia şi liniştea ce mă vor împlini pe deplin. Îmi recapăt puterea care îmi 
aparţine şi respir viaţa cu toată forţa plămânilor mei”.”[5] 

 

În 30 octombrie Luna va intra pe zodia Pești și ne va atrage atenția asupra sentimentelor care 

n-au fost corecte. De altfel, acesta este și rolul zilei de 30 octombrie care ne scoate în evidență ceea 

ce nu am observat anterior. Din acest punct de vedere, din această perspectivă a educației prin noi 

înșine, schema astrală a zilei de 30 octombrie ni se va părea de-a dreptul miraculoasă. Iarăși, așa cum 

am indicat anterior, momentul acesta împarte oamenii în două categorii, oameni profunzi și oameni 

mediocri. O persoană mediocră nu va avea atât de mult discernământ și atâta viziune încât să-și dea 

seama că mustrările momentului fac referire la derapaje făcute cu bună știință în zilele anterioare. 
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Ceea ce este cu adevărat greu de suportat în ziua de 30 octombrie vine din careul pe care Mercur din 

Scorpion îl împlinește la Axa Dragonului. Oamenii sunt dezamăgiți, fie de ei înșiși, fie de cunoscuți, 

sunt descurajați în fața proștilor care epatează, sunt uimiți de faptul că personaje care până acum nu 

s-au putut remarca prin nimic reușesc să treacă înaintea celorlalți, reușesc să facă o impresie foarte 

bună fără să se poată explica de ce.   

Noi, pentru că studiem astrologia, înțelegem din această relație proastă a lui Mercur din 

Scorpion la Axa Dragonului arată că ambițiile de acum creează o notă discordantă față de planurile 

majore care combină impulsul personal cu demersurile sociale, adică aduce o îndoială față de propriul 

destin. Asta înseamnă că, în mod normal, în 30 octombrie ar trebui să ne punem în alt mod problema 

destinului, a misiunii, a rolului absolut miraculos pe care un suflet reușește să și-l exercite în această 

lume întunecată. Sunt mulți oameni care trăiesc în acest întuneric fără să aibă conștiința faptului că 

destinul este ceva real, că faptele lor fac parte dintr-un mecanism complex ce nu trebuie ignorat. 

Acești oameni vor avea un 30 octombrie încărcat de tristețe și de dezamăgiri. În mintea lor, locurile 

astea, vor fi explicate prin stări ciudate, stranii, prin constrângerea factorului exterior, printr-o 

impunere ce are ca rezultat modificarea comportamentului. Devin falși prin zâmbete, prin cuvinte, 

prin atitudine, devin înșelători și obscuri prin ideile pe care le promovează. 

Dar ziua de 30 octombrie nu devine celebră doar pentru că Mercur se află acum într-o relație 

de careu la Axa Dragonului, ci și pentru că Venus încearcă să compenseze toată această problematică 

impusă de gândire, de idei, de comunicare. Venus va avea de împlinit în această zi o relație de sextil 

cu Axa Dragonului și, pentru că unghiul acesta se împlinește în a doua parte a zilei, vom vedea cât de 

fin și delicat este magnetismul astral, cum un element care tinde să își iasă din albie este compensat 

de altul, totul pentru a crea un cadru optim evoluție. Cu alte cuvinte, senzațiile acestea stranii au o 

componentă care este tradusă de omul mediocru drept exces, iar de omul profund avertizare. În primul 

rând, între cele două categorii există o diferență de abordare, dar, în momentul acesta, diferențierea 

lor se va face în funcție de mecanismul de autoreglare. Un om mediocru se va afișa acum, cel profund 

va fi reținut, ponderat, nu-și va însuși bunurile celorlalți, nu va strica senzațiile stranii prin excese și 

nu va abuza niciodată de naivitatea celorlalți. Magia aceasta pe care planetele individuale Mercur și 

Venus o creează prin relațiile pe care acestea le realizează cu Axa Dragonului ne încurajează să avem 

încredere că la momentul oportun va exista o mână a destinului care va înclina balanța. Noi credem 

acum că prin sentimente găsim soluții la probleme, dar, dacă ne uităm pe cerul astral al zilei de 30 

octombrie, Capul Dragonului este cel care mediază opoziția Venus-Uranus, adică elementele majore 
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ale vieții, instrumentele profunde ale existenței cele care leagă instrumentul fizic de cel emoțional, de 

cel mental și de cel spiritual, constituie factorul care mediază o tensiune, o criză, un moment de 

nesiguranță. Gândul cel bun ne spune că avem de ce să cultivăm încrederea în destinul propriu. Dacă 

avem această atitudine pe 30 octombrie deja am rezolvat o mare problemă a acestei decade, deja am 

inversat fluxul, l-am întors către mersul firesc, adică i-am oferit strălucirea și fascinația pe care o avea 

dintotdeauna. Prin această redresare a vieții condiționale venite din partea unei persoane dragi 

situațiile delicate nu mai sunt luate în sens personal, ele sunt văzute exact așa cum sunt, adică semne 

de întrebare ale acelei persoane, nu o atitudine ostentativă. Iată cum în momentul acesta 

conștientizăm, pas cu pas, dobândirea înțelegerii de viață. De fiecare dată când am invocat acest 

termen, poate, fiind orientați pe descrierea cuvântului astral, calitatea aceasta educativă a avut de 

pierdut. Acum, mai mult ca oricând, vedem cum o simplă decizie poate întoarce roata destinului. 

 
„Un călăreţ intră cu calul într-un luminiş, întrebându-se unde l-ar putea priponi. Privind în 

jur, găsi un par, săpă o groapă şi îl înfipse bine în pământ. Se duse în jos până la cel mai apropiat 
râu ca să se învioreze cu nişte guri de apă, apoi, înainte de a pleca, se gândi: „Voi lăsa parul în 
pământ. Când va apărea pe acest drum un alt călăreţ, va avea de ce să-şi lege calul." 

Următorul vizitator nu a fost călăreţ, ci un călător care s-a întâmplat să străbată în drumeţia 
lui aceleaşi meleaguri. Ajungând în luminişul în care parul era înfipt în mijlocul drumului, s-a 
gândit: „Dacă trece cineva pe aici noaptea, s-ar putea să intre direct în acest par şi să se rănească." 
Acţionând din grijă faţă de alţii, a tras parul afară din pământ şi l-a aruncat la marginea 
drumului. 

După o zi sau două, un pescar umbla în josul râului, căutând un loc bun pentru a pescui, când 
a văzut parul cum zace într-o margine a luminişului. L-a ridicat şi l-a cărat la malul apei. Acolo l-
a folosit ca pe o bancă pentru a-şi ridica trupul peste solul mâlos. Când era gata să părăsească 
locul, şi el a acţionat din considerente de grijă faţă de alţii. „Voi lăsa parul aici, se gândi. Orice alt 
pescar vine de-a lungul malului va avea şi el un loc uscat pe care să se aşeze şi de unde să dea la 
peşte." 

Puţin mai târziu, un barcagiu a trecut vâslind pe râu în jos, căutând un loc de care să-şi lege 
barca. A zărit parul pe mal, şi-a croit cu grijă drum până la ţărm şi, aidoma călăreţului, a săpat o 
groapă şi a înfipt parul în ea, ca să îşi poată lega bine ambarcaţiunea. La plecare, s-a gândit, 
ţinând cont de alţi barcagii: „O să las parul înfipt în mal. În acest fel, orice alt barcagiu vine în 
josul râului îl va putea folosi şi el pentru a-şi acosta bine barca." 

Următorul trecător era tăietor de lemne. Toată ziua stătuse sub cerul liber tăind copaci verzi, 
când văzu parul înfipt în mal. Se gândi: „Ce bucată grozavă de lemn uscat. Va arde bine şi îi va 
ţine de cald bătrânei mele mame în iarna ce va să vină." Şi-l urcă pe umăr, îl cără până la casa 
mamei lui şi îl tăie bucăţi cu toporul. 

Fiecare trecător tratase parul cu bune intenţii şi cu consideraţie faţă de semenii săi călători. 
Fiecare procedase aşa într-un mod care era atât raţional, cât şi practic. Fiecare folosise parul bine. 

Fiecare călător era diferit. Fiecare a perceput parul în mod diferit şi, din cauza acestor 
percepţii, fiecare acţionase diferit. 

Cine poate să spună care dintre călători a acţionat corect sau dacă chiar există un singur 
mod corect?”[4] 

 

Ultima zi a lunii octombrie aduce un avertisment legat de echilibrul emoțional. Unii, mai 

superficiali din fire, s-ar putea să se plictisească cu atât de multe avertismente, să nu-i mai intereseze 

să fie atât de disciplinați, atenți sau educați. Cu Luna din Pești ar putea să cultive un comportament 

absolut ciudat, să creeze probleme celorlalți, să nu mai aibă răbdare, să nu mai aștepte un moment 

prielnic pentru a explica sau a spune ceea ce gândesc sau ceea ce îi interesează. În momentul acesta, 

în care se pune problema controlului, atitudinea devine din nou reprezentativă la capitolul imagine. 

Pluton este planetă focar într-un triunghi minor pe care îl formează cu Luna și cu Mercur. Apare, 

astfel, o problemă de inteligența practică, una pe care o singură persoană nu o poate rezolva. În 

consecință, în ultima zi a acestei decade, în ultima zi a intervalului pe care-l analizăm descoperim că, 

de fapt, am lucrat tot timpul pentru grup și de fiecare dată când am considerat că ne ocupăm de noi 

înșine de fapt am lucrat pentru a da viață unei realizări de grup. Viziune de ansamblu devine, așadar, 

foarte importantă pentru ceea ce avem de învățat acum. Lecția zilei de 30 octombrie se referă, cu 
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precădere, atât la seriozitatea pe care trebuie să o dovedim de acum încolo referitor la etapele ce vor 

urma, cât și la modul cum înțelegem particularitățile diferitelor situații pe care le-am parcurs, cel puțin 

în această decadă. 

Obiectivele grupului devin acum și instrumente de sinteză adică forma aceasta de înțelegere 

nu poate fi extrasă din context, nu poate fi privită separat față de experiențele pe care le-am avut de-

a lungul acestei decade, dar și de-a lungul acestei luni. 

Elementul cu totul special care se va consuma în spațiul zilei de 31 octombrie se referă la o 

problemă de mediere. Pentru că Pluton a sintetizat de-a lungul întregii luni experiențele care sunt 

legate de administrarea unui capital de imagine intervine în ultima zi a lunii octombrie necesitatea de 

a face îmbinarea între două elemente care, aparent, nu au nicio legătură între ele. Asta înseamnă 

restrângerea toleranței opoziției Venus-Uranus, asta arată nesiguranța într-un proiect care vizează 

administrarea unui bun prin statutul pe care o ființă îl are în ansamblul său, cu calitățile intelectuale, 

oratorice, fizice sau spirituale. 

Astfel, prin careul pe care Luna îl formează cu Saturn și în fereastra căruia vom fi aproape 

toată ziua de 31 octombrie, ni se cere să nu pierdem din vedere viziunea de ansamblu. În mod 

paradoxal, tocmai viziunea de ansamblu este cea care ne tulbură atenția, ne sperie, pentru că 

recunoaștem acum, la finalul lunii octombrie, că multe din problemele pe care le-am strigat ca fiind 

unice, pe care l-am prezentat celorlalți ca fiind diferite de ale altora, sunt regăsite și în viețile altora, 

sunt reprezentative și pentru alții. 

Elementul acesta de atenție pare să reprezinte, deopotrivă, o sursă de tristețe, pentru ființele 

mediocre, dar și o sursă de bucurie, pentru ființele profunde. Atunci când un om profund se află în 

fața unei probleme înțelege că, de fapt, a produs o schimbare, a evoluat, a atins un nivel care nu poate 

fi cunoscut cu vechile instrumente și problemele pe care le traversează nu sunt altceva decât o luptă 

dintre vechi și nou, dintre elementele vechi care trebuie să treacă în amintire și elementele noi care 

trebuie să se impună. 

La polul celălalt, o ființă care se ocupă de planul acesta, un om care trebuie să facă îmbinarea 

dintre vechi și nou, va avea tot timpul stigmatul ființei conflictuale, deși natura sa nu este așa. 

Îmbinarea în sine presupune a apropia din stânga trecutul și din dreapta viitorul, a interveni prin voință 

proprie, a folosi energia personală pentru a împlini un rost social ce trebuie să aibă rafinamentul 

necesar pentru a permite îmbinarea a două elemente care de la sine nu ar face altceva decât să-și 

declare război. Așa, toată aceasta energie care menținea incompatibilitatea se transferă în structurile 

ființei care face îmbinarea între vechi și nou, stigmatizând-o. Este clar că într-o asemenea ipostază 

avem de-a face cu o ființă care face un mare sacrificiu. 

 
 „Una dintre cele mai plicticoase seri din istorie a dat naştere unui personaj fictiv care a 
provocat teroare şi a fascinat lumea întreagă. Intr-o noapte furtunoasă a anului 1816, într-un grup 
celebru reunit la Villa Diodati, a lordului Byron, de pc Lacul Geneva, se citeau, în fota şemineului, 
poveşti cu stafii, în timp ce afară vântul şuiera, iar ploaia bătea în geamuri. Se aflau în vizita la 
Byron poetul Percy Bysshe Shelley şi viitoarea lui soţie, Mary Godwin, sora vitrega a lui Mary, 
Claire Clairmonc, şi medicul sau personal şi permanent tovarăş de drum, doctorul John Polidori. 

Nemulţumit de vremea rea şi plictisit de această distracţie improvizată, Byron a propus un 
concurs de poveşti de groază. Ceva mai târziu, grupul, apreciind posibilitatea de a înţelege chiar 
secretul vieţii, a discutat dacă electricitatea poate „aprinde flacăra vieţii”. Una dintre cele mai 
plicticoase seri din istorie a dat naştere unui personaj fictiv care a provocat teroare şi a fascinat 
lumea întreagă. Intr-o noapte furtunoasă a anului 1816, într-un grup celebru reunit la Villa 
Diodati, a lordului Byron, de pe Lacul Geneva, se citeau, în fața şemineului, poveşti cu stafii, în 
timp ce afară vântul şuiera, iar ploaia bătea în geamuri. Se aflau în vizita la Byron poetul Percy 
Bysshe Shelley şi viitoarea lui soţie, Mary Godwin, sora vitrega a lui Mary, Claire Clairmonc, şi 
medicul sau personal şi permanent tovarăş de drum, doctorul John Polidori. 

Nemulţumit de vremea rea şi plictisit de această distracţie improvizată, Byron a propus un 
concurs de poveşti de groază. Ceva mai târziu, grupul, apreciind posibilitatea de a înţelege chiar 
secretul vieţii, a discutat dacă electricitatea poate „aprinde flacăra vieţii.”[14] 
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Așa după cum se poate constata, cea de-a treia decadă a lunii octombrie, care ne oferă 

posibilitatea de a înțelege în ce au constat acțiunile concrete aferente finalului de lună, dar și cum 

anume pot fi înțelese frământările existențiale pe care l-am parcurs în mijlocul lunii martie, ne 

vorbește despre patimi, despre discordie sau despre acele tensiuni care trebuie rezolvate urgent pentru 

a nu intra nepregătiți în spațiul lunii noiembrie. Luna noiembrie ne oferă posibilitatea de a lucra cu 

sintezele aducătoare de noroc, ceea ce înseamnă că motivele acestea de tristețe, de durere sau de eșec 

nu sunt adecvate. Ceea ce nu este acum tensiune va deveni până la finalul acestui an într-un segment 

pe care să-l considerăm aducător de noroc, care poate fi inepuizabil prin putere sau inspirație. 

Deocamdată însă grija noastră este aceea de a împlinii această condiție absolut esențială de a fi sinceri 

față de noi înșine, de a fi pozitivi față de cei din jur, atât cât putem, nu mai mult decât suntem în stare. 

Poate, pe alte conjuncturi, lucrul acestea ne va cere un efort suplimentar. Acum, singurul efort este 

acela de a fi echilibrați. De aceea persoanele mediocre ar putea să aibă o decadă încărcată de durere 

și de conflicte, de aceea, ființele profunde se vor ridica deasupra oricărei forme de anticipație, inclusiv 

deasupra acesteia de față, considerând chiar că astrologia este o prostie, previziunile astrale sunt niște 

sugestii penibile pentru că lor nu li s-a întâmplat nimic rău. 

 

Luna octombrie a reprezentat, pentru noi toți, o mare încercare. În primul rând, pornind de la 

exemplul acesta de practică pe care îl abordăm în tipul acesta de analiză astrologica, știm că orice 

formă de previziune reprezintă o mare încercare pentru cel care o face. În consecință, astrologia 

previzională, pentru un pasionat de ezoterism, reprezintă o veritabilă probă de măiestrie. Cine nu 

reușește să fie eficient, util celorlalți prin această ramură a astrologiei, nu va reuși să fie nici prin 

celelalte. Astfel, în zona aceasta a dezvoltării personale pe care o abordam aici, sintezele pentru 

viitorul grupului reprezintă o veritabilă probă pentru cei care cred și susțin că nu vor altceva decât 

reușita grupului. Dacă în celelalte luni ale anului am reușit să găsim o portiță foarte îngustă prin care 

să ne strecurăm, să nuanțăm deviza generală aplicată lunii, acum lucrurile sunt foarte clare. Cine 

lucrează pentru viitorul grupului dovedește că îi vrea binele. Cine se pune de-a curmezișul face parte 

din altă tabără. 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1576 – Turcii impun alegerea lui Stefan Bathory care rege 

al Poloniei; 

 1709 –Foametea din Franța. 

 1240 – Traducerea în latină a Eticii nicomahice a lui 

Aristotel; 

 405 –Amirteu eliberează Egiptul de sub jugul persan 

 

O CARTE 
PRĂBUȘIREA de Chinua Achebe  

„Acesta este primul și cel mai renumit roman al lui Chinua Achebe, scris ca replică la modul negativ în 
care sunt reprezentați africanii în literatura engleză consacrată, cum ar fi, de exemplu, în Inima întunericului al 
lui Joseph Conrad și în Domnul Johnson al lui Joyce Cary. 

A fost vândut în peste opt milioane de exemplare și tradus în mai mult de 30 de limbi. Romanul descrie 
tragedia istorică provocată de sosirea englezilor în Igoboland, în estul Nigeriei. în prima parte a romanului, 
cultura locală este descrisă ca fiind complexă și dinamică, imaculată și neinfluențată de Europa. Partea a doua 
dezvăluie transformările sociale aduse de primii imperialiști și de misionarii creștini. Finalul tratează tema tăcerii 
Africii, consecință directă a dominației coloniale britanice. Povestea eroului romanului, Okonkwo, se desfășoară 
în contextul acestor parametri istorici majori. 

Prăbușirea este un roman anticolonialism El conține numeroase scene ale tăcerii sau absenței africane, 
în fața discursului sau prezenței Europei. Pronunțându-se împotriva acestor acte de reducere la tăcere, 
romanul,în întregul său, acționează în direcția opusă, criticând colonialismul și admirând zgomotoasa lume 
necolonizată din Igbo. Această lume este descrisă ca fiind plină de genuri literare orale, inclusiv ceremonii, 
proverbe, povestiri populare, bârfe și conversații, pe fondul omniprezentei „tobe vorbitoare11, tam-tamulvest-
african.” (SN) [16] 

 

UN FILM 
HELEN OF TROY (2003) - Regia John Kent Harrison 
„Una dintre cele mai monumentale povești de aventuri ale tuturor timpurilor 
prinde viață în această ecranizare clasică. Inspirată de Iliada lui Homer, 
filmată în locuri exotice, cu o distribuție internațională și efecte speciale de 
ultimă oră, Elena din Troia prezintă bătălia legendară dată pentru a câștiga 
dragostea celei mai frumoase femei din lume. Deși căsătorită cu Menelaus, 
regele Spartei, Elena (Sienna Guillory) se îndrăgostește nebunește de Paris 
(Matthew Marsden), un chipeș prinț troian. 

Îndrăgostiții fug la Troia împreună, unde tatăl lui Paris, regele Priam 
(John Rhys-Davies), le oferă adăpost. Hotărât să o aducă pe Elena înapoi, 
fratele nemilos al regelui, Agamemnon (Rufus Sewell), conduce puternica 
armată spartană pe țărmurile cetății. După un asediu de zece ani, grecii vor 
intra în oraș cu ajutorul vestitului Cal Troian, începând bătălia care va decide 
în final destinele a două imperii.” (www.cinemagia.ro) 
  

http://www.cinemagia.ro/
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Consultând deviza generală aplicată acestei luni, mulți vor considera că noiembrie este una 

dintre cele mai bune luni ale anului 2017. Din nefericire, lucrurile nu sunt chiar așa, pentru că norocul 

nu înseamnă neapărat și împlinire, ci ar putea însemna o formă de retribuire, o răsplată, chiar și atunci 

când individul nu a fost conștient de ceea ce a cerut sau făcut. Luna noiembrie nu este însă atât de 

clar conturată pe linia progresului, așa cum am văzut că a fost Luna octombrie sau așa cum am 

constatat, la un moment dat, că erau evenimentele în Luna septembrie pe motiv că mulți se vor opri 

pentru a admira peisajul, să-și tragă sufletul ori să-și odihnească spatele pentru a porni pe o altă pantă, 

una ascendentă, cea care este luna decembrie – puntea de legătură între 2017 și 2018. Sintezele 

aducătoare de noroc ridică o problemă de conștientizare, cea pe care am abordat-o de multe ori de-a 

lungul anului 2017, dar pentru care nu am găsit o formulă adecvată. Este posibil ca prin episoadele 

pe care le vom parcurge acum să ajungem la o concluzie, să trecem dincolo de aparențe și să nu mai 

considerăm că norocul este fie un păcat, pentru că reprezintă un rezultat pentru care nu am muncit, 

fie o formă de recompensă, o răsplată care ne permite să trăim mai bine. În această lună Saturn se va 

afla într-o relație negativă cu Chiron, pozitivă cu Uranus, împlinind o nouă etapă în ciclul 

transformărilor, iar Pluton va trece prin conjuncția cu Junon. De asemenea, Marte, va avea și el un 

comportament interesant, aducând un careu cu Pluton, în ciclul curajului, sextilul față de Capul 

Dragonului, fără a media tendința Nodurilor, și careu cu Junon. Apoi, în ultima decadă a lunii 

noiembrie se va produce revenirea lui Neptun la mersul direct, după aproximativ cinci luni de 

retrogradare. Norocul nu înseamnă neapărat și bine, nu înseamnă doar avantaj sau succes, ci și 

constrângere pentru a ajunge acolo, nu înseamnă însă nici pedeapsă pentru că nu suntem conștienți 

de ceea ce am cerut altădată și acum se împlinește. Lucrurile trebuie privite acum în contextul general 

al anului 2017, anul sintezelor, adică prin efortul de a munci, de a selecta, de a  evalua corect. Norocul 

de acum trebuie să fie parte integrantă din acest joc interesant al sintezelor, nu o formă de recompensă 

sau de pedeapsă. 

 

Decada I  (1 – 10 noiembrie 2017) 
Împărțire. Atenție pe binele celuilalt. Schimbările sunt 

respectate. Ușurință este accesibilă oricui. Puteri misterioase. 
 

DECADA NR. 31  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   31 1-10 octombrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 33 21-30 noiembrie 

 

Se discută despre slăbiciunile celorlalți. Durerea este mai puternică. Izbitură. Epuizare. 

Interes pentru transformare. Lipsă de putere. Precipitare. Dezordine. Acțiune în forță. Se discută 

despre o autoritate. Dezechilibru. Dezordinea schimbă prioritățile. Mirare. Șansa așteaptă la coadă. 

Bucuriile noi sunt încadrate după reguli vechi. Teamă de singurătate. Subiectivitate. Opțiunile sunt 

reduse. Se discută despre o umilință pentru a fi vindecată prin cuvânt. Nu se poate alege între 

detașare sau lăcomie. Suntem impresionați de suferințe. Faptele celorlalți sunt interesante. Rutină. 

Trebuie îndeplinită o condiție pentru a avea acces la fericire. Comportament obraznic. Evoluția se 

face în spirală. Se renunță la concentrare. Progres. Poziția socială înseamnă bogăție. Nevoie de 

progres. Inspirație spectaculoasă. Gândul este constrâns. Deposedare. Voință puternică. Factorul 

principal duce spre autoconservare. Aspectul întunecat ale vieții este combătut dur. Dificultăți de 

adaptare. Viața merge mai departe prin lucruri frumoase. Suntem invitați la comunicare. Nevoie de 

progres. Supărarea este redusă la minimum. Este nevoie de înțelepciune. Instabilitate. Extravaganțe. 

Probleme de comportament încadrate greșit. Suntem coordonați după recomandările celorlalți. 

Faptele sunt prea intense. Frustrările afective ne vorbesc doar despre egoism sau despre gelozie. 
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Deblocare. Filozofie care extrage din zona socială doar ceea ce este vulgar. Oamenii sunt creatori 

de valori, dar nu știu lucrul acesta. Se alege drumul cel mai lung. Perioadă de tranziție. Lanțul unor 

suferințe devine foarte mare sau se rupe. Iubim extremele. Conduita se deformează pentru a-i face 

pe plac unui om vulgar. Atracție către lucruri frumoase. Binele este comunicat la scenă deschisă. 

Ne grăbim foarte repede spre concluzii. Abandonăm un sentiment frumos. Progresul este 

remarcabil, dar este discutat doar cu cei dragi. Se face apel la natura interioară. Fidelitatea este o 

piatră rară. Comunicare ușoară. Se trece dincolo de o barieră și se evită o calomnie. Vitejia nu este 

cunoscută doar din cărți. Nu ne mai temem de suferință. Duritatea ni se pare familiară. Ne întâlnim 

cu o atitudine jignitoare, dar facem față. Teatru. Trădare. Dezamăgire față de un proiect îndrăzneț. 

Răsturnare de situație. Reforma este profundă. Sentimentul ne arată mai mult decât putem cuprinde. 

Vedem foarte departe. Evenimentele ni se par încărcate de glorie. Încercăm să facem sinteze. Se 

renunță la justiția inutila. Divergențele de opinie arată cine ne respectă părerea. Probleme cu 

integrarea. Este nevoie de o pregătire psihologică. Sentimentele sunt prea intense. Răsturnare de 

situație. Certitudine. Ghinion. Spirit întreprinzător. Compromisul nu este ceea ce pare. Totul ni se 

pare că merge bine. Întârzierile sunt folosite în mod constructiv. Fericirea este transformată în 

melancolie. Relațiile simple sunt transformate în relații de prietenie. Necazurile sunt atenuate sau 

înțelese corect. Ne îndepărtăm de durere. Se discută despre o separare. Sfârșitul unei prietenii. Rolul 

de subordonat creează surprize. Transfigurare. Progresele sunt delicate ori discrete. Avem nevoie 

de motive pentru transformare. Situațiile nu sunt echilibrate, dar ne face plăcere să ne vedem așa. 

Apar perturbații în transferarea unui mesaj. Complicații în stăpânirea unei dorințe. Dezrădăcinare. 

Se discută despre simplitate. Ne face plăcere să credem că suntem mai aproape de cer. Renunțăm la 

o comunicare simplă. Oamenii se îmbolnăvesc pentru că nu vorbesc. Avem putere dar nu știm ce să 

facem cu ea. Zonă socială devine delicată. Gândire constructivă care nu poate atenua durerea. 

Individul se grăbește prea mult. Răceala sufletească este explicată ca fiind detașare. Opunem 

rezistență unui factor de transformare. Ruină. Forțele ni se par dureroase. Renunțarea la excese. 

Dificultățile ni se par obositoare. Cauzalitate. Receptivitate complicată. Se prăbușește o situație. 

Vremea schimbărilor ne pune în situații delicate. Relații pe care ne bazăm. Funcția psihică se 

dispersează. Depindem prea mult de anturaj. 

 

Prima decadă a lunii noiembrie va lucra pentru a împlini așteptările legate de imaginea 

publică, faimă, progres sau dezvoltare personală. Pentru ca lucrul acesta să se întâmple, vom parcurge 

momente în care ni se va părea că lucrurile se fragmentează, iar această fragmentare ne încurajează 

să fim mult mai interesați de binele celuilalt decât de propriul bine. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că sintezele pentru acțiune fac trimitere la ceea ce se petrece în prezent, așa cum am văzut că s-a 

întâmplat și pe finalul lunii septembrie. Acum însă nu trecem printr-un mesaj pozitiv venit din partea 

lui Saturn, așa cum s-a întâmplat pe finalul lunii septembrie, ci printr-un mesaj negativ, cel dat de 

careul pe care Saturn îl împlinește cu Chiron retrograd. În consecință, avem de recuperat la capitolul 

sănătate, respect sau odihnă, avem nevoie să creăm un cadru adecvat pentru ca lucrurile acestea să se 

producă în grup, adică și în viețile celorlalți. Asta înseamnă că binele devine accesibil prin intenția 

de a ne face utili celorlalți. Deși pare ciudat, motivul acesta ar fi fost mult mai potrivit dacă ar fi fost 

încadrat lunii octombrie. Așa, el creează și mai mari tensiuni, cu toate că lucrează cu puteri 

misterioase și cu abilitatea de a produce o schimbare.  

Apoi, un alt eveniment important care se va consuma în această decadă, pe 9 noiembrie, este 

trecerea Lunii negre pe zodia Capricorn. Prin această modificare valorile vor fi cântărite altfel, tocmai 

pentru că nu ni se va mai părea ca aceste puteri misterioase reprezintă ceva bun. Dobândim o claritate 

care ne blochează, care ne întemnițează pentru că se apropie prea mult de prejudecăți, de șabloane. 

Luna neagră pe Capricorn devine o expresie a inhibițiilor care încurajează oamenii să impulsionează 

spre a lua decizii împotriva armoniei de grup, a schimbului de experiență, împotriva socializării, 

împotriva a tot ceea ce un individ ar putea obține prin intermediul celorlalți. 
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Prima zi a lunii noiembrie aduce împlinirea unui careu, pe care Luna îl realizează cu Lilith pe 

final de tranzit prin zodia Pești, și a unei opoziții cu Marte în primul sector de tranzit prin zodia 

Berbec. Prima fragmentare apare deja la începutul acestei luni și prin intermediul ei se stabilește o 

regulă. Este adevărat, oscilația aceasta ne îndeamnă să vorbim prea mult despre slăbiciunile celorlalți, 

să discutăm despre durere, să credem că dacă aceasta este foarte evidentă atunci în mod sigur am 

ajuns la capătul puterilor, suntem epuizați sau durerea nu poate fi eliminată indiferent ce am face.   

Deocamdată nu poate fi vorba despre durere, ci despre anticiparea durerii, despre o poveste 

frumoasă cu prinți și zâne care se caută, dar care nu-și pot trăi dragostea adâncă pentru că le este scris 

să treacă prin tot felul de situații periculoase. Înțelegem astfel că lucrurile acestea ridică o problemă 

de dezordine și această problemă de dezordine dacă nu este analizată corect, dacă nu este încadrată 

corect în prezent ea produce acțiuni în forță care ar putea compromite iremediabil statutul social. 

Pentru că Luna neagră se află pe final de zodie Săgetător, compromisul s-ar putea să nu fie atât de 

dureros pe cât credem. Chiar dacă apare acum o problema, din 9 noiembrie de când Luna neagră va 

intra pe zodia Capricorn cadrul general al acestor tentații se va modifica. Asta înseamnă că pierderea 

de acum, în situația în care ea devine foarte vizibilă, după 9 noiembrie va fi încadrată în categoria 

restricțiilor de viață și 

fiecare individ va trăi 

liniștit cu această restricție 

știind că așa trebuie să 

facă, ea ține de credință, 

reguli sociale, o interdicție 

impusă de cineva drag. 

Ceea ce este cu 

adevărat dificil vine din 

faptul că, pe primul 

segment al zodiei Berbec, 

Luna trece prin opoziția 

cu Marte și ne lasă 

impresia că totul seamănă 

cu o abordare nouă pe care 

o ignorăm, căreia nu îi 

acordăm importanța 

cuvenită și din această 

cauză am putea ajunge la 

momente de criză. Acesta 

este, de altfel, un moment 

în care individul se îngrijorează prea mult pentru ceea ce nu poate face, deși, nu este o surpriză, ceea 

ce crede că ar trebui să facă acum nu a putut face niciodată, deci este firesc să fie dificil de împlinit. 

Cea mai bună soluție pe care am putea să o abordăm în prima zi a lunii noiembrie este să 

cultivăm dorința de coabitare. Acolo unde există dorință de coabitare puterea nu mai scade în 

intensitate, tocmai pentru că individul realizează un schimb interesant cu oamenii pe care-i iubește, 

pe care îi respectă sau cu care dorește să realizeze un schimb eficient. În consecință, pornind de la 

această bază, nu se mai vorbește despre dezordine și nici despre precipitare. Oamenii se ajută între ei, 

își fac transfer de putere, nu doar de responsabilități, iar regulile pe care le stabilesc sunt cele ale 

bunului simț, ale progresului comun. 

Așa după cum am constatat în observațiile inserate în scurta prezentare a acestei decade, 

elementele acestea care se consumă în prima decadă a lunii noiembrie seamănă, cumva, cu ceea ce ar 

fi trebuit să atribuim lunii octombrie. Mulți vor considera că 1 noiembrie este de fapt o trecere de la 

o etapă dominată de grijă și responsabilitate, la una care înseamnă și recompensă pentru munca pe 

care am făcut-o. În prima zi a lunii noiembrie va fi greu să avem o viziune atât de clara asupra vieții, 

să fim puternici, atenți prin ceea ce observăm și înțelegem, va fi greu să ne sustrage acestei presiuni. 

De altfel, primul segment al zodiei Berbec tranzitat acum de Lună amplifică foarte mult dorințele 
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acestea de relansare. Nimeni nu poate fi învinuit dacă, lăsându-se în voia acestor dorințe de relansare, 

greșește, scapă din mână un cuțit și strică un obiect prețios, ridică tonul la telefon când crede că 

semnalul a scăzut, lăsând impresia că este obraznic, aruncă din neatenție o hârtie mototolită într-un 

loc public și primește o observație împreună cu o etichetă de persoană necivilizată. Lucrurile acestea 

fac parte dintr-o schemă de transformare despre care vom afla mai multe mai târziu, nu acum. În 

momentul de față luăm contact cu ceea ce înseamnă schema generală asupra căreia vom lucra de-a 

lungul întregii luni. 

 
„Deficiente de învăţare - LD 
- Incapacităţi de învăţare - LD este un sindrom de care suferă tot mai mulţi copii în ţările 

dezvoltate. 
- Tabloul simptomatologie al acestei afecţiuni cuprinde: deficienţe privind ascultarea sau 

urmărirea unei simple presentan, memoria de scurtă durată, aţinea, scrierea, rezolvarea 
problemelor, imaginaţia creativă sau învăţarea în general. 

 
,.Şcolile americane sunt invadate de elevi care nu pot să asculte sau să urmărească o 

prezentare simplă, care au probleme cu memoria, care nu pot urmări o succesiune de date, nu pot 
citi nimic din ceea ce ei consideră plictisitor, care sunt incapabili să rezolve o problemă 
elementară."' “Majoritatea acestor copii prezintă dificultăţi în ascultarea (urmărirea) cu atenţie a 
unui mesaj, precum şi în ceea ce priveşte vorbirea. Chiar şi elevii cei mai „normali” ajung să 
întâmpine mari dificultăţi în concentrarea minţii pe o sarcină de învăţare pe o durată mai lungă 
de timp". 

Learning disabilities LD (incapacităţi de învăţare) este afecţiunea responsabilă, după cei mai 
mulţi cercetători, de apariţia tabloului simptomatologie descris anterior. Termenul a apărut la 
începutul anilor 70, la momentul maturizării primei generaţii de tineri crescuţi cu televizorul, când 
el desemna un număr mai restrâns de disfuncţii. Însă, odată cu creşterea în proporţie geometrică 
a cazurilor, acesta şi-a lărgit aria de acoperire simptomatologică. Astăzi, cl se referă la toţi copiii 
care prezintă deficienţe de ordin intelectual sau emoţional, precum şi la cei care întâmpină 
probleme semnificative în procesul de învăţare datorită unor cauze necunoscute. 

„Mulţi dintre elevii cu dificultăţi specifice de învăţare, observă J. Healy, nu şi-au făcut 
niciodată testele psihopedagogice, pentru a fi înscrişi în statisticile oficiale, dar numărul lor creşte 
rapid, într-un ritm greu de controlat şi de cuantificat. Între 1976 şi 1985, s a înregistrat o creştere 
de 135% a numărului de cazuri, de la 796 569 la 1 868 447. În 1988. dr. Margaret Wang. un 
cunoscut psihopedagog specialist în sindromul LD, observă că mai mult de 15 000 de elevi din toată 
America sunt diagnosticaţi săptămânal ca suferind de această afecţiune. Dr. Wang susţine că până 
ia 80% din copiii de şcoală pot fi diagnosticaţi ca având simptomatologia LD, folosind una sau mai 
multe din metodele 'întrebuinţate în şcolile americane." 

Problema este că, de cele mai multe ori, copiii diagnosticaţi cu LD nu prezintă în viaţa 
obişnuită simptome ale afecţiunii amintite. Chiar la un test neurologic ei por apărea normali; 
deficienţele se vor evidenţia însă în momentul în care li se va cere să înveţe ceva în mod organizat, 
să susţină printr-un efort conştient acest proces, aplicând logica şi analiza. Problemele de învăţare 
se vor vizualiza în momentul în care reţelele neuronale se lovesc de un anumit tip de cerinţă şi 
eşuează. Dacă, spre exemplu, un copil a cărui minte nu este suficient de bine dotată pentru lectură, 
merge Ia şcoală într-o societate în care toate informaţiile sunt transmise prin imagini sau prin 
dramatizare, atunci această boală nu se va materializa niciodată. 

Pentru a vedea dacă există vreo legătură între sindromul LD şi uitatul la televizor trebuie 
să observăm mai întâi că toţi copiii care suferă de această afecţiune întâmpină probleme 
importante în procesul de învăţare din cauza unor dificultăţi de ordin general în ceea ce priveşte: 
ascultarea, memoria, cititul, coordonarea ochilor şi a mâinilor, rapida înţelegere a noilor situaţii, 
limbajul, rclaţionarea spaţio-temporală şi abilitatea de a şi concentra atenţia rapid şi la obiect. Pot 
fi, oare, corelate toate acestea cu vizionarea excesivă a «elevizorului? - întrebare la care ne vom 
strădui sâ răspundem în continuare.”[12] 

 

Primul dintre cele două mari evenimente aferente acestei decade se consumă pe 2 noiembrie. 

Este vorba despre careul pe care Saturn îl împlinește cu Chiron și care ne vorbește despre nevoia de 

disciplină, de a pune ordine în viață și, acum, pentru că asteroidul Chiron se află mers retrograd, 
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regula și precizia pe care dorim să le invocăm cu scopul de a ne face viața mai bună devin elemente 

invazive pentru un suflet imatur sau pentru o persoană care nu este de acord sau care nu le acceptă 

pentru că nu le înțelege. De aici înțelegem că 2 noiembrie va fi o zi în care se va evidenția un 

comportament obraznic. Dacă ne gândim la faptul că în momentul acesta opțiunile sunt relativ reduse, 

numeroase fiind impresiile sau recomandările, înțelegem că, până la urmă, recomandările acestea 

încurajează un singur lucru: teama de singurătate. Fie că se transformă în recomandări înțelepte, fie 

că, de fapt, lucrează asupra unor bucurii pe care nu am reușit să le încadrăm ori să le explicăm cu 

adevărat, momentul de față ridică o problemă de conviețuire pe care nu știm să o rezolvăm corect. 

Cel mai avantajat va fi individul care se ocupă de evoluția spirituală, cel care nu se lasă blocat 

nici în aspirații, nici în emoții ciudate, care nu consideră că vindecarea este un cuvânt ce ar trebui să 

fie pe buzele tuturor, ci rezervat doar celor capabili să treacă de la noțiune la practică. Careul lui 

Saturn cu Chiron ne vorbește despre o perioadă dificilă în care omul nu mai are încredere în forțele 

proprii și, în plus, găsește și argumentul necesar pentru a susține această opinie tristă. 

Un element foarte important ce este specific zilei de 2 noiembrie se ridică dincolo de negura 

acestei înțelegeri și îi îndeamnă pe oameni să privească spre viitor. Dacă Saturn se află într-o relație 

negativă cu Chiron, Mercur, cel care trece acum pe ultimul segment din zodia Scorpion, se află într-

o relație bună cu Chiron. Cadrul social nu este de acord cu ceea ce am dorit să facem, deși gândurile 

și dorințele sunt clar conturate în direcția aceasta. De aici și marea frământare a zilei de 2 noiembrie, 

de aici și neputința de a opri dezordinea. 

Înțelegem că în această problemă a umilințelor, sarcina care nu se pot împlini de la sine, ne 

descrie în termeni mai puțin fericiți traseul pe care, ipotetic, ar trebui să ne deplasăm de-a lungul lunii 

noiembrie. Maniera în care vom gestiona conflictul din 2 noiembrie ar putea să ne vorbească despre 

instrumentele pe care le vom folosi de-a lungul acestei luni, dar nu ne poate spune nimic despre cât 

de profund este răspunsul astral, în ce mod este conturat norocul pe care trebuie să îl încadrăm într-o 

sinteză interesantă. Relația de careu între Saturn și Chiron ne vorbește despre opțiuni reduse, nu 

pentru că de această dată contextul social ar fi trist, nefericit sau încărcat de pericol, ci pentru că așa 

credem. În consecință, opinia personală deformează realitatea și ar putea, încă de pe acum, să ne 

plaseze pe un traseu care să ne îndepărteze de vindecare. Dacă asteroidul Chiron nu ar fi fost 

retrograd, nu am fi înclinat balanța către rațiune în defavoarea intuiției, nu am fi considerat că 

răspunsul venit din această lume este mai important decât răspunsul venit din cea subtilă. 

Ca o compensație la toate aceste elemente oamenii se vor interesa de faptele celorlalți, vor fi 

atrași în mrejele acestei curiozități ciudate care oricum nu ar putea să-i ducă nicăieri. Luna neagră, 

cea care se află acum pe ultimul sector de tranzit prin zodia Săgetător, răstălmăcesc ca acest adevăr, 

impresionează prin suferințe și ne țin atenția captivă pe lucrurile acesta ca și cum ar fi mult mai 

importante decât altele. Unora nu le va face plăcere să se considere atât de decăzuți, nu le va face 

plăcere să satisfacă, nici măcar parțial, curiozitatea celorlalți, ci vor să meargă mai departe pe o pantă 

ascendentă a lor, pe un traseu original, așa cum au demonstrat în celelalte luni ale anului 2017. Aceștia 

vor avea sarcina cea mai grea, vor duce pe umeri evoluția în spirală și vor vedea că cel mai greu lucru 

pe care ar putea să-l facă în ziua de 2 noiembrie este să se concentreze pe un proiect personal. Nu 

există un ajutor clar în sensul acesta, ci doar răspunsuri palide ce ar putea veni în această lume prin 

inspirație, intuiție ori clarviziune. O sincronizare legată de un mijloc de deplasare, de managementul 

timpului, de un avantaj obținut pe seama respectării unor reguli, poate chiar a unor reguli de purificare 

sau de ordine si curățenie, de acceptare a unui compromis pentru a duce mai departe o armonie într-

un grup, reprezintă câteva repere din ceea ce ar însemna susținerea pe care o primim dintr-un plan 

superior. 

 
“Dintre populaţiile din Italia care, înaintea Romei, au jucat un rol important etruscii sunt cei 

mai reprezentativi. Etruria se află la nord de Latium, învecinându-se către est şi nord est cu 
teritoriile locuite de celţi, iar în nord cu cele ale ligurilor. Etruscii erau denumiţi de greci 
tyrrhenieni, de unde şi numele Mării Tyrrheniene care s-a păstrat până astăzi, iar de romani tusci 
sau etrusci, de unde şi numele de Toscana de astăzi. În antichitate, erau mai multe opinii în 
legătură cu originea acestei populaţii. După unele, ei ar fi fost identificaţi cu populaţia mitică a 
pelasgilor şi originari din Grecia; după Herodot şi cei care l-au urmat, ei ar fi fost originari din 
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Lydia; după Dionysios din Halicarnas, ei erau autohtoni. Cercetătorii moderni consideră că la 
formarea etnosului etrusc au concurat elemente etnice cu origini diferite, dar că, în esenţă, procesul 
etnogenezei acestui popor este un fenomen ce a avut loc în Italia. Limba etruscă, deşi este cunoscută 
prin numeroase inscripţii, nu este încă descifrată. După toate probabilităţile, ea este o limbă 
neindoeuropeană. Civilizaţia etruscă se individualizează, printre celelalte civilizaţii contemporane 
din Italia, către începutul secolului al VIII-lea. Etruscii nu au constituit niciodată un stat unitar, ci 
erau mai multe oraşe–state, asemănătoare cu cele greceşti. Printre cele mai însemnate cetăţi 
etrusce erau Tarquinia, Caere, Vei, Vulci, Vetulonia, Volsini, Volterra, Clusium, Cortona, ş.a. În 
secolele VIII-VI, cetăţile etrusce erau conduse de regi (lucumoni), după care regalitatea a fost 
abolită şi înlocuită cu guvernări oligarhice. În epoca oligarhică, statele etrusce erau conduse de 
magistraţi. Se pare că cel mai înalt magistrat era zilath, identificat de romani cu magistratura de 
praetor. Alte magistraturi erau purthne şi maru. În ceea ce priveşte organizarea socială, lumea 
etruscă era divizată în oameni liberi, sclavi (lautni) şi clienţi (etera). 

Trebuie remarcat că instituţia clientelatului se regăseşte de asemenea la romani şi la celţi. 
În secolele VII-VI, etruscii îşi extind dominaţia către sud, în Latium şi Campania. 

Dominaţia etruscă la Roma este ilustrată de dinastia etruscă, reprezentată prin regii Tarquinius 
Priscus, Servius Tullius şi Traquinius Superbus, şi printr-o puternică influenţă a civilizaţiei etrusce. 
În nord şi nord-est, etruscii au întemeiat numeroase aşezări, mai importante fiind Felsina (azi 
Bologna), Ravenna şi Rimini. Pe litoralul nordic al Adriaticii, etruscii au întemeiat împreună, cu 
grecii, aşezarea de la Spina. Prezenţa etruscă în nordul Italiei a fost însoţită de intense schimburi 
comerciale cu populaţiile aflate în nordul Italiei precum şi cu cele din Gallia. De al sfârşitul sec. VI 
a.C., Etruria intră într-un proces de decădere cauzat de factori numeroşi, cum au fost mai ales 
interesele opuse ale coloniştilor greci, ale carthaginezilor şi romanilor. Expulzarea Tarquinilor de 
la Roma, în anul 509 a.C., a tăiat legăturile cu Campania, iar înfrângerile suferite în faţa grecilor 
au dus la slăbirea influenţei etrusce în sudul Italiei. Dar lovitura cea mai puternică o vor primi 
etruscii din partea romanilor. Încă din primele decenii ale republicii, romanii au intrat în conflict 
cu unele cetăţi etrusce (Veei, Fidenae), care au fost cucerite după un timp îndelungat. În timpul 
războaielor cu samniţii, cetăţile etrusce au fost în general de partea samniţilor. Victoria romană 
în aceste războaie a însemnat instaurarea dominaţiei romane asupra cetăţilor etrusce din Etruria 
propriu-zisă. Ctitoriile etrusce din nord au căzut sub dominaţia celţilor. Etruscii au fost supuşi unui 
lent proces de romanizare care s-a încheiat, în linii foarte generale, către începutul erei creştine. 
Cu toate acestea, ei au influenţat la rândul lor pe romani. Astfel însemnele puterii de la romani, 
anume sceptrul, scaunul curul (sella curulis), toga, garda de lictori cu securi în fascii şi, probabil, 
chiar conceptul de imperium, adică puterea supremă militară administrativă şi judecătorească, 
erau de origine etruscă. De asemenea, de la etrusci au intrat în onomastica romană numeroase 
gentilicia terminate în -inna şi -enna.”[2] 

 

Pe 3 noiembrie Luna ajunge la finalul tranzitului său prin zodia Berbec, nu înainte de a împlini 

o conjuncție cu Venus care se află, și ea, pe final de tranzit prin zodia Balanță, dar și o conjuncție cu 

Uranus. Apoi, intrată pe zodia Taur va trebui să treacă prin opoziția cu Jupiter. Ecuația astrală a 

momentului lucrează foarte bine cu sinteza pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, cea care ne 

îndreaptă atenția către ultima decadă a lunii noiembrie, când vom constata că Neptun își va reveni la 

mersul direct. Trigonul pe care îl împlinește acum ne creionează un progres menit să mulțumească pe 

toată lumea, ni-l indică și pe cel în viața căruia se concretizează, dar și pe cei din preajma care ar 

putea fi beneficiarii direcți. Nevoia aceasta de progres este susținută și de sextilul lui Venus cu Saturn 

aspect care face parte din aceeași ecuație astrală care leagă zodiile Balanță, Săgetător și Berbec. 

Performanța este elementul care ar trebui să medieze o problemă de relație, o criză de identitate, la 

fel cum atitudinea conservatoare ar trebui să oprească demersuri proaste, greșite, lipsită de rafinament 

sau eleganță. 

Saturn, cel care se află în continuare sub influența Lunii negre, nu va putea însă să găsească 

echilibrul într-o criză relațională, nu va putea să susțină prin atitudine conservatoare progresul. În 

consecință, momentul acesta produce o tulburare adâncă, un șoc emoțional, o tristețe pentru că 

emoțiile acestea care nu primesc acceptul pentru a se exprima bine, care nu-și găsesc locul în această 

evoluție, în progresul anunțat încă de pe acum, fac naveta între o problemă veche și o problemă nouă, 

între conjuncție cu Uranus și opoziția cu Jupiter. Jupiter și Uranus nu mai sunt în fereastra opoziției, 

dar prin intermediul Lunii aceste conflicte mai vechi sunt reînviate, sunt aduse din nou în centrul 
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atenției și prin intermediul lor se strică o armonie sau adaptarea devine din ce în ce mai grea. 

Problemele acestea vechi nu mai sunt de actualitate, ele nu mai reușesc să își găsească un loc în viața 

individului nici atunci când fac trimitere la patrimoniu, la avere, la bani sau la o poziție socială, nici 

când îl îngrijorează pe acesta cu neîndeplinirea unor sarcini spirituale.  

În mare parte, schema aceasta ne vorbește despre o conștientizarea unui noroc pe care până 

acum l-am ignorat. A ne gândi că lucrurile acestea bune se vor regăsi pe viitor într-o schemă frumoasă, 

a crede că acest progres este real și de el ne vom bucura pe viitor înseamnă a deveni atenți la alte 

lucruri, cele care ne definesc statutul real de care ne vom folosi de acum încolo, cele care devine un 

element de rezistență cu ajutorul căruia vom renunța la obiceiuri proaste sau, abia după ce apele se 

vor mai liniști, pe baza lui, vom vorbi despre o schimbare, nu așa cum am vorbit până acum, nu într-

o dependență majoră față de comunitate, ci sprijinindu-ne pe noi înșine. 

Atât pe ultimul segment de tranzit prin zodia Berbec, dar și prin tranzitul său pe primul 

segment din zodia Taur, Luna ne vorbește despre căutări febrile, despre emoții ciudate, despre 

anticipări corecte. Rămâne de văzut dacă prin puterea de 

percepție, prin discernământ, prin nevoia de a ne adapta la 

alte condiții nu cumva scurtăm etape sau le depășim pe acela 

care au oprit progresul până acum. Relația aceasta frumoasă 

pe care Venus și Saturn o împlinesc nu se referă doar la 

structura emoțională, ci reprezintă un imbold și pentru 

redresarea stării de sănătate. Desigur, pentru că este vorba de 

Balanță și pentru că Venus este în continuare în opoziție cu 

Uranus momentele acestea sunt atrase și pe alte trasee. Este 

nevoie de o decizie categorică, hotărâtă care, în prima parte 

a zilei, trebuie să se concretizeze prin acțiuni vizibile, prin 

cuvinte clare prin formulări lipsită de echivoc, iar în a doua 

parte a zilei  să susțină o opinie, să încurajeze un demers 

personal. Doar acolo unde această decizie lipsește putem 

observa că sunt accentuate dificultățile de adaptare. Lucrurile 

acestea bune care vin din relația lui Venus cu Saturn, dar și 

din trigonul Soare-Neptun le vor vorbi oamenilor acum 

despre ceea ce ar putea obține dar acum nu sunt în stare să 

probeze. Fiind în criză nu văd că le lipsește esențialul și că 

nimeni nu-i oprește să-l obțină. Îndrăzneala pozitivă pe care 

ar trebui să o avem acum vine dintr-un act de voință, acela de a ne dori progresul. În consecință, 

combinația aceasta dintre acțiunea săvârșită la exterior și acțiunea menținută în interior are și o 

componentă afectivă, dar nu este dependentă întru totul de ea. De aici înțelegem că emoțiile profunde 

și nevoia de confort afectiv, adică trigon Soare-Neptun, ar putea să treacă pe lângă noi, ar putea să ne 

indice doar la modul ideatic abstract lucrurile frumoase.  

 
„NAS —SINUZITĂ 
Când am sinuzită, am un blocaj la nas şi sinusurile sunt afectate. Această infecţie a 

sinusurilor are legătură cu neputinţa mea faţă de o persoană sau o situaţie: nu o pot suporta sau 
nu îi mai suport “mirosul" puternic. Simt că mă sufoc, mă "ustură”... Sau este posibil să presimt un 
pericol sau o ameninţare, care stârnesc o frică în interiorul meu. Pericolul poate fi real sau 
imaginar rezultatul va fi acelaşi. "Miroase urât treaba asta". Adevărul este ascuns sau deformat şi 
din acaestă cauză mă simt inconfortabil. Este posibil să mă aflu într-o situaţie din care am 
impresia că nu există nicio ieşire şi că mă aflu într-un impas? îmi doresc un copil, dar am Impresia 
că acest lucru este imposibil sau am deja un copil, dar aş vrea să mă simt mai apropiat de el. mai 
unit cu el? Pot avea impresia că "ceva nu miroase bine", că există ceva ascuns sau că cineva face 
ceva pe la spatele meu. Mă opun, deoarece refuz să las aerul să intre pe nas. Creativitatea mea va 
fi foarte scăzută şi am tendinţa să lucrez într-un mod mai raţional. Simt multă iritare, deoarece 
mă simt limitat, fără spaţiu de manevră. Mă simt forţat, comprimat ‘strivit ca o lămâie", atât în 
ceea ce priveşte spaţiul vital (sinusul maxilar) cât şi timpul (sinusul frontal). Mă aflu într-o situaţie 
în care există o ierarhie: pentru că mă simt supus şi primesc mai puţine informaţii decât dacă aş 
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fi avut putere de decizie, am impresia că trebuie să suport fără să cunosc toate elementele fiecărei 
situaţii. Deoarece nu pot să înţeleg totul, pot intui anumite lucruri, dar nu am nicio confirmare că 
ceea ce simt este adevărat şi acest lucru mă deranjează mult. În loc să îmi ascult vocea interioară, 
las vechile mele scheme mentale să îmi dicteze comportamentul. Îmi reprim emoţiile, angoasa şi 
frica mea că nu sunt iubit. Mă simt strâns de gât. Neputinţa mea mă fac să mă ascund în iluzie şi 
în revoltă. Am impresia că mi-am ratat viaţa... Sinuzită "explodează" când nici cu nu mai pot şi 
sunt pe care să explodez emoţional. Nu mai pot trăi în siguranţa vieţii organizate şi rigide, pe care 
mi-am creat-o. Nu mai pot trăi în funcţie de ceilalţi, pe care îi folosesc ca pe nişte balize de salvare. 
Am nevoie de repere noi şi să îmi afirm autoritatea. Mesajul pe care trebuie să îl înţeleg este acela 
de a simţi iubirea din jurul meu şi de a o inspira cât mai adânc în mine. 

Accepţ să vorbesc despre mine. Nu mai am nevoie să fac tot timpul compromisuri. Am 
încredere în vocea mea interioară, pentru a afla ceea ce este bun pentru mine. Las tandreţea să 
intre în viaţa mea. Am încredere în mine şt pot. În sfârşit, să văd lumina!”[5] 

 

Împlinirea opoziției dintre Venus și Uranus ne aduce aminte de trecutul marcant. Uranus, așa 

după cum cunoaștem din astrologia holistică, nu prea se ocupă de trecut, dar acum, pentru că Venus 

din zodia Balanță se află acum pe finalul tranzitului său prin acest semn când, după cum am aflat și 

după cum ne-a sugerat și consonanță sa cu planeta Marte, a reprezentat o continuare a ceea ce s-a 

întâmplat cu o lună în urmă, pe vremea când aceste două planete tranzit au zodia Fecioară și când s-

a insistat mult pe capitalul de imagine, schema aceasta cere o analiză particulară. Venus din Balanță 

este cea care atrage energia neprevăzutului către dificultăți de adaptare, cea pe care am constatat-o și 

în ziua anterioară. Se întâmplă lucrul acesta pentru că binele pe care l-am resimțit în această perioadă 

de tranzit al planetei Venus prin zodia Balanță se apropie de sfârșit și totul va părea ca o trauma pe 

care o rememorăm cu satisfacția că am avut o experiență pentru că în interiorul său aceasta conține și 

câteva episoade frumoase despre care credem că sunt unice. Convingerea aceasta că acum trebuie să 

trăim la mare intensitate totul, să recuperăm pe ultima sută de metri ceea ce nu am împlinit sau să 

retrăim ceea ce a fost foarte minunat, chiar dacă întregul ansamblu nu permite așa ceva, face parte 

din preocupările zilei de 4 noiembrie. Cu toate că reactivarea unor probleme vechi presupune o anume 

instabilitate, acum suntem curtați de o liniște suspectă pentru că Luna plina pe zodia Scorpion, cea 

care, având Luna pe zodia Taur, prin această intensitate, ne creionează nevoi noi. Dacă din punct de 

vedere social poziția aceasta este una foarte favorabilă, ducând la maturizare, stabilirea unor priorități 

severe pentru următoarele luni, zona spirituală nu este avantajată de aceste dispoziții. Știm, astrologia 

terapeutică indică poziția Lunii pe zodia Scorpion ca fiind mult mai importantă decât poziția ei de pe 

zodia Taur. Luna plina din Taur, o luna plină de primăvară, este mult mai utilă pentru a recolta plante 

ce vor fi folosite în virtuți terapeutice. Făcând o corelație, înțelegem că această Lună plină se 

adresează corpului, deși, judecând strict după poziția elementelor astrale, Luna pe Taur reprezintă o 

poziție mult mai bună decât cea de pe Scorpion, deci este mult mai bogată în mesaje, mult mai 

permisivă pentru evoluție și progres. Magia astrelor nu ține cont însă de caracterul sau de 

comportamentul oamenilor. Atunci când vorbim despre profunzime, adică atunci când analizăm 

lucrurile după o ierarhie care merge spre centru, într-o dispunere multidimensională, nu spre centrul 

unei singure zone sau a unui singur plan, regulile sunt altele. 

Ne va face plăcere ca în această schemă să fim ajutați, să primim susținere, vorbe bune, atenție 

și, de ce nu, ne va face plăcere chiar să fim mințiți dacă aceste minciuni ne consolează, ne mângâie 

sau ne diminuează din frustrări. Momentul acesta, tocmai pentru că se evidențiază zodiei Scorpion în 

ansamblul zodiacului, dar prin intermediul Lunii, se poate vorbi despre gelozie sau despre egoism, 

despre mania persecuției ori despre planuri ciudate despre care cei care sunt implicați, alții decât 

inițiatorii, nu vor afla totul niciodată. De aici pornim și dacă am dori să aflăm mai multe informații 

am îndrăzni să mergem puțin mai departe cu concluziile observând că, pe această dispunere agresivă 

sau care înclină foarte mult către latura materialistă, conduita se poate deforma doar pentru a-i face 

pe plac unui om vulgar. Omul vulgar poate fi chiar persoana care inițiază acest plan, chiar individul 

care dorește să pună acest proiect în aplicare. 

O altă componentă care ne va atrage atenția în ziua de 4 noiembrie este cea a emoțiilor. 

Oamenii refuză sentimentele declarate, nu mai vor să-și împărtășească iubirea unii altora pentru că 

lucrul acesta îi plictisește. Ceea ce se accentuează acum din zodia Scorpion și ceea ce se va accentua 
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și peste câteva zile când Venus va intra în acest semn, adică pe 7 noiembrie, scoate în evidență 

interesul pentru a lăsa în urmă o emoție. Dacă ne uităm în jur, fără a face un efort de sinteză, așa cum 

ne îndeamnă anul 2017, ci doar pentru a observa, ne va veni foarte ușor să vedem că această societate 

pe care am construit-o nu produce ființe care să evolueze pe mai multe planuri, așa cum ar trebui, ci 

ființe fără sentimente ce devin ușor de manipulat, oameni cu o structură emoțională tumultoasă, foarte 

intensă, dar vulgară sau pusă în slujba unor interese vulgare. De aici putem trage o concluzie care nu 

ne va plăcea deloc, adică până și arta sau domeniile care țin de terapiilor de evoluție spirituală, până 

și noile curente ale dezvoltării personale, devin prizonieri ale acestui vulgar modern care se îmbracă 

în haine strălucitoare, promovează idei avangardiste, discută despre idei filozofice și despre noțiuni 

abstracte, dar nu permit acestora să se integreze în viața proprie, nu acceptă ca viața proprie să se 

modeleze după mesajul acestora, ci de fiecare dată ajustează noile direcții pentru a evita 

transformarea, adică pentru a sluji unui interes meschin. 

 
 Adio  
  de Duiliu Zamfirescu 
 
Adio, dulcea mea durere 
Ce-atât de mult m-ai chinuit. 
Te las, că nu mai am putere 
Să te urmez pân-la sfârşit. 
 
Tu eşti sfioasă şi curată 
Ca floarea albă de pe stânci, 
Dar ai făptura vinovată, 
Cu ochii negri şi adânci. 
 
Şi nu-nţelegi că eu sunt bietul 
Nebun culegător de flori 
Ce mă ridic încet cu-ncetul 
Până la stâncile din nori. 
 
Dar forma ta înşelătoare 
Ia calea timpului apus, 
Şi când ajung până la floare, 
Ea se ridică tot mai sus. 

 

Cea mai mare parte din ziua de 5 noiembrie Mercur se va afla pe ultimul grad din Scorpion și 

va duce pe nivelul următor toate aceste impulsuri care țin de putere, indiferență sau de agresarea stării 

de confort cu scopul de a manipula voința celorlalți, de a le vedea defectele, de a studia 

comportamentul uman în condiții de criză sau pentru a produce suferință. Trecerea planetei Mercur 

pe ultimul grad din Scorpion nu este o poziție care ne avantajează, cu atât mai mult cu cât o mare 

parte din acest tranzit beneficiază de trecerea Lunii prin zodia Gemeni, iar aparența socială va fi una 

impecabilă, adică vom vorbi elegant, ne vom îmbrăca frumos, vom acorda o mare importanță 

educației celorlalți, modului cum interacționăm cu ei, dar în intimitate toată această presiune pe care 

o menținem pentru a părea ființe foarte luminoase și echilibrate, accentuează mânia și agresivitatea. 

Celor cărora le vom zâmbi acum le va veni foarte greu să ne vadă încruntați ori criticând aspru 

comportamentul lor începând cu 6 noiembrie. 

Valorile acestea cu care lucrăm acum ridică din nou problema progresului ca și cum acesta nu 

este străin. Opoziția pe care Luna o are din împlinit cu Mercur de pe ultimele grade ale zodiilor Taur 

și Scorpion ridica această problemă a progresului pe care nu-l putem atinge. Acest progres nu este 

atins, după cum vom considera în momentul acesta, din cauza celorlalți. Apare, astfel, o nouă 

problemă a lunii noiembrie, a primei decade din noiembrie, cea care lucrează acum cu sinteze pe 

acțiune pentru a consolida prezentul, iar cu sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere pentru a 

proiecta realizări spre finalul acestei luni, interval definit de refuzul de a accepta adevărul în față, de 
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a evolua prin efort propriu pentru că, după cum ni se va părea acum, ar fi mult mai ușor să îi 

responsabilizăm pe ceilalți și, prin această responsabilizare, să-i motivăm, pentru a face ei ceea ce noi 

ar trebui să facem pentru noi înșine. 

Prin această schemă se împlinește una din trăsăturile reprezentative ale zodiei Scorpion, cea 

care lansează invitația ca liderul, cel care se află în centru, beneficiarul unor conjuncturi sociale, să 

creadă de cuviință că nu poate merge mai departe, nu poate deține control asupra întregii situații decât 

dacă atribuie celorlalți roluri. Aceasta este ultima etapă în care atribuim celorlalți roluri pe care le și 

formulăm clar. Imediat ce Mercur va intra pe zodia Săgetător, adică în seara acestei zile, impulsul 

acesta va trece de pe formulare, termen, idee, pe atitudine, sentiment, pretenție. 

În consecință, rolul acesta pe care îl stabilim trebuie să slujească unui scop foarte clar: 

fidelitatea. Este, ce-i drept, neplăcut să garantăm fidelitate prin atașament, dar acum așa va fi. Avem 

clar senzația că dacă nu procedăm în felul acesta, dacă nu formulăm clar tipul de relație pe care-l 

dezvoltăm, calitatea pe care o avem într-o asociere, nivelul pe care lucrăm, tot ceea ce am acumulat 

de la începutul lunii și până acum se poate topi. 

Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat pe 4 noiembrie, când Venus s-a aflat într-o opoziție 

cu Uranus foarte aproape de momentul de Lună plină, acum oamenii au mai multă încredere în ceea 

ce au de făcut, în ceea ce ar trebui să primească de la ceilalți, în ceea ce formulează și produce efect 

imediat. Lucrul acesta arată că, dacă există o tradiție în sensul acesta, momentul de față ne încurajează 

să facem apel la o putere subtilă, la o calitate interioară, la memorie. 

Pe zodia Săgetător, Mercur va excela la capitolul comunicare, având ca obiectiv principal 

performanța. Dacă pe zodia Scorpion acesta a vrut să afle secretele celorlalți, să le folosească drept 

avantaj în situații delicate sau foarte delicate, începând cu seara zilei de 5 noiembrie vom considera 

că numai prin performanță reușim să ne menținem pe linia de plutire. Așadar, schema aceasta ne 

tulbură, tocmai pentru că ne obligă să clarificăm lucrurile pe care nu ar trebui să le răscolim acum sau 

care ar trebui să fie clarificate de la sine, dar ne implicăm în procesul acesta pentru că ni se pare de 

maximă urgență să procedăm așa. Unii vor crede că devin mai puternici prin sinceritate, alții că evită 

o calomnie sau situații penibile. Cert este că momentul acesta este unul de mare forță care conține, în 

părți egale, binele și răul într-o coabitare ciudată. 

 
„ Cel care simte că nu reuşeşte să manifeste calităţile asupra cărora lucrează, nu trebuie să 

se descurajeze sau să se revolte. În faţa eşecurilor trebuie să fim umili, o altă atitudine dovedind că 
raţionamentul nostru nu este cel corect. Cauza este întotdeauna natura inferioară, care a reuşit să 
se strecoare într-un moment când a găsit condiţii prielnice. Un eşec este ca şi cum Cerul ar fi spus 
unor persoane sau unor circumstanţe: “Ia duceţi-vă şi muşcaţi-l puţin, spuneţi-i câteva vorbe să 
vedem cum reacţionează”. Şi, ceea ce se întâmplă, este o harababură care dovedeşte că nu eraţi 
încă pregătit pentru a înfrunta încercarea. Eşecurile nu trebuie nici să vă întristeze, nici să vă 
descurajeze, altfel înseamnă că nu sunteţi decât un pretenţios care doreşte lucruri încă 
nerealizabile; dacă nu sunteţi capabili să vă depăşiţi decepţia, veţi sfârşi prin a vă distruge. Aveţi 
voie să vă întristaţi, dar numai pentru insuccesele sau necazurile celorlalţi, nu pentru propiile 
voastre dorinţe, ambiţii sau pretenţii neîndeplinite. 

Dacă vedeţi că nu reusiţi încă să manifestaţi o calitate, să învingeţi un defect, să înlăturaţi 
un obicei prost, în loc să vă revoltaţi sau să vă descurajaţi, spuneţi-vă: “Asta provine din faptul că 
în trecut nu mi-am îndeplinit sarcinile aşa cum trebuia şi acum totul îmi este mai dificil”. Iată ce 
trebuie să vă spuneţi şi să vă puneţi imediat din nou pe lucru. Da, şi chiar dacă nu mai aveţi decât 
un an de trăit, un singur an, trebuie să continuaţi, să continuaţi... veţi remarca toate schimbările 
care vor urma. Căci purtăm cu noi toate achiziţiile spirituale pe care le-am făcut, dacă am căutat 
sincer să ne perfecţionăm.”[10] 

 

6 noiembrie aduce o soluție foarte frumoasă la o problemă mult mai intensă, una care ține de 

asimilarea unei lecții de viață sau despre înțelegerea suferinței așa cum este ea conturată în această 

perioadă a anului. Pentru că, încă din noaptea de 5 spre 6 noiembrie Luna se va afla într-o relație 

foarte interesantă cu Marte, dar și pentru că, aproape toată ziua, se va afla în faza ascendentă a 

sextilului cu Capul Dragonului, maniera aceasta în care ne vom gândi la succes sau la progres ne va 

încânta sufletul, ni se va părea foarte atractivă sau foarte potrivită momentului.   
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De fapt, ceea ce se va consuma în spațiul zilei de 6 noiembrie face referire la o formă de 

trădare care debutează cu o poveste foarte frumoasă. Faptul că Luna mediază acum tendința Nodurilor 

ne face pe noi să credem că lucrurile sunt înșelătoare, că în fața acestor evenimente care ne încurajează 

ar trebui să fim foarte rezervați pe motiv că oamenii înclina foarte mult acum către teatru, că trădează 

foarte ușor tocmai pentru că am văzut, ca atunci când sunt provocați, jignesc cu mare ușurință. Situația 

aceasta se accentuează pe latura sa dramatică prin faptul că Luna se va afla într-o relație negativă cu 

Neptun încă de dimineață și, pentru că debutul acestei zile de 6 noiembrie se va face într-un ton 

încordat, cam toată ziua ni se va părea stricată. 

În realitate, schema aceasta ne vorbește despre o dificultate legată de neputința de a lucra cu 

elementele care trebuie să se finalizeze într-un timp foarte scurt, cu energia prezentului, atunci când 

vine vorba de acțiuni concrete, de evenimente practice. Planul ideilor, zona aceasta a cunoașterii sau 

a gloriei, că nu degeaba Capul Dragonului trece prin zodia Leu, se ocupă de impresii, de ceea ce ar 

trebui să ne impulsioneze în a fi mai îndrăzneți sau în a ne dori perfecțiunea. 

În realitate, ceea ce se consumă pe 6 noiembrie se referă la o minciună foarte bine elaborată. 

Pe zona socială se conturează câteva direcții care ar putea să-i creeze individului o imagine foarte 

bună. Apoi, în zona 

individuală, cea dominată 

de trecerea Lunii prin 

zodia Gemeni, se impune 

nevoia unei reforme. Cu 

Luna într-o relație 

negativă cu Neptun 

reforma aceasta nu poate fi 

abordată ușor. 

6 noiembrie devine 

astfel un moment în care 

ne întâlnim cu marile 

probleme ale conștiinței. 

Dacă până acum, în 

diferite împrejurări ale 

anului 2017, ni s-a părut că 

aceste proiecte în care 

suntem implicați au o altă 

destinație, pe 6 noiembrie 

vedem că lucrurile se 

orientează altfel. Vedem foarte departe în timp, însă doar prin beneficiile momentului, doar prin ceea 

ce nu poartă statutul de problemă. Desigur, această primă decadă a lunii noiembrie este imaculată. De 

fiecare dată când ne întâlnim cu o jignire, cu o trădare sau cu un comportament deviant, toată această 

viziune frumoasă, toate locurile acestea minunate se risipesc ca prin minune. 

În consecință, 6 noiembrie, deși pare a fi altfel, devine o zi reprezentativă pentru cei care au 

probleme de înțelegere, de limbaj sau de încadrare. Mulți văd foarte departe în timp, însă această 

viziune de ansamblu nu face altceva decât să sublinieze un element care ar putea să-i dezavantajeze, 

iar ei să-și construiască o cale de atac împotriva acestor situații care îi dezavantajează. Reforma care 

se impune pe baza acestor reguli este una care va avea un mare răsunet. Aspirațiile, în consecință, vor 

fi dominate de perspicacitate și de un vizibil caracter rațional. Elementele de cultură, de dicție, de 

înțelegere sau, poate, cele de gramatică, simplifică relațiile interumane și ne ajută să ne creăm prietenii 

de durată. De acest lucru se ocupă tranzitul Lunii prin zodia Gemeni, poziție care ne ajută să 

cuprindem în cuvinte puține sentimente profunde sau să simplificăm toate aceste lucruri doar pentru 

că nu suntem într-o perioadă în care să acceptăm suferința, nu vrem să le povestim celorlalți nimic 

din ceea ce ne doare, ci vrem să construim totul ca fiind foarte frumos și de durată. 

Pentru că ziua de 6 noiembrie se referă, în mare parte, la structură, la adicție, la exprimare, 

structurile legate de semantica frazei, de ușurința cu care ideea este încadrată într-un stil, face parte 
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din modalitatea de expresie a momentului. Desigur, nu trebuie să visăm foarte departe. În mijlocul 

zilei următoare Luna își va încheia tranzitul prin zodia Gemeni și acest miraj al bucuriei desprinsă 

din termen sau din intonație se va risipi. 

 
„Inima noastră trebuie să fie plină de iubire pentru oameni pentru că ei sunt, cu toţii, fraţii 

noştrii. Trebuie să ne gândim la ei şi să îi ajutăm fără a ne aştepta nici la cea mai mică recompensă, 
căci, în realitate, avem deja răsplata: această deschidere interioară, această căldură care ne 
copleşeşte atunci când iubim. Aceasta este o mare răsplată şi nu există în toată viaţa alta mai mare. 

Aşteptaţi mereu să fiţi răsplătiţi pentru ceea ce aţi făcut? Aceasta dovedeşte, din partea 
voastră, o proastă înţelegere a lucrurilor. Cel care a înţeles secretul iubirii nu aşteaptă nimic; el 
dăruieşte gratuit. Şi pentru că el trăieşte permanent în împlinire şi în bucurie, el radiază, şi astfel 
câştigă încrederea multor prieteni. Unde aţi putea găsi o răsplată mai mare ca aceasta?”[10] 

 

În mijlocul zilei de 7 noiembrie Venus va intra pe zodia Scorpion și va accentua un mesaj pe 

care l-am întâlnit cu câteva zile în urmă, dar tot în spațiul acestei decade și care făcea referire la zona 

aceasta ascunsă care se intensifică prin impactul teribil pe care zodia Scorpion o are asupra zodiacului. 

Unul dintre cele mai importante elemente ale acestei zile va fi, așadar, dominat de frică. Apar 

răsturnări de situație, apar ghinioane, apar mesaje confuze, multe dintre ele susținute de gândire 

deficitară, de un sistem de percepție care se bazează exclusiv pe lipsurile sau pe pierderi financiare, 

pe despărțire sau pe neputința de a înțelege de ce s-a produs un conflict, de ce trăim în tensiune. Se 

întâmpla lucrul acesta și pentru că Venus trece din Balanță în Scorpion, dar și pentru că înainte de a 

se împlini acest episod astral va avea de definitivat sextilul cu Lilith, și ea aflată acum pe ultimul grad 

al zodiei Săgetător, urmând ca în dimineața zilei de 9 noiembrie să intre pe zodia Capricorn. Mesajul 

acesta zdruncină o convingere pentru că ne lansează certitudini false. La suprafață va părea că există 

un interes sporit față de certitudine, față de abordarea unui anumit tip de comunicare, unul matur, 

solid, convingător, unul care poate fi reprodus pe alte persoane. Pentru că este vorba de ultimul grad 

al zodiei Săgetător și, nu doar atât, pentru că acesta este tranzitat de Lilith  expresia aceasta a 

maturității, a distanței sau rafinamentului este o mare păcăleală. 

Gândul de reușită se transformă acum în conflict, în viciu sau în orgoliu, eficiența nu va mai 

fi așa cum era pe vremuri, iar blocajul este abordat cu zâmbetul pe buze, ca și cum nu ne mai sperie. 

În realitate, pentru că Venus se află în continuare în fereastra opoziției cu Uranus, are loc o 

desensibilizare, cu alte cuvinte, nu înseamnă că nu traversăm un moment de pericol, ci înseamnă că 

nu mai simțim durerea. Situația aceasta este, așa cum lesne se observa, încărcată de un mare risc. 

Orice element nou, orice spirit întreprinzător, orice schemă care este cu adevărat solidă va fi 

amestecată printre aceste ciudățenii care vor și ele să fie îmbrăcate în straie de sărbătoare, deși nu se 

întâmplă nimic, deși nu este vorba de nicio sărbătoare. 

Un alt aspect care va fi vizibil din toată această zăpăceală a zilei de 7 noiembrie vine din 

tendința de a dezechilibra orice. Motivul pentru care se procedează în felul acesta este acela de a 

înlocui o armonie cu altă armonie, de a înlocui un obiect vechi cu un obiect nou. Desigur, în aparență, 

lucrul acesta putea să ne arate că progresăm, că devenim mai buni, mai informați, că suntem în ton 

cu vremurile, că re împrospătăm un proces sau un spațiu. Nu vorbește însă nimeni despre conținutul 

noului element, despre calitate a ceea ce trebuie să înlocuiască elementul vechi. Contează doar faptul 

că este vechi, contează doar că deține această calitate de obiect rudimentar și numai din această cauză 

credem că nu mai este utilă. De altfel, societatea de consum încurajează genul acesta de 

comportament, tocmai pentru a susține consumul. Astfel, risipa se strecoară prin preocupările acestei 

zile afectând cam totul. În felul acesta, constatăm că fericirea este transformată în melancolie, că 

relațiile simple nu mai vorbesc despre prietenie sau nu mai tind către consolidarea sentimentului de 

prietenie, ci doar ne îndepărtăm de durere pierzând din vedere faptul că durerea ar fi acum un profesor 

bun, adică ne-ar arăta care este zona bolnavă. Retrăgându-ne simțurile din această zonă nu înseamnă 

că ne vindecăm ori că rezolvăm o problemă, ci înseamnă că nu mai percepem așa cum este. 

În consecință, 7 noiembrie este o zi de refuz a ceea ce ar trebui să ne definească evoluția 

continua, traseul ascendent al cunoașterii, maturitatea. Pentru că alegem să gândim în modul acesta 

ziua poate fi transformată într-una de boală, de refuz a ceea ce ar fi trebuit să se împlinească doar 
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pentru că în etapa aceasta durerea se intensifică. Luna, aflată pe ultima sa zonă de tranzit aferentă 

zodiei Gemeni accentuează nota aceasta tristă sau periculoasă pentru că va trebui să treacă, în mod 

succesiv, atât prin opoziția cu Saturn, cât și prin opoziția cu Luna neagră. Mulți cred că, procedând 

în felul acesta, rezolvă o problemă socială, de fapt o încurcă și mai mult, pentru că, în realitate, 

împlinesc o formă de dreptate care este construită împotriva lor. În cuvinte mai simple, ei 

întruchipează mâna destinului care pune în practică o pedeapsă, dar sunt și beneficiarii ei. 

 
„Bucuria prinţesei moştenitoare Iuliana şi a prinţului consort Bernhard, la naşterea celei de 

a patra fiice, la începutul anului 1947, s-a transformat curând în tristeţe. Micuţa — botezată Maria 
Christina, dar alintată Marijke — se născuse aproape oarbă, poate din cauza pojarului contractat 
de mama sa în timpul sarcinii. Deşi medicii reuşiseră să salveze vederea unuia dintre ochi, fata era 
ameninţată să îşi piardă vederea. 

Ca şi Alexandra cu patru decenii în urmă, Iuliana a apelat la un tămăduitor. 
În 1948, anul în care Iuliana s-a urcat pe tron, prinţul Bernhard a adus-o la palat pe Greet 

Hofmans, o fostă muncitoare de 53 de ani, să aplice unul dintre tratamentele sale miraculoase, 
care o făcuseră celebră. Cum vederea Iui Marijke nu s-a ameliorat, prinţul, dezamăgit, a 
îndepărtat-o de la palat. Se spune că Bernhard ar fi afirmat că regina conduce ţara, iar el palatul. 

Dar Iuliana devenise dependentă de Hofmans şi se spune că o consulta chiar în probleme de 
stat. Disensiunile reginei cu soţul ei şi cu miniştrii au rămas secrete până în 1956, când o revista 
germană le-a dat în vileag. Iuliana a aceptat în cele din urmă recomandarea unor oameni de stat 
cu experienţă, s-a împăcat cu Bernhard şi a pus capăt dependenţei de tămăduitoarea ineficientă. 

Astfel, Iuliana a evitat o criză regală şi a continuat să fie privită cu loialitate şi afecţiune de 
către supuşii săi pe parcursul celor 31 de ani de domnie, după care a abdicat în favoarea fiicei sale 
mai mari, Beatrix.”[14] 

 

Cu toate că momentul de intrarea al planetei Venus pe zodia Scorpion nu a fost unul dintre 

cele mai bune, schema astrală a zilei de 8 noiembrie ne încurajează să fim pozitivi, să avem curajul 

în a spune adevărul, atât cât putem și cât considerăm că nu ne-ar compromite. De aici înțelegem că 

ne aflăm cu adevărat pe o pantă ascendentă, cu toate că pe această pantă ascendentă va trebui să 

recuperăm și durerea pe care am dorit să o lăsăm în urmă în ziua de 7 noiembrie. Multe sunt 

accentuate, multe dintre aceste situații sunt intensificate în mod abuziv pentru că acum devenim brusc 

mai conștienți de necesitatea progresului. Trecerea Lunii pe primul segment al zodiei Pești ridică 

această problemă de conștientizare însă o face cu teama zilei de mâine, cu grija că dacă dorința de 

armonie nu-și are rădăcina într-un impuls sănătos, în experiențe care au dovedit ca aceasta armonie 

este bună pentru individ și pentru comunitate, evenimente viitoare vor fi dure, neplăcute sau 

compromițătoare. Avem clar senzația că dacă nu procedăm așa ajungem la dezrădăcinare și nu vom 

lucra cu elemente simple, ci cu elemente din ce în ce mai complicate care vor coroda până și această 

armonie palidă vizibilă în monumentul acesta. Perturbările acestea ridică însă o problemă de adaptare 

și ea se referă la timp. Dorim acum să încadrăm nivelul pe care-l avem într-un interval de timp mult 

mai mare, să facem asocieri, combinații sau raportări la marile perioade istorice și dorim cu orice preț 

să obținem un rezultat foarte bun. Perturbațiile apar, astfel, atunci când vrem să facem corelație cu 

perioade care nu au legătură cu statutul pe care-l îndeplinim acum, adică vrem să facem corelații 

artificiale. Aceste corelații artificiale sunt caustice pentru că fac referire la anumite dispoziții sufletești 

rele, mai ales că ar putea să sugereze o întoarcere la materialism, o accentuare în rațiune, logică, în 

defavoarea simțului spiritual, în defavoarea curățeniei sufletești, în defavoarea sincerității pe care 

dorim să o abordăm acum. 

Problema aceasta a curajului, susținută și de sextilul pe care Soarele îl împlinește cu Junon ne 

îndeamnă să folosim instrumente care, nu doar ne-ar putea duce la soluționare, dar care conține și 

elemente dezechilibrate, vulgare, periculoase sau rele. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Soarele 

mediază opoziția pe care Luna o realizează acum cu planetele din Capricorn. Știm, de fiecare dată 

când Luna trece prin această ipostază, grija zilei de mâine devine o problemă ce nu poate fi ignorată. 

Acum, prin firea cea nouă, prin personalitatea cea nouă, prin impulsul acesta de a răscoli, de a fi 

raționali de dragul puterii, reușim să găsim soluții de moment. Apoi, acest sextil pe care Soarele îl 

împlinește cu planetele din Capricorn, această relație interesantă prin care Soarele mediază o 
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problemă complicată ce apare în mod repetitiv, se încadrează acum într-o configurație numită zmeu. 

Problema aceasta a fricii de viitor, a griji față de patrimoniul care se diminuează poate primi o soluție 

socială adică individul care a fost corect și nu a dorit ca această problemă să-i fie soluționată de alții 

este remarcat, reușește să sensibilizeze un for superior, reușește sa atragă atenția asupra problemei 

sale și se poate evidenția prin modestie. Beneficiul zilei de 8 noiembrie conține această soluție pe 

care ar trebui să o privim cu maximă responsabilitate. Tot ceea ce ni se oferă acum este bun pentru 

că dispunerea aceasta se poate exprima liber. Luna neagră se află pe ultimele minute ale zodiei 

Săgetător și există în continuare pericolul acesta de a răstălmăci un mesaj, de a-l face foarte atractiv 

tocmai pentru că este găunos. Apare, așadar, o nouă inversare a valorilor, un nou motiv de a renunța 

la interacțiunii sociale, de a fi reținuți, de a nu spune tot sau de a refuza un bun doar pentru că ultima 

etapa a acestuia ar putea fi până la urmă suficient de rea încât să conțină sămânța unor probleme și 

mai mari. Un om modest, profund și înțelept va avea puterea acum să vadă sămânța de scandal care 

se ascunde în spatele unor intenții prea bune și prea declarate, va vedea cât de periculos poate fi 

compromisul în momentul acesta. Dacă nu renunță la simplitate, dacă nu renunță la modestia sa atunci 

pentru el conjunctura aceasta nu are decât lucruri bune. 

 
„Care este contribuţia violentei TV la amplificarea violentei din lumea reală? 
Alături de mesajul erotic, violenţa ocupă unul dintre primele locuri, ca pondere, pe canalele 

TV din întreaga lume. Deşi în ultimii 50 de ani fenomenul violenţei pe micul ecran a atras cele mai 
multe dezbateri publice, critici şi sancţiuni, televiziunea continuă să transmită din ce în ce mai 
multă violenţă, iar telespectatorii din toată lumea, mai ales tinerii, ca hipnotizaţi, caută cu 
aviditate aceste programe. 

Faptul că violenţa din media constituie una dintre cele mai importante cauze ale violenţei în 
lumea reală este dovedit în peste 1000 de studii şi articole. (Strasburger, 1995) Din majoritatea 
cercetărilor efectuate, rezultă că violenţa de la televizor are următoarele efecte: 

„(1) Facilitează agresivitatea şi comportamentul antisocial; 
(2) Dezvoltă insensibilitatea la violenţă sau la victimele violenţei; 
(3) Intensifică percepţia telespectatorilor că trăiesc într-o lume periculoasă în care ei pot 

deveni victime (Comstock, 1991; Gerber, 1992). (...) în 22 de studii care au în vedere efectele pe 
termen scurt ale violenţei, se stabileşte că între 5% şi 15% din violenţa reală este cauzată de 
influenţa directă a televiziunii (Comstock, 1986; Comstock şi Strasburger, 1990)". (Strasburger, 
1995) Dar înşişi autorii acestei metaanalize subliniază că acest efect nu reprezintă influenţa totală 
pe care televiziunea o are în producerea violenţei. O imagine completă ne-o oferă studiile pe termen 
lung. 

Cercetările întreprinse de Centerwall demonstrează că expunerea pe termen lung la 
televiziune este un factor care cauzează aproape jumătate din omucideri în SUA; astfel, circa 10 
000 de omoruri ar putea fi prevenite anual dacă televiziunea ar transmite emisiuni cu mai puţină 
violenţă. Examinând rata omorurilor şi a furturilor făptuite de albi în America, Canada şi Africa 
de Sud, Centerwall a descoperit că, după aproximativ 15 ani de la introducerea televiziunii în 
America şi în Canada, se poate constata dublarea ratei omuciderilor şi a furturilor. În aceeaşi 
perioadă, în Africa de Sud, unde televizorul a fost introdus mult mai târziu (în anul 1973), în rândul 
populaţiei albe de aceeaşi condiţie socio-culturală şi economică, rata s-a menţinut aproape 
constantă. Fenomenul a fost constatat mai târziu şi în alte ţări din Occident. De ce 15 ani? Atât timp 
e nevoie să treacă pentru a se maturiza o generaţie, în cazul nostru cea crescută cu televizorul. 
Studiile lui Centerwall au mai găsit că: 

a) rata omuciderilor a crescut mai întâi la oraş şi mai apoi în comunităţile rurale 
(televiziunea a fost introdusă pentru prima oară la oraş şi mai târziu s-a extins şi la sate); 

b) rata omuciderilor a crescut întâi în rândul albilor (minorităţile nu-şi permiteau la început 
să-şi cumpere televizor); 

c) rata criminalităţii a crescut mai întâi în acele regiuni unde televiziunea fusese introdusă 
cu mai mult timp în urmă. 

Africa de Sud a fost folosită ca termen de comparaţie, deoarece se asemăna mult cu ţările 
occidentale, dar şi pentru că aici televizorul a fost introdus abia în anul 1973. Aşa cum se anticipa, 
în urma studiilor lui Centerwall, după aproximativ 15 ani de la apariţia televizorului, şi în Africa 
de Sud rata criminalităţii a început să urce în acelaşi ritm ca în Occident. Aceleaşi rezultate s-au 
constatat şi în cazul furtului. (Strasburger, 1995)”[12] 
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Trecerea Lunii negre pe zodia Capricorn este unul din marile evenimente ale anului 2017. 

Episodul acesta, care se consuma în dimineața zilei de 9 noiembrie, arată că se renunță la o formă de 

comunicare și se adoptă un nou stil, un nou mod de a transfera o informație. Zodia Capricorn devine, 

astfel, prin plasarea Lunii negre pe acest semn, un element vulnerabil pentru comunitate. Dacă Pluton 

nu s-ar fi aflat acolo din anul 2008, dacă această zodie nu ar fi fost evidențiată la capitolul maturitate 

nu prin expresiei „ia uite ce am eu”, ci printr-o detașare de factorul patrimoniu, de bunurile personale, 

prin desprindere de atitudinea care le transformă pe acestea în poveri. Nu se știe însă dacă oamenii 

au avut maturitatea necesară să surprind acest mesaj și să îl încadreze într-o schemă a evoluției 

spirituale. Problema aceasta a evoluției spirituale, privită prin directive societății de consum, este un 

fel de piatră rară. Din această cauză timp de 9 luni de zile, cât timp Luna neagră se va afla în tranzit 

prin zodia Capricorn, se va pune accentul pe acumulare, încercarea va trece de pe limbaj, mesaj, 

minciună, pe refuzul binelui, dar nu simplu, ci prin adoptarea unei atitudini categorice. Dacă adăugăm 

acestei ecuații și faptul că Jupiter a intrat în zodia Scorpion, combinațiile acestea sunt dovezi de a 

depăși o limită a diplomației sau de a anula diplomația pe motiv că această metodă a dialogului nu 

mai dă rezultate. Prin această poziție a Lunii negre pe zodia Capricorn se exagerează motivul de 

autoritate prin care se poate scoate ce este mai rău din adâncul ființei. Lucrurile vor fi mult mai 

complicate acum, când Soarele și Venus se află pe zodia Scorpion, urmând ca în ultima zi a anului 

lucrurile acestea să devină, prin prisma acestei probleme de autoritate, transformate în combinații 

care pot duce la confruntare. Schema aceasta a trecerii Lunii negre pe zodia Capricorn ne readuce 

aminte de perioada pe care am parcurs-o din 2008 până în 2016, cât a durat reconfigurarea centrelor 

de putere. Această reconfigurare a centrelor de putere s-a accentuat în ultimii ani când a fost activ 

careul dintre Uranus si Pluton în cadrul ciclului războiului. Motivele acelea de confruntare, abuzurile 

sociale pe care le-am parcurs în perioada respectivă au avut drept element reprezentativ războiul, 

frământări sociale au purtat stindardul confruntărilor și cu toții am apelat la motivele războiului pentru 

a ne explica ceea ce am parcurs. Acum, cu trecerea Lunii negre pe zodia Capricorn, se readuce în 

discuție acea problematică a reconfigurării centrelor de putere apărând în centrele mari alte centre 

mai mici. Cei care sunt pasionați de fenomenul social vor considera că lucrul acesta  este un proces 

firesc. Aceasta este o veritabilă probă de foc pentru centrele de putere în a dovedi dacă sunt cu 

adevărat centre de putere sau doar niște structuri financiare, politice sau administrativ-teritoriale. 

Problematica impusă de 

trecerea lui Lilith pe zodia 

Capricorn accentuează 

această sensibilitate, această 

boală care trece acum într-un 

alt tablou simptomatic. 

Marile centre de putere se 

îmbolnăvesc, se 

fragmentează, trec prin 

transformări și numai un lider 

puternic și autoritar, unul care 

și-a făcut școala vieții din 

2008 până 2016, care 

cunoaște în detaliu cum 

anume s-au format acele 

structuri, ar putea interveni 

pentru a da elementelor 

respective consistență și 

stabilitate. 

Pentru tipul de analiză pe care-l abordăm aici este mai puțin important cum anume se vor 

descurca cei care au în grijă centrele de putere. Grija noastră este să ne menținem echilibrul, să nu 

transformăm motivul de izolare în motiv de boală, să nu ignorăm simptomele atunci când acestea 
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apar pe motiv că seamănă cu altele mai vechi și problema se va rezolva de la sine așa cum s-a mai 

întâmplat. De această dată, cu Luna neagră pe zodia Capricorn toate lucrurile se agravează prin rece, 

prin frig, prin neputința de a ne adapta la trecerile rapide de la uscăciune la umiditate și invers. Apoi, 

pentru că această trecere a Lunii negre pe Capricorn este susținută și de împlinirea sextilul dintre 

Soare și Pluton, suntem avertizați că greșeala cea mai mare pe care am putea să o facem acum este 

aceea de a considera că această izolare, această întoarcere la încrâncenare, la adoptarea unei atitudini 

dure, autoritare pentru a ne proteja o frică sau apăra de un adversar inexistent, nu trebuie dus în zona 

destinului. Acestea nu sunt impulsuri care ne protejează statutul în ciclul evolutiv pe care-l parcurgem 

acum, ci doar reacții de moment, simptome ale unor dureri spirituale pentru care avem nevoie să 

descoperim acum medicamentul universal. Practic, următoarele nouă luni, cât Luna neagră va trece 

prin zodia Capricorn, vor evidenția elemente care țin de adoptarea unei dreptăți false care, prin sextilul 

pe care-l va împlini cu Jupiter în primăvara anului următor (1 mai), dar și însușirea unor bunuri 

generate de fuziunea micilor centre de putere într-o configurație nouă, malefică, atunci când va trece 

prin conjuncția cu Pluton, tot în primăvara lui 2018 (18 mai), reprezintă o veritabilă piatră de încercare 

pentru a dezvolta o gândire sănătoasă, pentru a fi rezistenți în fața unor factori corozivi prin a inventa 

alți factori corozivi care să-i anuleze pe cei care sunt acum activi. Avem nevoie să descoperim că 

puterea nu trebuie folosită prin duritate și răutate, ci pentru a fi rezistenți, pentru a deveni noi înșine 

valori ale timpului. Dacă ne modificăm atitudinea față de supraviețuire și cădem la acest test, în 

perioada în care Luna neagră va trece prin zodia Vărsător (6.08.2018-3.05.2019) vom avea clar 

senzația că o luăm de la capăt. Din nefericire, a o lua de la capăt în modul acesta înseamnă a ne declara 

învinși ceea ce ne va permite să recuperăm doar foarte puțin din ceea ce vom pierde în timpul 

tranzitului Lunii negre prin Capricorn abordând problematica vieții personale cu nerv, cu agresivitate. 

Adevăratul început a ceea ce stricăm acum ar putea veni începând cu finalul lunii octombrie 2020 

când Luna neagră va intra pe zodia Taur. 

 
„ În marea carte a naturii vii, puteţi citi că este  de o importanţă absolută, pentru evoluţia 

fiecărei fiinţe, să ştie cum să-şi cheltuiască energiile, în ce domeniu şi în ce activitate să le utilizeze. 
 Aceste energii i-au fost numărate, cântărite, măsurate şi el este responsabil de ele. Cerul nu 

i-a dat aceste energii ca să le risipească; tot ceea ce face este notat, înscris. Deci, în cartea naturii 
vii veţi putea citi următoarele: “Prea fericiţi cei care-şi consacra şi utilizează toate energiile lor 
fizice, afective şi mentale pentru binele umanităţii, pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 
Sa". 

 Dacă vă risipiţi energiile voastre în furie, într-un exces de senzualitate, în activităţi egoiste 
şi criminale, ele vor alimenta Infernul. Pentru că oamenii sunt cei care, prin ignoranta lor, 
contribuie la susţinerea şi hrănirea Infernului; ei sunt extraordinar de instruiţi în toate ştiinţele 
dar n-au auzit niciodată vorbindu-se de responsabilitatea lor în utilizarea propriilor energii. 

 Una din primele sarcini ale discipolului este de a se întreba dacă este pe cale să-şi folosească 
energiile într-un scop egoist sau într-un scop divin. Totul este aici. Dacă vă puneţi clar această 
întrebare în fiecare zi, câte lucruri veţi putea ameliora în voi înşivă! Bineînţeles, nu veţi reuşi 
imediat, dar veţi învăţa astfel să fiţi conştienţi; dacă nu, veţi rămâne supuşi karmei, destinului. NU 
uitaţi asta niciodată. 

 În tot ce vă spun există puncte asupra cărora trebuie să vă opriţi în fiecare zi, şi 
altele numai atunci când circumstanţele vă permit. Veţi putea deci lasa multe alte lucruri la o parte 
dar niciodată pe aceasta. În fiecare zi vi se cere să fiţi conştienţi, să vă daţi seama în fiecare clipă 
de modul cum vă cheltuiţi energiile. Cu atât mai mult cu cât veţi putea face asta oriunde: pe stradă, 
în metrou, la dentist, în bucătăria voastră, veţi putea arunca o privire în voi înşivă şi să vă 
întrebaţi: "Ia să vedem, dacă mă angajez în activitatea cutare sau cutare, ce voi cheltui? Este util? 
“Lucrul căruia îi consacram energiile noastre este un punct esenţial, niciodată nu vom insista 
suficient asupra acestei probleme.”[9] 

 

Ultima zi a acestei decade ne îndeamnă să ne preocupăm de lucruri personale, de ceea ce este 

intim, de casă, de prieteni, de problemele intime pe care le-am ignorat de-a lungul acestei decade cu 

scopul de a consolida această stabilizare pe care dorim să o construim din aproape în aproape. Asta 

înseamnă că momentul acesta aduce o conștientizare mult mai clară a tulburărilor pe care le-am 

parcurs și suntem invitați să fim puternici prin discernământ, buni, poate chiar indulgenți cu forțele 
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care până acum ne-au provocat dureri. Momentul zilei de 10 noiembrie ne aduce împăcarea cu un 

dușman, cu o persană conflictuală sau atenuarea senzației de durere care a avut urcușuri și coborâșuri 

spectaculoase de-a lungul acestei decade. Acum Luna, aflată deja pe zodia Leu încă din mijlocul zilei 

de 9 noiembrie, va trece prin trigonul cu Mercur din zodia Săgetător și forțele acestea bune, pozitive 

și vindecătoare se vor exprima la un alt nivel, adică vom fi receptivi la ceea ce este frumos și rafinat 

vom avea o explicație rațională pentru indulgența pe care o arătăm acum celorlalți. 

În mare parte, vibrația zilei de 10 noiembrie este construită pentru a ne explica o cauzalitate. 

Anulăm durerea, dar vedem și cine a produs-o. Închidem un traseu conflictual, dar vedem și cine l-a 

alimentat. Îngropăm securea războiului, dar citim pe lama sa tăioasă și urmele violențelor mai vechi. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna va trece prin careul cu Jupiter și aceasta este sancțiunea pe 

care o primim, conștientizarea aceasta este o pedeapsă pe care trebuie să o acceptăm cu fruntea sus, 

cu demnitate, pentru că am luat parte la evenimentele triste, rele sau agresive și avem nevoie să intrăm 

în decada următoare cu această lecție învățată. Decada următoare face apel, prin sintezele pentru 

acțiune, la începutul anului, interval despre care știm că a fost dominat atât de impulsul de a ne explica 

de ce trăim ceea ce trăim sau dacă au existat și interferențe cu multe episoade de tristă amintire 

aferente anului 2016. Dacă alegem să fim martori, dacă învățăm corect și profund ceea ce trebuie să 

învățăm din această decadă atunci descoperim că suntem posesorii unor puteri misterioase, că nu 

trebuie să strigăm foarte tare pentru a fi auziți, ci să vorbim în pauze de gălăgie, să îndrăznim să 

credem că lucrurile simple pot fi și deosebit de valoroase. 

Cine va minimaliza rolul acestei lecții de viață va resimți mult mai tare decât alții faptul că ne 

aflăm cu toții într-o vreme a schimbărilor, într-o epocă dominată de obicei proaste, de vulgaritate, ne 

aflăm într-o etapă de evoluția omenirii în care evoluția spirituală este stânjenită de plăcerea sadică a 

omului modern de a invada intimitatea celuilalt. Avem nevoie pe 10 noiembrie, în finalul acestei 

prime decade încercate a lunii noiembrie, să ne preocupăm de noi înșine, de intimitate, de bunurile 

pe care le avem, să încercăm să le facem mai frumoase și mai eficiente, și să lăsăm viețile celorlalți 

în grijile lor. Avem ocazia în această zi să descoperim care sunt pârghiile care ne transformă în sclavi 

ai opiniilor celorlalți, care ne accentuează o atitudine defectuoasă față de semeni, care ne ține captivi 

în această revoltă psihică, în această stare de dezordine care nu ne duce nicăieri. Suntem însă avertizați 

că dacă vrem să ducem la îndeplinire această recomandare va trebui să fim, cel puțin parțial, împotriva 

curentului. Deci, a învăța o lecție de viață nu înseamnă a întinde mâna mai sus pe un raft la care nu 

am ajuns până acum, pentru a lua o carte, ci înseamnă a face lucrul acesta în situația în care toți se 

laudă că acolo nu sunt cărți, ci doar hârtii pe care sunt desenate cărțile, înseamnă a ridica mâna 

împreună cu poate lanțurile care sunt legate de celelalte mâini, înseamnă a resimți disconfortul 

provocat de menținerea acestor atașamente penibile față de mode vulgare, față de tristețea de grup, 

față de risipă. 

Așadar, vibrația sintetică a zilei de 10 noiembrie ne vorbește despre curaj, despre acel curaj 

de a vedea schimbarea, de a dori și de a o pune în practică, fără a avea nevoie de acceptul celorlalți, 

fără a ne pregăti acest teren cerând acceptul comunității pentru a face acest salt. De aici înțelegem că 

avantajul substanțial al acestei zile cere o experiență similară, cere un dram de maturitate pe care l-

am acumulat pe alte conjuncturi, diferite de cea de acum. Apoi, pe lângă faptul că vom fi beneficiarii 

acestei schimbări, reușind, aflăm și care ne este nivelul. 

 
„Voce—Răguşeală 
Atunci când timbrul meu vocal devine surd, zgâriat sau hârşâit, am vocea răguşită (disfonie). 

Răguşeala simbolizează faptul că sufăr de epuizare mentală şi fizici. Există ceva ce mă împiedică 
să vorbesc, fără să simt obstacole, fără să mă “agă’“ în ceva. Trăiesc un blocaj emoţional, o emoţie 
puternică şi îmi reţin agresivitatea. Deoarece gâtul este legat de centrul de energie al adevărului, 
al comunicării şi al exprimării de sine (chakra gâtului), mă simt blocat de un adevăr, pe care îmi 
este greu să și asimilez şi de convingerile mele personale. Trăiesc în funcţie de structuri foarte clare 
şi uneori rigide. Percepţia mea asupra muncii, de exemplu şi convingerea că "trebuie să munceşti 
din greu pentru a reuşi în viaţă" determină un surmenaj, care se manifestă, printre altele, printr-
o răguşeală. Iau calmante sau stimulenţi, precum cafeaua, alcoolul ţigările etc. şi, când efectul 
acestora dispare, răguşeala apare din nou. Oboseala pe care o simt amplifică neliniştile şi grijile 
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pe care nu voiam să le văd. Este ca şi cum vocea mea ezită să scoată sunete, deoarece mi-e teamă 
că mă voi izbi de un zid; nu mai ştiu ce să spun, deoarece mă simt puţin "nebun”. 

Accept faptul că am nevoie de o pauză şi de timp de odihnă pentru a mă reface. Fiind 
odihnit, situaţiile şi evenimentele îşi reveni la proporţiile lor reale; voi fi mult mai obiectiv şi mai 
lucid pentru a lua deciziile necesare. Pot să cât şi să îmi eliberez astfel vocea şi exprimarea de 
sine.”[5] 

 

În consecință, prima decada lunii noiembrie ne vorbește despre fragmentare, despre împărțire, 

despre redimensionarea unor valori sau despre descoperirea a ceea ce este important pentru noi, 

pentru structura în care am ales să ne integrăm sau pentru planurile de viitor. Luna noiembrie lucrează 

cu sinteze aducătoare de noroc și ceea ce vine spre noi acum poate avea statut de dorință împlinită, 

poate să ne ofere cheia unor puteri secrete, misterioase pe care, de-a lungul vieții, dar în special în 

ultimii ani, le-am folosit doar în momente de maximă mobilizare, doar când eram în pericol. Acum, 

atât prin împlinirea careului dintre Saturn și Chiron, dar și prin trecerea Lunii negre pe zodia 

Capricorn se reactivează amintirea acelor situații conflictuale și primul impuls este de a repeta 

reacțiile mai vechi. Lucrurile acum sunt construite altfel și reacțiile personale nu mai găsesc răspuns 

pozitiv în reacțiile grupului, adică oamenii nu se mai unesc pentru un ideal comun, ci alte motive. 

Avem nevoie ca după această experiență să gândim clar, lucid, curat și progresist, nu antisocial sau 

pentru a întreține o modă culturală. Este posibil ca schema primei decade a lunii noiembrie să ne 

aducă în posesia unor demersuri complet noi, să avem impresia că trebuie să facem ce nu am mai 

făcut până acum, să ne apucăm de studiu, să ne preocupăm de un domeniu nou și relativ repede să 

obținem rezultate. Nu trebuie să uităm că ritmul evoluției, viteza de lucru nu s-a schimbat. Faptul că 

ni se pare că obținem rezultate rapide dintr-o dată nu înseamnă că s-a mărit viteza de lucru, ci 

înseamnă că am devenit conștienți de ceea ce am putut din totdeauna să facem, dar abia acum vedem. 

Ceea ce s-a schimbat este doar luciditatea, spectrul în care privim, distanța până unde privim, nu 

viteza de lucru. Avem nevoie să înțelegem lucrul acesta pentru că următoarea decadă ne va încerca 

răbdarea și dacă intrăm în acest sector având o atitudine greșită față de realizările personale, fiind 

nerăbdători să obținem mai mult, pretinzând mai mult de noile metode sau noului domeniu, ne 

complicăm singuri condiția și sarcinile de lucru. 

  



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  576  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

 

Decada a II-a  (11 – 20 noiembrie 2017) 
Nivelul se schimbă. Demascarea falsei încrederi. Sentimente 

constructive. Trecem printr-o perdea de fum. Adâncimile 
sperie. 

DECADA NR. 32  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   1 1-10 ianuarie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 15 21-31 mai 

 

 

A doua decadă a lunii noiembrie ne pune la încercare răbdarea. Vom vedea, pentru că abia 

acum putem vorbi despre un tranzit al Lunii negre prin zodia Capricorn, că nivelul se schimbă. Cu 

toate că, prin unghiul pe care Saturn și Pluton îl împlinesc sentimentele devin constructive, zona 

aceasta în care am activat până acum trece prin transformări interesante. În primul rând, aceste 

transformări vin să ne arate că evenimentele neprevăzute au în continuare un mesaj de transmis. Apoi, 

pentru că în această decadă se împlinește și conjuncția lui Pluton cu Junon, care a fost activă încă din 

luna anterioară și care va mai fi activă mult timp, ne arată că sentimentele sunt constructive. Totuși, 

a doua decadă a lunii noiembrie aduce un moment de revoltă pe care va trebui să-l rezolvăm prin efort 

propriu, prin achiziții proprii, prin relații proprii, nu prin ceea ce ne vine din afară, nu ca un efect al 

acțiunii de grup, ci în virtutea inerției. 

Sintezele pentru acțiune ne îndreaptă atenția către începutul anului, în prima decadă a lunii 

ianuarie când traseul a fost foarte complicat și au existat anumite interferente care au venit din anul 

anterior, anul dihotomiilor periculoase, prin care s-a încercat ascunderea unui adevăr ori integrarea 

lui în sintezele anului 2017, sub pretextul promovării valorilor științifice. De această dată vom vedea 

dacă am administrat corect ceea ce s-a consumat la începutul anului, vedem dacă adâncimea ne 

încurajează să fim pozitivi și puternici sau doar ne sperie. 

 

Momentul în care Soarele se află într-o relație foarte proastă cu Axa Dragonului coincide cu 

împlinirea trigonului perfect între Saturn și Uranus. Desigur, fiind planete cu deplasare lentă, nu poate 

fi vorba despre o acțiune care este specifică doar zilei de 11 noiembrie, ci întregii luni noiembrie sau 

poate fi chiar o trăsătură care se integrează perfect în caracteristica anului 2017. Prin ceea ce se 

împlinește acum descoperim că anumite calcule au fost făcute greșit, că grija pe care am avut-o față 

de o situație exterioară, față de îndeplinirea unei condiții, față de menținerea unui statut social a trecut 

într-un plan secund. Prin ceea ce credem că putem duce mai departe, prin studiul pe care vrem să-l 

facem, descoperim că și voința este foarte puternică și apelul, prin sinteze pentru acțiune, către 

începutul anului ne tulbură foarte mult. Oamenii puternici vor reuși acum să se extindă ca domeniu, 

ca expresivitate sau ca acaparare. Dacă în decada anterioară am văzut că anumite centre de putere au 

trecut prin fragmentare, acum putem observa, iar această observație, ce se va menține până la finalul 

acestui an, ne va spune în ce mod grupurile mai mici servesc interesului comun. 

Luna, care se va afla în noapte de 10 spre 11 noiembrie în conjuncție cu Capul Dragonului, 

își va încheia tranzitul său prin zodia Leu în după-amiaza acestei zile. Înainte de a trece pe zodia 

Fecioară, va mai avea de împlinit două trigoane, unul cu Saturn, iar celălalt cu Uranus, desenând pe 

cer o piramidă de foc. Această configurație este o expresie a voinței și a intuiției, a puterii de expresie 

și tocmai pentru că Luna atinge acest stadiu după ce a fost în conjuncție cu Capul Dragonului 

înțelegem încă de acum și ideea aceasta ne va rămâne cel puțin până la finalul acestei luni, cât de 

necesar este să oferim ceea ce avem mai bun, să facem impresia cea mai bună, să fim cei mai buni. 

Ambiția susținută de aceste unghiuri ne ajută să trecem prin diferite etape ale expresivității. Cert este 
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că momentul de față înclină mai mult spre o expansiune teribilă în care voința are întotdeauna ultimul 

cuvânt. Dacă nu abuzăm de ea, nu vom strica, nu vom distruge nimic, nu ne vom compromite statutul 

și nici imaginea publică.   

11 noiembrie ne arată că totul este la vedere, chiar dacă Luna neagră, aflată acum zodia 

Capricorn, ne spune că ne putem ascunde în spatele puterii, că ne putem considera altfel doar pentru 

că avem putere ne impunem în fața celorlalți sau le inspirăm frică. 

Apoi, pentru că pe această relație de trigon între Saturn ce Uranus atrage Luna și Capul 

Dragonului în ecuație, se va pune problema unei semnături. Vrem să ne punem amprenta asupra unui 

eveniment, asupra unui document, asupra unei idei făcând anumite modificări. Este clar că de această 

dată calitatea aceste modificări va depinde mult de ceea ce am făcut la începutul anului, de calitatea 

acțiunilor de atunci, dar și de nota cu totul specială pe care 

ne-a oferit-o finalul lunii mai, când Marte și Saturn s-au aflat 

în opoziție. Este foarte posibil ca această notă personală, 

această amprentă pe care dorim să o punem pe un eveniment 

clar, să fie o deviație, o sfidare a regulii de fapt, a 

normalității, a expresivității pe care am promovat-o până 

acum. De altfel, dacă această atitudine ne ajută să ne relaxăm, 

să slăbim încordarea, dacă ne ajută să ne detașăm de acele 

ambiții care sunt absurde, am câștigat, am fost avantajați, 

putem vorbi despre un progres real de acum încolo. Dacă 

această condiție nu este îndeplinită atunci orice calcul pe 

care-l facem de-acum încolo se va dovedi greșit. Apoi, pentru 

că se insistă foarte mult pe această expresie personală, 

suntem avertizați că transformarea poate fi profundă doar 

dacă nu sfidează ridicolul, doar dacă acordă fiecărui element 

importanța cuvenită. Ne putem bucura de acest trigon între 

Saturn și Uranus, adică ne putem bucura de medierea care se 

realizează între convențional și neconvențional, între trecut 

și viitor, între ceea ce este vechi și a fost dovedit și ceea ce 

urmează să se întâmple și este intuit, dar nu trebuie să se 

depășească o limită a rezistenței, a înțelegerii sau o limită a 

explicației. Chiar dacă vorbim aici despre intuiție, înseamnă că ceea ce ne vine prin intermediul 

acestui instrument nu poate fi explicat. 

 
„Nu lăsaţi niciodată un rău interior să se amplifice până acolo încât să nu-l mai puteţi 

remedia. Să presupunem că, din greşeală, v-aţi băgat picioarele în ciment lichid, dar sunteţi cu 
gândul în altă parte şi neglijaţi să le scoateţi: ce se va întâmpla atunci? Cimentul se va întări, va 
deveni atât de compact încât, pentru a vă elibera piciorele, va fi nevoie de unelte pentru a sparge 
cimentul, şi se poate întâmpla chiar să vă răniţi. Ei bine, tot astfel se petrec lucrurile şi în Viaţa 
interioară: dacă nu ne gândim să corectăm rapid anumite greşeli, anumite deficienţe, după aceea 
este deja prea târziu, reparaţia costă prea scump şi se pot produce şi alte stricăciuni.”[10] 

 

Trigonul Pluton-Junon este un alt aspect important al acestei decade care ne cere să ne 

adaptăm, să ne deschidem către un nou plan al valorilor, să fim puternici, atenți, să nu sfidăm bunurile 

celorlalți, să fim comunicativ, să ne adaptăm corect condițiilor celorlalți și să iubim ceea ce este 

frumos. Pentru un pasionat de astrologie este greu de crezut că lucrurile acestea ar putea veni din 

zodia Capricorn. Tot ce ține de feminitate, expresivitate sau rafinament ar putea veni din orice alt 

semn, numai din zodia Capricorn nu. Asta înseamnă că aceste valori rămân un mister, se exprimă 

doar condiționat, își caută o modalitate de a ieși la lumină prin împrumuturi, prin preluarea puterii 

dintr-o altă zonă. 

Vom vedea însă și oameni comuni care nu vor fi atenți la îndemnul acesta de a împrumuta, de 

a prelua, de a face un schimb și, pentru ca valorile lor să se mențină în echilibru, vor intra cu ciubotele 

în viețile celorlalți, vor pune condiții, vor face recomandări care sunt adevărate prin conținut dar 
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brutale prin metoda folosită. În felul acesta, 12 noiembrie s-ar putea încărca de răni, de obligații sau 

de abuzuri. Este adevărat, momentul acesta aduce o mare hotărâre în a selecta, în a alege conjuncturile 

cele mai favorabile, însă nu putem beneficia de lucrul acesta decât dacă drumul se schimbă într-o 

direcție pozitiva. Deocamdată, avem în continuare Soarele în careu la Axa Dragonului ceea ce 

înseamnă că există o întâmplare pe care o vom parcurge acum și care nu se referă doar la ceea ce 

facem noi, ci și la ceea ce fac ceilalți, dar și la modul cum interacționăm. Cu alte cuvinte, motivul 

acesta de revoltă, de progres, de a schimba lucrurile și de a le pune într-o anumită ordine arată că ne 

aflăm într-o perioadă în care drumul se schimbă, dar nu ne spune cum. Unii vor alege rafinamentul și 

creația, adevărul și dreptatea, adică relațiile de sextil dintre Lună și Venus, dintre Lună și Jupiter. 

Alții vor fi recalcitranți, vor insista mult pe aceste dezamăgiri și vor uita complet de conjuncturile 

frumoase care s-au consumat la începutul anului, adică vor activa prin careul Lunii cu Mercur și 

opoziția Lunii cu Neptun.   

Valorile zilei de 12 noiembrie sunt perene dacă ne încuraja să ne detașăm de ambiții și orgolii. 

Este însă greu să facem lucrul acesta pentru că momentul de față conține o forță mult prea mare venită 

din zodia Scorpion despre care știm că activează foarte bine prin ambiții. Astfel, modificarea în modul 

de comportare ar putea să ne aducă modificări sociale, însă lucrul acesta pune accentul și pe puterea 

de adaptare, și pe cunoștințele pe care le avem, dar și pe modul cum interacționăm. Iarăși, ajungem 

la calitatea pe care o are conjuncția Pluton-Junon care a fost activă mult timp și va mai fi încă activă. 

Cu alte cuvinte, nota aceasta personală a zilei de 12 noiembrie nu este dată doar de conjuncția Pluton-

Junon, ci și de faptul că Luna, aflat acum 

în plin tranzit prin zodia Fecioară, va 

nuanța toată această problematică și va 

judeca toată conjunctura după cât de 

maturi suntem, după puterea pe care o 

avem în a extrage din trecut cele mai 

importante evenimente care să 

sporească patrimoniul, nu să ne 

consume și să ne lase impresia că așa 

este viața. 

În consecință, schimbarea 

drumului, dacă se face după aceste 

repere pozitive, dacă se produce prin 

legături puternice pe care le vom face cu 

cei care au dovedit până acum că sunt 

pozitivi și elevați, ne îndreaptă către valori solide, ne îndreaptă către un traseu bun, ne ajută să punem 

la cale un plan foarte corect pe care să îl respectăm până la finalul acestui an. Altfel, lucrurile acesta 

vor fi dure, încărcate de resentimente și, pentru că Luna neagră intra pe zodia Capricorn, semn care 

găzduiește acum conjuncția Pluton-Junon, s-ar putea ca derapajele acestea, care ni se vor părea pe 12 

noiembrie foarte mici, cu timpul să se accentueze. Deocamdată, nu avem motive să ne temem, ci doar 

să fim atenți. 

 
„Visele simbolice 
Uneori asocierile nu duc nicăieri sau rezistenţa este atât de puternică, încât analiza pur şi 

simplu nu poate continua. Faceţi o încercare descriind un vis pe care l-aţi avut pe o pagină a 
caietului şi toate asociaţiile (adică ideile pe care le puneţi în legătură cu visul) pe pagina 
următoare. Atunci când interpretarea e foarte greu de făcut şi rezistenţa pare de neînvins, nu vă 
rămâne altă soluţie decât să faceţi apel la simboluri, care, în cea mai mare parte, provin din 
tradiţie (fabule, folclor, poezii, mituri, cântece, proverbe etc.) şi care fac de multe ori aluzie la 
organele genitale şi la activitatea sexuală. Este important să reţineţi că interpretarea simbolică nu 
o poate înlocui pe cea asociativă, dar trebuie luată în consideraţie în momentul în care devine 
imposibil să ajungem pe altă cale la inconştient. De altfel, obiectele folosite în mod simbolic îşi 
păstrează şi semnificaţiile proprii. 
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Visul poate fi explicat cu ajutorul simbolurilor în mă-sura în care este manifestarea cea mai 
primitivă a omului. Conţinutul lui se comunică prin limbajul imaginilor şi obiectelor pe care le 
foloseau popoarele primitive şi care a fost preluat de tradiţia folclorică. 

Visul (sau, mai precis, acea parte pe care ne-o amintim la trezire) şi gândurile latente (adică 
ideile pe care le asociem cu visul) nu se află totuşi neapărat în raport cu simbolurile. 

Simbolistica la care face recurs psihanaliza fără a-i consulta pe pacienţi (sau fără a ne 
consulta pe noi înşine atunci când încercăm să ne interpretăm propriile vise) nu poate fi 
considerată un cod infailibil. 

Simbolurile propuse de psihanaliză sunt folositoare numai în măsura ajutorului pe care-1 
oferă psihanalistului în circumstanţele pe care le-am menţionat.”[1] 

 

Dacă am ținut cont de recomandarea zilei de 12 noiembrie ceea ce se va consuma pe 13 

noiembrie va fi foarte valoros, foarte bun și de mare perspectivă. Conjuncția lui Venus cu Jupiter, 

chiar dacă se produce pe zodia Scorpion și nu are atât de multe beneficii (Venus este în exil), în sensul 

că planetele nu se pot exprima la întregul lor potențial, particularitatea momentului ne atrage atenția 

asupra unui succes, asupra unui progres, asupra unor avantaje pe care le-am avea dacă am fi mai 

deschiși. Apoi, la toată această schemă intervine și Luna care se află în plin tranzit prin zodia Fecioară 

și care va împlini un sextil cu Soarele din fereastra trigonului cu Pluton. Soarele devine, în consecință, 

planetă focar într-un triunghi minor și calitățile mentale, memoria, programul de lucru adoptat după 

bunul plac, disciplina sunt elemente care trebuie să sporească puterea personală și expresivitatea. 

13 noiembrie aduce, astfel, o problemă de atitudine care poate fi rezolvată prin metode 

neconvenționale. Deja mulți nu se mai gândesc la cum anume ar trebui să-și definească o anumită 

dorință, la cum ajung la finalitate, la cum se vor vindeca, important este că acum primesc semnale 

pozitive că lucrul acesta este posibil. 

Având în vedere că, în special în a doua parte a zilei, Luna trece prin relații tensionate cu 

Chiron și cu Saturn, transformând planeta Saturn în focar al unui careu în T pe semne mobile, norocul 

acesta trebuie nuanțat. Nu putem vorbi acum despre situația gen: „Pară mălăiață în gura lui 

Nătăfleață!". Putem vorbi despre condiționări care să scoată în evidență o formă de sănătate, o 

problemă de gândire, de adaptare sau de concepție. Chiron nu face referire doar la partea medicală, 

însă invocă adesea zona aceasta pentru că oamenii sunt înclinați mai mult către a-și observa propria 

funcționare decât propriul nivel, sunt atenți mai mult la activitatea corpului, decât la activitățile 

spiritului. Acest astru este un indicator foarte bun și asupra liderului spiritual, asupra gradului de 

sensibilitate astrală, asupra puterii de a dărui din calitățile pe care individul le-a obținut în urma unui 

lung proces de evoluție. 

Apoi, 13 noiembrie mai conține un aspect care se referă la secrete dezvăluite. Soarele pe zodia 

Scorpion va accentua această notă a dezvăluirilor personale care nu va dura mult. Dezvăluirile vor fi 

făcute și pe 13 noiembrie, dar și pe 14 noiembrie când Mercur se va afla într-o relație negativă cu 

Neptun, desigur, pe baza altor motive. Imediat ce Luna, în noaptea de 13 spre 14 noiembrie, va trece 

în Balanța lucrurile acestea se vor schimba. Acum însă descoperim că ne-ar fi util dacă am merge la 

psiholog, dacă vorbim cu prietenii, dacă deschidem un subiect delicat despre o întâmplare la care am 

fost martori sau pe care am determinat-o, dacă le povestim celorlalți ce ni s-a întâmplat cu mult timp 

în urmă, poate chiar la începutul anului si care avut un puternic impact emoțional. 

Adevărul celor spuse pe 13 noiembrie este însă unul foarte bun, unul constructiv care se 

remarcă prin profunzime și prin impulsul de a schimba, nu doar de a impresiona. Apoi, pentru că 

impulsul acesta vine pe conjuncția Venus-Jupiter, ce se produce tot în zodia Scorpion, înțelegem că 

valorile pe care le promovăm acum își au rădăcina în niște conjuncturi absurde și invocarea lor aduce, 

pe lângă un efect eliberator, și o mai bună clarificare asupra a ceea ce s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, 

pe 13 noiembrie este bine să vorbim, să povestim, să le explicăm celorlalți ce credem despre mersul 

lucrurilor, să arătăm o curiozitate intelectuală, să arătăm ce înțelegem, cum înțelegem și cum folosim 

toate lucrurile acestea pe care le prezentăm. 

Cu toate că lucrurile acestea au puterea să se orienteze către o direcție buna, suntem avertizați 

că ele nu ajung acolo de la sine. Soarele și Saturn sunt implicate în două careuri în T, unul pe semne 

mobile, iar celălalt pe semne fixe, de la care aflăm că lucrul acesta ar putea deveni durabil, ar putea 
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fi foarte importante sau foarte valoros pentru condiția spirituală dacă dovedim maturitatea necesară, 

dacă ne abținem de la derapaje, dacă vorbim cu măsură, dacă transferăm aceste informații într-o 

conversație, nu într-un monolog. În caz contrar, beneficiile pe care le obținem din ecuația astrală 

aferente zilei de 13 noiembrie sunt minime. 

 
„Poate că aveţi uneori chinuri de care nu ştiţi cum să scăpaţi . Priviţi şi ascultaţi atunci cum 

curge apa. Chiar dacă nu este decât apă de la robinet, după câteva momente vă simţiţi uşuraţi. Ce 
s-a întâmplat?  Apa care curge influenţează plexul solar antrenând materialele care va perturba.  

 Puteţi astfel să vă scufundaţi mâinile în apă caldă său rece, şi după câteva minute veţi avea 
impresia că v-aţi debarasat de greutatea pe care o simţeaţi. 

Spălaţi-vă mâinile conştient cu săpun o dată, de două ori... şi  chiar  până la zece ori. 
Datorită  Gândului ce acţionează în timp ce vă spălaţi, totodată şi mâinile eterice care sunt dincolo 
de Mâinile voastre fizice.”[9] 

 

Relația proastă pe care Mercur o are de împlinit cu Neptun în ziua de 14 noiembrie ridică un 

mare semn de întrebare față de sinceritatea unui mesaj. Momentele de lucru pe care le-am folosit până 

acum, cele legate de viața spirituală, inspirația sau poate chiar cunoașterea devin acum foarte dificile, 

complexe. Greutatea lor îi determină pe unii să creadă că trăiesc vremuri critice. În realitate, relația 

proastă pe care Mercur are de împlinit cu Neptun face trimitere la un mod de a percepe realitatea. 

Asta înseamnă că schimbarea de acum se referă doar la viziunea personală, doar la atitudine, doar la 

ceea ce poate face un individ 

cu instrumentele pe care le 

are acum la dispoziție.   

Indiferența față de 

sentimentele celorlalți, 

tendința de a participa la o 

conspirație, de a inventat tot 

felul de scuze pentru a 

distrage atenția unui adversar 

și, apoi, pentru a-i oferi o 

lovitură finală, pare să facă 

parte din preocupările zilei de 

14 noiembrie. În noaptea de 

13 spre 14 noiembrie Luna va 

intra pe zodia Balanță, acolo 

unde se află Marte de ceva 

vreme, și se va apropia cu 

pași repezi de careul cu 

Pluton. Până să împlinească 

acest unghi negativ, cel care se va consuma în dimineața zilei de 15 noiembrie, va avea de trecut prin 

careul cu Lilith, primul, de altfel, de când Luna neagră a intrat pe zodia Capricorn. Numai la suprafață 

se caută soluții, numai în exterior oamenii cred că interesul pe care comunitatea îl acordă vieții 

individuale este un lucru bun ori se finalizează cu un lucru bun, pentru că, în realitate, interesul acesta 

este o veritabilă sursă de scandal sau poate deveni calomnios la adresa vieții private. 

Dacă cei sensibili, încă de dimineață, vor atrage atenția asupra acestor derapaje, pe motiv că 

oamenii acuză prea ușor situația în care ar trebui să fie calmi, liniștiți și detașați, se vor trezi că devin 

țintele ființelor mediocre. Derapajele acestea se vor răzbuna, ele vor fi invocate în anul următor, în 

prima jumătate a anului, însă în momentul acesta nu ne ocupăm de anticiparea a ceea ce se va întâmpla 

în anul următor. Grija principală pe care ar trebui să o aibă un individ pe 14 noiembrie ar trebui să fie 

legată de controlul sentimentelor și despre ce instrumente ar putea folosi pentru a se liniști. 

Careul Lunii la Luna neagră va face însă ziua de 14 noiembrie încărcată sau compromisă de 

minciună. Aceste reproșuri nu sunt simple replici pe care un individ ar putea să le ofere celorlalți. 

Indiferența față de segmentele celorlalți nu sunt simple derapaje, ci în aceste impulsuri persoana în 
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cauză pune amintire a unor episoade care s-au consumat la începutul anului. Apoi, indirect, legătura 

pe care am putea să o facem prin sinteze ar putea să ne ducă spre finalul lunii iunie sau finalul lunii 

mai. Faptul că în luna noiembrie lucrăm cu sinteze aducătoare de noroc nu înseamnă că șansa este 

predispusă, ci înseamnă că avem posibilitatea ca prin atenție sau îndeplinind alte condiții să ne ridicăm 

deasupra statutului mediocru pe care l-am iubit atât de mult în momentele invocate, la începutul anului 

sau pe finalul lunilor mai și respectiv iunie, înseamnă că norocul este acum răsplata pentru muncă și 

seriozitate. 

Este adevărat, pentru că Soarele se află acum în plin tranzit prin zodia Scorpion și, de 

asemenea, Venus și Jupiter își împlinesc și ele conjuncția tot pe acest semn, există multe secrete, 

există multe motive pe care oamenii nu doresc să și le împărtășească. Aceasta agendă ascunsă ar putea 

fi aflată abia în anul următor, dar, în anumite situații care cer soluții n-are urgente, lucrul acesta s-ar 

putea ca la momentul acela să nu fie folositor, ci chiar tardiv. Acum trebuie să aflăm care sunt 

impulsurile, acum trebuie să vedem care este vocea ce poate striga mai tare și care ar putea reprezenta 

grupul, care sunt oamenii pe care ne putem baza și care ne acceptă în lucrarea lor. Careul acesta al lui 

Mercur cu Neptun ne vorbește despre dezamăgirile care ne-au făcut să refuzăm altădată participarea 

la asemenea lucrări. Dacă suntem orientați negativ eșecul de altădată va fi adus în prezent și în loc să 

ne ridicăm deasupra acestei condiții mediocre nu vom face altceva decât să confirmăm faptul că lucrul 

acesta chiar nu poate fi obținut. 

 
„Marie Bernande Soubirous s-a născut pe 7 ianuarie 1844. A fost primul copil al lui Francis 

Soubirous, un biet morar din Lourdes, sudul Franţei, şi al soţiei sale Louise. Marie era un copil 
fragil, care s-a dovedit a avea şi o statură foarte mică, aşa încât şi-a căpătat numele de Bernadette. 
Deoarece din cauza sărăciei, părinţii o trimiteau foarte des pe la rude şi pe la prieteni, vara lui 
1857 şi-a petrecut-o la Marie Aravant, lângă localitatea Batres. Marie Aravant a găzduit-o cu 
plăcere pe fată, dar a fost neplăcut impresionată de educaţia ei religioasă. Pe tot parcursul 
perioadei cât a stat la ea, Marie Aravant a încercat să o înveţe pe micuţa Bernadette câte ceva 
despre Biblie, dar de fiecare dată adolescenta impetuoasă nu manifesta nici cel mai mic interes 
pentru astfel de subiecte. În cele din urmă Marie Aravant a cerut sfatul unui preot local. El i-a 
sugerat s-o trimită pe Bernadette înapoi la Lourdes pentru a urma o şcoală de catehism. Aşa se 
face că la scurt timp după cea de a 14-a aniversare Bernadette a ajuns din nou în oraşul natal. Pe 
11 februarie 1858 Bernadette, împreună cu două prietene, aduna lemne pe malul râului Gave, aflat 
la vest de Lourdes. La un moment dat ea s-a îndreptat spre o piatră, cunoscută sub numele de 
Piatra Mare sau Massabieille, care era ca un fel de loc de odihnă lângă râu. La baza stâncii exista 
o scobitură naturală adâncă de circa 7,5 metri şi lată de 12. Bernadette a auzit un zgomot şi s-a 
uitat în sus. Evenimentele care au urmat au schimbat-o pentru totdeauna pe Bernadette şi această 
zonă a Franţei De îndată ce şi-a ridicat privirea Bernadette a văzut imaginea unei femei foarte 
frumoase, îmbrăcată în alb, care rostea o rugăciune. Imaginea a dispărut, dar cu altă ocazie, 
aflându-se în acelaşi loc, a văzut-o din nou. La cea de a treia pariţie, pe 18 febrâuarie, femeia i-a 
vorbit fetei şi i-a cerut să vină în acelaşi loc în fiecare zi, timp de două săptămâni. Bernadette s-a 
conformat. Într-una din zile lui Bernadette i s-a cerut să se scalde în apa izvorului din scobitură. 
Însă nici în scobitură, nici în zonă, nu era nici un izvor, aşa că fata a intrat în noroi şi s-a spălat cu 
umezeala acestuia. A doua zi însă, în acel loc curgea apa proaspătă a unui izvor puternic. La cea 
de a 13-a întâlnire cu imaginea femeii aceasta a cerut să fie construită o capelă în onoarea sa, iar 
la cea de a 16-a apariţie femeia i-a dezvăluit identitatea sa, ca fiind „Preacurata Mamă”. În total, 
Bernadette a văzut-o pe Sfânta Mamă Fecioară de 18 ori, ultima întâlnire având loc pe 16 iulie 
1858. 

Foarte repede, mulţi dintre bolnavii care au băut sau s-au scăldat în apa izvorului din grotă 
s-au vindecat în mod miraculos. Pe 28 iulie 1858 Episcopul de Tarbes a cerut înfiinţarea unei 
comisii de anchetă. Mai bine de trei ani şi jumătate un grup de clerici eminenţi, doctori şi oameni 
de ştiinţă au analizat spusele lui Bernadette şi ale altor credincioşi. Pe 18 ianuarie 1862 ei au 
concluzionat că Bernadette este o fată absolut normală care, într-adevăr a văzut- o pe Fecioara 
Maria. Vindecările atribuite izvorului de la Massabieille au fost declarate adevărate, dar 
inexplicabile, iar autorităţile au decis să construiască o capelă în onoarea Sfintei Mame, pentru a 
deveni un loc de pelerinaj. 

Principala bazilică din Lourdes cuprinde trei capele, pe lângă care mai sunt si alte biserici. 
Cea mai mare dintre ele este Bazilica Sfântului Pius al X- lea, în care pot intra 30 000 de persoane, 
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aspect deosebit de important, dacă se are în vedere faptul că anual locul este vizitat de aproape un 
milion de pelerini. Mulţi vin pur și simplu pentru a-şi manifesta respectul, sau pentru a primi 
consolare religioasă. Alţii ajung acolo pentru că sunt într-o stare proastă și speră ca apele 
binefăcătoare să le redea vitalitatea. În total, acolo au fost rezolvate 4 000 de cazuri, de la 
tuberculoză, orbiri, surziri, până la cancer. Tot acolo au mai avut loc și 65 de miracole atestate de 
către Biserica Catolică și atribuite Fecioarei de la Lourdes. 

Bernadette în persoană nu a fost chiar atât de norocoasă. În 1866 ea s-a alăturat surorilor 
de la Nevers, de la mânăstirea Sfântul Gildard. Dintotdeauna firavă, ea a continuat să sufere de 
diferite boli, până când a murit, pe 16 aprilie 1879, la vârsta de 35 de ani. În 1925, moaștele lui 
Bernadette au fost puse într- o cutie de sticlă, fiind transferate de la capela mânăstirii la cea din 
Nevers. Se pare că trupul ei a supravieţuit mai bine în moarte decât atunci când a fost în viaţă, iar 
doctorul Talon, cel care a asistat la deshumarea cadavrului, a scris mai târziu un articol pentru o 
revistă medicală în care afirmă că starea conservării nu a fost un „fenomen natural”. Bernadette 
a fost canonizată în 1935, ea însăși fiind acum un punct de destinaţie pentru pelerini.”[7] 

 

Deși, după prezentările pe care le-am realizat celorlalte zile aferente acestei decade, ni se pare 

că situația pe care o parcurgem este clară, ceea ce se înfățișează în preajma zilei de 15 noiembrie nu 

va fi deloc clar. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Balanță și va trebui să treacă prin 

conjuncția cu Marte, dar și, implicit, prin relațiile de careu cu Pluton și cu Junon. Apare un conflict 

de opinie, o tensiune amplificată pentru că individul care emite această idee se bazează mult pe 

experiența sa, crede în 

norocul său, cred în 

beneficiile sale și atunci vrea 

ca prin această opinie să facă 

dreptate, să îi ajute și pe 

ceilalți să depășească un 

moment dificil. Nu ar trebui 

să facă lucrul acesta pentru 

că schema aceasta pozitivă se 

adresează doar vieții proprii. 

Luna, trecând prin conjuncția 

cu Marte nu va reuși să 

medieze tendința Nodurilor, 

asta înseamnă că nu pot fi 

impuse comunității sau 

celorlalți soluțiile bune dacă 

ele nu au fost prezentate din 

timp. Cu toate acestea, orice 

urmă de rezistență amplifică acest spirit critic și cel care crede în șansa sa, în experiențele sale va 

insista foarte mult pe mesajul acesta. A insista, deși răspunsurile spun altceva, înseamnă a alimenta 

impulsivitatea, a creat premisele unui mare conflict a adopta o tensiune majoră pe care s-o menținem 

până la finalul acestei luni fără scrupule. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, vor 

considera că momentul acesta este foarte bun pentru a se ocupa de problemele financiare ale celorlalți. 

Este posibil ca soluțiile pe care le au să nu poată fi puse în aplicare sau să nu fie deloc bune, dar 

motivul în sine, ajutorul pe care doresc să îl ofere este bine primit, este apreciat, și aduce un impuls 

către transformare pe care comunitatea îl va aprecia foarte mult. De asemenea, cel care acționează, 

cel care se implică în a oferi ajutorul nu trebuie să fie atașat de fapta în sine, nu trebuie să considere 

că dacă a accesat informația, puterea, energia toți ceilalți din jur, numiți sau încadrați într-un grup, au 

o datorie către el. Având în vedere că în această perioadă faptele de această factură sunt importante 

prin impulsul în sine, nu prin conținutul lor, ar trebui să fie rezervați în a emite astfel de pretenții. 

Ceea ce este interesant din ecuația astrală aferentă zilei de 15 noiembrie este dată de impulsul 

de a ne izola, privit ca element definitoriu într-o conjunctură socială neclară. Dacă situația nu este 
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clară atunci oamenii vor considera că este mai bine să nu participe, să nu își ofere susținerea, să aștepte 

o perioadă mai favorabilă. 

Pentru că avem o accentuare majoră a zodiei Scorpion susținută și de conjuncția Lunii cu 

Marte pe zodia Balanță, se poate vorbi acum despre atenție. Atenția, de fapt, este victima principala 

a acestei perioade, un fel de Cenușăreasă. Vorbim despre atenție însă doar pentru a face trimitere la 

perioadele în care am dat dovadă de luciditate, când am folosit-o, dar nu acum. Atenția de acum nu 

reprezintă altceva decât un magnetism față de evenimente pe care nu le putem controla și, în 

încercarea de a le controla, descoperim că ne adâncim și mai mult în conjuncturi sociale care nu ne 

duc nicăieri. 

Din toată această schemă, din toate aceste lucruri care par să ne ajute cu ceva concret, sare 

norocul, din toate acestea apare un personaj care, în viziunea sa, nu înțelege nimic din ceea ce i se 

întâmplă, dar are tot ceea ce le trebuie celorlalți. Nu am mai trecut prin așa ceva de-a lungul anului 

2017, nu am avut ocazia până acum să fim atât de avantajați de situații pe care nici nu le putem 

anticipa corect ori complet, iar după ce ne întâlnim, nici nu le putem încadra prea bine. 

Un om care activează pe un plan superior va înțelege totuși că în spatele acestor situații care 

nu pot fi anticipate și nici controlate este un mecanism mult mai complex care lucrează cu "calea de 

mijloc". Ne vom da seama dacă suntem sau nu pe calea de mijloc în momentul în care acceptăm că 

alături de noi să mai vină și altcineva. Dacă respingem pe cineva sau dacă vom considera că numai 

atașându-ne de o altă persoană vom merge mai departe înseamnă că ne aflăm în una dintre cele două 

extreme. Calea de mijloc înseamnă a primi propuneri și a le accepta, a trăi simplu. Tot ce ține de 

patimă vine din extreme. 

 
„Dacă aveti credintă şi răbdare pentru munca începută, veti ajunge să concretizati toate 

aspiratiile voastre pe plan fizic. Câte unul spune: „Dar eu îmi doresc de ani lucnui care nu se 
realizează!" Aceasta se întâmplă pentru că nu ştiti cum să lucrati, sau pentru că, din diferite 
motive, dorintele voastre nu pot fi încă îndeplinite. Dacă dorintele voastre privesc colectivitatea, 
întreaga omenire, evident, sunt mult mai greu de realizat decât dacă v-ar servi numai pe voi înşivă. 
Dorim pacea în lume, dar câti doresc războiul! Şi, evident, dorinta lor se opune realizării dorintei 
voastre. De aceea, când dorim să lucrăm pentru salvarea omanirii, trebuie să existe mult mai multe 
persoane, mult mai multe forte şi mult mai mult timp, căci este o activitate uriaşă şi de drum lung. 
Dar nu este nerealizabilă, şi se va realiza dacă numeroase Fraternităti spirituale se vor crea în 
lurne, pentru a se consacra acestei activităti.”[8] 

 

Ceea ce se va consuma în spațiul zilei de 16 noiembrie ne aduce o mare bucurie pentru că 

împlinește o așteptare majoră. Venus se află acum într-o relație foarte bună cu Neptun, semn de 

expresivitate și de sensibilitate specială, iar Soarele, tot din Scorpion, la fel ca și Venus, se va afla în 

același tip de unghi cu Chiron. Atât Neptun, cât și Chiron, se află acum în mers retrograd prin zodia 

Pești, ceea ce înseamnă că maniera aceasta de a privi lucrurile de sus, de a lucra cu informații care se 

află la mare depărtare sau care sunt foarte profunde și greu de înțeles primește o clarificare foarte 

eficientă, una care ar putea să ne rezolve conflicte care s-au consumat la începutul lunii ianuarie sau 

pe finalul lunii mai. Trigonul Venus-Neptun este încărcat de o emoție aparte și ne vorbește despre 

libertatea de a simți, de a ne consideram privilegiați, de a trece dincolo de problemele sociale, cele de 

castă, de nivel material, de cultură sau de înțelegere. Apoi, pentru că facem o legătură cu trigonul pe 

care Soarele și Chiron în împlinesc, toate aceste elemente de libertate de simțire se transformă în 

privilegii existențiale. Trigonului Soarelui cu Chiron pare să fie, în context acesta în care avem mare 

nevoie de ajutor ori de o iluminarea minții, mult mai important decât trigonul dintre Venus și Neptun, 

planete care asigură evoluția prin emoții. 

Prin schemă care se conturează în ziua de 16 noiembrie multe din problemele sociale se 

rezolvă de la sine. În realitate, ele nu se rezolvă de la sine, ci prin impulsul personal, prin ceea ce 

individul face din proprie inițiativă, fără programare, fără să-și calculeze din timp. Ceea ce este 

programat ține mai curând de o zonă a răzbunării, de impulsuri rele care nu fac cinste unui om 

profund. În consecință, vibrația de acum ne vorbește despre o formă de nesiguranță pe care ar trebui 

să o explorăm și apoi să o topim, adică să vedem așa cum este și apoi să o transformăm în amintire. 
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Este greu de făcut lucrul acesta de un om care nu a mai trecut prin situații similare, care nu a mai 

privit conjuncturile sociale prin prisma a ceea ce și-a dorit și acum se împlinește, prin prisma a ceea 

ce a cerut și acum primește. 

Apoi, momentul acesta ne mai aduce în fața unor episoade care ar trebui să ne ajute în a ne 

limpezi emoțiile, să nu mai fim atât de temători în fața schimbării, să nu mai credem că putem merge 

mai departe doar dacă mutăm toate aceste piese cu mâna, doar dacă ne exprimăm față de toată lumea 

toate ideile în mod clar. Acesta nu poate fi obținut, nu pentru că nu am fi în stare să explicăm foarte 

clar ideile pe care le avem sau țintele pe care ni l-am stabilit în această decadă, ci pentru că oamenii 

sunt, în general, situați pe tronsoane diferite și nu toți dezvoltă același nivel de înțelegere.  

Ceea ce este foarte interesant din schema zilei de 16 noiembrie se referă la spectrul opțiunilor. 

Relația frumoasă pe care Soarele și Chiron o împlinesc acum, cu toate că asteroidul spiritualității se 

află în mers retrograd, se referă la ceea ce ar trebui să facem pentru a ne însuși acea putere prin care 

ne să ne facem mai ușor de înțeles ori de acceptat. Nu se știe dacă vom ajunge să dezvoltăm această 

putere, însă atracția către ea arată că suntem într-un cont favorabil, că momentul acesta ne vorbește, 

cu adevărat, despre ceea ce reprezintă un mare noroc al vieții, un mare avantaj pe care nu ni-l va mai 

putea lua nimeni niciodată. Apoi, dacă extindem un pic spectrul preocupărilor, pentru că în continuare 

Marte se află pe zodia Balanță, ne aducem aminte de ceea ce s-a consumat cu câteva luni în urma, 

când Marte și Venus au lansat una dintre cele mai interesante și ample provocări ale anului 2017: 

sporirea capitalului de imagine. Astfel, cu toate că acum Marte se află în Balanța, iar Venus în 

Scorpion, faptul că fiecare are de împlinit unghiuri interesante, oferă zilei de 16 noiembrie capacitatea 

de a simți cum anume s-au restrâns asupra societății achizițiile individuale referitoare la sporirea 

capitalului de imagine. Prin ceea ce observăm și înțelegem acum ne vom simți puternici și vom avea 

încredere că lucrurile importante sunt programate a se întâmpla după o schemă diferită de ceea ce 

gândim acum. La asta se referă de fapt și trigonul lui Venus-Neptun, la o credință pe care nu o putem 

transpune în cuvinte, dar pe care o vom trăi, cu toate simțurile, cu toate structurile emoționale sau 

mentale, deci cu mare implicare. 

 
„lubirea este o fiintă veşnic vie, mereu în mişcare, ea nu poate fi fixată şi nu o găsim, 

niciodată, în acelaşi Ioc. Nu putem decât să-i aflăm unnele, străbătând locwi le pe care ea le-a 
parcurs şi unde a locuit putin. Veti înlâlni un bărbat, sau o femeie, şi, în cele câteva minute 
petrecute împreună, privirea sa, expresia, surasul său, vă pot conduce până la Cer o săptămână, 
sau o zi, după aceea, intalnind, din nou, acelaşi bărbat sau aceeaşi femeie, rămâneti uimiti, 
nemaitrăind aceeaşi senzatie. Aceasta înseamnă că iubirea, care am simţit-o atunci, a plecat, ea 
nu se mai găseşte aici. lubirea este o esentă prea subtilă pentru a intemnitată. Voi trebuie să plecati, 
pentru a o căuta.”[8] 

 

Sextilul lui Mercur cu Marte ne vorbește despre evoluție. Știm că din zodia Scorpion pornește 

un impuls pe care mulți astrologi evită să-l amintească pentru că nu-l pot explica, ci doar preciza, cel 

legat de energia renașterii. Multe lucruri pornesc din zodia Scorpion și ajung tot aici pentru că acest 

semn patronează impulsul de transformare și dorința de a activa cu aceeași implicare, cu aceeași 

pasiune pe mai multe planuri deodată. În ochii omului mediocru, impulsul acesta ar putea să pară o 

dovadă de lăcomie. Dacă cel care îl arată este, la rândul său, un om mediocru, atunci se poate vorbi 

despre lăcomie. Altfel, se va vorbi acum despre o preschimbare a înțelegerii, despre o transformare a 

observației aplicate lucrurilor banale sau vulgare ale vieții prin intermediul căreia ajungem să 

dezvoltăm un discernământ solid, practic, unul care să transforme supărarea și întristarea în elemente 

care ne salvează din situații critice. 

Sextilul acesta pe care Mercur din Săgetător, abil și versatil, îl împlinește cu Marte, ridică 

acum o problemă evolutivă, una care se referă la destin, la planul pe care-l avem de îndeplinit în 

această perioadă. Mercur reușește acum să medieze tendința Nodurilor și pentru că 17 noiembrie este 

ultima zi a ciclului lunar, urmând ca mijlocul zilei de 18 noiembrie să se împlinească Luna nouă și să 

se demareze un alt ciclu care va dura patru săptămâni, relația aceasta între minte și aspirație, între 

cuvânt și impuls, pare să fie o dorință împlinita, o putere nouă pe care o primim pentru a ne rezolva 

singuri probleme sociale delicate. 
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Elementul cel mai neplăcut al acestui moment vine din faptul că prezentul s-ar putea să fie 

desconsiderat de oamenii mediocri. Ființele limitate, care nu au viziune de ansamblu, care nu 

apreciază nici viața și nici calitățile celorlalți, se vor apropia acum doar de valențele inferioare ale 

acestui unghi. Vor considera că toate lucrurile care zâmbesc, miros frumos sau au gust bun, au fost 

create în această lume, în acest univers doar pentru a slujirii interesului lor, doar pentru a le face pe 

plac, doar pentru a-i bucura. 

Aceste persoane vor fi identificate foarte ușor pentru că vor imita bucuria, vor mima puterea, 

se vor contrazice foarte ușor, vor încerca să-și impună punctul de vedere și vor arunca pe apa sâmbetei 

tot ceea ce înseamnă diplomație, tact sau respect. Apoi, mai există o problemă pe care cu greu am 

putea să o rezolvăm: careul Lunii la Axa Dragonului care arată o emoție conflictuală, o șansă pe care 

o risipim foarte ușor sau o alegere proastă prin care înlocuim un element vechi, despre care credem 

că nu mai poate îndeplini funcția ce îi este atribuită, cu unul nou care este foarte bine ambalat, dar 

complet inutil. În consecință, înțelegem că 17 noiembrie aduce ambiții susținute de idei confuze, o 

lipsă de coerență care ar trebui să zăpăcească, să exercite o putere de influență asupra grupului de 

apartenența sau asupra colaboratorilor cu scopul de a obține o victorie. Dacă se pune problema ca în 

instituție pedeapsa să fie o concediere colectivă, cel care se situează în această zonă a ambițiilor fără 

margine, va urmări să obțină orice, chiar un post de portar ori de personal de îngrijire, cu toate că 

până atunci ar fi putut ocupa orice funcție de conducere, ar fi putut fi oricând numit responsabil al 

unui departament. Concedierea în sine reprezintă un avantaj, posibilitatea de a găsi un post mai bun 

în altă parte, dar ambiția și posesivitatea, cele care definesc ziua de 17 noiembrie, complică statutul 

și aduce o victorie lipsită de valoare. Ar trebui să fim foarte atenți la ceea ce simțim, la impulsurile 

pe care le avem, ar trebui să nu fim atât de interesați de puterea de influență și să ne declarăm, încă 

din dimineața acestei zile, când Luna se va afla într-o relație foarte bună cu Neptun, așa cum se află 

și Venus, intențiile cele mai bune, gândurile cele mai frumoase, ar trebui să fim flexibili și atenți 

pentru ca emoțiile pozitive să poată supraviețui acestui moment de haos. Cu alte cuvinte, vorbim 

despre o libertate constructivă, despre o putere pătrunzătoare, care ne-ar putea salva din situații 

ciudate. 

 
„O femeie tânără a mers la o terapeuta care-şi tăcea reclamă în ziarul local, autointitulându-

se „terapeuta feministă", şi s-a plâns că soţul ei o bătea în mod constant. 
— Aţi venit la cine trebuie, i-a spus terapeuta cu empatie. Am ajutat multe femei ca 

dumneavoastră. Să nu vă faceţi griji, o să vă spun exact ce să faceţi. 
Terapeuta a început prin a o ajuta pe pacientă să se mute de acasă, mai întâi la un adăpost 

pentru femeile abuzate, ajutând-o apoi să-şi găsească propriul ei apartament. A mai ajutat-o să 
intenteze acţiune contra soţului ei pentru molestare şi ultraj şi să mai ia şi alte măsuri legale. După 
aproximativ şase luni, terapeuta a sugerat că pacienta mergea bine şi că nu mai avea nevoie de 
terapie, iar aceasta a fost de acord. Pacienta i-a mulţumit terapeutei din tot sufletul pentru ajutor, 
s-au îmbrăţişat şi ea a plecat simţindu-se foarte recunoscătoare şi puternică. Câteva luni mai 
târziu, a cunoscut un alt bărbat, care semăna mult cu cel de care tocmai se despărţise, şi s-a mutat 
cu el. N-a trecut mult timp şi a început s-o bată şi el, la fel cum tăcuse şi predecesorul său. În mod 
evident, terapeuta nu-şi ajutase pacienta să-şi rezolve conflictele psihice subiacente care-i 
determinaseră problemele. Pacienta era o femeie foarte furioasă şi provocatoare, care inconştient 
era castratoare faţă de bărbaţii cu care avea legături. Comportamentul ei provocator şi castrator 
le inducea în mod invariabil o reacţie de furie bărbaţilor (care şi aşa erau predispuşi la violenţă). 
Era atrasă de bărbaţi violenţi ca tatăl ei, în timp ce mama sa, care fusese, de asemenea, o femeie 
abuzată fizic, jucase rolul de martiră neajutorată. Prin urmare, toată copilăria ei fusese învăţată 
să aibă relaţii masochiste cu bărbaţii si nu cunostea alt tip de relaţie. Terapeuta feministă n-o 
ajutase deloc să-şi rezolve acest masochism. 

Terapeuta opunea rezistenţă faptului de a vedea problemele caracterologice ale pacientei. 
Ca feministă, nutrise ideea că bărbaţii erau opresori şi femeile victime. Chiar şi atunci când, să 
zicem, o femeie omora un bărbat, această terapeuta găsea motive pentru care respectiva femeie 
fusese determinată să comită acel act, ca urmare a opresiunii suferite; pe de altă parte, dacă un 
bărbat ar fi comis orice act de violenţă sau ceva similar, asta era datorită faptului că el era pur şi 
simplu „rău", un ticălos. Nu avea capacitatea de a înţelege că şi bărbaţii puteau fi provocaţi să 
comită astfei de acte. Terapeuta nu-şi rezolvase niciodată furia narcisică legată de evenimentele 
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din copilărie, furie care era acum transferată pe bărbaţi la modul general; şi atmosfera culturală 
a perioadei în care predomina feminismul a întărit această furie pe bărbaţi. Terapeuta îşi 
transpunea furia într-un acting out, fo- losindu-se de situaţii precum cea oferită de pacientă, 
pentru a se lansa într-o „vânătoare de vrăjitoare" a „porcilor misogini". Avea nevoie să se vadă pe 
sine şi pe pacientă ca fiind „corecte" şi „nevinovate", avea, prin urmare, o rezistenţă la a lua în 
considerare contribuţia pacientei la propria ei dilemă sau la a acorda atenţie structurii sale de 
personalitate masochiste. şi astfel pacienta si-a continuat pattern-ul compulsiv, a perpetuat cercul 
vicios, care fusese întreţinut timp de generaţii în familia e, si destul de probabil că avea acum să 
fie trecut mai departe copiilor ei.”[11] 

 

Luna nouă care se împlinește pe 18 noiembrie ne îndeamnă să fim foarte atenți la ceea ce 

vorbim, la ceea ce spunem, la ceea ce inițiem. Este, așa cum ne sugerează această fază a Lunii, un 

moment de început, însă avem obligația de a fi foarte prudenți. Apar, astfel, ajustări riscante ale unor 

proiecte pe ultima sută de 

metri. Reținerea cu pricina 

pare să modifice sensul 

general, să le atrag atenția 

oamenilor că poate nu este 

bine să meargă pe acest 

traseu și reținerea în sine să le 

spună celor din preajmă 

lucruri pe care persoana în 

cauză n-ar vrea să le divulge. 

Riscul, în mare parte, în asta 

constă. Apoi, combinația 

aceasta de Lună nouă pe 

zodia Scorpion și tranzitul 

Lunii negre pe zodia 

Capricorn pare să fie 

explozivă. Acceptăm în 

anturajul propriu persoane 

care nu sunt în regulă, care nu 

au calitatea necesară și, 

suntem informați încă de pe 

acum, tocmai pentru că 

studiem astrologia, ar fi bine 

să nu ne luăm după aparențe, 

ca aceste persoane care sunt 

acceptate în preajmă, devin până la finalul acestui an adevărații trădători, adevărate surse de 

dezordine. Din fericire, Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Scorpion până spre seară și ambiția 

aceasta puternică se va transforma, cu trecerea Lunii pe zodia Săgetător, într-o formă de interacțiune, 

de socializare, de schimb. Asta înseamnă că impulsul acesta vizibil pe Luna nouă devine mai curând 

o formă de informare, o modalitate de a preveni prin inspirație, prin clarviziunea, prin intuiție 

spectaculoasă ceva rău care ar urma să se întâmple până la finalul acestui an. 

Dacă judecăm după faptul că înainte ca Soarele și Luna să fie în conjuncție, iar Luna va împlini 

trigonul cu Chiron, vom înțelege de ce zona aceasta a intuiției ar trebui privită cu maximă 

responsabilitate. Ideea de lucrare, de demers, de evoluție sau de transformare are nevoie pe 18 

noiembrie să primească toată atenția pe care individul o poate acorda unor subiecte de genul acesta. 

Dacă Luna neagră nu ar fi trecut acum prin zodia Capricorn, adică dacă nu ar fi fost o înșiruire 

subtilă de evenimente dată de împlinirea fazei de Luna nouă pe Scorpion, Saturn pe Săgetător, Luna 

neagră pe Capricorn, toate acestea depinzând foarte mult de un mesaj clar pe care Jupiter, atunci când 

a intrat în zodia Scorpion, l-a lansat, adică pe 10 octombrie, cel legat de preocuparea pe care individul 

ar fi trebuit să o aibă pentru viitorul grupului, schema aceasta nu ar fi fost evidențiată de acest 
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mecanism, stabilitatea grupului ar fi fost în continuare bună, nu s-ar fi pus problema speculației unui 

element vulnerabil de o persoană care este acceptată în grup, poate chiar invitată și care mai târziu s-

ar putea transforma într-un factor de destabilizare. Dacă la intrarea lui Jupiter pe zodia Scorpion, 

adică la finalul primei decade a lunii octombrie, nu am fost bine intenționați față de grup, mesajul 

acela pe care l-am transmis, acele forme-gând, puterea personală pe care am avut-o, toate aceste 

elemente denumite generic „emisii personale" se transformă acum într-o fereastră care invită un factor 

exterior să-și facă de cap în grupul pe care l-am crezut foarte stabil. Astfel, apar înscenări noi, apar 

elemente de destabilizare care par de această dată mult mai puternice decât au fost anterior pentru că 

nu atacă din primul moment, ci după ce câștigă încrederea și acceptarea grupului. Cine este atent, 

cine poate citi lucrul acesta din comportamentul oamenilor își dă seama că se întâmplă ceva 

neobișnuit și că ziua de 18 noiembrie poate deveni foarte ușor începutul decăderii. 

Dacă nu am acorda atât de multă atenție ambiției și am folosi puterea pentru observație sau 

pentru curaj, semnele acestea lansate de ecuația astrală a zilei de 18 noiembrie nu ne deviază de la 

sensul general. Doar prin identificarea acelui element care se va transforma într-un factor de stres pe 

mai târziu se poate vorbi despre deplasarea pe sensul general corect. Orice altă direcție reprezintă o 

ocolire sau poate chiar adoptarea unui traseu complet greșit. 

 
„SÂMBĂTĂ 
Sâmbăta e o femeie blajină şi-şi are locuinţa hăt departe, tocmai la miazănoapte. Ea 

indreptează pe calea cea bună sufletele, ce rătăcesc pc ceea lume. de aceea trebuie să se facă de 
ziua ei pomana morţilor. Sâmbăta e o bătrână, care nu stă un minut locului şi umblă de colo până 
colo şi agrăieşte toate sufletele cu vorbele cele mai bune. Pentru că umblă atât de mult, e încălţată 
cu opinci de fier. 

Sâmbăta se împărtăşesc îngerii, de aceea e bine să nu se mănânce nimic de dimineaţă, până 
răsare Soarele. Tot sâmbăta a isprăvit de urzit Dumnezeu lumea, de aceea e bine ca în ziua 
sâmbetei să isprăveşti tot ce ai început, dar să nu incepi nimic în această zi. Sau chiar dacă începi, 
să isprăveşti până seara. Deci, nu se croisc haine, nu se taie gura la cămăşi, nici gura pânzei. 

Sâmbăta, fiind ziua morţilor, se face pomană pentru ei. Nu se unge nici nu se văruieşte, căci 
s-ar unge cu lut gurile morţilor. Nu se pleacă la drum, căci e zi închinată morţilor. Tot din cauza 
asta şi Iadul sâmbăta stă închis. 

E bine să se spele oamenii în această zi, pentru ca toate boalele şi durerile de cap, să se ducă 
pe apa Sâmbetei. Tot aşa e bine să tai unghiile, să speli rufe. E bine şi să coci pâine, ca să poţi da 
de pomană. 

Cine se îmbolnăveşte sâmbăta, cu greu scapă, pentru că în această zi toate se sfârşesc şi 
uşor poate să sfârşească şi cu viaţa, în schimb, dacă începe să plouă sâmbăta, ploaia va ţine mult 
timp.”[6] 

 

Pentru că în momentul acesta în care Marte și Pluton își împlinesc careul lor Luna se află pe 

zodia Săgetător putem considera că avem noroc, că suntem protejați de destin, că nu suntem 

abandonați și că soluțiile pe care l-am gândit cu mult timp înainte prind, în sfârșit, rădăcini în realitate. 

Dacă până acum am gândit că nu putem merge mai departe decât prin rezervă, prin prudență, prin 

disciplină și respect, apare o situație neobișnuită, apar sugestii venite din exterior care ne fac să 

credem într-o lume iluzorie ori ne întoarce de la gândul cel bun și ne arată că anumite lucruri care, 

anterior, au fost lansate într-o coerență foarte bună, acum ridică un mare semn de întrebare. Acest 

semn de întrebare reprezintă de fapt o mare problemă existențială la care acum trebuie să găsim 

răspuns. Se întâmplă lucrul acesta pentru că durerea pe care o strigăm pe 19 noiembrie este de fapt, 

nu o durere individuală, nu o neplăcere de moment, ci o mare complicație a vieții proprii. Mercur se 

află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului și poate media tendința Nodurilor, în situația în care 

are și cu Marte o relație foarte bună. Ceea ce nu ni se pare clar, în realitate nu este, deci nu avem de 

ce să cerem informații suplimentare. Ceea ce ni se pare prea îndrăzneț, vine de pe o filieră a 

conflictului, una a războiului care, prin acest careu între Marte și Pluton, împlinește o ultimă etapă de 

conflict. Știm că relația Marte-Pluton definește ciclul curajului, cel care trezește sentimentele 

revoltătoare prin intermediul cărora un individ poate depăși limitele are respectului, ale tradiției sau 

ale bunului simț. 
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În consecință, schema aceasta asupra căreia lucrăm pe 19 noiembrie se referă la muncă sau la 

rezultatele pe care am putea să le obținem pe baza muncii, la faptele care au o coerență anume, la 

demersurile care au înțeles, care provoacă respect și care ar trebui să-i confere individului până la 

finalul acestui an mari valori sociale. Din nou, ne întoarcem la relația mai veche pe care Marte și 

Venus au avut-o, cea care se referă la sporirea capitalului de imagine. În momentul acesta nu ne 

ocupăm de capitalul de imagine, dar, dacă vrem să ne relaxăm în mod activ, ne vom lăsa preocupați 

de rememorarea acelor episoade când am ieșit din anonimat, când ne-am prezentat frumos 

comunității, la scenă deschisă sau am avut inspirația de a ne asocia cu oameni care ne-au pus în 

valoare. Acum ni se pare că toate rănile dor și nu mai avem nici disponibilitatea și nici puterea 

necesară să reeditam succesul mai vechi. Totul va fi rememorat ca într-un vis pentru că, în realitate, 

nu este vorba despre o altă conjunctură astrală și nu există un cadru general care să permită asta, 

nicidecum motive personale. 

În consecință, 19 noiembrie pare să fie o zi de durere, o zi în care ceea ce rezolvăm ne încântă, 

dar nu reprezintă soluția a ceea ce facem acum, ci împlinirea unei alte etape într-un demers mai lung, 

unul căruia îi era sortită o asemenea finalitate. Acum calitatea vieții spirituale depinde foarte mult de 

muncă, de sârguință, de respectul pe care-l acordăm celorlalți. Cu Marte pe zodia Balanță pot apărea 

foarte ușor derapaje care ar fi specifice în alte dispuneri sociale. Există o mare presiune interioară, un 

nerv, o aroganță pe care încercăm să o ținem sub control și care vine din zona minții. Un dialog 

interior pe care nu-l putem împărtăși celorlalți pare să fie cauza acestei zăpăceli, cauza acestui impuls 

de a ne revolta, de a ne pune de-a curmezișul sau de a arăta celorlalți gradul de insatisfacție pe care-l 

avem. Considerăm că această atitudine este nefirească acum și firească pe o altă conjunctură, tocmai 

pentru că Marte se află într-o relație bună cu Axa Dragonului dar nu poate media tendința Nodurilor, 

decât dacă s-ar afla în mers retrograd. Cum Marte nu se află acum în mers retrograd, impulsurile 

acestea agresive care vin din relația foarte proastă Marte-Pluton, nu pot fi explicate, nu au logică, nu 

au justificare pentru că sunt în contrast cu cea ce se întâmplă pe spațiul public. 

Apoi, pentru că în seara acestei zile Luna va trece prin careul cu Neptun, această lipsă de 

coerență va fi susținută și de emoții confuze. Careul Luna-Neptun ne vorbește despre teama de 

sinceritate, despre idei false, închipuiri, fantasme, despre confuzii grave pe care vrem neapărat să le 

prezentăm celorlalți ca adevăruri absolute și, culmea, dacă anturajul le crede vom ajunge la un 

moment dat să le credem și noi. În felul acesta, orice ieșire din schema generală doare, orice 

împotrivire față de această frământare ar reprezenta o împotrivire față de legile firii. Doar un om 

puternic și care a mai făcut lucruri de genul acesta până acum ar putea să se împotrivească anturajului 

și să nu pățească nimic. 

 
 Edict  
  de Nichita Stănescu 
 
Pot să fiu uitat, pentru că 
nu ţin la braţe, pot să-mi lipsească.  
Pot fi părăsit, pentru că 
nu-mi iubesc picioarele, pot merge 
şi cu aerul.  
Pot fi lăsat singur, pentru că 
sangele meu se varsă în mare 
oricum.  
E loc. Toate coastele s-au ridicat 
ca nişte bariere.  
E lumină destulă. Privirile mele 
nu văd decât o singură mască.  
Dar ea nu exista încă, 
aşa ca e loc, e loc, este. 
 

Ultima zi a acestei decade ne aduce o revigorare. Luna va trece prin conjuncția cu Mercur și 

va reuși, în consecință, să medieze tendința Nodurilor. Avem nevoie de obiectivitate și o obținem 
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pentru că zodia Săgetător, în calitate de gazdă, susține acest demers în absența oricărei tentații, Luna 

neagră se află deja pe zodia Capricorn, deși în afara problemei de acum, iar tot ce ține de maturitate, 

adică de tranzitul lui Saturn prin acest semn, de înțelegere corectă a realității sau de obiectivitate, nu 

mai deține nici un element fals, toată această structură nu mai este lezată de fals ori de eroare. Astfel, 

medierea tendinței Nodurilor, așa cum am văzut-o pe 19 noiembrie, se transformă pe 20 noiembrie 

într-o veritabilă forță pentru că mesajul lui Mercur este susținut și de Lună. Pe lângă idee, înclinație 

spre comunicare, pe lângă un limbaj adecvat, avem și o mare forță afectivă, avem carisma, îndrăzneală 

și toate acestea ne transformă în persoane prietenoase, atractive, care nu sunt învinuite pentru că 

urmăresc un avantaj material, nu sunt vinovate că vor să trăiască bine și să beneficieze de o anumită 

parte a norocului, cea care se referă la latura materială. 20 noiembrie se referă cu precădere la partea 

materială pentru că Luna se va afla într-un sextil cu Marte și ceea ce nu s-a putut împlini pe 19 

noiembrie se împlinește, ca o confirmare sau ca o răsplată, pe 20 noiembrie. Gradul de satisfacție și 

avantajele materiale sunt acum elemente care ne preocupă foarte mult și numai de zona aceasta ne 

vom interesa acum. 

Pentru că Luna trece acum printr-o relație interesantă cu Axa Dragonului, se poate stabili că 

receptivitatea, șansa de care dispunem acum, ar putea să depășească cu mult cadrul pe care l-am fi 

anticipat pentru momentul acesta. Este posibil ca anumite termene, în virtutea unui mecanism astral 

foarte complex, să fie programate a se finaliza pe 20 noiembrie. Acestea trebuie să devină instrumente 

puternice care să promită sustenabilitatea acestor demersuri, continuarea acestor proiecte într-o etapă 

care nu au fost programată inițial. Lucrul acesta inspiră optimism și îndrăzneală, îi face pe oameni să 

creadă că au de ce să spere într-

o viață mai bună. 

Ceea ce este interesant 

vine din relația proastă pe care 

Luna o va împlini în seara zilei 

de 20 noiembrie cu Chiron. Prin 

acest careu caracterul slab este 

ajutat să devină foarte puternic, 

nu pentru că cel care oferă 

ajutorul acum a devenit dintr-o 

dată un fel de Maica Tereza, ci 

pentru că îi este foarte ușor să 

ajute. Nu se știe dacă, observând 

că în momentul acesta context 

astral este foarte complicat, 

dorința asta de a ajuta nu a fost 

animată de o contestație pe care 

individul a făcut-o. Există 

această presiune venite din 

partea mediului social ce ar 

trebui să se finalizeze cu un 

ajutor acordat unui factor minor, 

unui individ sau unui grup 

nesemnificativ, ca urmare a unei forme de protest. 

Sigur, deși știm, ne va veni greu să rezistăm acestui impuls pentru că el este susținut de 

ansamblul general al momentului. Deși știm nu vom putea preveni, nu vom putea spune “Nu!” 

dorinței de a ajuta pentru că ea este argumentată atât de elemente care țin de tranzitul planetelor, cât 

și de concluzii la care am ajuns prin depășirea unor etape existențiale evolutive. Cu alte cuvinte, doar 

dacă am privi din afară, doar dacă am fi slujitori ai luminii, ghizi spirituali, formatori de idei, doar 

dacă am fi ființe care lucrează cu mult peste nivelul mediu, am spune “Nu!” acestei forme de ajutor 

pentru că știm ce înseamnă ajutorul și, în plus, avem și voința suficient de rafinată încât atunci când 

dorim să ajutăm să putem face lucrul acesta la fel de frumos și de obiectiv. În rest, oamenii obișnuiți 
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se vor simți extaziați în fața acestor fapte, pentru că le vor vedea pe acestea ca fiind dovezi de progres, 

în timp ce ele nu sunt decât simple fapte bune făcute cu gloata. 

Pentru a rezista acestei tentații, pentru a depăși momentul acesta de eroare îmbrăcată în 

mătăsuri, avem nevoie să căutăm un exemplu. Fie că îl găsim pe acesta în marile biografii, fie că îl 

găsim în preajmă, important este să îl identificăm și să raportăm mesajul la realitatea pe care o trăim. 

Dacă avem puterea să obținem o concluzie clară, înțeleaptă, atunci vom și acționa în cunoștință de 

cauza. Dacă nu, vom merge în continuare cu gloata. 

 
„Ploua şi ploua, iar apoi s-a pornit să plouă şi mai tare, de parcă cerul s-ar fi deschis şi un 

ocean de ploaie s-ar fi prăvălit pe pământ. În timp ce fluxul apelor se tot înălţa, Omul cel Sfânt 
privea de jur împrejur, întrebându-se dacă ploile erau un semn de la Dumnezeu. Era convins că, şi 
dacă ar fi fost aşa, el era în siguranţă. Şedea în poarta lui şi, când apa a început să-i pătrundă în 
casă, un bărbat într-o barcă a vâslit până la el şi i-a spus: 

— Omule Sfânt, salvează-te! Urcă în barca mea. 
Omul cel Sfânt a replicat: 
— Sunt un copil al Domnului şi Dumnezeu nu mă va lăsa să mă înec. Oferă locul din barca ta 

uimi alt suflet care-l merită. 
Bărbatul a plecat, vâslind mai departe. 
Apele au continuat să se ridice peste primul nivel al casei lui, aşa că Omul Sfânt s-a urcat în 

dormitorul de la nivelul al doilea, stând în aşteptare şi urmărind ceea ce se întâmpla în jurul lui. 
Curând, un alt bărbat aflat într-o barcă s-a apropiat vâslind sus până la fereastra lui şi i-a spus: 

— Omule Sfânt, eşti în pericol. Te rog, urcă-te în barca mea ca să nu te îneci. 
Omul cel Sfânt a refuzat din nou, spunând: 
— Dumnezeu nu mă va lăsa să mă înec. Sunt slujitorul Lui, vocea Lui. Oferă locul din barca 

ta altuia care este vrednic să fie salvat. 
Bărbatul a plecat, vâslind mai departe. 
Ploile au continuat, iar nivelul mereu crescând al apei l-a silit pe Omul cel Sfânt să se urce pe 

acoperişul casei lui. Pentru că apele se înălţau şi mai mult şi începeau să-i acopere casa, el s-a suit 
pe horn. Curând s-a apropiat un elicopter rotindu-se pe deasupra lui, iar o voce bubuitoare a 
răsunat printr-un megafon: 

— Omule Sfânt, voi lăsa să cadă o frânghie la tine şi te voi ridica de pe coş. Prinde frânghia 
şi salvează-te! 

Omul cel Sfânt a replicat: 
— Dumnezeu nu mă va lăsa să mă înec. Continuă-ti zborul şi salvează o altă persoană care 

are nevoie de ajutorul tău. 
Elicopterul a zburat mai departe. 
Ploile au continuat, apele s-au tot înălţat, iar... Omul cel Sfânt s-a înecat. 
Când l-a întâlnit pe Dumnezeu în Ceruri, l-a întrebat: 
— Doamne, cum de-ai putut să mă laşi să mă înec? Nu te-am slujit cu credinţă în toţi aceşti 

ani? Nu mi-am dedicat întreaga viaţă măreţiei tale, ajutându-i pe alţii să ajungă a-ţi cunoaşte 
cuvântul? Nu înţeleg. De ce m-ai lăsat să mă înec? 

Iar Dumnezeu a răspuns: 
— Idiotule! Ţi-am trimis două bărci cu vâsle şi un elicopter!”[4] 
 

Cea de-a doua decadă a lunii noiembrie ridică o problemă de atitudine tocmai pentru că 

amestecă acum combinații foarte complexe de vibrație astrale care ne vin de la începutul anului, din 

prima decadă a lunii ianuarie, cu cele care s-au consumat pe finalul lunii mai. Îmbinarea aceasta ni se 

va părea obositoare până când găsim reperul adevărat, până când acceptăm că mecanismul este foarte 

complex și lucrurile acestea, care se leagă fie de explicații științifice, fie de unele absurde, fie de 

dorințe pe care acum le vedem împlinite, fac parte dintr-un mecanism mult mai mare în care suntem 

integrați. Nu suntem integrați pentru că cineva a dorit lucrul acesta, ci pentru că noi înșine ne-am dorit 

să facem parte dintr-o lucrare atât de importantă, să avem rolul care ne este atribuit acum pe zona 

publică sau să împlinim statutul pe care îl avem acum. Dacă nu ne place, atunci să ne fixăm bine 

această impresie pentru a vedea cum este să ne dorim ceea ce pe viitor ne va plictisi. 
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Decada a III-a  (21 – 30 noiembrie 2017) 
Rămân în urma cei buni. Cunoaștere constructivă. 

Evenimentele noi trezesc natura la viață. Combinații 
complicate. Forța. Se stinge o durere. 

 

DECADA NR. 33  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   14 11-20 mai 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 11 11-20 aprilie 

 

Ruptură. Cercetarea este importantă. Atmosfera de lucru este plăcută. Se abandonează un 

proiect complicat. Dezinteres față de relații dureroase. Se caută o valoare importantă pentru familie. 

Izbândă. Relații amicale transformate în relații de prietenie. Împrejurările unui eveniment ciudat 

sperie. Sentimentele par ușor confuze. Nevoie de progres. Surprizele plăcute schimbă calitatea 

vieții. Gândurile sunt puternice. O greșeala făcută din plăcere mobilizează un adversar. Lovitură 

puternică, dar constructivă. Învățăm din greșeli. Sentimentul de frustrare este înțeles mai bine. 

Numai primim atâta opoziție din jur. Înclinație către fantezie. Acceptarea unor recomandări. Mișcări 

ciudate. Ispășire. Eșecul de acum este un fel de avertisment. Discrepanțe. Creșterea spiritului critic. 

Nevoie de a înfrunta o atitudine brutală. Consecințele benefice sunt iubite. Răul are acum rădăcini 

adânci. Există prea multă suspiciune. Analiza celorlalți este bogată în informații. Creativitate. 

Primim un răspuns. Apare o atracție către detașare. Avem nevoie să fim hotărâți. Acumulări 

suplimentare. Cântărind prea mult lucrurile. Aspirațiile sunt ușor limitate. Punem prea mult accent 

pe cuvânt. Exprimarea are nevoie să se detașeze de invidii. Regret. Combinații neobișnuite. 

Slăbiciune. Interes față de un proiect îndrăzneț. Ambivalență. Latura senzorială a vieții devine 

interesantă. Fantezie. Avem nevoie de acumulări suplimentare. Se cere adaptare la o nouă condiție. 

Visăm la un univers utopic. Observăm c-am dobândit cunoștințe noi. Trecem dincolo de aparență. 

Apare o breșă de securitate. Rivalitate. Segmentul vieții personale este complicat. Ușoară dominare. 

Divergențele de opinie sunt tolerate. Tentativă de a impune o informație. Avantaje minore. Scara 

socială este zdruncinată. Pasiunile și defectele ocupă același loc. Se amână o soluționare. 

Avertisment. Schimbul de opinii este favorabil. Relații interesante. Se umple un gol. Condițiile 

dificile sunt judecate după calitatea sentimentelor. Sensibilitatea este mai clară. Pasaj îngust. 

Atașament față de oameni puternici. Independența și cooperarea nu pot ocupa același loc. Neplăceri. 

Izolare. Circumstanțele atenuante sunt acum medicamente universale. Curiozitate. Vis. Se trece prin 

momente dificile. Suntem protejați de o escrocherie. Bunurile personale sunt acum tot ceea ce ne 

trebuie. Se caută profitul imediat. Opiniile semenilor ni se par brutale. Forțe derulate în mod 

complicat. Reușitele sunt frumoase dacă au goluri. Perseverență. Conștientizare. Traversare în forță 

a unei situații delicate. Intensitate emoțională. Avem nevoie de ajutor. Răzbunarea ni se pare o 

opțiune buna. Redresare rapidă din situații complicate. Se corectează un neajuns dar se inventează 

altul. Nu suntem pregătiți pentru lupta. Suntem pregătiți pentru a primi laude. Sentimentele sunt 

apăsătoare. Există o presiune socială pe care nu înțelegem. O problemă se suprapune peste alta. 

Recomandările sunt bune, dar ne vedem altfel. Imaginație scăpată de sub control. Survine o 

schimbare. Vrem să participăm la un eveniment important. Neliniște. Raționamentele sunt ciudate. 

Inhibițiile ne vorbesc despre nevoia de a adopta un comportament. Neglijența este plătită scump. 

Avem nevoie de o schimbare. Progres. Curaj prin folosirea puterilor psihice. Ne retragem dintr-o 

colaborare. Vorbim prea mult. Avantajele momentului ni se par de lungă durată, dar ne înșelăm. 

Influențe ciudate. Avem nevoie de o recreație. Informațiile nu vin întâmplător. Suntem tentați de o 
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misiune nouă. Ne implicăm prea mult în agitația lumii. Este afectată reputația. Suntem susținuți, dar 

ne dovedim a fi prea instabili. 

 

Ultima decadă a lunii noiembrie ne încurajează să fim puternici, optimiști, să nu ne luăm după 

aparențe, să fim rezervați atunci când lucrurile se precipită, când se concentrează pentru a susține un 

mesaj negativ ori când par că intră într-un derapaj accentuat. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

planetele se concentrează acum pe un sector de zodiac destul de mic și asta arată că ideile pe care le-

am promovat până acum, vor fi duse mai departe într-un mod concentrat, că demersurile trebuie să 

susțină o cunoaștere constructivă, o forță ascendentă. Multe din episoadele care se consumă pe finalul 

lunii noiembrie par să fie atent selectate dintr-o gamă ce se referă la o formă de trezire. Trezirea nu 

se face acum în mod întâmplător, ci doar pe ceea ce am inițiat, am gândit și am dorit să punem în 

aplicare în mijlocul lunii mai, prin acțiuni concrete sau în mijlocul lunii aprilie prin sinteze aferente 

înțelegerii, emoțiilor sau cunoașterii. Vom vedea că puterea nu se exprimă oricum, că forța nu este 

întâmplătoare, că rafinamentul asupra căruia am lucrat până acum nu este ceva ce poate fi abandonat 

atât de ușor. 

 

Valorile promovate de ecuația astrală aferentă zilei de 21 noiembrie ne vorbește despre o 

ruptură, dar nu neapărat între oameni, cât o ruptură între idei, între planuri de viitor sau între obiective. 

Se întâmpla lucrul acesta pentru că planetele individuale Venus și Marte se află, fiecare separat, în 

câte un sextil, Venus cu Pluton, iar Marte cu Capul Dragonului. Ne aducem din nou aminte de 

capitalul de imagine pe care le-am acumulat în ultimele luni, despre împrejurările care au favorizat 

sporirea capitalului de imagine. Acum nu vrem să mai ținem cont de achizițiile acelea, vrem să 

demonstrăm că am evoluat, încă ne bazăm întregul demers al acestei perioade pe câteva achiziții, pe 

câteva momente favorabile, ce ar putea fi considerate unice în palmaresul anului 2017. 

În consecință, încă de dimineață, de când Luna va intra pe zodia Capricorn, ne vom pune de-

a curmezișul, vom renunța brutal la proiecte care sunt legate de ceea ce am indicat anterior ca fiind 

spor de imagine, renunțând și la succesul pe care în continuare am putea să îl obținem de-aici. Nu 

este deloc de neglijat conjuncția Lunii cu Luna neagră pe zodia Capricorn semn că acest dezinteres 

produce răni, creează un rău propriei persoane și de aici până la o luat de la capăt sau a face în așa fel 

încât să ne distrugem bunul cel mai de preț nu este decât un pas. 

Atmosfera acestor dispuneri este una personală. Este posibil ca unele persoane să dorească să 

schimbe anturajul, să caute alți oameni cărora să le povestească tot ce au pe suflet, să le ceară ajutorul, 

să procedeze într-un contrast teribil față de cum au procedat cu câteva luni în urmă tot pentru a 

demonstra că sunt puternici, că nu depind de rezultatele sociale, că pot reuși în orice situație, în orice 

conjunctură, că nu stau la mâna destinului. Cu cât vor încerca mai mult să demonstreze lucrul acesta 

cu atât mai mare va fi prejudiciul. 

Pe lângă relațiile acestea interesante Venus-Pluton, pe de o parte, dar și Marte-Capul 

Dragonului, de partea cealaltă, în 21 noiembrie, pe ultimul grad din zodia Scorpion va activa Soarele 

punând pe această rută complicată, pe această ambiție un impuls prea dur, prea puternic pentru 

fragilitatea stărilor active. Iubirea va fi folosită pe post de armă, dorința pe post de ideal și constatăm 

acum, în a treia decadă a lunii noiembrie că se poate foarte ușor alege praful și pulberea de achizițiile 

asupra cărora am lucrat foarte mult la începutul lui octombrie sau pe finalul lunii septembrie. 

O altă componentă care se desprinde din impactul planetelor individuale asupra celor două 

elemente astrale, Pluton și Capul Dragonului, se referă la dezinteresul față de relațiile dureroase. În 

această perioadă, când încă ne vin mesaje puternice din zodia Scorpion, cel mai bun lucru pe care am 

putea să-l facem este să acceptăm realitatea care doare, s-o conștientizăm și abia după ce am îndeplinit 

această condiție să trecem în etapa următoare, să atingem progresul care nu mai conține durerea 

aceasta. Dacă vom căuta o zonă lipsită de durere fără să îndeplinim condiția conștientizării ne 

pregătim pentru un nou eșec. Noile împrejurări vor fi obscure, ciudate, lipsite de rădăcini, vor fi 

construite de alții, deci la prima încercare cel care a ajuns acolo nepregătit se va speria și va căuta o 

altă zonă. Astfel, înțelegem din toată această ecuație astrală, că impulsul individual, cel care este 

definit de emoții argumentate sau de dorințe dezvăluite, adică de Venus sau de Marte, se află într-o 
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etapă de maturizare bruscă. Refuzul realității, pe motiv că aceasta doare, complică relațiile, schimbă 

proiectele de viitor și înlocuiește certitudinea, pe care am construit-o din aproape în aproape la 

începutul toamnei, cu sentimente confuze. Unii vor crede că această confuzie este specifică studiului, 

căutării, procesului de evoluție individuale, dar ea este doar rezultatul unei înlocuiri greșite. Capitalul 

de imagine obținut la începutul toamnei trebuie să fie menținut. Dacă ținem cont de această 

recomandare astrală pe 21 noiembrie, vom vedea că lucrurile se așază de-o manieră pozitivă chiar 

începând cu 22 noiembrie, când se consumă câteva evenimente astrale importante pentru această 

perioadă. 

 
„Casian (loan Casian) (cea 360-433), stareţ născut probabil în România. Casian a devenit 

călugăr la Bethleem, pe care-l părăseşte însă pe la 385, împreună cu prietenul său, "Germanus, 
pentru a studia monahismul în Egipt, unde va fi influenţat de învățăturile lui Evagne Ponticul în 
jurul anului 400 se afla în Constantinopol, unde este hirotonisit diacon si devine un fervent ucenic 
si apărător al lui Ioan Gură de Aur, care-i favorizase si sprijinise pe călugării origenisti. Pentru o 
vreme, Casian pare sa fie însărcinat cu trezoreria catedralei. Totuşi, câţiva ani mai târziu, când 
loan Gură de Aur este destituit la Sinodul de la Oak.ucemcii săi, între care si Casian, părăsesc 
Constantinopolul pentru Italia, unde pledează cauza lui loan Gură de Aur în fata papei Innocentiu 
I De atunci încolo îşi petrece viata în Apus 

Hirotonisit preot, probabil la Marsilia, Casian întemeiază acolo două mănăstiri, în jurul 
anului 415 - una pentru călugări (la mormântul lui Victor), cealaltă pentru maici în acea vreme 
Provence era plina de refugiaţii din calea invaziilor barbare, mişcarea mondială, aprobată de unu 
si criticată de alţii - atât creştini, cât si necrestim -avea nevoie de conducere, de un exemplu si de 
un interpret al tradiţiei egiptene pentru gali, ceea ce a devenit Casian prin scrierile sale monastice 
-institutiones si Confennlele 

Inițial s-a ocupat de viata comunitară, iar Conferinţele se presupune că sunt predici ţinute 
de eremiții egipteni, inevitabil existând anumite coincidente între cele două tratate. Casian insista 
asupra faptului că viata monastică e de provenienţă apostolică si se bazează pe practica din 
Biserica timpurie a Faptelor Apostolilor. El admitea superioritatea teoretică a vieţii eremite, însă 
în practică descuraja pe orice „imperfect" să si-o asuma. Potrivit unor învăţaţi, singurătatea, care 
era mai preţuită decât comunitatea, nu era „singurătate goală”, ci o societate de eremiti care se 
roagă si respectă o anumită disciplină în comun" Totuşi, învăţăturile sale nu au fost astfel înţelese 
de toţi Pare sigur că mănăstirile lui Casian erau, asemenea celor ale lui "Benedict, scoli pentru 
începători sau cenobiţi. Chiar faptul că Benedict l-a recomandat pe Casian ca ghid spiritual 
călugărilor săi a contribuit la răspândirea foarte mare a scrierilor acestuia împreună cu "Augustm 
şi Grigore, a fost îndrumătorul monahal clasic în tot Evul Mediu si după aceea între alte lucrări 
ale lui Casian se numără un tratat despre incarnare, solicitat de papa Leon pentru a-i familiariza 
pe cititorii apuseni cu învăţăturile lui Nestor Mai dăunătoare pentru reputaţia sa post-mortem au 
fost învăţăturile sale despre har în acestea reacţionează ferm împotriva a ceea ce considera a fi 
exagerările lui Augustm privitoare la predestinare, ajungând chiar să fie numit întemeietorul 
semipelagianismului. Reacţia sa, bine intenţionată, a determinat căderea în eroare, când susţinea 
că pnmu paşi pe calea vieţii creştine sunt făcuţi de voinţa omenească, aceasta fiind abia mai târziu 
ajutată viguros de graţia divină. 

Nu există nişte Fapte ale lui Casian si nici vreo relatare a vreunei tămăduiri miraculoase la 
mormântul său din Marsilia. Corpul său însă - al unui om viguros si mare - era păstrat la sfârşitul 
Evului Mediu (probabil si înainie) într-o criptă dm marmură aşezată pe patru stâlpi. Urban al V 
lea, Papă la Avignon si fost abate marseilez, a dispus să-i fie aşezat capul într-o casetă din argint 
pe care a gravat cuvintele „Capul Sfântului Casian" în dioceza Marsihei, dar nu si în afara ei.”[3] 

 

22 noiembrie va fi dominată de combinații. Avem nevoie de progres și pentru a-l obține ne 

arătăm deschiși față de gânduri puternice, față de ceea ce presupune optimism, dinamism sau chiar 

voluntariat. În această zi Neptun își revine din deplasarea retrogradă pe care a menținut-o din 16 iunie. 

Deocamdată lucrurile acestea marcate de revenire, redresare, corectare nu vor fi foarte vizibile prin 

caracterul lor schimbător, prin ceea ce produc în calitate de schimbare existențială sau de modificare, 

pentru că acum Neptun va fi, în cea mai mare parte din zi, staționar. Vom vedea chiar din ziua 

următoare că schimbările acestea nu sunt doar în teorie. Acum avem nevoie să gândim altfel, să 

respirăm, să conștientizăm, să nu mai considerăm că suntem vinovați pentru toate lucrurile rele care 
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s-au întâmplat de-a lungul acestui an, nu vrem să ne mai aducem aminte de situațiile absurde spre 

care ne îndreaptă atenția sintezele pe acțiune orientate către mijlocul lunii mai și nici acele relații care 

au cerut prea multă atenție, după cum suntem îndemnați prin sintezele pentru înțelegere emoție și 

cunoaștere spre mijlocul lunii aprilie. Ambele decade care devin repere importante pentru ceea ce 

vom experimenta acum au făcut trimitere la achiziții prin muncă, la reluarea unor procese, la 

clarificarea unor elemente de interacțiune dominate de acuzații nefondate sau de calomnie. Dacă 

atunci am trăit lucrul acesta cu implicare, acum, când ne întoarcem cu mintea asupra lor, le 

considerăm nefirești. Pentru că le considerăm nefirești, vrem să le înlocuim, să punem altceva în loc 

și, începând cu 22 noiembrie, ne implicăm în mai multe tipuri de acțiuni, la început preferându-le 

după cât de plăcute sunt, apoi după cât de utile, cu ajutorul cărora urmărim să schimbăm calitatea 

vieții. A schimba calitatea vieții este un obiectiv foarte îndrăzneț și de durată. Asta înseamnă că nu ar 

trebui să ne așteptăm la rezultate prea mari în momentul acesta sau în următoarele zile până la finalul 

acestei luni, dar am putea să fim hotărâți în alegerile pe care le facem tocmai pentru a ne pune ordine 

în gânduri, a fi mai hotărâți, mai curajoși, mai atenți și mai liniștiți. Dinamismul în crescendo, care 

debutează cu trecerea Soarelui pe zodia Săgetător în dimineața zilei de 22 noiembrie, are acest 

beneficiu, ne învață care este rostul greșelii și care este rolul depășirii ei, cum să descoperim cele mai 

bune atitudini și de ce trebuie sa avem față de adversar o atitudine obiectivă, adică să judecăm 

problema și din punctul său de vedere. 

Cei profunzi, care au mai trecut prin așa ceva, care au suficientă experiență în a lucra cu 

instrumentele abstracte, vor fi primii care vor resimți și, ca o consecință, vor fi primii care vor vorbi 

despre schimbarea care începe să se prefigureze începând cu 22 noiembrie. Ceilalți se vor mai afla 

încă în vechile energii, în ambițiile și mâniile care ne vin din zodia Scorpion pentru că în aceeași zi, 

când Neptun își va reveni la mersul direct Venus își va definitiva careul Axa Dragonului. Această 

poziție reprezintă o 

avertizare pentru oamenii 

puternici (să se uite în 

urmă și să vadă ce au 

lăsat) și o pedeapsă 

pentru cei slabi, adică să 

se uite în jurul lor și să 

vadă de unde au plecat. 

Pentru cei mediocri 

eșecul de acum este un fel 

de pedeapsă cu urmări 

neașteptate în timp ce 

oamenii puternici, 

văzând ceea ce lasă în 

urmă vor fi mult mai 

prudenți cu ceea ce au în 

preajma lor sau urmează să li se întâmple. 

În ambele cazuri, va trebui să punctăm acest moment complex prin acceptarea unor 

recomandări. Cei care doar se cred profunzi va refuza acum recomandările celorlalți pe motiv că le 

știe pe toate. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că stagnarea, atunci când vine din zodia 

Săgetător, este de fapt un regres deoarece această zodie impune progresul ca un semn de normalitate. 

Atunci când evoluția nu apare nu avem de-a face cu o stagnare, ci cu o involuție. Când un om 

mediocru nu accepte recomandările înseamnă că iubește suferința, vulgaritatea, toxicul în care s-a 

integrat, iar sa stagnarea sa în zona aceasta ciudată și periculoasă nu este o întâmplare, iar în cazul de 

față se va vedea că în multe conjuncturi nu este o ipostază de moment, ci o opțiune de viață. 

În consecință, schema aceasta ne vorbește despre nevoia de a face mai mult, mai bine și mai 

corect, despre a împlinit toate aceste așteptări pe care le avem de la noi, de la comunitate sau de la 

viață în ansamblu pentru a produce o mișcare favorabilă vieții în mediul acesta complex. Asta 

înseamnă a lucra cu instrumentele abstracte pe care, mai târziu, să le urmărim și prin acțiunea lor 
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creatoare, constructivă, dar și prin beneficiu. Dacă preferăm elementele acestea minunate înseamnă 

că la un moment dat, când ele își vor împlini rostul vor dispărea, nu vor rămâne precum reziduurile 

emoționale. Ele se vor preschimba, se vor metamorfoza, vor trece din stadiul de larvă în stadiul de 

fluture, își vor schimba utilul de acum cu frumosul de mai târziu. De fapt, acesta este și rostul pentru 

care suntem îndemnați să fim atât de atenți la realitatea de acum. 

 
„Un tânăr pacient s-a dus la terapeuta sa mai în vârstă, dar încă atrăgătoare, plângându-se 

că fosta sa terapeuta refuzase să-l îmbrăţişeze. 
— N-am vrut decât o singură îmbrăţişare, a spus el pe un ton trist de amărăciune. Era un 

bărbat tânăr, înalt, cu ochi albaştri, sensibil, care ar fi putut fi luat drept un cântăreţ în corul 
bisericii. ,,Mi-a tot spus că relaţia terapeutică ar fi afectată dacă m-ar îmbrăţişa, şi eu i-am tot 
spus că va fi afectată dacă n-o va face; aşa că mă aflu acum aici." 

— Ce-ar însemna pentru dumneavoastră dacă v-aş îmbrăţişa? a întrebat terapeuta. 
O, Dumnezeule. Aveţi de gând să începeţi cu asta? Asta a făcut şi ea întotdeauna. Începea 

întotdeauna cu prostiile astea psihanalitice. Uite ce e, nu mă puteţi doar îmbrăţişa? Nu vreau 
analiză acum. Vreau să fiu afinat. N-am prea primit alinare când eram copil, înţelegeţi? Oferiţi-
mi puţină alinare, puţină consolare şi o să facem apoi şi analiză. La urma urmei, până şi analişti 
clasici precum Blanck recomandă folosirea uneori a parametrilor, a adăugat el, fiind versat în 
literatura analitică. 

Terapeuta n-a putut să nu fie fermecată de acest tânăr precoce. La finalul şedinţei l-a 

îmbrăţişat, luându-şi la revedere. Afăcut acelaşi lucru şi la finalul următoarei şedinţe şi tot aşa. 

După aceea, pacientul a devenit aparent compliant, implicându-se în demersul analitic şi se pare 

că îmbrăţişările facilitau progresul terapeutic. Apoi, după cea de-a şasea îmbrăţişare, tânărul s-a 

îndepărtat uşor de terapeuta şi a privit-o lung, cu frenezie în ochi. Şi ea s-a uitat în ochii lui, 

zâmbind timidă, cucerită de ochii lui albaştri, de tenul său sănătos, de buzele lui senzuale. S-au 

sărutat. Terapeuta s-a retras apoi. 

— N-ar trebui să facem asta. 

— Ştiu, a zis tânărul. Dar o facem. 

— Dar sunt terapeuta dumneavoastră. Este... 

— Aţi fost terapeuta mea. 

Ce s-a întâmplat? Cedând primei îmbrăţişări, terapeuta a pierdut deja acest pacient. El a 

reuşit să o manipuleze ca să-l îmbrăţişeze şi, după această manevră iniţială, ea s-a aflat sub 

influenţa lui. A devenit tot mai excitată de îmbrăţişările lui şi a fost incapabilă să-l mai respingă, 

pentru că de fapt el o sedusese. Acest bărbat îşi sedusese terapeuta, punând-o într-o situaţie fără 

ieşire. Dacă ea i-ar fi respins rugămintea de a-1 îmbrăţişa, ar fi plecat, la fel cum făcuse cu ultima 

terapeuta; dacă ea ar fi cedat, el ar fi controlat terapia. 

In mod conştient, ea a crezut că putea să controleze situaţia, gândindu-se că o să fie doar o 

îmbrăţişare. Apoi a mers mai departe cu raţionamentul, gândindu-se că din moment ce terapia 

mergea bine, ar putea continua să-l îmbrăţişeze, preferând să nu observe natura superficială a 

complianţei lui. La nivel inconştient, ea avea un acting out al propriei sale nevoi narcisice de 

apropiere de mama sa şi al nevoii oedipiene de a-şi salva tatăl şi de a-1 lua de lângă mama sa. 

Tatăl ei fusese alcoolic şi, când terapeuta era o fetiţă în vârstă de patru, cinci şi şase ani, fusese 

adesea martora chefurilor tatălui ei şi a apostrofărilor mamei sale. Adesea, tatăl ei venise la ea 

pentru consolare şi ea îi stătea în poală şi îl îmbrăţişa, spunându-i că totul va fî bine. Dar bine-

înţeles că lucrurile nu stăteau asa si, de îndată ce tatăl ei se tre- zea din beţie, acesta uita de sprijinul 

acordat de fiica sa. Şi dacă atunci când era treaz fiica lui venea să-i ceară o îmbrăţişare, o mustra 

zicând: „încerc să citesc ziarul. Mă laşi?" 
Prin urmare, aceste îmbrăţişări frustrate si dorinţa de a-si sal- va tatăl şi de a fugi cu el, 

combinate cu dorinţa narcisică de a fuziona iar cu mama rejectivă, au fost transpuse într-un acting 
out la nivel contratransferenţial cu acest pacient. În concluzie, terapia a fost sabotată.”[11] 

 

Pe 23 noiembrie Luna își va finaliza tranzitul său prin zodia Capricorn urmând ca, cu puțin 

timp înainte ca ziua să se încheie, să treacă pe zodia Vărsător. Energia zilei de 23 noiembrie ne 

vorbește tot despre creșterea morală, spirituală, educațională, ne amintește la fel ca și în ziua 
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anterioară cât de importantă este educația, dar nu la modul general, ci concret, cât de frumos este să 

învățăm să ne comportăm, să fim atenți, să fim respectuoși, să devenim focare de armonie și lumină 

pentru comunitate, nu o altă sursă de toxicitate. 

Cu ceea ce se consumă pe 23 noiembrie conștientizăm cât de periculoase este adaptarea la 

probleme. Cu cât insistăm mai mult pe adaptarea la o problemă cu atât uităm cum este să trăim fără 

ea. Scopul pentru care ne adaptăm, pentru anumită perioadă de timp, la o situație conflictuală nu este 

acela de a uita de creativitate, de luminos și de relaxare, ci de a diminua durerea pentru ca ea să nu 

influențeze deciziile pe care le luăm, atitudinea pe care o avem față de educație, față de evoluția 

spirituală sau față de misiunea pe care o avem în această viață. Cu cât ne adaptăm mai mult la această 

condiție toxică cu atât mai mult vedem că rădăcinile răului se adâncesc și, prin atenție, obținem un 

rezultat plăcut pe moment, atenuând puțin din efectele caustice ale coabitării cu răul. Coabitarea cu 

răul ne îngustează acea zonă a sufletului, acel traseu evolutiv pe care îl vedem pentru că ne lipsesc 

puterile adecvate. Nu avem claraudiție, nu avem clarviziunea, nu avem puteri vindecătoare, ne lipsesc 

lucrurile acestea tocmai pentru că răul acestei lumi are, printre multiplele sale țeluri, și acest obiectiv, 

de a compromite puterile care ar putea să salveze sufletul scoțând în evidență necesități iluzorii ca 

fiind de mare valoare pentru moralitate sau pentru libertatea spiritului. 

Pentru a ne ridica din această condiție, pentru a trece dincolo de această alunecare avem nevoie 

să fim hotărâți. Hotărârea momentului face trimitere la creativitate, la educație morală, la respectul 

pe care trebuie să-l avem pentru a ne menține pentru sine, nu neapărat pentru a ne construi o enclavă, 

o insulă generatoare de putere pozitivă, de rafinament, de bine, ci doar a fi un exemplu corect, decent, 

frumos și simplu. A face mai mult înseamnă a munci mai mult, a sacrifica mai mult. 

După dispunerea astrală de acum eroismul acesta nu ne poate folosi. Este posibil ca în 

momentul în care am atins un anumit stadiu al armoniei interioare, să ne extindem această vibrație 

personală, prin recomandări, prin atitudine, adică să atingem stadiul de misiune, de lucrare. Ar fi însă 

prematur să ne gândim la lucrul acesta acum, când suntem la începutul acestui traseu. Acum avem 

nevoie să conștientizăm care sunt elementele toxice cu care am coabitat pentru a ne curăța. Dacă nu 

vom reuși să ne curățăm în totalitate, atunci să căutăm să identificăm puterile la care am putea face 

apel pentru a activa un mecanism de protecție și, în timp, acest mecanism să-și vadă de lucru, să 

desțelenim, din aproape în aproape, câmpul conștiinței și să ne trezim. 

Cine nu respectă acest impuls de curățare îl va transforma pe acesta în indiferență față de rău. 

De altfel, dacă acest impuls nu merge către progres, orice ar face nu este altceva decât o mare 

minciună. Se întâmplă lucrul acesta doar pentru că Luna participă acum la construirea unei nicovale, 

ce subliniază presiunea internă în vederea valorificării unor calități, a unor talente, pentru progres. 

Imediat ce Luna va intra pe zodia vărsător, adică în seara acestei zile, vom fi mai protejați de tensiunile 

suplimentare pe care conjuncturile astrale ale următoarelor zile, până la finalul lunii noiembrie, le 

conțin. Cert este că nu avem de ce să ne considerăm victime, nu avem de ce să privim aceste acumulări 

suplimentare ca fiind sarcini suplimentare. De altfel, aceasta este și o încercare, un test de maturitate 

pe care ar trebui să-l depășim cu fruntea sus. Un om care are maturitatea necesară va avea o reacție 

echilibrată la întâlnirea cu răul, îi va căuta rostul și va urmări să își explice de ce i s-a întâmplat așa 

ceva. Un om mediocru va intra în panică, adică îi va oferi răului cel mai important atribut: liniștea sa. 

În consecință, observăm cât de ușor ne va fi pe 23 noiembrie să vedem ce loc ocupăm, care este 

stadiul în care ne aflăm. 

 
„ Dacă priviţi lumina soarelui printr-o prismă, veţi descoperi infinite bogaţii şi splendori. 

Este scris în Cartea lui Zohar: Şapte lumini, există în Preaînalt ,acolo locuieşte Bătrânul 
Bătrânilor, misteriosul Misterioşilor, Ascunsul Ascunşilor: Ain Soph. Există şapte lumini: roşu, 
portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet. Aceste şapte lumini sunt cele şapte spirite 
menţionate şi în Apocalipsă, cele şapte  Spirite care stau în faţa tronului lui Dumnezeu. 

 Spiritul culorii roşu este numit Spiritul Vieţii. Roşu este legat de viaţă şi de dragoste pentru 
toate fiinţele. 

 Culoarea portocaliu este Spiritul Sfinţeniei. Portocaliul ameliorează sănătatea şi da dorinţa 
de perfecţionare. 
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 Culoarea galben-aurie este Spiritul Înţelepciunii. Ea îndeamnă fiinţele să citească, să 
mediteze, să reflecteze, să înţeleagă, să fie rezonabile şi prudente. 

 Culoarea verde este Spiritul Eternităţii şi al evoluţiei. Ea este deci legată de creştere, de 
dezvoltare, de bogăţie. Spunem că este culoarea speranţei, pentru că îi dă omului posibilitatea de 
a evolua.  

 Culoarea albastru este Spiritul Adevărului. Ea este legată de religie, de pace, de muzică. 
Albastrul dezvolta simţul muzical. Linişteşte sistemul nervos, vindeca plămânii, şi acţionează 
favorabil asupra ochilor care sunt legaţi de adevăr. 

 Culoarea indigo este Spiritul Forţei.. Este spiritul Regalităţii. Are aproape aceleaşi 
proprietăţi ca şi albastrul. 

 Violet este o culoare  foarte mistică, foarte subtilă, care conduce fiinţele spre lumea de 
dincolo. Este Spiritul Atotputerii divine şi al Iubirii Spirituale: este spiritul de sacrificiu. Violetul 
este o culoare foarte puternică ce protejează omul, îl ajută să se dedubleze şi îi permite să înţeleagă 
iubirea lui Dumnezeu şi celelalte lumi. 

Pentru a lucra eficace pentru evoluţia voastră, în fiecare dimineaţă puteţi medita asupra 
culorilor, asupra calităţilor şi virtuţilor pe care ele le reprezintă. Lucraţi schimbând în fiecare zi 
culoarea. Puteţi începe cu roşu, care este cel mai apropiat de pământ şi continuând cu portocaliu, 
galben, etc.... sau la fel de bine începând din sens invers pin violet. Astfel coborâţi sau urcaţi, cum 
doriţi.”[9] 

 

Pe 24 noiembrie se întâmplă un lucru minunat. Conștientizăm clar cu cine ne completăm, care 

sunt forțele cu care lucrăm, dar nu oricum, ci cu deschidere, cu interes, cu o mare curiozitate. 

Înțelegem lucrul acesta din relația specială pe care Mercur o va avea cu Chiron și cu astre care, în 

ziua de 23 noiembrie, au făcut parte dintr-o configurație numită nicovala. Această nicovală este în 

continuare activă, însă ea nu mai lucrează în spectrul individual decât în relația pe care Mercur o are 

cu Chiron. Asta înseamnă că avem acum, pe 24 noiembrie, posibilitatea de a alege ce anume să 

folosim din ceea ce putem pentru comunitate și ce să folosim pentru sine. Exprimarea aceasta, 

impulsul acesta de a legifera o opțiune personală trebuie însă să activeze în afara oricărei umbre de 

invidie. Apar, în consecință, combinații neobișnuite, unele dintre ele foarte ciudate, prin care ne lovim 

de prima mare minciună a acestei perioade dominată de trecerea Soarelui pe zodia Săgetător. 

Indiferența față de lucrurile celorlalți va fi ascunsă ca fiind rezultatul, consecința firească a alegerii 

pe care o face. Nimeni nu ar putea să pună la îndoială această alegere, nu ar putea să ne impună să 

alegem altceva pentru că ar încălca dreptul la opțiunea personală, ar invada intimitatea cuiva. Astfel, 

minciuna aceasta, chiar dacă va fi văzută, va trebui să fie crezut ori trebuie să i se respecte persoanei 

în cauză atât dreptul la alegere, cât și dreptul la a-și explica alegerea după cum dorește, chiar și prin 

minciună. 

În realitate,  ar fi o mare prostie să ne pierdem vremea explicând în termenii aceștia mincinoși 

opțiune personală. Este foarte important să fim hotărâți în acțiune și lipsit de importanță cum anume 

este văzută ea pentru a nu fi obligați să apelăm la diverse artificii de calcul. Dacă avem certitudinea 

că alegerea pe care am făcut-o este una corectă atunci nu trebuie să ne preocupe ceea ce se vede, ceea 

ce alții înțeleg și mai și povestesc. Astfel vom reuși să dăm viața unui proiect foarte îndrăzneț care să 

își extragă puterea din argumente care au venit spre noi în cele două repere cu care lucrează această 

decadă, din mijlocul lunii aprilie și din mijlocul lunii mai. Doar prin aceste repere latura senzorială a 

vieții devine interesantă și se trece de la fantezie la practică. 

Astfel, înțelegem de ce acumulări suplimentare și de această dată, precum am văzut că  s-a 

întâmplat și în ziua de 23 noiembrie, se pot transforma în beneficii, în forțe suplimentare, nu în sarcini 

de lucru adăugate la cele existențe deja. Curajul va fi o componentă importantă în schema aceasta și 

ne va ajuta să ne adaptăm la noile condiții, nu să ne inventăm condiții conflictuale care să justifice 

atitudinea refractară.  

Un alt element foarte important al zilei de 24 noiembrie este cel dat de careul pe care Luna îl 

va face cu Jupiter din Scorpion. Ne întâlnim cu duritatea unei decizii, cu rezultatele sale, cu efectele 

aplicării unui act, cu consecința faptelor proprii, cele care au fost săvârșite în decadele anterioare și 

care nu au avut o calitate prea bună. Acum conștientizăm cât de adâncă a fost greșeala sau că, poate, 

fapta, inițial, a fost bună, dar am fost hotărâți într-un mod greșit, a depășit o limită a respectului sau 
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am acționat fără sentimentul curat, așa cum cerea situația de atunci, pe motiv că nimeni nu va vedea, 

nimeni nu ne va prinde. Acum, pentru că este vorba de careu, observăm înaintea celorlalți eroarea pe 

care am făcut-o. În mod normal, un om profund va cere iertare, va fi primul care va dori să recunoască 

eroarea pe care am făcut-o. Un om mediocru se va ascunde, va inventa situații favorabile cu care va 

dori să-și răscumpere greșeala sau să o acopere. Sinceritatea momentului este din capul locului un 

element care ne duce spre vindecare, care atenuează durerea faptelor greșite și ne învață cum anume 

să ne iertăm pentru că am produs așa ceva, din neatenție sau din rea-voință, și apoi să acceptăm 

înțelegerea celorlalți, toleranța lor. 

În consecință, schema astrală a zilei de 24 noiembrie ne vorbește despre judecată. Un om 

înțelept nu va profita 

niciodată de 

profunzimea ci care 

observă aceste 

evenimente care vin 

din perioade diferite. 

Un om superficial care 

abuzează de reproșuri 

este un om care și-a 

luat singur dreptul de a 

judeca fără să-l 

primească din partea 

destinului. Apoi, mai 

există și reversul 

medaliei: un om care 

nu acceptă să fie judecat se protejează de judecățile gratuite ale celor care abuzează de acest drept. 

Ecuația astrală zilei de 24 noiembrie ridica această problemă a înțelegerii față de sine, a judecății față 

de sine, dar și cea a înțelegerii greșelilor celorlalți și a judecății lor. Așadar, balanța aceasta a valorilor 

bine-rău, faptă bună-faptă rea are nevoie doar de sinceritate. Cine se sperie de consecințele faptelor 

sale va rămâne și speriat și în eroare. 

 
„Iubirea este cea care ne dă cele mai mari posibilităţi de succes, iubirea este cea care ne face 

mai capabili, mai lucizi, mai pătrunzători, este cea care pregăteşte condiţiile pentru manifestările 
cele mai armonioase, cele mai constructive. Dar cine se ocupă de iubire? Dragostea sexuală, da, 
interesează pe toată lumea, dar iubirea fără obiect, spirituală, este întotdeauna lăsată pe ultimul 
loc.  

 Unii vor spune: “Dar dumneavoastră nu trăiţi în lumea asta! Nu vedeţi cum sunt oamenii: 
nu pot fi iubiţi!” Aflaţi că, poate, nici unul dintre voi nu a trecut prin cele ce am trecut eu; dacă 
există cineva care să cunoască condiţiile teribile ale existenţei, atunci eu sunt acela. Dar tocmai 
atunci, în chiar acele condiţii, când simţi că nu-ţi vine să iubeşti pe nimeni pentru că, pe drept 
cuvânt, de jur împrejur sunt numai motive pentru a-ţi închide inima oamenilor, tocmai atunci 
trebuie să iubeşti. Altfel, la ce serveşte această Ştiinţă iniţiatică, la ce serveşte această Filosofie 
divină? Numai pentru că există câteva capete pe care nu le puteţi suporta, nu trebuie să ne lipsim 
de cea mai mare binecuvântare: iubirea. 

 Deci, iubiţi, iubiţi lumea întreagă, iubiţi toate făpturile... Această dragoste este cea care vă 
armonizează totul în voi. Urmăriţi-vă în timpul diferitelor activităţi; veţi observa cât de tensionată 
şi de crispată este fiinţa voastră: faţa, mâinile mai ales, şi în tot acest timp energiile voastre se 
scurg în mod inutil. Aceasta se întâmplă din cauza că nu ştiţi să lucraţi cu iubire. Atunci, opriţi-vă, 
destindeţi-vă complect, mai ales creierul vostru să fie destins, opriţi-l pentru câteva minute din 
funcţionare pentru a nu simţi altceva decât iubirea care curge prin voi... 

Cel mai mare secret, metoda cea mai eficace, este de a iubi. Când ieşiţi dimineaţa din casă, 
gândiţi-vă să salutaţi toate fiinţele, din lumea întreagă. Spuneţi-le: “Vă iubesc, vă iubesc...” Şi abia 
apoi plecaţi la lucru. Toată ziua vă veţi simţi fericiţi, dilataţi, iar relaţiile voastre, cu ceilalţi vor fi 
mai uşoare, căci v-aţi trimis iubirea tuturor fiinţelor din Univers; şi, din toate colţurile spaţiului, 
această iubire va reveni la voi. Există atât de multe lucruri de făcut pentru a face viaţa demnă de 
trăit.”[10] 
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În mijlocul zilei de 25 noiembrie Luna va trece prin Coada Dragonului și ne va veni mult mai 

ușor să observăm ce aducem din trecut. De fiecare dată când Luna trece prin această poziție ne 

întâlnim cu rivalități. Fie că opinia personală nu este acceptată, fie că ne arătăm reticenți față de 

opiniile celorlalți. La baza acestei atitudini stă un trecut similar sau un trecut comun. Observația de 

acum va fi însă ușor nuanțată de experiența pe care am avut-o de-a lungul acestei decade, în zilele pe 

care le-am parcurs deja. Este posibil ca această dominare să fie mai bine argumentată, deci să fie mult 

mai ușor tolerată de comunitate, de cei din jur, de un adversar. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 25 

noiembrie aduce, în mijlocul zilei, împlinirea trigonului dintre Mercur și Uranus. Puterea 

argumentului transformă momentul de față într-o expresie a cunoașterii sau a înțelesului profund. 

Acum nu ne întâlnim doar cu informații, ci și cu esențe ale informațiilor având puterea să trecem 

dincolo de aparența lucrurilor. 

De mult timp suntem încurajați să face lucrul acesta pentru că Saturn se află de ceva vreme în 

trigon cu Uranus și problema aceasta care este explicat acum mult mai bine nu este nouă, ea a mai 

fost abordată și altădată însă acum beneficiază de cei mai buni termeni, de cele mai clare argumente. 

În consecință, ziua de 25 noiembrie lucrează foarte bine sau excelent cu toate tipurile de 

sinteză. Prin gând și noțiune, prin comunicare sau prin modul cum selectăm persoanele, anturajul ori 

situațiile despre care alegem să vorbim, reușim să extragem din cele două repere, mijlocul lunii aprilie 

și mijlocul lunii mai, cele mai frumoase și mai interesante evenimente. Avem acum posibilitatea să 

fim chiar în opoziție cu un partener de dialog, să discutăm în contradictoriu pentru că divergențele 

acestea de opinie vor fi foarte bine tolerate. Putem discuta și despre pasiuni, și despre conflicte, avem 

curajul să facem și dezvăluiri, dar nu să ne bazăm întregul argument doar pe dezvăluire. Trigonului 

Mercur-Uranus insistă pe judecată, pe discernământ, adică o parte a mesajului trebuie să fie legată de 

episodul care s-a consumat deja, iar cealaltă parte să fie, în mod obligatoriu, o concluzie, o interpretare 

personală aplicată acestui episod. 

Cel mai mare adversar al realizărilor zilei de 25 noiembrie este rutina. Dacă prin aceste 

rivalități specifice momentului ajungem sa reproducem aceleași cuvinte aceleași fraze, să invocăm 

aceleași perioade să trecem de la nivel personal la nivel colectiv și invers și să repetăm aceste 

impulsuri de mai multe ori, nu facem decât să ne compromitem și mai mult statutul, imaginea, poziția 

pe care o avem în fața partenerului de dialog sau în fața comunității. Rutina va fi factorul care îl va 

încuraja pe individ să impună o informație și impunerea cu pricina să strice toată armonia. Vom avea 

ocazia și pe 26 noiembrie să reparăm, în același registru al libertății de expresie, prostiile pe care le 

facem pe 25 noiembrie. Cert este că dacă acum, când Mercur se află într-un trigon perfect cu Uranus, 

nu reușim să menținem echilibrul sau să folosim la capacitate maximă puterea de a argumenta, este 

puțin probabil să putem face lucrul acesta mai târziu. Totuși, există posibilitatea ca pe 26 noiembrie 

avantaje minore pe care le-am pierdut din vedere acum să devină foarte importante, detalii care n-au 

scăpat observației acum să fie folosite în absența pasiunilor, cu mai multă rațiune, cu mai multă 

determinare. Acum însă nu se întâmplă lucrul acesta și orice element de rutină distruge tandrețea, 

rafinamentul, îi îndeamnă pe oameni să discute despre același lucru, să inventeze tot felul de opinii 

și să rămână captivi în intrigi și bârfe. 

În consecință, schema astrala zilei de 25 noiembrie se adresează elementelor care hrănesc 

valorile spirituale, care hrănesc sufletul, se referă la obstacolele pe care le putem depăși la nivel 

mental, prin forța gândului, prin ceea ce se poate dezagrega în fața unui argument foarte clar. De 

partea cealaltă a problemei, exprimarea unor păreri ciudate, poate duce la prăbușire socială, la 

compromiterea în fața unui partener de dialog pe motiv că aceste argumente, aceste daruri nu sunt 

altceva decât piedici, nu sunt elemente desprinse dintr-o învățătură de viață, ci simple prejudecăți. 

 
„O femeie inteligentă, atrăgătoare, în vârstă de 40 de ani a mers la terapie la acelaşi terapeut 

mai în vârstă care-1 trata şi pe soţul ei. Ori de câte ori discuta problemele pe care le avea cu soţul 
ei, în mod invariabil terapeutul îi lua partea soţului. El o sfătuia pe pacientă să fie soţia supusă, 
plină de abnegaţie şi susţinere pe care şi-o dorea soţul ei. O descurajase cu privire la a-şi face o 
carieră. „Cea mai mare realizare a ta", i-a spus el, „ar trebui să fie să-l faci pe soţul tău fericit, să 
ai copii sănătoşi şi fericiţi şi să ai grijă de casă". Soţul său era, de fapt, un tiran egoist; deşi această 
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pacientă îşi făcuse un ţel din a fi supusă şi din a-şi sacrifica propriile interese, soţul ei nu-i aprecia 
meritele, nu-i dăruia admiraţie si iubire. Si totuşi aceste teluri nu erau deloc ceea ce-si dorise de la 
viaţă. Îşi dorise să fie soţie într-o relaţie de egalitate şi îşi mai dorise şi o carieră. Era o persoană 
inteligentă şi talentată, care-şi dorise să folosească aceste capacităţi pentru a deveni director 
executiv al unei firme de publicitate. 

Acest terapeut opunea rezistenţă înţelegerii şi susţinerii sentimentelor şi ţelurilor pacientei 
cu privire la soţul şi la cariera ei. Contrarezistenţă sa se baza pe un sistem de valori masculinist 
adânc înrădăcinat, cu care eul său profund se identifica la nivel narcisic, inconştient. Sentimentele 
şi ţelurile pacientei veneau în contradicţie cu sistemul lui de valori, erau, prin urmare, 
ameninţătoare pentru sine. Inconştient, acceptarea lor ar fi însemnat dezintegrarea eului său. Se 
identificase cu acest sistem de valori prin intermediul mediului său de provenienţă — crescuse într-
un cartier de muncitori, unde patriarhatul era regulă — şi sistemul se rigidizase de-a lungul anilor. 
Acum nu mai era capabil să o ajute într-un mod empatic pe această pacientă să-şi exploreze nevoile 
reale şi dorinţele. 

Cu toate acestea, cu ajutorul prietenilor, care i-au susţinut dorinţa de autonomie, ea şi-a 
putut părăsi atât terapeutul, cât şi soţul, clădindu-şi o carieră remarcabilă în domeniul dorit. Într-
un final, s-a căsătorit cu un bărbat afectuos, suportiv, care i-a admirat ambiţia şi a fost încântat 
de independenţa ei.”[11] 

 

26 noiembrie, așa cum am constatat din observațiile inserate zilei de 25 noiembrie, ne aduce 

posibilitatea de a repara un deficit. Condițiile în care activăm acum sunt însă noi, unele dintre ele 

chiar foarte dificile, penibile, marcate de ideea de victorie sau de reușită pe care nu am reușit să o 

obținem anterior. Apare astfel un plus de aroganță, de naivitate, apar complicații ciudate, și 

preocuparea față de valorile financiare ne depărtează de o concepție superioare și ne pune în conflict. 

Se întâmplă lucrul acesta nu pentru că ar exista, în timpul tranzitului Lunii prin zodia Vărsător, 

unghiuri negative, ci impulsul acesta se bazează pe argumente pozitive. Intenția este de a repara 

neplăceri, de a înțelege că nu putem merge mai departe doar cu ambiția, ci trebuie să avem și realizări, 

putem privi foarte departe în viitor fără să avem o scară pe care să urcăm și să ajungem la aceste 

înălțimi. Astfel, pasajul pe care ne deplasăm acum și care se referă la aceste zone nerezolvate, insistă 

pe ideea că incapacitatea de a soluționa acum o problemă înseamnă atașamentul de un mediu toxic 

față de care am dezvoltat mecanisme de apărare. Acest pasaj va fi cu atât mai îngust cu cât vom fi 

mai indiferenți, cu cât vom crede mai mult că anumite probleme se pot rezolva de la sine. Nu, de 

această dată multe din probleme nu se pot rezolva de la sine, ci cu un plus de determinare, de forță 

sau de sensibilitate. 

În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Pești și va avea de împlinit un sextil cu Luna 

neagră care abia a intrat pe zodia Capricorn. Astfel, se schimbă atmosfera grupului, apar combinații 

pe care vom încerca să le atenuăm artificial, cu un medicament sintetic, cu alcool, cu un anturaj ales 

doar pentru a fi în contrast cu cel de care suntem atașați, cu elementele specifice. Acest sextil al Lunii 

cu Luna neagră este susținut de Primul pătrar (careul dintre Soare și Luna) care accentuează o 

problemă de conștiință și invocă drept circumstanțe atenuante instrumentele toxice. 

Apoi, ziua de 26 noiembrie mai conține un unghi, un trigon între Venus și Chiron, cel care nu 

poate echilibra impulsurile celelalte care se încadrează în ecuația astrală a zilei. Poate oferi o 

alternativă și, nu doar acum, poate reaminti faptul că această alternativă a fost activă și în zilele 

anterioare, pentru că unghiul acesta a fost viu și anterior și va mai fi viu până după finalul acestei 

luni. Astfel, dacă vom fi în stare să facem o sinteză interesantă pe ecuațiile astrale ale celorlalte zile 

aferente acestei decade, vom deveni suficienți de înțelepți încât să extragem ceea ce este important și 

esențial și din reperele spre care se îndreaptă analiza acestei decade. Vom fi suficient de înțelepți și 

de atenți să înțelegem cât de absurde au fost anumite decizii, anumite dorințe care au venit spre noi 

în mijlocul lunii mai, cât de obositoare au fost sarcinile de lucru în mijlocul lunii aprilie. Dacă 

elementele acestea pot fi realizate în mod firesc, fără aportul grupului, fără o forță venite din exterior, 

atunci este puțin probabil ca pe 26 noiembrie să recuperăm ceea ce nu am putut împlini pe 25 

noiembrie, când Mercur și Uranus au fost în trigon perfect. 

Dacă lucrul acesta nu a fost împlinit, nu ne rămâne decât să trăim cu implicare vibrațiile 

obositoare și apăsătoare care ne vin din tranzitul Lunii prin zodia Pești. Dacă Neptun, planetă cu care 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  601  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

se va afla în conjuncție pe 27 noiembrie, în această zodie este în domiciliu, vibrațiile sale fiind cu 

totul aparte, binefăcătoare pentru evoluția conștiinței în această epocă, Luna nu beneficiază de același 

privilegiu. Trecând pe zodia Pești accentuează sentimentul de cădere, de refuz, de tristețe, de izolare. 

Avem nevoie să ne fixăm atenția pe aceste câteva realizări, avem nevoie să ne ținem departe de 

circumstanțe atenuante, de justificări sau de scuze penibile, pentru că în momentul în care dispare 

cadrul social menit să consolideze poziția unei persoane ce trece prin acest eșec, rămânem singuri cu 

propriul sistem de valori, singuri în fața oglinzii, singur cu tristețile și dezamăgirile pe care le-am 

iubit atât de mult. Cu alte cuvinte, trigonul acesta minunat pe care Venus și Chiron îl împlinesc acum 

ne arată că nimeni nu se poate minții pe sine, că simte într-un anumit fel doar pentru că aceasta este 

opinia anturajului. Doar realitate interioară poate susține lucrul acesta. Opinia publică este efectul a 

ceea ce se află în interior. Când există o discrepanță între interior și exterior apare o complicație, o 

minciună care are efect caustic și care va tulbura. 

 
„O femeie inteligentă, atrăgătoare, în vârstă de 40 de ani a mers la terapie la acelaşi terapeut 

mai în vârstă care-1 trata şi pe soţul ei. Ori de câte ori discuta problemele pe care le avea cu soţul 
ei, în mod invariabil terapeutul îi lua partea soţului. El o sfătuia pe pacientă să fie soţia supusă, 
plină de abnegaţie şi susţinere pe care şi-o dorea soţul ei. O descurajase cu privire la a-şi face o 
carieră. „Cea mai mare realizare a ta", i-a spus el, „ar trebui să fie să-l faci pe soţul tău fericit, să 
ai copii sănătoşi şi fericiţi şi să ai grijă de casă". Soţul său era, de fapt, un tiran egoist; deşi această 
pacientă îşi făcuse un ţel din a fi supusă şi din a-şi sacrifica propriile interese, soţul ei nu-i aprecia 
meritele, nu-i dăruia admiraţie si iubire. Si totuşi aceste teluri nu erau deloc ceea ce-si dorise de la 
viaţă. Îşi dorise să fie soţie într-o relaţie de egalitate şi îşi mai dorise şi o carieră. Era o persoană 
inteligentă şi talentată, care-şi dorise să folosească aceste capacităţi pentru a deveni director 
executiv al unei firme de publicitate. 

Acest terapeut opunea rezistenţă înţelegerii şi susţinerii sentimentelor şi ţelurilor pacientei 
cu privire la soţul şi la cariera ei. Contrarezistenţă sa se baza pe un sistem de valori masculinist 
adânc înrădăcinat, cu care eul său profund se identifica la nivel narcisic, inconştient. Sentimentele 
şi ţelurile pacientei veneau în contradicţie cu sistemul lui de valori, erau, prin urmare, 
ameninţătoare pentru sine. Inconştient, acceptarea lor ar fi însemnat dezintegrarea eului său. Se 
identificase cu acest sistem de valori prin intermediul mediului său de provenienţă — crescuse într-
un cartier de muncitori, unde patriarhatul era regulă — şi sistemul se rigidizase de-a lungul anilor. 
Acum nu mai era capabil să o ajute într-un mod empatic pe această pacientă să-şi exploreze nevoile 
reale şi dorinţele. 

Cu toate acestea, cu ajutorul prietenilor, care i-au susţinut dorinţa de autonomie, ea şi-a 
putut părăsi atât terapeutul, cât şi soţul, clădindu-şi o carieră remarcabilă în domeniul dorit. Într-
un final, s-a căsătorit cu un bărbat afectuos, suportiv, care i-a admirat ambiţia şi a fost încântat 
de independenţa ei.”[11] 

 

În 27 noiembrie, când Luna se află în a doua sa zi de tranzit prin zodia Pești, încercăm să 

vedem de sus o problemă minoră, din curiozitate, dintr-un interes nefiresc, ca și cum numai în modul 

acesta reușim să surprindem elemente care nu sunt foarte grave, care nu sunt foarte importante în 

momentul acesta, dar pentru că au un caracter neobișnuit lasă impresia că reprezintă mai mult decât 

ceea ce vedem în prezent. Atitudine aceasta ne dă peste cap atât impulsul către echilibru, atât nevoia 

de dreptate și ne apropie foarte mult de complicații relaționale.   

Unii, care sunt mai sensibil din fire, ar putea să își atribuie acum roluri dezagreabile, să pară 

că sunt în pericol, că sunt schimbați, să pară foarte idealiști sau foarte materialiști, să treacă de la o 

extremă la alta, se întruchipează, din ideograma zodiei Pești, fie peștele cel roșu, materialist și 

intrigant, fie peștele cel albastru, idealist, sensibil și enciclopedic, situat complet în afara dorinței de 

acumulare. Asta înseamnă că momentul acesta ne arată pe care dintre cele doua direcții mergem. Este 

adevărat, problema, așa cum credem noi că se conturează (câte puțin din ambele), nu există în 

realitate. Va fi însă foarte vizibilă senzația că ne aflăm într-un moment complicat al existenței când 

devenim prea vulnerabili în fața furiei celorlalți, în fața tristeții lor doar pentru că ne așteptăm ca 

anumite probleme să se rezolve de la sine, fiecare să și le țină pentru el. Astfel, intervenim în această 

ecuație, încercând să manipulăm forțele care ajung la noi, să-i determinăm pe cei care se plâng foarte 

tare și vor să ne transfere o problemă personale într-o problemă de grup să spună mai multe despre 
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această situație și să descoperim care este adevărata cauză. Procesul acesta seamănă cu unul 

terapeutic, în care terapeutul conduce pacientul sau partenerul de dialog pe un traseu invizibil, din 

etapă în etapă, din întrebare în întrebare, din răspuns în răspuns, din conștientizare în conștientizare, 

până când se eliberează de ceea ce nu-i permitea să înțeleagă singur. 

În consecință, schema aceasta are, dacă judecăm din punctul de vedere al destinului, un teribil 

rol terapeutic. Perseverența și conștientizarea par să fie elementele definitorii ale realizărilor care vor 

veni spre noi acum și nu avem de ce să tergiversăm rezolvarea situațiilor delicate, doar pentru că ni 

se pare prea greu să răscolim trecutul, prea dificil să punem întrebări despre situații intime. Să facem 

lucrul acesta dacă persoana care are o problemă dorește să ne transfere. Să facem lucrul acesta dacă, 

prin transferul în sine, suntem invitați să luăm parte la rezolvarea unor probleme de intimitate pe care 

le au ceilalți. 

Apoi, o altă problemă foarte importantă a zilei de 27 noiembrie vine din modul cum alegem 

să ne folosim sensibilitatea. Relația bună care se formează de ceva vreme între Jupiter și Neptun care 

își atinge momentul de maximum pe 3 decembrie face referire la o etapă minunată, una de 

sedimentare într-un ciclu numit “ciclul abundenței”. Jupiter din Scorpion intervine acum cu idei 

prudente, Neptun din Pești cu 

posibilitatea de a le pune în aplicare 

în mai multe locuri deodată, în mai 

multe medii deodată tocmai pentru 

că această condiție a prudenței este 

îndeplinită. În felul acesta, reușim să 

evităm impulsuri brutale ce ar putea 

veni din partea unor oameni răi, 

reușim să înțelegem în ce mod ni se 

face dreptate și dacă ar trebui să ne 

simțim privilegiați având în propria 

ogradă acest noroc. De altfel, dacă 

despre sintezele aducătoare de noroc 

se va vorbi toată luna noiembrie, 

despre același lucru se va vorbi și pe 

27 noiembrie când vrem să clarificăm o problemă socială sau care vin din partea unui om important 

pentru că, mai mult intuitiv, credem că are o altă cauză decât ni s-a spus. În consecință, schema astrală 

a zilei de 27 noiembrie are o intensitate emoțională foarte mare și, dacă suntem sinceri pe problemă, 

nu pe curiozitatea care vrem să află intimitățile altora, vom reuși să trecem și în zona eficienței, adică 

să lucrăm cu elementele care ne duc spre abundență. 

 
„Alexie din Roma. Probabil nici nu a existat, însă legenda lui era foarte populară în Evul 

Mediu. Aceasta a fost o compilata din Viata Sfântului Ioan Calivitul şi din aceea a omului lui 
Dumnezeu Mar Riscia de Edessa Dacă e vreun adevăr la baza legendei, atunci acesta se găseşte în 
viaţa lui Mar Riscia. Principalele idei sunt că Alexie şi-a părăsit soţia în noaptea nunţii, a făcut un 
lung pelerinaj, apoi s-a întors la Roma şi a trăit acolo necunoscut, ca un milog, în casa tatălui său, 
timp de 17 ani A fost identificat după moarte, din documentele scrise de mâna lui, prin vocile cereşti 
şi prin miracole. Nu există nici o menţiune a sa în martirologiile străvechi sau în alte înregistrări 
liturgice, încercările de identificare a sa cu Alethius, un corespondent al lui "Paulmus din Nola”, au 
dat greş. Se pare că în Roma s-a auzit prima oară de el îa sfârşitul secolului al X-lea, deşi ar fi trăit 
în secolul al V-lea. În secolul al XII-lea legenda ajunge în Anglia şi se găseşte în Psaltirea lui 
Alban.”[3] 

 

Pe 28 noiembrie Marte se va afla într-o relație proastă cu Junon, iar Mercur va trece prin 

conjuncția cu Saturn. Mulți vor spune că s-au pregătit toată luna pentru evenimentele astrale ale 

momentului și cu toate acestea acum nu sunt pregătiți pentru ceea ce au de parcurs, adică au nevoie 

de ajutor pentru că simt cum sentimentele refractare, cele legate de răzbunare sau de revoltă, se 

intensifică într-un mod necontrolat. Relația aceasta proastă pe care o au Marte și Junon ar trebui să 
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ne vorbească despre situații conflictuale care să ducă la separarea unui individ bine intenționat de un 

grup rău intenționat și, deci, să vedem că răul este doar închipuit pentru că schema cu pricina arată o 

redresare rapidă în situații complicate. În realitate, pentru că Mercur de pe Săgetător se află în 

conjuncție cu Saturn, aflăm că datele problemei s-au cam schimbat, că nu mai suntem pregătiți pentru 

lupta, că există o mare presiune socială pentru care trebuie să ne schimbăm optica și trebuie să ne 

adaptăm din nou. Am văzut în zilele anterioare că problema aceasta a adaptării la o situație tristă care 

durează foarte mult este foarte riscantă. Dacă nu avem judecata adecvată, dacă gândul cel de pe urmă 

nu este coordonat corect, ajungem să ne construim instrumente de protecție sau de atac doar împotriva 

problemelor pe care le parcurgem acum, ceea ce nu este corect nici față de destin în ansamblu, nici 

față de achizițiile pe care l-am comportat până acum. Cert este că, dacă în momentul acesta suntem 

în cumpănă, dacă oscilăm înseamnă că nu suntem pregătiți pentru propria luptă, ci suntem pregătiți 

să participăm la confruntările altora, să-i susținem pe aceștia într-o competiție și reușita lor se 

reprezinte singura bucurie pentru care trăim în momentul acesta. Sunt multe elemente care înclina 

către această presiune socială, ca și cum toate aceste recomandări pe care le primim nu sunt pentru 

confortul personal, ci pentru reușita celui pe care-l admirăm cel mai mult, ca și cum succesul lui este 

tot ceea ce ne-ar interesa acum. Este absurd să ne desconsiderăm propria existență pentru a o elogia 

pe altora. Conjunctura astrală de acum nu spune că acestea ar fi bune. Dacă ajutăm pentru a ridica, 

nu pentru a ne ascunde teama ori incapacitatea, este deja o faptă extrem de nobilă. Minciuna pusă în 

ajutor întunecă sufletul. Am putea elogia legătura pe care o avem cu ființe superioare, sporul de 

putere, de cunoaștere, de eficiență, însă nu calitatea pe care o anumită ființă o deține la un moment 

dat pentru propriul său orgoliu ori pentru propria sa satisfacție. 

Indirect, devenim exponate ale unor puteri străine și vom fi din ce în ce mai motivați să trăim 

viețile altora, nu ale noastre, adică să interiorizăm conflictul celorlalți, să evităm momentul de progres 

pentru viața personală pentru că ni se pare în momentul acesta că totul, în ceea ce ne privește, este 

oscilant și lipsit de importanță, dar foarte sigur și progresist în raport cu ceilalți. Este adevărat, 

recomandările pe care le primim sunt bune, adică ne îndemnă să fim generoși, deschiși, plini de 

compasiune, dar mintea schimbă puțin direclia și le orientează doar către binele celuilalt. Desigur 

suntem încurajați să fim buni, dar nu depersonalizați de buni, ci originali de buni. De aceea mulți au 

senzația că sentimentele devin din ce în ce mai apăsătoare cu fiecare element pe care-l conștientizează, 

cu fiecare lecție, cu fiecare lucru pe care îl întâlnesc.  

În realitate, încercând să privim dintr-un alt unghi toată această descriere care indică raportul 

individului cu mediul ambiant și implicațiile sale emoționale, înțelegem că totul face parte dintr-o 

mare frământare socială, dintr-un proces chimic pe care acum îl numim presiune socială și care nu 

este altceva decât o altă etapă a unei transformări spectaculoase pe care o realizăm în grup, ajutându-

ne unii pe alții, atribuindu-ne prin rotații diferite roluri. Elementele care ne vorbesc despre 

transformare spectaculoasă îmbină ceea ce ține de experiența personală cu ceea ce ține de magia 

ciclurilor planetare. Mulți au impresia că dacă încearcă să se detașeze de problematica personală, 

imaginația le scapă de sub control și atunci schimbarea pe care o văd prin intermediul imaginației 

este o dovadă clară că trăiesc într-un derapaj continuu. Imaginația nu ne poate oferi informații despre 

realitatea pe care o trăim, ci ne pregătește pentru cea pe care o construim. În consecință, a ne folosi 

de imaginație și a crede că prin intermediul ei obținem informații este absurd. Asta înseamnă că toată 

această viziune de ansamblu nu este imaginată, ci percepută cu o duritate demnă de zile mari, cu o 

luciditate înfiorătoare și de aceea avem senzația că totul ne scapă de sub control. Cel profund știe că 

în acest minunat proces al evoluției nimic nu ne scapă nimic de sub control, pentru că nu controlăm 

nimic, ci experimentăm, învățăm, cunoaștem. Asta se întâmplă pentru că facem parte dintr-un proces 

foarte complex, o furtună a transformării sociale în care ne-am integrat cu bună știință și după ce 

aceasta se va liniștii va trebui să ne alegem un loc și pe baza achizițiilor pe care le-am acumulat din 

această furtună, dar pe care l-am și păstrat, nu le-am lăsat distruse de furtuna, să construim o nouă 

rasă. Vremea aceasta a schimbărilor este foarte importantă și nu trebuie să devină apanajul capriciilor 

unor persoane limitate care se folosesc de spectaculos pentru a capta atenția. A lucra cu elemente de 

genul acesta, a avea o lucrare de împlinit nu este un capriciu al destinului, nu este un noroc picat din 

cer, ci o nestemată, o piatră foarte valoroasă pe care am crescut-o existențe de-a rândul. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  604  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

 
„Un maestru zen lipsise de-acasă câteva zile. Nu prea se bucurase de călătoria făcută. Nu că 

mănăstirea pe care o vizitase ar fi fost mai puţin confortabilă decât locuinţa lui umilă (care oricum 
nu oferea decât necesarul elementar pentru supravieţuire). Ceea ce i-a lipsit însă a fost natura 
familiară a propriului mediu în care trăia. 

Patul nu era ca cel de-acasă. I-a lipsit murmurul ca de rugăciune al brizei prin streaşină casei 
de lemn. Cântecele mereu aceleaşi ale păsărelelor nu i-au însoţit meditaţia de dimineaţă. Când a 
pomit-o în fine spre casă, a simţit cum inima-i saltă. 

Din nefericire, în absenţa lui lovise tragedia. Maestrul zen a ajuns... acasă, doar ca să 
descopere cum casa lui arsese din temelii. Tot ce rămăsese era o bucată pârjolită de pământ, o 
grămăjoară surprinzător de mică de cenuşă înnegrită şi mirosul de fum al casei lui pierdute. 

A încremenit locului, privind fix la rămăşiţele carbonizate. „De ce eu? s-a întrebat iniţial. Am 
fost plecat ca să propovăduiesc, să fac fapte bune, să le doresc numai fericire tuturor semenilor 
mei. Ce-am făcut ca să merit aşa ceva?" Dar curând a realizat că forţele universului nu-l aleseseră 
tocmai pe el pentru vreun tratament special. Era, pur şi simplu, unul dintre acele evenimente 
nefericite ale vieţii. Punerea unor astfel de întrebări nu putea decât să ducă la durere şi depresie. 
Nu l-ar ajuta să înfrunte pierderea suferită, să găsească o direcţie cu un scop clar pentru viitor sau 
să întreprindă acţiuni urgente, cum ar fi căutarea unui loc unde sa doarma la noapte. 

Un val de tristeţe l-a copleşit. Chiar îşi îndrăgise căsuţa lui şi familiaritatea ei reconfortantă. 
De ani de zile, când se întorcea acasă, se simţea ca şi cum ar fi revenit la un prieten drag. Apoi şi-
a amintit că, fiind maestru zen, nu ar trebui să fie ataşat de avuţii materiale. Şi totuşi tristeţea i se 
părea întru câtva adecvată. Era, se liniştea singur, acceptabil să fii mâhnit că pierduseşi ceva, aşa 
că a mai zăbovit în atmosfera momentului, conştienti-zându-şi tristeţea, până ce a simţit că era 
timpul să-şi depăşească starea şi să meargă mai departe. 

Imediat după aceea s-a trezit dorindu-şi să nu i se fi întâmplat. Îşi dorea să fi stat acasă. Îşi 
dorea să fi verificat mai atent înainte de plecare, pentru a se asigura că plita lui era stinsă. Dacă 
ar fi procedat astfel, căminul lui ar fi fost încă la locul lui. „Dar, şi-a spus-o răspicat, a fost distrus. 
Asta este realitatea. Indiferent ce-mi doresc, nu pot schimba situaţia. Dorindu-mi ceva ce nu poate 
fi schimbat poate numai să ducă la mai multă nefericire şi suferinţă." 

Concentrându-se pe rămăşiţele carbonizate ale căminului său, a continuat să fie chinuit de 
întrebări şi îndoieli. Dân-du-şi seama de asta, şi-a ridicat ochii spre cer. Stele sclipitoare erau 
presărate pe întunecatul fundal al firmamentului. O lună plină surâdea spre pământ binevoitoare. 
Un gând brusc l-a străfulgerat şi l-a făcut să zâmbească. „Oi fi pierdut eu o casă, dar, în sfârşit, 
am o vedere neîntreruptă asupra bolţii cereşti noaptea."[4] 

 

Luna se află în dimineața zilei de 29 noiembrie într-o relație de trigon cu Soarele și acesta se 

pare că este singurul aspect care își atinge gradul perfect în momentul de față. Asta nu înseamnă că 

ziua este lipsită de mesaje. Există multe interferente, fie cele date de tranzitul Lunii prin zodia Berbec 

și care, în a doua parte a zilei, o va situa pe aceasta în fereastra unor unghiuri care își vor atinge 

momentul de maximum în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, dar și pentru că unghiuri între planete 

care au deplasare mai lentă sunt încă active. Înțelegem, astfel, că 29 noiembrie ne scoate în evidență 

o problemă de raționament. Există o neliniște care plutește acum și care ne spune că viața este grea, 

fie pentru că așa ne-o fac ceilalți, fie pentru că așa am ajuns să o construim din ignoranță sau rea-

voință. Subiecte obișnuite care vin spre noi acum fac referire, cu adevărat, la mari etape ale vieții. 

Deocamdată, pentru omul mediocru, aceste mari etape ale vieții par să își aibă rădăcina în evenimente 

care au fost consumate în mijlocul lunii aprilie și respectiv mijlocul lunii mai. În realitate, schemele 

acestea sunt mult mai complexe și ele fac un arc peste timp creând o legătură interesantă între trei 

mari luni ale anului 2017: ianuarie, mai și noiembrie. Se întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele 

pentru acțiune, așa după cum le-am observat în mijlocul lunii mai, și-au orientat atenția către mijlocul 

lunii noiembrie, decadă pe care tocmai am lăsat-o în urmă și care a o legătură interesantă cu finalul 

lunii mai, prin înțelegere emoție și cunoaștere, dar și către începutul lunii ianuarie, luna spre care își 

îndreaptă atenția și sintezele pentru acțiune așa cum l-am observat pe finalul lunii mai. Schema 
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aceasta, deși ni se pare foarte complexă, nu arată decât că lucrurile care s-au întâmplat în aceste trei 

luni fac parte dintr-o structură comună. Dacă le vedem așa înțelegem foarte repede, dacă nu, ne vom 

crea singuri probleme. 

Astfel, pe lângă toate aceste elemente se poate vorbi pe 29 noiembrie, datorită deschiderilor 

pe care această ipostază le predispune, dar și pentru că aflăm în momentul acesta despre un mecanism 

foarte complex care leagă trei luni într-un chip absolut minunat, despre puterea de transformare. 

Putere de transformare poate fi oprită acum doar prin neglijență. Asta înseamnă că acolo unde dăm 

dovadă de seriozitate, de dorință de muncă, de respect față de oameni, față de intimității lor, acolo 

unde nu iubim derapajele și suntem atenți și rezervații, toate episoadele pe care le parcurgem au 

coerență, sunt clar conturate și par că se potrivesc precum o mănușă ipostazelor de-de acum. De aici 

se deschide o altă idee care face referire la aspirațiile pe care le avem în momentul acesta și pe care 

ni le vom proiecta în luna decembrie, cea care va lucra cu sintezele care cercetează și instigă la revoltă. 

Desigur, în schema zilei de 29 noiembrie nu se poate vorbi despre revoltă, nici despre 

neglijență, dar dacă avem de-a face cu oameni mediocrii sau cu ființe care vor în mod intenționat să 

le facă celorlalți probleme. Se poate vorbi însă de o ușoară neliniște. Această neliniște vine dintr-o 

formă de lăcomie care ne va 

complica viața. Când toate 

lucrurile sunt bune dintr-odată ne 

dorim altceva fără a ne pune 

problema că pentru a obține acel 

ceva este nevoie să ne pregătim, să 

depunem efort, să facem o cerere, 

să înaintăm un memoriu, să facem 

un raport ori un referat de 

necesitate. 

În consecință, 29 

noiembrie ar trebui sa devină o zi 

de lumină, una prin care trecem 

dincolo de limitele puterii sau 

dincolo de limitele înțelegerii, 

dincolo de neliniște sau dincolo de 

dependența pe care am alimentat-o 

față de anumite personaje. 

Schimbarea pe care o producem 

este una foarte utilă atât pentru 

stabilizarea confortului de acum, 

dar și pentru viitor. Dacă ne 

pregătim într-un mod adecvat vom 

intra în luna decembrie cu un gând matur, o atitudine echilibrată și nu ne vom mai preocupa de 

cercetările care instigă la revoltă, ci ne vom aminti de legăturile care există între trei tipuri de sinteze: 

sinteze prin cunoștințe științifice, cele din ianuarie, sinteze absurde, cele din mai, dar și sintezele 

aducătoare de noroc, cele din noiembrie. La momentul acesta, la achizițiile pe care am reușit să ne 

păstrăm după ce am parcurs o mare parte din anul 2017, schema aceasta compactă, cercul acesta de 

sine stătător ne oferă cele mai bune explicații și cea mai bună protecție pentru a nu alimenta derapaje 

foarte mari și a intra în anul 2018 cu stângul. 

 
„Şinca Veche & enigmele bisericii din stânca 
 
Situat în frumoasă Tara a Făgăraşului, Şinca Veche este un fascinant şi străvechi sat 

românesc care a avut cândva patru biserici, trei de lemn şi una din piatră; în prezent păstrându-
se doar biserica de piatră, care este şi cea mai veche. Aceasta a fost construită pe locul unui străbun 
loc sacru despre care cercetătorii spun că are o vechime uluitoare de circa 7.000 de ani. Cu toate 
că există numeroase voci care afirmă că biserica a fost unul dintre primele locuri de cult creştin 
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din Dacia, o parte a specialiştilor atrage atenţia asupra inscripţiilor necrestine de pe unul dintre 
pereţii altarului. Conform preotului Silvestru Popovici din Şinca Veche, acest perete face parte din 
biserica interioară, din peşteră, care a fost în mare parte distrusă de către cei care au săpat de-a 
lungul veacurilor în căutare de comori. 

Încărcătura subtilă a acestui loc se manifestă uneori prin apariţii inexplicabile de sfere de 
lumină, cruci şi semne stranii. Pe unul dintre pereţi se mai poate observa o sculptură a unui cap de 
dac cu barbă, plete şi cuşma. Zona mai este celebră în rândul iniţiaţilor deoarece aici, în prejma 
marilor sărbători religioase, unii oameni spun că aud coruri care cânta cântece de o frumuseţe 
nelumească. Toţi cei care au auzit corul din altă lume au fost frapaţi de faptul că, deşi muzica părea 
bisericească, iar cuvintele se auzeau clar, nu reuşeau să reţină sensul lor. Termenii nu sunau 
româneşte şi totuşi nu păreau străini de limba romana arhaică. Să fi fost cântece în limba dacă? 

Despre sacralitatea acestui loc vorbesc numeroase întâmplări, precum povestea lui 
Gheorghe Moldovan, un localnic urmărit de Securitate în anul 1953 pentru colaborare cu 
Rezistenţa Anticomunistă din Făgăraş. Moldovan visează nişte fiinţe de lumină care-l avertizează 
şi-l sfătuiesc unde să se ascundă pentru a nu fi găsit. 43 de ani mai târziu, în 1996, reporterul TVR 
Lucian Babeanu a intrat în peştera dorind să tragă câteva cadre şi cu aceasta pentru o emisiune 
când, spre stupoarea cameramanului, camera video a început să pornească şi să se oprească 
singură, nerăspunzând la comenzi. Crezând că aparatul de filmat este defect, echipa a părăsit 
peşteră, iar în studiouri, când au vizionat ceea ce se înregistrase, au avut surpriza să observe sfere 
de lumină strălucitoare care roiau în adâncul bisericii...”[13] 

 

Ultima zi a lunii noiembrie aduce tranzitul Lunii pe ultimul segment al zodiei Berbec și 

împlinirea unui regal de unghiuri, adică nu mai puțin de șapte unghiuri cu Pluton, Capul Dragonului, 

Junon, Marte, Uranus, Saturn și respectiv Mercur. Multe aspecte care ne zâmbesc pe 30 noiembrie ne 

arată că putem progresa, putem să ne folosim curajul pentru a trece dincolo de ceea ce am crezut până 

acum că reprezintă un avantaj sau o putere psihică. Unii cred că dacă se retrag dintr-o colaborare, 

dacă vorbesc mult despre avantaje sau despre succes, înseamnă că se preocupă de noroc. Desigur, nu 

putem vorbi în momentul acesta despre noroc pentru că trăim vremuri frământate și de fiecare dată 

când Luna trece prin zodia Berbec oamenii își pierd controlul, adică își risipesc și ceea ce ar putea cu 

adevărat să fie considerat un noroc. Dacă ne supraapreciem poziția, dacă vom cădea acum sub 

influența unor factori ciudați, dacă ne arătăm, la polul celălalt, foarte indulgenți față de un element 

care minte ori fura, nu facem decât să arătăm că suntem ființe mediocre, că nu merităm statutul de 

ființe superioare, ci doar statutul de ființe privilegiate. Această problemă a privilegiului se poate 

rezolva printr-un accident, poate chiar o pedeapsă și schema aceasta să rămână în conștiința 

individului prin avertismentul puternic pe care îl lansează în a fi buni, nu că putem, ci pentru că vrem. 

Suntem tentați acum să ne atribuim o misiune nouă, dar nimeni nu ne spune nimic despre această 

misiune și pornim cu capul înainte, așa cum face de regulă Berbecul, devenind impulsiv, pornim la 

luptă și vrând ca toate lucrurile să se transforme doar pentru că așa crede că e bine sau așa vrea. A 

avea acum o atitudine dură, agresivă nu înseamnă că vom obține și succesul adecvat, ci înseamnă că 

atragem soluții foarte bune, o energie complexă, intrăm în medii frământate, tulbure, care ni se 

potrivesc foarte bine, ca o mănușă, dar pentru victorie va trebui să facem ceva în plus. Problema 

liniștii, a temperării este acum una foarte delicată. Când Luna va intra pe zodia Taur vom fi deja în 

spațiul lunii decembrie cea care lucrează cu alte tipuri de sinteze, cele care cercetează și instigă la 

revoltă. Noi știm însă că revolta este pregătită încă de pe acum și dacă suntem curajoși față de noi 

înșine, nu demonstrativi față de comunitate atunci vom intra în luna decembrie cu atitudinea adecvată 

încât să nu transformăm orice confruntare de opinii într-o luptă serioasă. 
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În realitate, curajul pe care-l resimțim pe 30 noiembrie trebuie să ne atragă atenția asupra 

faptului că avem neapărată nevoie de un moment de relaxare. Momentul acesta de relaxare ar trebui 

să se bazeze pe discernământul unui om sănătos, pe atenția pe care o invocăm de fiecare dată atunci 

când dorim să nu ne afecteze reputația sau succesul obținut prin merite, atunci când nu dorim să fim 

văzuți ca persoane instabile ori deviate. 

30 noiembrie devine, prin intermediul 

acestor observații, un semn clar că viața 

poate fi coordonată și după alte repere, 

că nu trebuie să ne izolăm pentru a 

menține o reușită socială. Avem nevoie 

de puțină luciditate pentru a fi și activi, 

dar și prudenți, și victorioși, dar și 

modești. În consecință, momentul 

acesta ridică problema binelui folosit 

pentru succesul grupului, ca și cum 

ducem la îndeplinire un deziderat care 

ne-a fost foarte clar în luna octombrie și 

pe care îl putem transforma acum într-

un mare noroc de care să ne bucurăm și 

noi, dar și comunitatea. 

Dacă realizăm că ne implicăm 

prea mult în agitația lumii, în 

frământările sociale, în această 

componentă a vieții sociale, nu 

înseamnă că ne-am definit clar misiunea 

pe care o avem. Pentru a vedea care este misiunea va trebui să facem puțin mai mult decât să ne 

vedem parte dintr-o zonă frământată, să considerăm că suntem consumatorii fideli ai unui produs, 

carne de tun, votanți disciplinat, plătitori de taxe și impozite. Viața unui om înseamnă mult mai mult 

de atât și dacă, așa cum am indicat anterior, dezvoltăm mecanisme de apărare doar pentru aceste vicii, 

ajungem să ne diminuam adevărata putere a spiritului, ajungem să ne transformăm în ființe care vor 

deveni celebre prin eșec. Nu pot să te consideri superior doar pentru că te-ai abținut de la zahăr, doar 

pentru că trăiești într-o comunitate obsedată de zahăr. Cel care nu înțelege ridicolul acestei situații va 

fi doar o ființă mediocră care va agita spiritele, dar nu pentru cei care sunt deschiși, curajoși și cu 

adevărat profunzi și despre care vom vorbi cu mare drag în anul 2018. Ceilalți, care se vor situa pe 

granița dintre bine și rău, dintre superficial și profund, vor conștientiza că sunt susținuți, dar nu văd 

cum îi ajută această susținere în a-și diminua instabilitatea. Pentru asta, nu trebuie să facă prea multe. 

Trebuie să-și amintească acum de cercul celor trei luni magice (ianuarie, mai și noiembrie), cel care 

leagă într-un chip miraculos evenimente care aparent nu au nicio legătură între ele. Am văzut că ne-

am preocupat și în luna septembrie de sintezele care au încercat să creeze o legătură între întâmplări 

ce aparent nu aveau în comun, însă de această dată scopul este altul. În septembrie ne-a fost foarte 

greu pentru că ne lipsea a treia piesa, evenimentele reprezentative ale lunii noiembrie, cea care ne 

arată și scopul pentru care muncim atât de intens: șansa, norocul, progresul, elevarea. Acum, dacă 

stăm strâmb și judecăm drept, ne va veni foarte ușor să vedem ansamblul acestei situații și să ne 

folosim de această observație. 

 
“În calitate de început (după unele presupoziţii, acum am avea de a face cu Anul Nou dacic, în felul 
acesta explicându se această concentrare de sacralitate). este firesc sa întâlnim credinţele care ne 
spun că această zi poate fi considerată începutul iernii (Sf. Andrei e „cap de iarnă*, chiar dacă de 
la Sf. Dumitru sau Ouedenie întâlnim frecvent aceleaşi constatări). 
Pe lângă practicile magice apotropaice ce vizează paza contra lupilor (ce continuă prescripţiile din 
ajunl un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi. pedeapsa cea mai 
frecventă fiind boala rituală, care izbucneşte la dată fixă (Ignat) sau care durează un an de zile. 
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Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României.  
Slăvitul apostol Andrei, cel întâi chemat, s-a născut în cetatea ce se numeşte Vitsaida. 
Dumnezeiescul Andrei, defăimând toată turburarea lumească, şi-a ales să petreacă întru feciorie 
şi n-a voit să se însoare. Ci auzind că Ioan, înainte Mergătorul Domnului, umblă prin laturile cele 
de pre lângă Iordan şi propovăduieşte pocăinţa, s-a dus la dânsul şi i s-a făcut ucenic, că dorea a 
se sui cu mintea sa întru mai multe înţelegeri. Apostolul Andrei cu tot sufletul a urmat lui Hristos 
şi mai întâi decât ceilalţi apostoli a fost chemat la învăţătura lui Hristos, şi pentru asta s-a numit 
întâiul chemat. 

Iar după ce a pătimit pentru noi Domnul, s-a răstignit, a murit, s-a îngropat şi a înviat din 
mormânt cu puterea Dumnezeirii Sale a adunat iarăşi la Sine pre ucenicii şi prietenii săi. s-a arătat 
în muntele Galileii şi le-a zis: ..Mergeţi, învăţaţi toate neamurile". Şi au căzut în soarta apostolului 
Andrei neamuri până în partea Mării Negre, spre partea răsăritului, cu toate locurile, şi 
amândouă părţile cele de pre lângă Marea Euxinului (Marea Neagră), toate câte se află între 
Tracia şi între Macedonia, până la râul cel mare. Istrul, care acum se numeşte Dunăre; toate 
neamurile acestea erau ţarină pusă înaintea lui. Întru care voia să semene sămânţa cuvântului lui 
Dumnezeu (Vieţile sfinţilor, III. pp. 1505, 1512, 1515-1516, 1517).”[15] 

 

Așa după cum se poate constata, ultima decadă a lunii noiembrie ne-a adus în fața unor 

experiențe absolut minunate. Am reușit în sfârșit să înțelegem care este mecanismul complex care se 

detașează de ansamblul general al anului 2017. Celula aceasta de criză construită prin legătura 

invizibilă între lunile ianuarie, mai și noiembrie, ne-a oferit răspunsuri minunate la întrebări 

existențiale și ne-au înnobilat viziunea asupra vieții, cea care a devenit foarte clară, mai ales asupra 

evenimentelor de factură personală ce au un mare impact asupra comunității. Cei care nu 

conștientizează, dar s-au implicat în faptele momentului, rămân acum în urmă. Nu-i pedepsește 

nimeni, ci se dovedește că în momentul acesta cunoașterea pe care o dețin nu este constructivă, ci 

doar confortabilă. Astfel, combinațiile acestea complicate, forța aceasta impulsivă care clarifică într-

un mod brutal ca și cum nu ar mai avea un alt moment mai favorabil ca acesta să facă încheierea 

cercului, devine un element de mare forță care poate motiva acțiunile lunii următoare pentru a împlini 

o mare așteptare și stinge o mare durere. 

 

Luna noiembrie, cea care a lucrat foarte mult cu sintezele aducătoare de noroc, ne-a arătat că 

norocul are, uneori, înfățișării înfiorătoare. Ni s-a părut la moment dat că traversăm situații foarte 

delicate dominate de durere sau de lipsuri și că acestea nu ar avea nicio legătură cu norocul. Am 

învățat însă că norocul nu este un privilegiu gratuit, ci rezultatul frumos ar acțiunilor personale 

săvârșite pentru bine, de dragul binelui și cu ajutorul lui. Faptul că prin durere conștientizăm o putere 

pe care o avem, că prin anumite lipsuri descoperim că și noi înșine putem crea obiectul respectiv sau 

ni-l putem însuși, nu doar să îl primim de la alții, înseamnă, nu doar un noroc, ci mai mult de atât, un 

mare privilegiu, acela de a fi conștienți în proces. Este adevărat, pentru că nu am mai făcut lucrul 

acesta niciodată am putea trăi un moment de zdruncin, de zăpăceală, de dezorientare, de teamă, de 

uimire. Cel care vrea să înțeleagă rolul pe care-l are în această existență, cel care are în spatele inimii 

sale un gând modest, curat, de respect față de marile forțe ale universului pe care, adesea, le poate 

chema după numele pe care istoria culturii și civilizației ni le indică, va putea vedea în vibrația lunii 

noiembrie ceea ce le împlinește o mare așteptare a vieții. Pentru aceste ființe luna noiembrie nu este 

reprezentativă doar prin sintezele aducătoare de noroc, ci și prin definirea ideii în sine de sinteză. O 

sinteză care ne învață cum anume să ne reproducem o schemă favorabilă, cum să o adaptăm în orice 

situație pentru ca lucrurile să fie frumoase și complet lipsite de agresivitate ori de dizarmonie, este cu 

adevărat o grație divină. 
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DECEMBRIE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SINTEZE CARE CERCETEAZĂ ȘI 

INSTIGĂ LA REVOLTĂ 
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REPERE  ISTORICE  NEGATIVE  REPERE  ISTORICE  POZITIVE 
 1571 – Tătarii incendiază Moscova; 

 1533 – Francesco Pizzaro cucerește Cuzco 

 785 – Începe construirea Moscheii din Cordoba 

 1430 – Primele experimente cu tipografia metalică 

realizate de Guttenberg 

 

 

O CARTE 
ȘOIMUL MEU de Memed Yasar Kemal 

„Acțiunea romanului Șoimul meu, Memed se petrece într-un sat lovit de sărăcie dintr-o câmpie plină de 
ciulini, din sudul Anatoliei. Un atotputernic moșier, Aga, îi jefuiește pe țărani de majoritatea roadelor muncii lor. 
Eroul povestirii, Ince Memed, se răscoală împotriva tiranului Aga și sfârșește prin a fugi în munți, unde se alătură 
unor bandiți. Memed devine un fel de Robin Hood anatolian, protejându-i pe săraci în lupta lor împotriva 
opresiunii. Primul roman al lui Kemal, Memed, a devenit un best-seller internațional. Profundele sale cunoștințe 
despre Turcia rurală - a crescut în sudul Anatoliei - i-au permis să evoce imagini, mirosuri și gusturi ale vieții 
satului, și asprimea vieții de la țară cu o precizie vie. Romanul se încadrează în tradiția realismului social mai 
curând decât a realismului magic. Cu toate acestea, acțiunea este învăluită într-o atrăgătoare aură de mituri și 
povești populare. Cititorii familiarizați cu politica ar putea considera că o poveste despre oprimarea țăranilor nu 
poate fi prea atrăgătoare. Kemal, un marxist convins, a descris odată arta burgheză ca o „creangă putredă pe 
arborele umanității". în principiu, autorul este adeptul luptei colective a țăranilor fără pământ, mai curând decât 
al politicii ambivalențe de revoltă individuală, în stil banditesc, dar instinctul lui de povestitor domină convingerile 
sale politice. Oricum, cartea rămâne o lectură extrem de plăcută datorită căldurii sale umane și calităților 
deosebite de narator a autorului” (RegG) [16] 

 

UN FILM 
LEON (1994) - Regia Luc Besson 

„Realizatorul filmelor de mare impact Marele albastru și Nikita, Luc Besson, vine acum să dea o replică 
franțuzească producțiilor americane despre ucigași în 
serie și nu ezită să plaseze acțiunea chiar la New York. 
Inspirat de Victor, curățătorul din Nikita, s-a născut 
personajul Leon - un killer înnăscut, invizibil, invincibil, 
analfabet, fără cont în bancă, își îngrijește planta și bea 
lapte. Leon este indestructibil, dar numai până când o 
fetiță de 12 ani, frumoasă și inocentă, dă buzna în 
universul său și, mai grav, mortal chiar, în sufletul său. 
Duritatea lui Leon începe să se topească în fața candorii 
Mathildei, pentru care nu ezită să se sacrifice...” 
(www.cinemagia.ro)
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Luna decembrie închide cercul circumscris predispozițiilor aferente anului 2017, lucrând cu sinteze 

care cercetează și instigă la revoltă. Se întâmpla lucrul acesta pentru că Uranus are de trecut printr-o 

relație negativă cu Marte, printr-o altă relație negativă cu Junon, în situația în care Marte, în prima 

decadă a acestei luni, își va încheia tranzitul sau prin zodia Balanță și va intra pe Scorpion, semn de 

putere. Combinația aceasta dată de impulsul care vine din tranzitul lui Uranus retrograd prin zodia 

Berbec și încheiere a tranzitului lui Marte prin Balanță și, implicit, trecerea sa pe Scorpion, aduce o 

combinație între curiozitate și putere, între interes și dezinteres, între impulsul de a demonstra un 

proces urmând o cale logică și necesitatea de a impune o soluție. Este de la sine înțeles că schema 

aceasta aduce o tensiune care nu va face cinste anului 2017, mai ales că aceasta se consumă acum, pe 

final, când ne pregătim pentru a inventaria rezultatele acțiunilor care s-au derulat de-a lungul 

celorlalte luni. 

Schema aceasta seamănă cumva cu o sentință pe care vrem neapărat să o aplicăm celui slab 

sau celui pe care dorim să-l facem slab aplicând-o. Tocmai de aceea momentul devine foarte vizibil 

prin acuzații, prin impunere, tocmai pentru că are în spate un studiu minim pe care nu-l poate contesta 

nimeni. Apoi, această lună accentuează prin careul lui Jupiter la Axa Dragonului și o problemă de 

conștiință. Puterea devine, astfel, expresia a ceea ce nu am reușit să împlinim, să rezolvăm, devine un 

exponent al durității prin care refuzăm compromisul pentru sine, dar îl dorim celorlalți. 

Apoi, luna decembrie mai aduce un eveniment foarte important pentru anul 2017 care, de fapt, 

se va adresa mai curând următorilor ani, este vorba despre intrarea lui Saturn pe zodia Capricorn. Cu 

toate că luna decembrie va încheia o etapă de educație, de înțelegere, de cunoaștere nu înseamnă că 

de acum încolo vom activa în afara acestor direcții. Evenimente sociale vor avea alt conținut, adică 

nu vor mai deveni evidente prin această componentă educațională, ci și prin altele, urmând ca latura 

aceasta instructiv-educativă să facă apel la experiențele parcurse acum, în anul sintezelor. 

 

Decada I  (1 – 10 decembrie 2017) 
Incendierea sentimentelor bune. Neîncrederea în colaborarea 

propusă. Sinteze complexă. Participare activă în acțiuni 
complexe. Selecție. 

 

DECADA NR. 34  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   12 21-30 aprilie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 22 1-10 august 

 

Deschidere către un alt plan al valorilor. Obstacolul este judecat printr-un realism rece. Prea 

multa ambiție. Izolare. Solidaritate. Intensitate emoțională ciudată. Drumul este ocolitor. Opiniile 

celorlalți bruschează. Aroganță. Imoralitate. Valorile personale depind mult de eficiență sau de 

victorie. Tensiunea este suprimată prin eleganță. Curaj exprimat la scenă deschisă. Refuzul unui 

traseu. Grupurile trebuie să susțină liderul. Individul este gata de orice. Muncă. Efort constructiv. 

Reducerea tensiunilor prin seriozitate. Faptele sunt judecate după conjuncturi noi. Atitudine 

radicală. Eficiența depinde mult de armonia grupului. Cursivitate. Efectele acțiunilor mai vechi duc 

la pierderi materiale. Ratăm un start. Obstacolul este construit altfel. Zăpăceală. Uitare. Revoltă 

împotriva opiniilor celorlalți. Prăbușirea unui edificiu. Inventivitatea nu este folosită corect. Spirit 

critic. Nevoie de a trece dincolo de aparențe. Autocompătimire. Ghinion. Dificultate de a accepta o 

regulă. Minciuna este preferată prea ușor. Faptele sociale sunt mai bune. Zona intimă este lovită de 

suspiciune sau de dezechilibre. Apar mici semne de întrebare. Este preferat un subiect foarte 

strălucitor. Lumea se împarte în îngeri și demoni. Interes pentru bani. Atracție către senzațional. 

Valorile personale sunt judecate după condiționările celorlalți. Este nevoie de un sacrificiu. 
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Frustrare. Auto conservare. Prudenta. Fapte care combat stresul. Teamă de critică. Gânduri bune. 

Nevoie de a învăța multe într-un timp scurt. Decizii majore. Se refuză brutal o faptă. Evoluție pe 

drumul cel mai scurt. Inspirația este plăcută. Se evită un necaz. Refuzul unei subordonării. 

Popularitate. Nevoie de bogăție. Educație. Se evită o jignire. Tensiunea este rezolvată prin dialog. 

Se depășește un moment dificil al vieții. Seriozitate. Totul ni se pare minunat. False favoruri. Nevoie 

de profit. Se iartă prea greu o greșeală. Ne întoarcem la o faptă mai veche. Învățăm din experiențele 

celorlalți. Totul este la locul lui, până și obstacolul. Este nevoie să îndeplinim o condiție exterioară. 

Nesiguranța poate încurca totul. Valorile bune pot construi un nou traseu. Mare putere lăuntrică. Se 

împărtășește un secret. Este nevoie de un probatoriu. Retragere. Neșansa. Ghinionul și-l face omul 

cu mâna sa. Este nevoie de o decizie. O luăm de la capăt. Suntem puternici prin experiențe. Atracție 

față de un mare ideal. Implicare într-un demers social. Lecțiile sunt ușor de înțeles. Ținutele vorbesc 

despre educație sau constrângere. Carismă. Farmec. Mișcarea energiei către o zonă misterioasă. Se 

pune accent pe reputație. Ideile sunt libere. Problemele reale ale vieții sunt gestionate corect. 

Imaginația devine plăcută. Ambiții foarte mari. Vigilență. Aroganță. Interes față de curățenie. Viața 

privată este privită printr-o sticlă de ceas. Nevoie de apreciere. Multă energie. Resurse complicate. 

Îndrăzneală. Perfecțiune. Coerență. Beneficiem de un rezultat bun. Se depășește o limita. Naivitate. 

Dezechilibru. Fermitate. Slăbiciunea este observată cu luciditate. Sunt rezolvate situațiile imposibile 

printr-un sacrificiu. Judecată prea aspră. Se caută onoruri. Gelozie. Se rupe o asociere prin aprecieri 

de proastă factură. Ghinionul este pus pe seama celuilalt. Imaginea socială este afectată. Se caută 

cheia fericirii prin gunoi. Acumulări ciudate. Independența este răstălmăcită. Scufundare în 

adâncuri. Relațiile nu mai merg de la sine. Oboseală. Se săvârșește un păcat. Nevoie de a depăși un 

obstacol. Schimbări în zona familiei. Reorganizarea ierarhiei. Ne așteptăm la un succes. Înlesniri 

materiale fără un rezultat spectaculos. Umilințele și avantajele ocupă același loc. 

 

 

Prima decadă a lunii decembrie ne introduce, chiar din prima sa zi, spre o notă agresivă pe 

care am cunoscut-o în prima jumătate a anului. Este adevărat, opoziția lui Marte cu Uranus nu 

activează doar în prima zi a lunii decembrie, ci a fost vizibilă și pe ultima decada a lunii noiembrie. 

De aici înțelegem că dacă am gândit corect, dacă am urmat recomandările conjuncturilor astrale, adică 

dacă am lucrat corect cu noțiunile ce au fost evidente la mijlocul lunii aprilie, spre care se îndreaptă 

sintezele pe acțiune atunci putem vorbi despre un succes obținut prin rememorare, prin faptul că 

soluționăm o problemă de ordin social pentru că ne amintim. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

sintezele pentru acțiune fac trimitere spre finalul lunii aprilie, cel care a fost dominat de trecere a 

Capului Dragonului pe zodia Leu, dar și de careul pe care Saturn l-a definitivat cu Chiron. 

Evenimentele concrete ne ajută acum să înțelegem profunzimea unei emoții, când aceasta activează 

în dizarmonie și când activează în armonie, dar și care sunt problemele personale care se regăsesc în 

mai multe tipuri de conflicte. Genul acesta de sinteză are o evidenta componentă ezoterică pentru că 

în această decadă spectrul gândirii, natura emoțiilor, chiar instrumentele de cunoaștere, depind foarte 

mult de ceea ce știm că am traversat în prima decadă a lunii august. Atunci Uranus și-a inițiat 

deplasarea retrogradă pe care o mai are și acum, iar Jupiter și Pluton au împlinit ultimul careu de pe 

faza descendentă a ciclului inspirației, cel care a debutat în decembrie 2007 și se va încheia în aprilie 

2020. Sentințele chiar de acum apar prin supradimensionarea sentimentelor bune, prin traversarea 

unor întâmplări dominate de indiferență sau rea-voință, cele care ar putea accentua neîncrederea în 

sine sau într-o colaborare. În consecință, schema primei decade a lunii decembrie este complexă și 

multe din aceste tensiuni se pot rezolva dacă nu uităm să le selectăm înainte de a le folosi. 

Indiferent că se orientează pozitiv sau negativ, oamenii când se află în fața unei schimbări, 

când observă că își pot suplimenta obiecte de patrimoniu sau își pot îmbunătățit capitalul de imagine, 

cred că se află în fața unei mari schimbări. Este și cazul primei zile a lunii decembrie, când Venus 

iese din zodia Scorpion și intră în Săgetător, iar la puțin timp după, Marte își va atinge opoziția 

perfectă cu Uranus. Jocul acesta de alegerea, sugerează că ne aflăm în pragul unui colaps. A acumula 

mai mult înseamnă a face o greșeală, a primi elementul care ne va compromite cel mai mult pe viitor, 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  613  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

adică a încălzi șarpele la sân. Valorile personale cu care vom lucra începând cu 1 decembrie, pentru 

că beneficiază de poziția lui Venus pe zodia Săgetător, se referă la inventivitate, la creativitate, dar și 

la capacitatea sporită de adaptare pe care o vom arăta urmărind să obținem ceva de pe urma acesteia. 

Opiniile celorlalți vor conta, dar, tocmai pentru că există această notă a lăcomiei, tocmai pentru că 

vrem să primim mai mult, opiniile celorlalți ne vor brusca fie prin aroganță, fie prin imoralitate, adică 

prin ceea ce nu ne așteptăm să primim. A idealiza conjunctura zilei de 1 decembrie este o mare eroare. 

Opoziția lui Marte cu Uranus nu este deloc un aspect ușor de dus. Aduce o accentuare a conflictelor 

relaționale, ca și cum oamenii se ceartă din nimic, ca și cum nu mai au răbdare unii cu alții și trebuie 

acum să își spună fiecare ce crede despre celălalt, considerând de cuviință că numai acum poate 

dovedi o sinceritate maximă și nu vor să rateze o asemenea ocazie.   

În consecință, valorile personale sunt puternic zdruncinate, sunt puse la îndoială și reușesc să 

depășească acest moment de conflict, dar cei care sunt modești, care nu sunt lacomi devin eficienți 

tocmai pentru că stau departe de acest spectacol de proastă factură. Venus în Săgetător nu oferă 

spectacol de proastă factură, ci doar îi face pe oameni să creadă orice, cu condiția ca acel "orice" să 

strălucească. 

Asta înseamnă că această componentă ne va face nerăbdători, rebeli, iubitori de situații 

neobișnuite, poate chiar lipsiți de sensuri, de profunzime, dar neobișnuit de sensibili în fața unor 

farmece care vin din zona societății de consum. Pentru că aceste două elemente care definesc în mare 

parte prima zi a lunii decembrie fac trimitere la două zone diferite, practic, la intensități relativ 

apropiate, aproape că nu vom ști ce să alegem, dacă să fim foarte impulsiv și hotărâți în a ne susține 

punctul de vedere ori dacă să renunțăm la toate aceste pretenții absurde și să acceptăm colaborările 

propuse. Pentru a înțelege mai bine de ce această natură este intens conflictuală, trebuie să adăugăm 

în această ecuație astrală și impactul Lunii, cea care trece acum prin zodia Taur. Acum este în opoziție 

cu Jupiter și va accentua această notă a conflictelor parteneriale, din care înțelegem că, dacă la vedere 

conflictul este argumentat prin nepotrivire de caracter, nepotrivire de studii, neacceptarea unor opinii 

exprimate la scenă deschisă, în fundal, adevăratul motiv, cel susținută de opoziția Lunii cu Jupiter, 

referindu-ne strict la această zi, este dată de absența unui bun. Putem deveni irascibili pentru că nu 

primim atenție, nu primim un cadou, nu mi se răspunde la o solicitare, nu participă nimeni la 

intensitate emoțională pe care dorim să o experimentăm pentru că lipsește acel element pe care ni-l 

dorim foarte mult. Absența sa nu va fi explicată la exterior, nu va fi recunoscută în fața unui auditoriu 

decât dacă cineva deschide subiectul despre problema în sine. Altfel, tensiunea este ascunsă cu 

eleganță și cu cât este dusă mai eficient spre interior cu atât efectele sale rele vor fi mai puternice. 

Dar pentru că, de fiecare dată, conjuncturile astrale asigură o influență obiectivă, constatăm 

că această opoziție a Lunii cu Jupiter este mediată de Neptun. Problema socială, în sine, are soluții pe 

care nu trebuie decât să le acceptăm așa cum sunt ele. Cine nu acceptă așa cum sunt ele, cine le 
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respinge pe ideea că propriile opinii sunt mult mai importante decât sinteza opiniilor celorlalți ori o 

experiență, o tradiție de ani buni în această problemă, își merită soarta. Nu putem vorbi despre un 

echilibru în zona aceasta pentru că oamenii își schimbă foarte repede opiniile, de parcă nu interesează 

argumentul, ci reacția și până și această reacție o analizează nonverbal. De aceea lucrurile par 

obositoare, iar traseul pe care mergem ocolitor. 

 
„Dacă doriţi ca familia voastră să trăiască în armonie, gândiţi-vă că întreaga voastră casa 

pluteşte în lumină. 
 Dacă vreţi să fiţi bine primiţi de prietenii pe care îi vizitaţi, reculegeţi-vă mai întâi şi 

trimiteţi lumina în casa unde doriţi să mergeţi şi apoi intraţi. Cea mai mare parte a oamenilor 
merg la prietenii lor atunci când sunt în întuneric, nemulţumiţi, iritaţi, neliniştiţi. Astfel se pierd 
prietenii. 

  
Dacă vreţi să atrageţi dragostea cuiva, să ştiţi că sunt interzise toate mijloacele prin care 

aţi vrea să reuşiţi: bani, seducţie sau violentă. Singura modalitate permisă, singură cu adevărat 
puternică, este să trimiteţi fiinţelor pe care doriţi să le atrageţi cadouri de lumină pe care să le 
răspândiţi în jurul lor. Doriţi ca cineva să vă iubească şi să se gândească la voi? Trimiteţi-i lumină, 
sufletul său că recepţiona aceste unde, vă va aprecia din ce în ce mai mult şi va începe să se 
preocupe de voi.”[9] 

 

Momentul în care Chiron se va afla într-un sextil perfect cu Junon, adică în noaptea dintre 1 

spre 2 decembrie este un semn de curaj. Chiron își va reveni la mersul direct abia pe 5 decembrie, 

asta înseamnă că relația aceasta de sextil cu Junon, în postura în care acest asteroid se află în mers 

retrograd, ne scoate în evidență situații judecate după prejudecăți, după opiniile celorlalți, după ceea 

ce este clar pentru că a fost dată o lege, au fost stabilite normele de aplicare, au fost impuse din 

exterior sugestii pe care nu le putem ignora. Momentul acesta este trist, pe alocuri chiar foarte trist, 

pentru că aduce un moment de slăbiciune pe care un lider îl va arăta în mod vizibil față de toți cei din 

jur. Este posibil ca această reducere a tensiunilor personale prin dezvăluirea momentului de 

slăbiciune, așa cum vedem în cazul liderilor, să reprezinte o dorință împlinită a maselor. Nu putem 

știi prea multe lucruri despre natura interioară a problemei cu Luna pe zodia Taur până când nu ne 

definim nevoia. Orice planetă care tranzitează acest semn are nevoie să definească nevoia, să scoată 

în evidență necesitatea principală pentru ca apoi, prin această nevoie, să înțelegem ce anume cerem 

celorlalți participanți la spectacolul astral. În felul acesta, faptele sunt judecate după reguli personale, 

cele care nu pot fi încadrate foarte bine în această prezentare generală. Totuși, pentru că este vorba 

despre o retrogradare a unui asteroid, pentru că în momentul de față Chiron trece prin zodia Pești, cea 

care se ocupă in astrologie previzională de viziunea de ansamblu, de elementul spectaculos prin care 

toate celelalte devin clare, avem tendința de a considera că tot acest ansamblu este mult mai 

importantă decât cel care-l vede, decât cel care îl analizează. Având în vedere că Luna se află acum 

într-o relație proastă cu Axa Dragonului, înțelegem că există un motiv personal, o tristețe ori o 

dezamăgire majoră, un răspuns negativ referitor la o munca pe care am făcut-o în ultima perioadă sau 

refuzul de a practica o meserie, de a lucra într-un anumit context, care va produce această schismă. 

Cel care urmărește ansamblul situației o face cu un scop, adică în momentul observației nevoia sa 

este de a colecta suficient de multe informații încât să știe care va fi pasul următor și să înțeleagă și 

de ce trebuie să-l facă. Atunci când această observație nu produce efectele indicate, la baza ei stă o 

frustrare. 

Dar nu toate lucrurile acestea care nu-și împlinesc rostul sunt rele. Există cu siguranță un 

mecanism care a oprit împlinire firească a procesului de observație și cunoașterea specifică zilei de 2 

decembrie. Este posibil, rămânând în același spectru al prezentării generale, ca mesajul confuz al unui 

lider să fie de vină. Contează foarte mult acum care sunt problemele obscură ale unui lider pe care 

cer rezolvare în public, de față cu comunitatea, fără perdea și fără secrete. Faptul că în momentul 

acesta liderul procedează așa ar trebui să reprezinte pentru noi, cei care studiem astrologia și nu ne 

luăm după aparente, să fie un semnal de alarmă. Nu este posibil ca această dezorientare a liderului să 

apară peste noapte. Au existat etape intermediare care au indicat deruta, zăpăceala sau chiar eroarea 

care a stat la baza unor decizii. Este posibil ca acele decizii eronate pe care nu le-am pus pe seama 
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unor conjuncturi obiective să fie, de fapt, erori umane, derapaje ale acestor lideri care, pe 2 decembrie, 

au ajuns în colaps. 

Imediat ce Luna și-a definitivat careul la Axa Dragonului va trece prin două relații frumoase, 

una cu Chiron și cealaltă cu Junon, ce se află, de altfel într-un sextil. Chiron devine planetă focar în 

triunghiul minor pe care îl împlinesc celelalte două astre indicate mai sus. În consecință, ne ajută să 

conștientizăm că viziunea de ansamblu se adresează acum unui proces de cunoaștere, nu de împlinire 

socială, iar eficiența, cea care ar fi trebuit să fie vizibilă și în acest proces de observație, în cunoașterea 

obținută din viziunea de ansamblu, ne arată că în continuare depindem de un spațiu mai larg, de 

armonia grupului, de opiniile celorlalți, că avem nevoie de un fundal liniștit pentru ca acest proces 

intern să nu fie perturbat. Putem, așadar, să considerăm că rezultatele pozitive care transpar din 

ecuația astrală aferentă zilei de 2 decembrie sunt bune în sine, nu sunt rele pentru că nu s-au împlinit 

după schema clasică, ci sunt bune pentru că ne-au permis să vedem ceea ce prin schema clasică nu 

am prevăzut. Va fi foarte important pentru ceea ce vom face de-acum încolo să nu uităm înțelesurile 

profunde ale acestei zile, chiar dacă la ele ajungem prin traversarea unor situații foarte riscante. 

 
„LUNA 
Soarele a luminat singur lumea vreo 7 ani. Luna încă nu era, aşa ca noaptea era tare 

întuneric. Dracul se dăduse acuma la bine şi vroia sa aiba şi noaptea lumina. 
— Hai. Doamne, zise Diavolul, ş-om face să vadă oamenii şi noaptea. 
— Hai, zise Domnul. Mergi în pământ şi-mi adâ de unde ai mai adus. piatră de cca scumpă, 

cremene şi argint. 
 
CREAREA LUNII 
Oamenii. Însă. au prins de veste că Dumnezeu era să le dăruiască ceva spre folosul şi binele 

lor şi se vorbeau între ei că ce-o fi? Necuratul a adus cele ce i le-a cerut Dumnezeu, dar şi acum 
Domnul n-a vrut să lucreze nimic faţă cu Necuratul. 

— Acum ce să mai fac? il întrebă Aghiuţă, care nu se da dus. 
— Du-te şi fă iadul, îl sfătui Dumnezeu ca sa scape de el. Zideşte-l bine împrejur şi-l acopere 

ai uşi de fier pe deasupra, să nu scape nimeni din el. Necuratul s-a dus bucuros să facă şi el ceva 
singur. 

Dumnezeu, cum s-a văzut singur, a scăpărat o dată din cremene cu piatra preţioasă şi a 
ţâşnit Luna: o fecioară.” [6] 

 

În dimineața zilei de 3 decembrie Mercur își va iniția mersul retrograd care va ține până pe 23 

decembrie. Niciodată deplasare retrogradă lui Mercur nu poate fi ușoară. Faptul că acum, când 

Soarele se află într-un careu cu Neptun, când se împlinește Luna plină, când Uranus se află într-un 

careu cu Junon, iar Jupiter într-un trigon cu Neptun, Mercur găsește de cuviință că este cel mai potrivit 

moment pentru a schimba regulile comunicării, pentru a ne întoarce la formulări mai vechi, pentru a 

revizui sau a discuta despre o problemă minoră ca și cum ar fi una foarte importantă, esențială, nu 

poate fi decât un semn că ne aflăm într-un moment foarte dificil a lunii decembrie. Desigur, dacă 

suntem curajoși, echilibrați, dacă nu ne pierdem cu firea și nu ne luăm după sugestiile și promisiunile 

celorlalți, dacă nu considerăm că le știm pe toate, vom reuși să trecem peste acest moment critic fără 

a judeca și fără a rămâne în memoria celorlalți prin fapte rele. Este adevărat, pentru că Mercur se 

întoarce din drum s-ar putea să ratăm un start, să ne preocupăm de probleme materiale în situația în 

care nu ne-ar mai fi trebuit decât un pas pentru a împlini o etapă. Este posibil ca ghinionul de acum 

să fie acoperit de intensitatea Lunii pline, fie prin tragic, fie prin mobilizare puternică, fie prin 

distragerea atenției de la adevărata problemă prin deplasare, prin mobilitate. Vom vedea, după ce 

intensitatea Lunii pline se va stinge, adică undeva spre sfârșitul zilei următoare, când Luna se 

pregătește să intre pe zodia Rac, dacă de sensibilizarea zilei de 3 decembrie a avut un efect benefic 

asupra momentului sau a fost doar o fugă de problemă. 

Cert este că momentul acesta ne vorbește despre distrugerea unui edificiu, prin voință proprie, 

pe motiv că nu mai suportăm atâta presiune sau atâta efort pe care trebuie să îl depunem fără ajutor, 

fără susținere sau fără încurajare, apoi, pentru că dispunerea aceasta negativă la care participă Soarele, 

Neptun, Uranus și Junon nu sunt singurele elemente ale zilei, trigonul lui Jupiter cu Neptun cel care 
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se referă la ciclul abundentei ne încurajează să credem în schimbare, în puterile personale, în ceea ce 

simțim și nu am putut spune până acum, în ceea ce ni s-a părut că are nevoie acum de un plus de 

putere, de un echilibru care să vină și prin opiniile celorlalți ori prin recunoașterea lor. 

Prin împlinirea acestui trigon de pe semne de apa, abundența aceasta are în primul rând o 

componentă emoțională. Ne bazăm mult pe acțiunile mai vechi, cele care ne-au atras atenția, prin 

caracterul lor violent sau dur, asupra unor derapaje pe care le-am tot repetat. Asta înseamnă că acest 

ciclu al abundentei care își împlinește în momentul acesta primul trigon, din seria celor trei de pe faza 

descendentă, în acest ciclu al abundentei care a debutat în luna mai 2009 și se va încheia în aprilie 

2022, ne arată cât de departe putem merge, cât de importantă este acțiunea simplă, fără a provoca 

prejudicii celorlalți, cât de simplă poate fi o revendicare dacă ea este explicată foarte clar, în afara 

interferențelor prezente, doar prin traseul pe care l-am parcurs până acum. Trigonul Jupiter-Neptun 

ne ajută să vedem că obstacolul este construit altfel și el nu poate fi doborât prin acțiune în forță sau 

prin retragerea dintr-o colaborare, ci prin suplimentarea efortului personal concomitent cu a oferi 

colaboratorilor explicații suplimentare despre efortul suplimentar. 

Celelalte elemente care, de altfel, nici nu pot fi ignorate, fac trimitere la noțiunea de ghinion 

sau de dezechilibru. Careul lui Uranus cu Junon, care fost activ mult timp și va mai fi mult timp activ, 

aduce dificultate de a accepta o regulă venită din partea celuilalt, ipostază ce nu este specifică doar 

zilei de 3 decembrie, ci are un istoric în ultimele luni și ea se referă la o atitudine nepotrivită față de 

un colaborator. Este posibil să fi văzut că acesta inferior sau să-i fie atribuit mai multă putere decât 

are. Dacă acesta a avut funcție, demnitate, dacă a fost lider, în mod sigur gândurile și atitudinea pe 

care le avem față de acesta pe 3 decembrie sunt în consonanță cu imaginea terfelita pe care și-a 

dezvăluit o în 2 decembrie. 

Avantajul major al acestor presiuni sociale vizibile pe 3 decembrie ne oferă încrederea că, 

până la urmă, faptele sociale vor fi mai bune. Fie că există o presiune, că suntem constrânși împotriva 

propriei voințe, să procedăm într-un fel, fie că vrem să rupem gura târgului, să ne desprindem de ceea 

ce ne-a compromis până acum ori ne-a frânat evoluția, schema aceasta, cu toate că pare grea, se 

soldează cu un rezultat bun. 

 
„Învătati să faceti o alegere printre sentimentele şi gândurile voastre, pentru ca să hrăniti în 

voi stări de conştiintă foarte pure şi dezinteresate. Cum există un stomac fizic, aşa există şi un 
„stomac" spiritual şi, la fel ca atunci când mâncăm scoatem cojile, pielitele, sâmburii, în domeniul 
gândului şi al sentimentelor, de asemenea, trebuie să avem grijă să înlăturăm anumite elemente 
murdare şi nocive. Acela care nu doreşte să studieze această problemă a nutritiei în domeniul 
psihic, îşi pregăteşte Incercări grele. Căci, gândurile şi sentimentele sunt materiale, multumită 
cărora omul îşi formează diferitele sale corpuri subtile şi, dacă îşi construieşte o magherniță, el nu 
va primi vizita unui principe, sau a unui mare preot, ci pe cea a unor vagabonzi, simbolic vorbind. 
El este acela care îşi construieşte propriile corpuri, eteric, astral şi mental şi, după calitatea 
acestora, i se trasează destinul: el va fi vizitat de Lumină, sau de intuneric, de suferintă, sau de 
bucurie.”[8] 

 

Abia acum în 4 decembrie, când avem mici semne de întrebare referitoare la derapajele pe 

care le-am arătat cu mare generozitate în zilele trecute, înțelegem care este contextul faptelor proprii 

în schema sintetică a acestei decade. Știm că sintezele pe acțiune își îndreaptă atenția către finalul 

lunii aprilie, spre care și-a îndreptat atenția și mijlocul lunii aprilie, la momentul respectiv și tot prin 

sinteze pe acțiune. Am văzut, și din prezentare generală a lunii decembrie, dar și din cea a ultimei 

decade a lunii noiembrie, a fost folosit, pentru sinteze aferente înțelegerii, emoții și cunoașterii, apelul 

la mijlocul lunii aprilie. Astfel, schema pe care o analizăm și care este aferentă primei decade a lunii 

decembrie ne lasă impresia unei evoluții, ca și cum învățăm din greșelile proprii, înțelegem de ce am 

activat în ultima perioadă într-un anumit registru, de ce am fost atât de pătimași în a prefera anumite 
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acțiuni și de unde avem acum interesul acesta teribil față de recunoaștere, faimă sau bani. În mod clar, 

corelațiile acestea ne ajută să înțelegem mult mai bine ansamblul situației, să ne vedem locul pe care-

l ocupăm în acest carusel și să ne simțim mai bine pentru că suntem informați, dar să fim și mai 

puternici atunci când trebuie să acționăm în cunoștință de cauză ori să decidem pentru binele propriu.   

Dacă ar fi să privim toate unghiurile aferente acestei zile, separat, nu am face decât să trecem 

de la durere la strălucire, de la indiferență la mândrie, de la 

succes la decăderea. Pe noi ne interesează, de fapt, ansamblul 

situației și sinteza acesteia ne spune că este nevoie de 

sacrificiu. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna, pe finalul 

tranzitului său prin zodia Gemeni, are o legătură interesantă 

cu Axa Dragonului și cu Chiron. Poate media tendința 

Nodurilor cu Capul Dragonului, deci soluțiile de acum au 

viitor și perspectivă, au înțeles și logică, dar ele sunt adoptate 

într-un contrast teribil cu ceea ce am indicat până acum ca 

fiind condiționare, constrângere sau nemulțumire. De aici 

înțelegem că soluția momentului, tocmai pentru că are la bază 

anumite derapaje cu care nu mai suntem de acord și pe care 

nu mai dorim să le tolerăm, ne îndeamnă să căutăm un pământ 

nou să punem în ele o sămânță nouă, să obținem o recoltă 

nouă și să sperăm că de această dată vom știi ce să facem cu 

ea. 

Cu alte cuvinte, schema astrală a zilei de 4 decembrie 

face referire la înțelegerea corectă a unui frustrări fără a o 

duce mai departe, ci doar pentru a identifica, a oprit 

mecanismul activ și a obține, astfel, o conservare corectă a 

calităților. Este posibil ca în momentul acesta valorile 

personale să fie judecate de către comunitate după condiționările sale, fără să conteze ce simte cel în 

cauză, care sunt obiectivele sale sau fără să conteze că acesta promite că se schimbă. Promisiunile de 

acum, în special cele care fac trimitere la schimbare, sunt foarte importante, merită să fie crezute 

pentru că primesc susținerea pe care o oferă Luna din postura de planetă mediatoare a tendința 

Nodurilor. Apoi, punctul reflex al acestei medieri este chiar Marte din Balanță, cel care trece acum 

printr-o opoziție dură cu Uranus. Există o luptă în a convinge comunitatea că promisiunea aceasta 

este bună, există un consum teribil și o suferință adâncă prin parcurgerea acestor situații conflictuale, 

dar orice urmă de respect, de deschidere sau de înțelegere trebuie să fie acceptat, pentru că este tonic. 

Ființele mediocre vor fi atrase acum de senzațional, dar nu ar fi prima dată. La fel s-a întâmplat și pe 

finalul lunii aprilie, când Capul Dragonului intră din Fecioară în Leu și când Marte a avut grijă să 

împlinească un careu la Axa Dragonului cu doar câteva zile înaintea acestui interes. Tristețile 

nefondate de atunci, tensiunile legate de un patrimoniu au generat atât de multe gânduri negre, dorință 

de răzbunare, impulsuri încât promisiunea în sine nu se referă acum la anumite avantaje sociale, cât 

se referă la remedierea acelor derapaje. Din această cauză pe o problemă atât de simplă și minoră 

individul primește o opoziție atât de dură. Noi, pentru că studiem astrologia și avem suficient de multe 

cunoștințe ezoterice să o și înțelegem, știm că această opoziție nu poate fi susținută doar de energii 

fizice, ci primește suportul unor mecanisme subtile care activează în afara impulsurilor înșelătoare, 

în afara minciunii, adică în adevăr curat și limpede. Astfel, promisiunea de schimbare merită crezută, 

dar, în egală măsură, merită crezută și durerea celui care consideră că trebuie să muncească prea mult 

pentru un câștig atât de mic, nemulțumirea celui care vede că împotriva opiniei sale se mobilizează 

toți gălăgioșii. 

 
„Aveţi un patron, un asociat, un prieten şi, dacă în timpul unei conversaţii nu sunteţi destul 

de atent şi de stăpân pe voi, dacă lăsaţi, din nebăgare de seamă, să vă scape câteva vorbe 
nepotrivite, atunci răul s-a produs, relaţiile s-au rupt: vă dă afară sau ia hotărârea să nu vă mai 
vadă. Şi de aici complicaţii, necazuri... 
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Vă spuneţi că veţi încerca să le dregeţi; asta este foarte bine, numai că nu este întotdeauna 
posibil şi riscă să fie de lungă durată şi foarte costisitor. Cel mai rezonabil este să înţelegem că, de 
la bun început, trebuie să fim foarte atenţi pentru a nu complica situaţiile, măcar atât cât depinde 
de noi. În afară, Doamne Dumnezeule, va fi întotdeauna dezordine, vor exista întotdeauna certuri, 
şi acolo nu puteţi face mare lucru. Nu este chiar atât de uşor să faci să domnească pacea în lume. 
Dar, în tot ceea ce faceţi voi, puteţi, întotdeauna, să vă străduiţi să acţionaţi, astfel încât să păstraţi 
ordinea şi armonia.”[10] 

 

Retrogradarea lui Chiron a debutat în prima decadă a lunii iulie, despre care știm că a lucrat, 

pentru sintezele pe acțiune, cu finalul lunii aprilie, așa cum se întâmplă și acum. Iată că, și în privința 

asteroidului Chiron, corelațiile care există între factorii astral profunzi sunt perfecte în sine. Mesajul 

acestui asteroid, prin retrogradarea sa pe zodia Pești, avertizează că ne aflăm în fața unor sentimente 

apăsătoare pe care le-am putea colecta din jur, din comunitate, ca urmare a unor observații incomplete. 

Acum realizăm și care au fost aceste observații incomplete, dar vedem și care a fost mecanismul pe 

care l-am activat pentru a le compensa, adică la ce gânduri bune am apelat pentru a ne liniștii, care au 

fost oamenii care ne-au stat alături necondiționat sau poate pe baza unui motiv naiv, simplu, de a 

depăși frumos toată această perioadă de retrogradare. Retrogradare lui Chiron, după debutul din prima 

decadă a lunii iulie, are o componentă tulburătoare pentru că s-a produs când Marte trecea prin 

opoziția cu Pluton. Acum, când Chiron își revine la mersul direct, Marte trece prin opoziția cu Uranus. 

Știm că până în a doua parte a anului 2016, cele două planete (Pluton și Uranus) au avut de împlinit 

o etapă importantă, strategică, a ciclului al războiului – reconfigurarea centrelor de putere. Forma 

aceasta de cunoaștere, înțelepciune, ideile acestea profunde pe care le-am revizuit prin retrogradarea 

lui Chiron, uneori brutal, ce nu dădeau loc la interpretare, fac referire și la schema aceasta a războiului 

însă, de această dată, este raportată la nivel individual. De aici înțelegem cam care a fost partea de 

vină în frământările vizibile în acea perioadă dură a ciclului războiului. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că oricât de încordată este dispunerea astrală dintre două planete, dacă experiențele personale 

legate de agresiune, duritate sau comportament antisocial nu sunt intense sau poate nu există deloc, 

schema aceasta nu poate activa la intensitatea potențială. Pentru că știm, perioada respectiva fost 

dominată de frământări sociale greu de închipuit, acum, când Chiron își revine la mersul direct, 

realizăm că poate dacă ne alăturăm unei opinii pozitive, dacă ne exprimăm opinia cu mai mult curaj 

și nu ne lăsam, din comoditate, luați de val, poate rezultatul va fi altul. Asta înseamnă să înțelegem 

ceea ce ni se întâmplă sau că avem un strop de înțelepciune măcar acum, la final de drum. 

Este posibil ca în prezent, când și Luna, trecând prin zodia Rac, va fi în opoziție cu Luna 

neagră de pe zodia Capricorn să avem prea multe opinii, să ni se pară că înțelegem de toate, să credem 

că ceea ce observăm reprezintă adevărul absolut. Ar trebui să fim atenți la opiniile pe care le 

împărtășim celorlalți pentru că ele trebuie susținute de o experiență personală, de un studiu personal, 

trebuie să aibă în spate un istoric. Faptul că, tot de pe margine ca și altădată, lansăm opinii, nu 

înseamnă că ne exprimam în cunoștință de cauză. 

Pentru a fi în concordanță cu acest mesaj astral ar trebui să facem trimitere la ceea ce s-a 

consumat pe începutul lunii august, când Uranus și-a început deplasarea retrogradă și când am 

conștientizat că avem anumite greutăți pe care trebuie să le parcurgem, să le administrăm corect, 

pentru a nu alimenta adversități gratuite. Dacă în prima decadă a lunii august nu am dat dovadă de 

control, nici acum nu ne vom vedea de treabă, ne vom preocupa doar de ceea ce se întâmplă în viețile 

celorlalți, adică vom fi cei mai buni jucători de fotbal din fotoliu, urmărind la televizor sportivii care 

aleargă în teren. 

Într-un registru personal, intim, piramida de apă pe care Luna o împlinește cu Jupiter și cu 

Neptun arată diversitatea opiniilor și, ca o consecință, ne indică și riscul major pe care-l presupune 

ecuația astrală a momentului. Este adevărat, prin această diversitate se poate evita un necaz, dar nu 

avem certitudinea că acesta a fost evitat prin efort personal, ci poate chiar prin interferențe, poate 

chiar prin opiniile altora care nu-și văd de treabă și care, din greșeală, neintenționat, și-au fost opinii 

care ajută. Dar lucrul acesta nu putem rămâne pozitiv doar pentru că finalitatea este importantă. Pe 

mai târziu, ni se va cere socoteală pentru alegerile ori pentru faptele de acum, va trebui să numim 

ajutorul pe care l-am primit, va trebui să discrediteze elementul în care credem acum cel mai mult: 
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efortul propriu. S-ar putea ca lucrurile să meargă chiar puțin mai departe și să plătim, la un preț stabilit 

atunci, nu acum, ajutorul pe care în momentul de față îl primim. 

 
„O pacientă în vârstă de 23 de ani absolvise colegiul, dar nu urmărise niciodată să-şi facă o 

carieră. Avusese o varietate de servicii, dar nu le luase niciodată în serios. Scopul ei declarat era 
să se mărite, să fie casnică şi să aibă copii. „Mă simt atât de deprimată", i-a spus ea terapeutei. 
„Mi-aş dori să găsesc bărbatul potrivit, un bărbat care să-şi dorească mariaj şi copii. Este aşa de 
greu să găseşti bărbaţi care să-şi dorească asta la oraş." 

Terapeuta ei era o femeie tânără, de treizeci de ani, care avea o atitudine total diferită faţă 
de ce ar trebui să facă femeile cu viaţa lor. Credea că o femeie ar trebui să fie independentă şi să-
şi facă o carieră. Prin urmare, ori de câte ori pacienta vorbea despre dorinţa ei de a-şi găsi un 
bărbat, de a fi casnică şi a face copii, terapeuta era uşor dezaprobatoare, iar când pacienta 
manifesta fie şi un oarecare interes faţă de orice ar fi adus cu o carieră, terapeuta o încuraja. 

Terapeuta întâmpinase foarte multe dificultăţi când şi-a început cariera şi muncise din greu 
pentru a-şi asigura independenţa. Mama sa era o femeie dependentă, care nu urmase niciun alt 
drum, în afara casei (ca această pacientă, de fapt). Devenise un fel de extensie a soţului ei şi suferise 
o pierdere a stimei de sine care a dus-o în depresie la menopauză. Terapeuta era apropiată de 
mama sa, dar era împărţită între dorinţa de a urma calea mamei sale şi spaima de a face acest 
lucru — spaima de a-şi pierde de fapt identitatea. Aşa că şi-a impus să nu fie dependentă de ni-
meni şi să-şi asigure independenţa şi cariera, cu preţul renunţării la relaţiile personale cu bărbaţii. 

Relaţia terapeutică cu femeia care-şi dorea să fie casnică a trezit nu numai conflicte 
caracterologice în terapeuta, dar i-a atacat si dramul de sistem de valori, de orientare feministă. 
De fiecare dată când pacienta vorbea despre găsirea bărbatului potrivit, căsătorie şi a deveni 
casnică, terapeuta îşi manifesta iar dezaprobarea într-o formă sau alta. După un astfel de schimb 
reciproc, pacienta devenea tăcută, uitându-se în jos, cu privirea pierdută. 

— Ce s-a întâmplat? a întrebat terapeuta. 
— Nimic. 
— Sunteţi sigură? 
— Cred că simt că nu mă acceptaţi aşa cum sunt şi nici nu aprobaţi direcţia în care vreau să 

merg. 
Terapeuta a supus cazul atenţiei supervizorului ei. Acesta a subliniat faptul că terapeuta 

opunea contrarezistenţă faţă de alegerea pacientei referitoare la stilul ei de viaţă. Ţelul pacientei 
era o ameninţare pentru terapeuta, din cauza experienţei cu mama sa şi a mediului cultural în care 
crescuse, mediu în care independenţa şi cariera erau puse mai presus de viaţa de casnică. Din 
cauza acestei rezistenţe, terapeuta nu putuse să-şi dea seama că pentru această pacientă a fi 
casnică nu era un aspect masochist sau de negare de sine — şi mama terapeutei se simţise bine 
fiind casnică şi se descurcase de minune. Această pacientă de-abia aştepta să-şi folosească 
creativitatea şi umanitatea în a creşte unu sau doi copii sănătoşi şi în a asigura un mediu familial 
sigur şi armonios pentru soţ şi copii. 

Când şi-a rezolvat contrarezistenţă, terapeuta s-a putut alia ţelurilor pacientei, accentul 
terapiei deplasându-se pe blocajele care o împiedicau pe pacientă să-şi găsească un bărbat care 
să-i îndeplinească aceste ţeluri. În timp, a găsit un astfel de bărbat, iar destul de curând a început 
să ducă o viaţă plină de satisfacţii, aşa cum îşi dorea.”[11] 

 

Acum, când lucrurile acestea legate de înțelepciunea de viață, de înțelegerea contextului în 

care am activat de-a lungul acestui an sau în anii din urmă, sunt așezate într-o ordine clară, apar și 

primele rezultate. Mercur se va afla acum într-o conjuncție cu Saturn și într-un sextil cu Marte, iar 

Marte își va definitiva sextilul cu Saturn. În plus, Luna va trece noapte de 5 spre 6 decembrie prin 

opoziția cu Pluton mobilizând opinii care nu ne fac cinste și accentuând necesitatea de a fi pozitivi pe 

traseul ales deja, apoi va activa din nou o cruce cardinală ce ne rezervă o mare surpriză. Constatăm 

în momentul acesta că relația de careu dintre Uranus și Pluton se reface, deci apar din nou probleme 

legate de frământări sociale, conflictele interetnice, nesiguranța data de elemente incompatibile de 

cultură și civilizație obligate să trăiască în același spațiu. Dacă acest unghi dintre Uranus și Pluton ar 

fi fost mult mai strâns, s-ar fi pus problema unor mobilității, atât concret, prin deplasarea unor 

persoane dintr-o locație în alta, dar și legate de opinii, nerespectarea unor drepturi sau impunerea ideii 

de seriozitate așa cum a fost construită pe baza altor tradiții, în sânul altor popoare. Astfel, schema 
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astrală a zilei de 6 decembrie ne vorbește despre educație ori despre absența ei, despre schimbarea 

unor reguli de conviețuire sau despre reîntâlnirea cu impulsuri tiranice, cele care ar putea aduce un 

obstacol în exercitarea unei funcții, decăderi sociale sau inițierea unor colaborări despre care vom 

afla altădată cât de proaste sunt. Pentru că Mercur este retrograd pe Săgetător și trece prin conjuncția 

cu Saturn, planetă care primește sextilul lui Marte, toată schema astrală aferentă zilei de 6 decembrie 

se referă la răbdare. Răbdarea este elementul la care vom fi tentați să renunțăm cel mai ușor, dar dacă 

îl menținem, dacă ne folosim de acest element al vieții, vom vedea că obține favoruri, că deținem 

piatra filozofală, cheia cu care să deschidem toate ușile. Faptul că știm despre lucrul acesta nu 

înseamnă că ne va veni ușor. Răbdarea este elementul cel mai greu de obținut și la ea se ajunge după 

lungi perioade de practică, după lungi perioade în care ne-am plâns că trăim într-un mediu toxic, într-

o conjunctură conflictuală sau în prezența unor oameni ciudați. Abia acum vedem dacă anterior ne-

am plâns degeaba sau am mai și învățat ceva din ceea ce am trăit. 

Pe acest fond, retrogradarea lui Mercur pe zodia Săgetător intervine cu o nouă problemă. Vom 

fi tentați să acordăm mai multă importanță complicațiilor de acum, ignorându-le pe celelalte 

considerând că așa trebuie procedat, aceasta este cursivitatea firească, să luăm problemele în ordine 

pentru că numai așa avem garantul succesului. Mercur din Săgetător ne vorbește acum despre nevoia 

de profit ca și cum numai obținând un avantaj substanțial, numai cumpărând ceva, reușim să obținem 

o poziție importantă în comunitate și pe baza acestei poziții să fim ascultați. Este clar că această 

direcție, tocmai pentru că este susținută de Mercur retrograd, nu este corectă. Dacă în această 

conjunctură ne asociem cu oameni corecți, cu ființe care dispun de o atenție specială, pentru care 

problemele personale nu sunt atât de importante decât dacă seamănă cu problemele grupului și prin 

soluționarea lor detensionează o problemă comunitară, atunci schema aceasta, care promite haos și 

dezordine din cauza retrogradării lui Mercur, se rezolvă în mare parte cu un sacrificiu. Pentru că la 

bază există această zăpăceală, valorile bune pe care le protejăm acum va trebui să le salvăm din 

ghearele dezordinii pentru a construi un nou traseu. Din acest moment, putem conștientiza că deținem 

o mare putere lăuntrică și trebuie să o folosim cu precizie, cu atenție, cu respect. În caz contrar, ne 

vom pierdem timpul insistând pe favoruri care, în mare parte, vor fi și false. Este posibil ca, în anumite 

situații dominate de șantaj sau furt, să obținem avansare, dar vom plăti scump succesul acesta, vom 

transforma tot acest moment de autocunoaștere, de înțelegere complexă a vieții, într-un compromis 

și mai mare pentru care vom da socoteala în anul următor. 

Trecerea Lunii pe zodia Leu, prin care se asigură un fundal cald și optimist sextilului Marte-

Saturn, ne vorbește despre o putere lăuntrică reală, nu conjuncturală. Asta înseamnă că dacă în cea 

mai mare parte a zilei de 6 decembrie am fost tentați să alegem varianta cea mai simplă, fără să 

conteze compromisul făcut, spre finalul zilei lucrurile ni se vor părea altfel. Nu este suficient decât să 

fim atenți la căldura sufletească și apoi toate celelalte devin accesibile. 

 
„Observaţi-vă în timp ce mâncaţi şi veţi constata care este gradul vostru de evoluţie. Dacă 

nu aveţi respect pentru hrană pe care Dumnezeu v-a trimis-o, pentru cine aveţi atunci? Numai 
când veţi respecta hrana veţi înţelege vorbele lui Iisus “Mâncaţi, acesta este trupul Meu; beţi acesta 
este sângele Meu"... şi "Cel care va mânca din trupul Meu şi va bea sângele Meu va avea viaţă 
eternă". Această hrană este deja binecuvântată şi dăruită de Creator şi dovadă este că ea ne 
dăruieşte viaţa. Dumnezeu este în această hrană sub formă de viaţă. Să nu credeţi că această hrană 
are nevoie de binecuvântarea oamenilor pentru a da viaţă, nu, înainte ca omul să fi binecuvântat 
hrana ea este deja binecuvântată de către Cer. Dumnezeu este viaţa şi din moment ce hrana va 
aduce viaţa, înseamnă că ea  îl conţine pe Dumnezeu. 

Voi spuneţi: "şi atunci, nu trebuie să binecuvântăm hrana înainte de masă? Da, trebuie s-o 
facem, dar trebuie să ştiţi mai întâi ce este acea binecuvântare şi la ce serveşte ea. O binecuvântare 
este un fel de ceremonie, de ritual magic. Prin cuvintele, gesturile, gândurile persoanei care 
pronunţa formula de binecuvântare, hrana este impregnată, pătrunsă şi învăluită de emanaţii, de 
fluide care-o pregătesc să intre în armonie cu cei care o consumă. Astfel se creează un contact, o 
adaptare în domeniul corpurilor subtile, ceea ce permite omului să recepteze mai bine elementele 
benefice conţinute în această hrană. Totuşi binecuvântarea umană are puteri limitate. Dacă era 
aşa uşor să se introducă viaţa divină printr-o simplă binecuvântare omenească, se putea 
binecuvânta o bucată de lemn, metal sau o piatră şi se putea mânca. Dacă binecuvântam pietrele, 
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lemnul, metalele introducem în ele un anume grad de viaţă, dar această viaţă nu poate hrăni 
oamenii  poate avea alte efecte asupra lor dar nu-i poate hrăni. 

 Dacă hrana omului da viaţa omului, este pentru că ea poseda deja o viaţă care a fost 
introdusă de Creator, dar are nevoie de a fi activată şi trebuie trezită, încălzită prin 
binecuvântările noastre şi mai ales prin recunostiinta noastră. Mâncăm pentru a primi viaţa pe 
care Dumnezeu sau dacă vreţi Natura a depus-o în hrană. Masa este ca şi conceperea unui copil. 
Prin hrana Hristos ne dă viaţă şi dacă conştientizam că astfel primim corpul şi sângele lui Hristos 
intrăm în contact cu spiritul său. 

 Se poate că noi să nu fi gândit niciodată despre hrana în maniera asta. Dealtfel să ştiţi că 
în noua rasă care va veni, oamenii vor fi instruiţi asupra acestor metode, li se va revela că hrana, 
că hrănirea  nu este un proces atât de simplu, obişnuit şi dispreţuit aşa cum se consideră şi că 
Dumnezeu a ascuns dincolo de acest act cotidian de a mânca, posibilitatea de a face o muncă 
psihică de cea mai mare importanţă. 

Vor înţelege astfel că nutriţia poate fi pentru ei un mijloc de perfecţionare.”[9] 
 

Pe primul segment din zodia Leu, Luna ne va vorbi acum despre dragoste. Pentru că va avea 

de împlinit, în prima parte a zilei, un trigon cu Venus, iar, în doua parte a zilei, un careu cu Jupiter, 

dragostea aceasta pe care o conștientizăm în ziua de 7 decembrie s-ar putea să fie complicată, lipsită 

de un fundament real, adică adâncită într-o percepție care nu poate fi explicată ori care nu poate fi 

scoasă din gândurile proprii. Unii vor trăi cu himera că sunt iubiți de persoane foarte importante, își 

vor închipui că acesta este principalul motiv pentru care le-a fost acordată atenția, acesta este 

adevăratul motiv 

pentru care au fost 

apreciați. În 

realitate, trecerea 

Lunii pe zodia Leu 

prefigurează ceea ce 

urmează să se 

întâmple pe ziua de 

8 decembrie, cea 

care se referă la 

dragostea față de un 

ideal, la sentimentul 

puternic de a 

participa la un lucru 

foarte important 

pentru grupul de 

apartenența sau pentru comunitate. Este posibil ca în acel grup să existe oameni care să ne ofere 

sentimente profunde. Nu înseamnă că acestea sunt dovezi de dragoste. Sentimentele profunde pot fi 

și ele motivate de o necesitate. Dacă necesitatea este foarte constructivă, atunci rezultatul este unul 

foarte bun, se combate teama de eșec și la finalul său amestecăm bucuria reușitei cu gândurile prea 

subiective, cu închipuirile. 

În realitate, elementul dominant al zilei de 7 decembrie se referă la un artificiu de calcul. 

Apelăm acum la un element personal care nu este corect, dar ne scoate din această încurcătură, ne 

oferă posibilitatea de a ne explica, de a depăși anumite lacune ori de a le ascunde. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că sentimentul de acum reprezintă o presiune acumulată în timp, ceea ce ne-ar fi făcut 

plăcere să coordonăm, să ghidăm ori să ducem către o etapă finală, dar nu am putut. Acum vedem că 

toate lucrurile acestea par foarte clare, că le putem face, că nu a fost nevoie de un efort prea mare, ci 

doar de viziune de ansamblu. Din nefericire, pe 7 decembrie viziunea de ansamblu se obține greu, 

foarte greu tocmai pentru că interesul personal predomină. 

Desigur, înțelesurile zilei de 7 decembrie nu sunt chiar atât de complicate și nu sunt ascunse. 

Dacă mesajul zilei anterioare, cel care se referea la înțelegere și iertare, a fost acceptat, tolerat s-au 

încadrat corespunzător atunci elementele subiective ale momentului ne ajută să luăm o decizie foarte 

bună, nu să alegem sentimentul care ne va crea complicații sociale. Este posibil ca această închipuire, 
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această iubire ascunsă printre gânduri sau poate ascunsă la propriu să nu fie înțeleasă de ceilalți, să 

nu fi acceptată. Este posibil ca ea nici măcar să nu fie împărtășită. Dacă nu ținem cont de valorile 

celorlalți, de timpul lor, de ceea ce le place și de ceea ce ar vrea să recunoască, atunci în a doua parte 

a zilei prin careul Lună-Jupiter toate aceste sentimente frumoase se transformă în conflict. Poate, 

fiecare, în mintea sa, își închipuie o lume încărcată de căldură și de iubire profundă. Când se pune 

problema schimbului, recunoașterii, intervine și statutul pe care o persoană îl are în comunitate, 

intervine o întreaga suită de alte cauze, care au în vedere ceea ce urmează să se întâmple după 

dezvăluire, după recunoaștere, după destăinuire. Astfel, dacă ne pierdem cumpătul, avem nefericita 

ocazie să participăm la incendierea acestor sentimente, să negociem greșit o atitudine pe care celălalt 

nu dorește să o destăinuie. 

În felul acesta, ziua de 7 decembrie devine un fel de prag. Am putea ca acest prag să nu existe, 

să rămânem în continuare în același registru, cu aceleași închipuiri, cu aceleași vise, să rezistăm unei 

mari presiuni interne, să nu împărtășim nimic din ceea ce simțim. Dacă totuși cedăm acestei presiuni 

și nu împărtășim pentru că există o încurajare în sensul acesta din exterior, ci pentru că nu mai putem 

suporta să fim noi singuri cu propriile gânduri, atunci ar trebui să ne pregătim pentru că acesta poate 

însemna începutul sfârșitului. Sfârșitul acesta se referă la o speranță sau o colaborare care, la 

suprafață, era foarte frumoasă tocmai pentru că în adâncimile sale există, și deoparte, și de cealalta, 

o iubire nedeclarată. 

 
„TUBERCULOZA  
Tuberculoza este o afecţiune produsă de bacilul Koch, care se plasează, de obicei, în interiorul 

plămânilor, dar care poate afecta, prin intermediul sângelui şi rinichii, sistemul urinar etc. 
Simptomele principale sunt, între altele, bronşite repetate, o oboseală anormală- febră prelungită, 
scuipat cu sânge. Fiecare dintre aceste simptome Indică faptul că simt furie şi că viaţa mea este 
lipsită de bucurii. Am impresia că sunt abandonat, că îmi pierd resursele, mai ales faţă de familia 
mea. Nu mai am destul spaţiu pentru a respira normal. Aş vrea să păstrez doar pentru mine 
oamenii pe care îi iubesc. Egoismul mă face să fiu gelos pe ceea ce au ceilalţi şi mă simt "victimă", 
am resentimente faţă de ceilalţi şi încerc să mă răzbun pe ei. Deoarece sunt afectaţi plămânii, 
tuberculoza scoate în evidenţă frica mea de moarte, care este foarte prezenta şi care îmi invadează 
gândurile. Acesta este motivul pentru care există o creştere a cazurilor de tuberculoză, după 
războaie, pentru că, în multe cazuri, este posibil să mă regăsesc în situaţii în care bombele cădeau 
aproape de mine sau în care aş fi putut fi ucis de inamic. Am trăit astfel mal multe situaţii, în care 
exista riscul să mor. Sau poate am fost considerat mort sau părnţii mei au crezut că voi muri la o 
anumită vârstă, de tânăr. Tandreţea lipseşte din viaţa mea. Îi interzic fiinţei mele interioare să se 
manifeste. Duritatea vieţii şi a experienţelor ei m-a făcut amar şi am o dorinţă de răzbunare. 
Vreau, pur şi simplu, să mă protejez de pericol. Lupta mea pentru supravieţuire mă face să port o 
mască de fier, să ridic un zid de piatră în faţa mea. Mă simt oprimat parcă ceva îmi taie răsuflarea 
Am nevoie să reintru în contact cu copilul meu interior, pe care l-am respins de prea mult timp. 
Car după mine sentimente amare faţă de evenimentele din trecutul meu. Mă izolez, evitând astfel 
să las să intre în mine ideile noi, atitudinile noi. Nu mai comunic cu corpul meu, nici prin săruturi, 
nici prin îmbrăţişări, nici prin relaţii sexuale. Astfel nu mă eliberez de frica de moarte şi am 
impresia că îi protejez pe ceilalţi. Pot să fug de emoţiile mele şi să mă refugiez în muncă. Este 
important să conştientizez toate sentimentele pe care le am şi să descopăr obiectul acestei frici de 
moarte. 

Accept faptul că sunt protejat tot timpul. Îndrăznesc si fiu mai temerar, să îmi asum mai 
multe riscuri. Trebuie să depăşesc această frică de moarte şi să trăiesc momentul prezent, 
savurând flecare clipă. Las blândeţea să intre în viaţa mea. Reintru în contact cu esenţa mea divină 
şi acum nimeni nu îmi mai poate face rău.”[5] 

 

Trecerea Lunii prin conjuncția cu Capul Dragonului arată că schema aplicată acestei decade 

este mult mai importantă decât am crezut la prima vedere. Apare, astfel, necesitatea adoptării unei 

decizii care să ne convingă de importanța schimbărilor pe care ar trebui să le facem începând cu 

momentul acesta. De pe această zonă a zodiei Leu, Luna va trimite raze minunate frumoase către 

planetele de pe celelalte zodii de foc, arătând că momentul acesta de decizie este susținut și de o 

intuiție foarte bună. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  623  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Domeniul social pare să fie unul foarte important, care să activeze în afara mișcărilor de culise, 

adică la vedere, pentru binele individului și pentru un spor sănătos de imagine. Calitatea vieții se 

poate modifica prin atitudinea pe care individul o are față de valorile perene. Avem ocazia cum se 

înțelegem mai bine motivele de tristețe, de ranchiună sau ceea ce am reprimat în ultimele luni pentru 

a transforma în ceva mai bun. 

Desigur, acolo unde am avut de-a face cu personaje obscure, care până acum au activat 

împotriva comunității, dacă avem de-a face cu oameni care și-au urmărit tot timpul propriul interes, 

care nu s-au preocupat de binele comunității, schema aceasta nu îi poate ajuta, nu le poate aduce un 

succes prin fapte bune, dacă ei nu le cunosc. Aceste personaje, vor beneficia de pe urma acestei 

conjuncturi astrale, la fel cum vom beneficia cu toții, obținând o creștere a puterii pe care vor încerca 

să o folosească în același mod greșit precum gândesc. Din fericire, conjunctura astrală de acum nu 

favorizează trăsăturile negative, nu favorizează răul, ci ajută omul prin faptele bune, iar acesta alege 

să încline balanța către partea sa întunecată. În consecință, forță pozitivă se poate impune mai mult 

decât o forță negativă și avem ocazia acum să vedem cum oamenii singuri își conturează traseele 

următoare ale destinului, bucuria și reușita nemaifiind rezultate de pe urma altor episoade produse în 

cascadă. 

Prin ceea ce se construiește pe 8 decembrie realizăm ca avem nevoie unii de alții, nu doar 

pentru a ne menține reputația, faima, nu doar pentru a ne proteja de situații neprevăzute, ci pentru a 

observa cu mai mare luciditate cum anume se conturează misterul. Energia zilei de 8 decembrie se 

orientează către mister, către ceea ce a fost ascuns, către episoadele care, până acum, lăsate de 

izbeliște, au produs numai greutăți. Cei naivi vor crede că ajutorul primit din partea comunității este 

mult mai important, mult mai valoros, dar în capul lor toată această schemă nu este decât o himeră. 

Elementele pozitive ce sunt delimitate clar de ecuațiile astrale aferente zilei de 8 decembrie se referă 

doar la capacitatea de a lua o decizie, nu și la consecințele ei. Consecințele acestei decizii vor fi văzute 

mult mai târziu și la ele vom face referire atunci când o ipostază astrală reală le susține, nu când ele 

se conturează în segmentul imaginației. Cine alege să își închipuie acum că dacă s-a hotărât atunci 

lucrurile vor fi rezolvate de la sine, o face pentru că nu are viziune de ansamblu. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că această viziune de ansamblu nu se schimbă cu nimic, dar un om mediocru va crede 

că schimbarea produsă de decizia sa trebuie să facă parte dintr-un sector mai mare unde toate se 

schimbă. 

Viziunea de ansamblu folosește același mecanism de apărare, de contracarare sau de 

argumentare. În continuare avem nevoie să înțelegem clar care a fost atitudinea pe care am adoptat-o 

pe finalul lunii aprilie, când Capul Dragonului a intrat pe zodia Leu. Acum, când Luna se află în 

conjuncție cu Capul Dragonului pe zodia Leu, când încercăm să dăm un nou sens impulsurilor de 

transformare, când, conform devizei generale aplicată lunii decembrie, suntem invitați să dăm dovadă 

și de echilibru pentru ca nu cumva studiul pe care-l facem să ne instigi la revoltă, nu facem decât să 

ne ridicăm cu încă un pas pe scara evoluției, nu să schimbăm conjunctura în ansamblu, instrumentele 

de lucru ori calitatea partenerilor. Decizia arată că suntem capabili să privim realitatea înconjurătoare 

dintr-o altă ipostază. Cine va reuși să privească în modul acesta va vedea cât de valoroasă este decizia 

pentru că ea este adoptată ca expresie a unei voințe mature, nu ca o consecință firească a unei 

întâmplări sau modificări. 

 
„Înainte să devină terapeută, fusese o actriţă de succes, atât pe scenă, cât şi în telenovele. 

Totuşi, ceea ce o făcuse să aibă succes ca actrită — frumuseţea si aerul ei seducător — a devenit un 
hanicap pentru ea ca terapeuta. Din moment ce nu-şi rezolvase niciodată cu adevărat problema 
seducţiei în propria terapie, nu era suficient de conştientă de ea pentru a o putea controla. 

De exemplu, avea un mod de a se uita la anumiţi pacienţi bărbaţi, aruncându-le câte o 
ocheadă. Acest tip de privire îi devenise o a doua natură; era aceeaşi ocheadă pe care mama sa o 
folosea atunci când dorea să se bage pe sub pielea soţului ei şi de cele mai multe ori reuşea să-l facă 
să se topească. Aceeaşi ocheadă avea să devină acum, pe neştiute, o sursă de excitaţie sexuală 
pentru pacienţii ei bărbaţi. Şi exista o animozitate inconştientă în spatele acestei priviri, o atitudine 
dispreţuitoare faţă de bărbaţi, faţă de penis şi faţă de aroganţa masculină, pe care o reprezenta în 
mintea ei. Era ca şi cum în acea privire ar li spus „da, sunt foarte atrăgătoare, o ştiu, şi ştiu ce vrei 
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de fapt să-mi faci, drăcuşorule". Aceste ocheade durau doar câteva secunde şi ea nu era deloc 
conştientă de înţelesul lor; totuşi ele aveau un efect puternic. Şi pentru că ea nu ştia că face asta, 
adesea pacienţii se simţeau tachinaţi de ea. 

Un tânăr bărbat, unul dintre numeroşii ei pacienţi, a devenit furios pe ea după un timp, dar 
nu a fost capabil să-şi verbalize-ze furia. Avusese o mamă căreia îi plăcea să-l tachineze şi era, prin 
urmare, destul de sensibil la tachinări. Reacţiona foarte uşor la asta. Când terapeuta îi arunca 
câte-o ocheadă în timpul conversaţiei, se simţea excitat şi se gândea în sinea lui că ea se simţea 
atrasă de el şi că-1 dorea în mod special. Apoi, în timpul unei alte părţi a şedinţei, ea avea să-i 
spună ceva care-i indica de fapt că nu e atrasă sexual de el. Pe măsură ce se scurgea terapia, el 
devenea din ce în ce mai tăcut, din ce în ce mai ursuz. 

— Păreţi supărat pe mine, a spus terapeuta într-o zi. 
El a rămas posac, tăcut, în scaunul din faţa sa. 
— Se pare că vă e greu să vă exprimaţi direct furia faţă de mine, a spus ea. 
El s-a uitat lung la ea, în tăcere. 
în cele din urmă, din instinct, terapeuta a recurs la ocheadă. I-a aruncat una, încercând să-l 

provoace să vorbească. A ţinut. 
— Când vă uitaţi aşa la mine, a zis, arătând acuzator cu degetul, ce înseamnă? 
— Ce credeţi că înseamnă? 
— Păi... pare ca... mie mi se pare ca o ocheadă sexuală. 
— Faceţi o proiecţie, a spus ea rapid. 
— M-am gândit că o să negaţi. De aceea n-am vrut să spun nimic. 
— Nu neg. Vă plac, dar nu sunt atrasă sexual de dumneavoastră. Cel puţin nu mă simţeam 

aşa în acel moment. 
— Lăsati-o baltă. 
— Sunteţi supărat pe mine. 
— Da. 
— Vreţi să vă exprimaţi supărarea? 
- Nu. 

Pacientul a petrecut restul şedinţei rămânând tăcut, uitându-sc în podea, simţindu-sc mai 
confuz cu privire la percepţiile sale decât înainte să fi venit la terapie.”[11] 

 

Un eveniment foarte important al decadei de față, a lunii decembrie, dar și al finalului de an 

2017, se referă la trecerea lui Marte pe zodia Scorpion, poziție care incită puterea, activitățile 

misterioase, ambiția de a transforma orice în avantaj propriu, transformarea spectaculoasă. În noaptea 

de 8 spre 9 decembrie, și Luna va intra pe zodia Fecioară, asta înseamnă ca schema de față, cea 

dominată de intrarea lui Marte pe zodia Scorpion, se ridică și o problemă de modificare privită ca o 

problemă de purificare. Schimbul acesta de la declarație la faptă, de la atitudine la analiză, se bazează 

mult pe observație foarte corectă. Și pentru că Luna se află în Fecioară, dar și pentru că Marte din 

Scorpion face tot timpul corelații cu experiențele anterioare, avem ocazia, începând cu 9 decembrie, 

să vedem care a fost latura psihică pe care am neglijat-o și care ne-a produs cele mai mari neplăceri. 

Acum vom considera că rezolvând această problemă rezolvăm de fapt multe dintre slăbiciunile 

personale și ne simplificăm viața, vom trăi mai ușor, mai puternic și mai eficient. În felul acesta, se 

depășește o limită a curajului, o limită a fermității și, a revoltei împotriva unui element slab deoarece 

nu ne vom mai preocupa să ascundem pentru că nu vrem să recunoaștem un defect personal, pentru 

că nu dorim să se vadă o slăbiciune personală. 

În felul acesta, trecerea lui Marte pe zodia Scorpion aduce o revoltă împotriva unei opinii care 

până acum a fost formulată haotic, prin beția cuvintelor, care a fost lipsită de un conținut necesar, 

care s-a impus prin atitudine nu prin esența. Poziția lui Marte pe Scorpion reduce, astfel, impulsurile 

antisociale, nevoia de a demonstra și de a impune echilibrul abuziv, cel care nu ține cont de elementele 

particulare ale fiecărei situații în parte, reduce abuzul care ar putea veni din aplicarea greșită a unui 

articol de lege, din înțelegerea deficitară a unei decizii. Coerența aceasta va fi de-a dreptul salvatoare 

și de efectele pozitive ale sale ne vom bucura cu toții chiar începând din seara zilei de 9 decembrie, 

când Luna se va afla într-o relație bună cu Jupiter de pe zodia Scorpion.  
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Claritatea lui Marte pe zodia Scorpion va fi analizată cu fiecare conjunctură la care va 

participa însă zona aceasta în care va activa pe 9 decembrie, tocmai pentru că beneficiază de o relație 

bună între Lună și Jupiter, subliniază necesitatea de a face dreptate prin recunoașterea unui adevăr. 

Dacă avem de-a face cu oameni sinceri atunci maniera de a recunoaște adevărul va simplifica 

lucrurile, adică ceea ce vom afla nu ne va șoca pentru că adevărul de acum are în trecut cozi ale altor 

adevăruri de care să se lege. Mediocrii, care a trăit prin fals și imitație, vor șoca acum prin ceea ce 

vor recunoaște. Lor li se adresează cu precădere opoziția Lunii cu Neptun care selectează din toată 

această ecuație uimirea, șocul, surprinderea totală, dar și respingerea, teama de adevăr, privite ca o 

consecință a informațiilor noi pe care le aflăm. 

În ecuația astrală aferente zilei de 9 decembrie lucrurile acestea vor fi clar separate în funcție 

de calitatea pe care am întâlnit-

o până acum. Ceea ce se 

adresează ambelor categorii, 

atât oamenilor profunzi cât și 

celor mediocri, este careul 

Lunii la Venus care ne 

vorbește despre nevoia de a 

activa într-o zonă nouă. De aici 

și senzația de neplăcere, poate 

chiar oboseală sau nedumerire. 

Deși cele trei elemente astrale 

(Luna, Venus și Neptun) fac 

parte acum dintr-o configurație 

numită careu în T pe semne 

mobile, deci, în mare, mesajele 

lor se încadrează într-o schemă 

compactă, latura aceasta a 

insatisfacției nu trebuie 

confundată cu neplăcerile pe 

care oamenii mediocri le obțin 

din ceea ce dezvăluie. 

Insatisfacția de acum 

reprezintă o grijă față de 

viitoarele metode pe care le 

vom folosi de acum încolo, iar 

consecințele unor adevăruri periculoase pe care suntem constrânși să le suportăm pe mai departe 

reprezintă o palmă a destinului, o răsplată rea, negativă, pe măsura atitudinilor pe care le-am avut față 

de cei din anturaj, cu precădere pe finalul lunii aprilie sau începutul lunii august. Așadar, nu este 

indicat să ne permitem asemenea confuzie pentru că asemănarea celor două elemente este doar de 

suprafață. În timp ce prima se adresează etapelor viitoare pe care le construim și la această problemă 

am putea găsi soluții foarte repede, din mers, în virtutea puterii de adaptare, deci se adresează 

viitorului pe care-l construim, cealaltă lucrează în zona îndurării, deci arată finalul unei etape pe care 

am construit-o așa rău. 

 
„Întregul vostru destin este înscris în viaţă pe care o duceţi astăzi, în direcţia pe care o daţi 

astăzi gândurilor şi sentimentelor voastre, în activităţile unde vă cheltuiţi astăzi energiile voastre. 
Ca urmare a faptului că sunteţi atenţi şi vigilenţi sau nu, vă curăţaţi terenul pentru viitor sau din 
contră, îl încărcaţi cu tot felul de lucruri inutile sau chiar nocive care împiedică buna voastră 
dezvoltare. 

 Acesta este sensul cuvintelor lui Iisus când spunea să nu ne gândim la ziua de mâine, pentru 
că dacă în fiecare zi vegheaţi că în comportamentul vostru totul să fie corespunzător, ziua de mâine 
va fi complet degajată şi veţi fi liberi să întreprindeţi tot ce doriţi, rămânând vigilenţi pentru a nu 
lăsa nimic să treneze. Numai astfel fiecare zi vă va găsi bine dispuşi, pregătiţi să respiraţi, să 
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studiaţi, să vă bucuraţi, să cântaţi şi toată viaţa va căpăta o culoare extraordinară de fericire şi de 
binecuvântare. Iată cum trebuie să înţelegem. Numai veghind cum să ne rezolvăm totul astăzi, vă 
gândiţi indirect la ziua de mâine. Nu vă gândiţi deci de loc la ziua de mâine, gândiţi la cea de astăzi. 

 Dacă totul este aranjat pentru astăzi, va fi şi pentru mâine, automat. şi cum totul este 
înscris, odată ce aţi trăit o zi splendidă, o zi de viaţă eternă, ea este înregistrată, ea nu moare, ea 
rămâne vie şi are misiunea să antreneze toate celelalte zile, să o urmeze pentru ca să-i semene. 
Încercaţi cel puţin să trăiţi bine o singură zi, pentru că ea le va influenţa pe celelalte; ea le va vorbi 
să le convingă să fie că ea, echilibrate, ordonate, armonioase. 

Cum încă n-aţi studiat aspectul magic al acestei probleme, vă spuneţi: "Ah, o zi, ce-ar putea 
face asta? Am trăit în dezordine, dar mâine va fi mai bine ". Da, va fi mai bine cu condiţia să faceţi 
imediat efortul de a restabili ordinea. Dacă nu, se va întâmpla că în anumite jocuri de la iarmaroc: 
cu o minge dărâmăm o cutie sau un popic care, în căderea sa, antrenează după sine o altă serie.” 
[9] 

 

Ultima zi a acestei decade aduce combinația între bine și rău la o intensitate foarte mare, dar 

din care transpare speranța într-o viață mai bună și avantajul pe care îl putem obține dacă suntem 

independenți și sincer. Sinceritatea zilei de 10 decembrie se bazează mult pe teama de minciună ori 

pe consecințele sale, după cum am văzut că se conturează acestea în mesajul zilei de 9 decembrie. 

Astfel, ne folosim de curentul general pentru a vedea cât de bine ne putem integra în societate, cât de 

curajoși putem fi, cât de fermă poate fi atitudinea care susține, nu cea care distruge. Relația minunată 

pe care Soarele reușește să o construiască acum, pe finalul primei decade a lunii decembrie, cu Axa 

Dragonului, prin care se mediază tendința Nodurilor cu Coada Dragonului, ne dă mari speranțe în 

deciziile de acum. Avem capacitatea să lansăm mesaje pozitive către comunitate, să arătăm celorlalți 

că erorile ce le sunt atribuite au fost, dacă acestea sunt constatate pe baza unei analize corecte, simple 

greșeli, nu deviații comportamentale. Împăcarea aceasta minunată cu trecutul scoate în evidență și 

teama de pedeapsă, așa cum o avem deja conturată în minte. De această dată însă avem planeta Marte 

pe zodia Scorpion și orice lucru rău se poate transforma miraculos în lucru bun. Desigur, se poate și 

invers, dar nu acum, când Soarele hrănește dorința și speranța, ceea ce înseamnă că acest mecanism, 

această teamă de pedeapsă are nevoie să fie raportată la o doza de agresivitate pe care comunitatea o 

arată individului. Lucrurile acum nu sunt rele prin ceea ce vine din exterior, ci devin foarte rele prin 

teama individului de a nu fi pedepsit după cum știe el că sunt pedepsiți oamenii. Grija aceasta de 

pedeapsă, teama aceasta că independența ar putea fi sancționată imediat este pusă, din punct de vedere 

astral, pe două careuri: Venus-Neptun, teamă de iubire, și Mercur-Chiron, teamă de adevăr. Dacă nu 

facem diferența între aceste două elemente și gândim că mai departe nu putem merge decât 

bucurându-ne, nu facem altceva decât să transformăm o impresie mult prea subiectivă într-un etalon 

de viață. Există pericolul ca în ultima zi a acestei decade, făcând trimitere la cele două tipuri de sinteză 

aferente finalului de Luna aprilie și, respectiv, începutului de luna august, să schimbăm un bine pe 

care am putea să îl construim din aproape în aproape într-un ghinion față de care vom avea atitudinea 

creatorului, a celui care știe cum să-l depășească dacă tot l-a creat. 

În mare parte, 10 decembrie este senină, frumoasă, dispusă să ne ofere primele frunze ale unor 

fericiri puternice, aproape imateriale, însă grija aceasta față de lucrurile pe care oricum nu le-am 

înțeles foarte bine se strecoară în procesul de selecție a ceea ce avem de făcut de acum încolo, devin 

repere pe care ni le stabilim încă de pe acum, pentru a evidenția o judecată lipsită de suport real. 

Teama de sancțiune reprezintă cea mai mare problemă a zilei de 10 decembrie și, în consecință, a 

întregii decade. Din nefericire, forța sa este mare tocmai pentru că există o predispoziție pentru a 

respecta libertatea individului. Dacă el vrea să fie, prin toată puterea sa, îngrijorat de ceea ce nu este 

real, i se permite lucrul acesta, adică sunt detensionate anumite zone sociale pentru a li se permite să 

activeze după bunul plac. Suntem avertizați însă, că niciodată combinația dintre libertate și lipsa 

judecății, a discernământului, nu a dus la rezultate bune. Relațiile pozitive nu vor merge mai departe 

în virtutea inerției, ele nu se vor clarifica dacă ne ascund de adevărul care cere exprimat și hrănit, 

chiar dacă teama care ne împinge să procedăm așa este bine argumentată. Curajul pe care trebuie să-

l dovedim acum nu are nevoie de explicații materiale, el nu vine din zona materială, ci din cea 

imaterială, iar scufundarea în adâncuri având la bază această frică, poate coroda chiar speranța că 

viața se poate modifica în bine. Rămân în continuare active impulsurile date de experiențele pe care 
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le-am acumulat pe finalul lunii aprilie și începutul lunii august, însă doar ca informare. Nu putem 

reproduce faptele pe care le-am săvârșit atunci, nu putem să cerem nici măcar recunoașterea brutală 

a meritelor pe baza acțiunilor de atunci, în cazul în care acestea sunt foarte bune. Soluțiile adoptate 

prin apelul la imaterial, ne ajută să ne consolidăm dorința de progres cu dorințele de progres ale 

celorlalți și, să ne desprindem de certitudinea umilințelor și avantajelor, după cum au fost ele definite. 

Metodele vechi trebuie să aibă acum doar rol informativ, nu educativ. 

 
„Acest elan care împinge pe bărbat şi pe femeie unul către celălalt, care poartă numele de 

iubire, nu poate să-şi găsească, cu adevărat, întreaga satisfacfie, în planul flzic. Nu corpul fizic are 
nevoie de iubire, ci inima, şi sufletul şi Spiritul. Dacă neoprim lacorpul fizic, nu putem resimt câteva 
senzatii, câteva emoţii agerabile, care se vor transforma, în curând, în gelozie, în înfruntare şi în 
ură. În iubire, ca şi în alte multe domenii, corpul nu trebuie să fie considerat decât ca un instrument, 
şi nu un scop. Toţi acei care nu fac eforturi să caute în afara corpului flzic, vor rămâne insatisfăcuţi 
şi, dacă sunt căsătoriţi, viaţa le va deveni un infem. În timp ce, aceia care au muncit, ca să facă din 
iubirea lor un schimb în planul sufletului şi al Spiritului, vor gusta, zilnic, o nouă fericire. Şi, chiar 
la bătrâneţe, ei nu vor inceta să se redescopere, să se bucure şi să se afle într-o stare mai bună. Căci 
nu Invelişul, recipientul, coipul, l-au iubit ei, ci conţinutul său, Principiul spiritual, ieşit din lzvorul 
unic şi inepuizabil.”[8] 

 

Prima decadă a lunii decembrie ne aduce, așadar, posibilitatea de a experimenta stări sufletești 

noi, de a vedea care sunt rezultatele imediate ale acestora, de a ne gândi și la alte posibilități de 

expresie, nu doar la cele care sunt deja definite. Reperele acestei decade fac trimitere la o viziune de 

ansamblu care în momentul acesta pare sa aibă și elemente noi. Cele mai multe dintre ele sunt vechi, 

adică nu s-au schimbat în ultimele luni, dar tocmai pentru că evoluția la nivel personal ne îndeamnă 

să vedem mai multe și la nivel social, ne lase impresia că intrăm în posesia unor informații noi. 

Acestea doar par noi, pentru că ele au fost de mult timp în zona aceea, însă doar acum le percepem. 

Așadar, și din acest punct de vedere, dar și din altele, ceea ce definește prima decadă a lunii decembrie 

reprezintă, practic, o lecție de evoluție, de cunoaștere, de transformare. Este posibil ca sintezele pe 

care trebuie să le abordăm în urma experiențelor acestei decade să fie foarte complexe și să necesite 

reveniri periodice la aceste idei sau la aceste concluzii. Nu este niciun pericol să facem lucrul acesta, 

însă nu trebuie să ne așteptăm ca evenimentele care vor veni, cel puțin cele programate până la finalul 

acestui an, să ne încurajeze în sensul acesta. Revenirile la ceea ce vom considera că nu am înțeles și 

aplicat perfect vor fi făcute acum prin voință proprie. 
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Decada a II-a  (11 – 20 decembrie 2017) 
Visare. Inteligenta practica are de suferit. Se stabilește o nouă 

regulă pentru conviețuire. Risc. Supunere condiționată. 
 

DECADA NR. 35  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   11 11-20 aprilie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 5 11-20 februarie 

 

Ușoară diminuare a puterii de influență. Avem nevoie de susținere socială. Se discută despre 

modestie. Lovituri sub centură. Fățărnicie. Încordare. Necazuri cauzate de neînțelegerea frumosului. 

Anticipație dureroasă. Complicații și pretenții fără rost. Binele este trasat în linii mari. O durere este 

scrisă cu litere de o șchioapă. Este nevoie de responsabilitate. Complicații materiale. Un adevăr este 

scos la lumină. Inventariere. Accesul la binele celuilalt se face cu dificultate. Fapte rele premeditate. 

Exces de energie. Câmpul se strânge în jurul celui care se implică. Depășirea unui impas. Refugiu. 

Energia negativă este transformată. Comunicare ușoară. Vorbe frumoase. Laude meritate. Mare 

putere de regenerare. Deschidere față de valorile celorlalți. Sublimare. Binele este abandonat. 

Greutățile financiare sunt exagerate. Cuvintele celorlalți alină. Natura interioară este elevată. Se 

merge ușor pe un traseu nou. Evoluție. Perturbațiile sunt oprite la o cotă minimă. Amenințările și 

primejdiile sunt complet uitate. Se dorește împărtășirea unui secret. Hotărâre. Se deschid noi căi. 

Împrejurările sociale sunt favorabile relansării. Depăși un obstacol. Riscul este bun. Este ascunsă o 

carență. Forțele contrare creează mari probleme. Ideile fixe sunt văzute ca dovezi de stabilitate. Se 

pune accentul pe vocație. Intuiție. Speranța într-o viață mai bună. Se depășește un moment critic. 

Fericirea este pe buzele tuturor. Avem nevoie de confirmare. Judecățile sunt folosite doar pentru a 

depăși un impas. Recunoaștere simplă. Se evită o prăbușire. Încrederea semenilor cu unii în alții 

este un element de respect. Apel la un statut mai vechi. Minciuna susține opiniile diversificate. Apel 

la curățenie. Comerțul confirmă valoare. Teama de boală. Vigilenți. Reformă. Satisfacția nu 

înseamnă totul. Independența este răstălmăcită. Recomandări rele. Nervozitatea este un factor de 

condiționare. Ușoară nerăbdare. Relațiile de prietenie trec prin criză. Ne îmbogățim patrimoniul cu 

informații noi. Participarea la un eveniment ciudat. Ne preocupa libertatea. Lipsa de condiționare 

este foarte interesantă și atractivă. Moștenire. Valorile personale pot fi înțelese altfel. Vitalitate. 

Diminuarea interesului pentru activități în grup. Apare o dificultate. Din nevăzut se ivește o 

problemă. Rezultate favorabile. Cunoștințele celorlalți sunt critice. Dezvoltare vizibilă. 

Nonconformism. Împlinire. Percepție exaltată. Prezența celorlalți este tonică. Invidie. Conflicte 

personale care nu ajung pe zona publică. Transformare puternică. Extremism. Pierderile sunt 

interesante. Subiectivitatea ne aduce mai aproape de experiențe complexe. Mintea este rătăcitoare. 

Se recomandă atenție la vorbele. Spirit întreprinzător. Ideile ne vorbesc prea mult despre libertate, 

dar nu ne permit să ajungem la ea. Pericol. Pofte ciudate. Contrast. Sancțiune. Experiențele 

acumulate se dovedesc utile. Mare energie. Inspirație. Sensibilitate. Fapte bune făcute față de cei 

aflați în suferință. Profunzime. Se face legătura cu mari evenimente sociale. Este nevoie de 

înțelepciune. Evitarea unor probleme prin adoptarea unui dialog frumos. Rafinament. Forța prin 

gesturi. Spirit practic. Reorganizare. Greșelile sunt inventariate altfel. Disimulare. Atenție pe detalii. 

Vocația este atractivă. 

 

Cea de a doua decadă a lunii decembrie aduce o revenire, doar din timpul de vedere practic, 

nu teoretic, la acțiunile care au făcut celebră cea de-a doua decadă a lunii aprilie, spre care ne-am 
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îndreptat atenția și pe finalul lunii noiembrie. Ideile pe care le-am avut pe finalul lunii noiembrie și 

care ar fi trebuit să se bazeze mult pe caracteristica practică vizibilă în mijlocul lunii mai, și din punct 

de vedere teoretic în mijlocul lunii aprilie, reintră în discuție și fac din nou un arc peste timp ca și 

cum visarea contează mai mult decât spiritul practic, ca și cum dorim în mod intenționat ca ideile de 

altădată, dacă nu vor fi acum transformate în rezultate concrete, să fie ignorate. O formă de răzbunare 

se întrezărește din aceasta atitudine, iar lucrul acesta ne pune la grea încercare pentru că această 

decadă este dominată de trei mari evenimente: sextilul lui Marte cu Lilith, intrarea lui Junon pe zodia 

Vărsător și trecerea lui Saturn pe Capricorn. În consecință, vom privi lucrurile acestea printr-un risc, 

ca și cum suntem obligați să stabilim noi reguli de conviețuire și din această cauză punem, la rândul 

nostru, condiții. 

Apoi, o altă componentă pe care ar trebui să luăm în considerare se referă la impactul pe care 

l-a avut de-a lungul anului zodia Săgetător. Mijlocul lunii februarie, spre care ne îndreaptă atenția 

sintezelor pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, a fost dominată de intrarea lui Lilith pe zodia 

Săgetător și de trigonul pe care Junon l-a împlinit cu Capul Dragonului și prin care a reușit să medieze 

tendința Nodurilor. Impulsul acela de a face o schimbare cu scopul de a modifica relații vechi, de a 

vindeca rănile trecutului, devine acum, când Junon părăsește zodia Capricorn, Saturn părăsește zodia 

Săgetător, iar Luna neagră, trecută deja pe zodia Capricorn, se află într-o relație bună cu Marte, va 

părea ca o retrogradare, ca o pedeapsă. Nu este o pedeapsă, ci, dimpotrivă, este un semn de maturitate. 

Nu ne întoarcem către acele episoade decât dacă suntem puternici și pentru că impulsul acesta vine 

dintr-un context astral obiectiv, ne îndreaptă atenția către episoade trecute pentru că de-a lungul 

acestui an am trecut prin ipostaze teribile și, se presupune, am atins maturitatea necesară în a le 

rezolva. 

 

În prima zi a acestei decade, Lună va face trecerea de la zodia Fecioară la zodia Balanță 

invocând motive de despărțire. Aparențele a ceea ce avem de îndeplinit acum sunt foarte credibile, 

foarte clar conturate însă doar în această zonă a dramei. Ideea de despărțire va avea pe 11 decembrie 

o notă complicată și argumentul practic va veni din cele două zone care sunt, de altfel, și motive de 

sinteză: mijlocul lunii aprilie și mijlocul lunii februarie. Ar trebui ca prin schema astrală aferentă zilei 

de 11 decembrie să înțelegem cât de periculoase sunt aparențele, cât de mult ar trebui să ne detașăm 

de lucrurile acestea periculoase, cât de interesantă este putere de influență atunci când ea este și 

constructivă. Ceea ce vine din zodia Săgetător are un rol absolut minunat. Se mediază tendința 

Nodurilor pe rând, întâi s-a 

întâmplat cu Mercur, apoi cu 

Soarele, și cât de curând se va 

întâmpla și cu Venus. Impactul 

acestor elemente individuale face 

trimitere la perioada în care Saturn 

a mediat tendința Nodurilor, când 

am acumulat suficient de multă 

experiență încât să nu fie utilă 

pentru tot restul zilelor. De aceea 

ni se va părea acum că pretențiile 

sau complicațiile sunt fără rost și 

că binele are, în linii mari, un 

traseu clar definit. Va fi, însă, 

nevoie de responsabilitate pentru 

că ultimul aspect pe care Luna îl 

împlinește înainte de a încheia tranzitul său prin zodia Fecioară este un careu cu Saturn, iar primul 

când se află pe zodia Balanță este un careu cu Luna neagră. Saturn și Luna neagră sunt în fereastra 

conjuncție, însă fiecare se află în altă zodie. De aici și presiunea teribilă pe care o simțim din partea 

unui factor exterior de a rezolva probleme care nu ne sunt specifice sau care nu au fost văzute 

niciodată împreună. Dacă facem trimitere la seriozitate, la modestie, dacă ne gândim că viitorul 
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trebuie să fie conturată prin educație, prin muncă și în aceste zone să găsim de fiecare dată dorința de 

a fi mai buni, de a fi performer, de a lucra și pentru binele personal, dar și pentru binele celorlalți, 

atunci schema aceasta care ne zăpăcește s-ar situa la cotele minime ale influenței sale. 

Un element absolut impresionant care se va consuma acum și care este desprins din ansamblul 

conjuncturilor astrale, nu doar dintr-un singur unghi, este acela care invocă nevoia de liniște. Adevărul 

momentului este scos la iveală, adică înțelegem ceva din trimiterile pe care le facem la cele două 

perioade aferente lunilor aprilie și februarie, dar pentru asta avem nevoie de liniște, avem nevoie să 

fim singuri cu propriile gânduri. Va fi destul de greu să răspundem acestei necesități pentru că Luna 

din Balanță crește mult în exterior o problemă personală, că nu degeaba trecerea pe acest semn se 

realizează între două careuri, adică două probleme de natură interioară. Astfel, este nevoie de puțină 

disciplină, de seriozitate, avem nevoie ca binele să fie definit, chiar dacă el este creionat în linii mari, 

chiar dacă face trimitere la realizări în linii mari. Numai în modul acesta putem vorbi despre 

responsabilizare ori despre valorificarea unei atitudini înțelepte. Deși lucrurile acestea nu înclină 

balanța către modestie, modestia va fi liantul între două elemente incompatibile, va aduce o ușoară 

diminuare a puterii de influență tocmai pentru a fi foarte bun în ceea ce facem și în a nu acorda 

importanță comportamentelor vulgare, oamenilor răi, ființelor exagerat de supuse, pentru a nu înlesni 

abuzuri și a nu încuraja comportamente deviante. Dacă ne abținem și dacă vom adopta o atitudine 

echidistanta, ne vom proteja de complicații fără rost și nici nu vom lansa pretenții față de viitorii 

colaboratori speriindu-i încă de pe acum. Dacă nu ținem cont de acest lucru atunci suntem avertizați 

că intrăm deja pe o linie moarta și cu Lună pe zodia Balanță nici nu ne vom da seama. Ni se va părea 

că în sfârșit ne ascultă cineva, tocmai pentru că nu primim nicio replică. În realitate, nu primim nicio 

replică pentru că toți fug. Cu toate că unii își vor da seama că îi alungă pe ceilalți, ar putea să nu le 

pese. Este rău să adopte o asemenea atitudine pentru că în felul acesta hrănesc minciuna și inventează 

o nouă problemă, aceea care ar trebui să se finalizeze cu ipostaza în care și ei trebuie să creadă 

minciunile pe care le spun. Având în vedere că această perioadă lucrează cu sinteze care fac trimitere 

către două decade unde problema minciunii a adus ca efecte diminuarea performanței și probleme la 

locul de muncă, ar trebui ca aceste persoane care nu răspundă îndemnului spre armonie să se aștepte 

la probleme care să vină în continuare din aceleași sectoare. 

 
„Cazurile cele mai grave de nevroză 
În ciuda absurdităţii şi inutilităţii acestor acte, persoanele cel mai afectate de nevroza 

obsesională sunt foarte dotate din punct de vedere intelectual şi aparţin de obicei mai curând 
sexului masculin decât celui feminin. De asemenea, înainte de a fi atins de boală, nevroticul era o 
persoană cu o mare voinţă, foarte dinamică, energică şi foarte inteligentă; astfel de calităţi sunt 
atacate fără milă de nevroză. 

De multe ori, cad pradă nevrozelor fiinţele dotate cu o mare sensibilitate, cum sunt pictorii, 
muzicienii, scriitorii şi toţi cei care depind în mod fundamental de latura lor emotivă. Cu toate 
acestea, apariţia nevrozei este posibilă încă de la vârsta de trei ani, din cauza greşelilor de educaţie 
sau a traumelor apărute brusc. 

Nevroticul are o idee extrem de bine formată despre morală; codul lui etic e cu atât mai rigid, 
cu cât sunt mai puternice pulsiunile obsesionale care îl împing să facă, să spună ori să gândească 
un lucru care contravine acestui cod. În general, cel atins de nevroză compulsivă nu-şi permite nici 
cea mai mică abatere de la morală 

Cu toate acestea, indiferent de cât de puternică ar fi nevroza, putem fi siguri că niciodată un 
nevrotic nu va acţiona ca un nebun sau ca un delincvent. În cazul în care compulsia ar reuşi să facă 
să dispară pulsiunea iniţială, nu ar fi vorba decât de o simplă defulare firească a spiritului. Dar 
asta nu se întâmplă niciodată. Compulsia sau constrângerea nu rezolvă cererile instinctului 
originar, ci se limitează (de exemplu) să repete anumite acte în mod obsesional, fără să calmeze 
însă agresivitatea. 

În general, bolnavul e cât se poate de conştient de boala sa, ceilalţi fiind cei care o 
subestimează, catalogând-o cu un termen căruia, pe nedrept, i se acordă o prea mică importanţă: 
depresie nervoasă. Nevroza obsesională-compulsivă e mult mai dureroasă; cei care suferă din 
cauza ei se află într-o situaţie asemănătoare cu cea a copiilor sau a oamenilor primitivi, adică sunt 
sfâşiaţi între iubire şi ură în orice act pe care îl întreprind, în tot ce gândesc. Orice intenţie a lor, 
orice gest pe care îl fac poartă încărcătura ostilităţii. Prinsă între două sentimente radical opuse, 
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persoana nevrotică nu mai e sigură nici de ceea ce-i place, nici de ceea ce detestă, sentimentele 
respective fi- indu-i amestecate, în ciuda faptului că se află în con-tradicţie. 

Mulţi dintre cei ce suferă de nevroză obsesiona-lă-compulsivă nu îndrăznesc să 
mărturisească nimănui chinurile prin care trec. Sunt singuri în faţa compulsiilor şi a absurdităţii 
lui „trebuie să" şi „nu trebuie să". Ei încearcă să se camufleze, să treacă neobservaţi, dar 
întotdeauna un ochi atent îi poate remarca. De multe ori ticurile sunt cele care îi trădează.”[1] 

 

Pe 12 decembrie Luna se află în a doua sa zi de tranzit prin zodia Balanță și suntem îndemnați 

să fim atenți la ceea ce spunem, la anturajul în care dorim să-l integrăm, la persoanele cu care ne 

întreținem pentru că, până la urmă, după cum am văzut că se conturează această decadă, totul se 

bazează pe mesaje, pe energii, pe calitate unui impuls. Luna se află acum într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, dar nu va putea media tendința Nodurilor. Asta înseamnă că faptele de acum nu sunt 

clare, nu ne ajută să privim în perspectivă. S-ar putea ca acest bine să fie de fapt ceea ce ne-am dorit 

de foarte mult timp și acum se împlinește. Relația bună a Lunii cu Axa Dragonului este susținută și 

de o relație bună a Lunii cu Soarele și cu Venus și cu Mercur, planete care se află acum în tranzit prin 

zodia Săgetător. Asta înseamnă că expresia personală, dorințele care vizează adjudecarea unei poziții 

în grupul de apartenență, obținerea unei forțe de conducere sau poate chiar recunoaștere din partea 

celorlalți, să fie de fapt ceea ce avem nevoie pentru a ne împlini o așteptare a destinului.  

Există o ambiție teribilă pe care un individ ar putea să o lase liberă cu scopul de a-și îndeplini 

o dorință prin intermediul celorlalți. Este posibil ca o persoană învârstă, care de-a lungul vieții nu a 

reușit să-și primească nimic, să profite de momentul acesta și să-și împlinească dorințele aprige, foarte 

complexe sau periculoase, prin intermediul altora. Având în vedere că ultimul aspect al zilei este dat 

de sextilul Lunii cu Mercur, se poate vorbi și despre o realizare în adevăratul sens al cuvântului, 

despre o performanță, despre un câștig vizibil. Se întâmplă lucrul acesta pentru că relația aceasta 

minunată a Lunii cu Mercur se află în faza ascendentă a conjuncției Soarelui cu Mercur retrograd. Nu 

se știe dacă până la urmă nu vom fi dezamăgiți de binele pe care-l vom face, dacă acesta este orientat 

către o persoană cu poziție socială mult mai buna, cu o experiență de viață mult mai valoroasă. 

Oricum ar fi, mesajul sintetic al zilei de 12 decembrie se referă la faptul că anturajul consumă 

din bunurile individului, orice mesaj care vine din afară, din exterior, din partea unor persoane 

poziționate pe o treaptă înaltă societății sau care sunt mai învârstă, ne promit de fapt că depășim un 

impas, dar, în realitate, ne consumă foarte multe din realizările personale. 12 decembrie devine, astfel, 

o zi în care ne consumă din rezervele, care ne vampirizează, și care poate foarte ușor să lase în urmă 

grija că niciodată nu vom reuși să fim foarte buni ori să colaborăm cu persoane care au mai trecut 

prin perioade de succes pentru a ne dovedi eficiența și priceperea. De fapt, ceea ce se întâmpla pe 12 

decembrie nu are nicio legătură cu eșecul personal, ci are legătură cu eșecul celor în vârstă. Aceste 

persoane vor privi momentul acesta ca pe un refugiu, iar ceea ce ar putea să le vină de la persoanele 

mai tinere nu reprezintă decât un noroc al destinului, o șansa teribilă de a reedita trecutul, de a se 

ridica din nou, pentru o scurtă perioadă de timp la nivelul performanțelor pe care le-au avut cândva. 

Desigur, nu se întâmplă lucrul acesta gratuit. Există un consum suplimentar de energie, există o 

presiune teribila care vine de pe zona socială și care îi impune acestui element tânăr, naiv, începător, 

să se adapteze schemelor mai vechi. Dacă schemele acestea sunt mai vechi de mijlocul lunii aprilie 

sau mijlocul lunii februarie, atunci nu se depășește un impas, ci se reinventează unul, adică oamenii 

se vor implica în activități lipsite de sens, de reușită, de beneficiu, ori de satisfacție, dar vor avea clar 

impresia că toate acestea fac parte din acel demers important care le reeditează un succes mai vechi. 

12 decembrie nu ne ajută să fim mai buni, ci ne ajută să vedem cât de profitori pot fi oamenii în 

momentul în care, văzându-se tineri și conștientizând că nu au resursele necesare la dispoziție, cred 

că pot profita de cei în vârstă, iar, de partea cealaltă a baricadei găsim persoanele în vârstă, cele care 

cred că pot să-și reediteze momente speciale din tinerețe cu ajutorul celor tineri de acum. Este clar că 

rezultatul nu va mulțumi pe nimeni. Va fi însă un moment în care fiecare va învăța că nu este frumos 

și nici util să se folosească de celălalt. 

 
„O terapeuta destul de tânără a avut marele noroc să fie recomandată unei vedete de 

televiziune, care i-a devenit pacientă. S-a simţit atât de onorată să o primească pe această 
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pacientă, încât s-a comportat cu ea într-un mod diferit faţă de restul pacienţilor. A încercat din 
răsputeri să-i facă pe plac, foarte rar o punea să-şi înfrunte problemele, era foarte flexibilă în a 
modifica programarea şedinţelor, stătea până târziu la cabinet pentru a o primi şi ştia cum să i se 
bage pe sub piele. Adesea îi făcea complimente cu privire la un rol recent, purtându-se mai mult ca 
un fan decât ca un terapeut. 

Ca urmare a acestui comportament al terapeutei, pacienta a creat o înţelegere tacită cu ea; 
terapeuta îi spunea pacientei ce vedetă nemaipomenită era şi vedeta îi spunea terapeutei ce 
terapeuta grozavă era şi niciuna din ele n-avea să menţioneze vreodată sentimentele negative pe 
care le-ar fi putut avea una faţă de cealaltă. Astfel, transferul şi rezistenţa vedetei n-au fost 
niciodată analizate (din cauza contrarezistenţei terapeutei de a face acelaşi lucru). 

Terapeuta era un exemplu bun de persoană care se autode- preciază, ca apărare împotriva 
vanităţii. Îi era greu să accepte complimente sau să vorbească pozitiv despre ea însăşi, din cauza 
stimei de sine scăzute, cronicizată şi avându-şi originea în relaţia infantilă cu mama sa, în care s-
a simţit dezaprobată. Avea nevoie să rămână ataşată de această vedetă, pentru a-şi îmbunătăţi 
stima de sine prin intermediul unei extensii narcisice. Vedeta o reprezenta pe mama sa — mama 
omniscientă, încântătoare, din frageda ei copilărie — şi, în loc să fie idealizată de pacientă, o 
idealiza ea. Făcând acest lucru, alimenta nevoia narcisică a vedetei de a fi idealizată şi de a i se 
acorda atenţie. 

Şi au continuat aşa luni de zile, cu acelaşi ritual. 
— Aţi fost cea mai bună din film, îi spunea terapeuta. V-aţi exprimat foarte bine sentimentele. 
— Sunt aşa de norocoasă să vă am ca terapeuta, spunea vedeta. 
— Oh, nu ştiu ce să zic. Oricine ar putea lucra cu dumneavoastră. 

Lucrând permanent pentru a-şi rezolva contrarezistenţa, atât în propria ei terapie, cât şi 
în supervizare, terapeuta a putut în cele din urmă să-şi rezolve erorile terapeutice.”[11] 

 

Pe 13 decembrie Soarele și Mercur se vor afla într-o conjuncție interesantă. Luna va fi acum 

pe final de tranzit prin zodia Balanță și schema aceasta care se adresează anturajului, comunicărilor, 

schimbului de experiență sau ceea ce ni se pare interesant la celălalt, va trece prin mai multe 

transformări. Asta însemnă că momentul acesta le vorbește oamenilor despre multe obstacole, despre 

ceea ce ar trebui să soluționeze doar cu mintea, ori să oprească folosindu-se de o forță ideii, a gândirii, 

a credinței. Soarele pe zodia Săgetător împlinește acum mari așteptări pentru că reușește să medieze 

tendința Nodurilor și prin această performanță va putea să consolideze un suflet aflat într-un moment 

dificil al vieții ori să aducă o soluție interesantă care, de fapt, vine dintr-un alt sector, spre exemplu 

dintr-o zonă relațională, cea care transforma o criză de identitate într-o problemă de cuplu, adică vine 

din opoziția Lună-Uranus. Nesiguranța de acum poate fi soluționată prin atenție, prin coerciție, prin 

ușurința cu care oamenii reușesc să obțină satisfacție din orice. Desigur, pentru că în dimineața acestei 

zile Luna va trebui să treacă prin opoziția cu Uranus, greutățile momentului vor fi apăsătoare, vor 

semăna cu greutățile pe care le-am parcurs pe mijlocul lunii aprilie sau la începutul lunii august, dar 

care, până la urmă, nu sunt altceva decât simple impulsuri care doar vor semăna cu ceea ce s-a 

consumat în perioadele indicate. Asta înseamnă că momentul acesta de conjuncție între Soare și 

Mercur ne atrage atenția asupra a ceea ce am putea schimba ca opinie, prin inteligență, prin cunoaștere 

sau prin convingere. 

Mai există o componentă pe care o vom explora pe 13 decembrie și care va fi legată de ceea 

ce înțelegem prin pasiune. Imediat ce Luna va intra pe zodia Scorpion ea va trebui să treacă prin 

conjuncția cu Marte și prin sextilul cu Lilith, cea care se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn. 

Această problemă de pasiune va fi impusă comunității ca fiind o problemă personală și comunitatea 

trebuie să răspundă. 

Problema zilei de 13 decembrie va fi strâns legată de ceea ce reprezintă în momentul acesta 

diversitate. În momentul acesta diversitatea poate să susțină elemente minore, poate să aducă 

convingeri foarte puternice pe motiv că lumea se schimbă și individului, pentru a supraviețui acestui 

moment de transformare, are nevoie de dreptate, are nevoie să i se confirme puterea și forța printr-o 

situație excepțională, nu printr-o situație banală. Astfel, prin conjuncția cu Marte, Luna nu reușește 

decât să lucreze asupra unei cote minime, să aducă perturbațiile în această zonă și, dacă lucrurile nu 

sunt orientate așa cum dorim, pentru că există o presiune socială ori pentru că noi nu suntem în stare, 

va trebui să ne așteptăm la întâlnirea cu mari primește. Aceste primejdii sunt legate de apă, de înălțimi 
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foarte mari, de riscurile, pe care ni le-am asumat altădată și acum nu mai recunoaștem, de grija că 

ziua de mâine nu ne poate oferi decât o mare problemă, cea legată de sărăcie ori de singurătate. 

În consecință, schema astrala zilei de 13 decembrie face trimitere la ceea ce nu am reușit să 

înțelegem de-a lungul acestui an, poate chiar de-a lungul perioadei în care se încadrează acest an. 

Asta înseamnă că momentul de față, prin concentrarea forței mentale pe zodia Săgetător, cu toate că 

deține un Mercur retrograd, adică aduce probleme de comunicare și înțelegere, încearcă să ne 

avertizeze asupra unor elemente de comportament, cele care nu au fost niciodată atractive, dar care 

trebuie depășite. În consecință, momentul de 13 decembrie devine greu prin rememorarea unor 

probleme financiare, ori prin reinventarea unor probleme de conduită. Nu trebuie să pierdem din 

vedere că schema aceasta face trimitere la o nevoie de dreptate pe care am invocat-o și altădată, care 

a mai fost discutată și pe alte conjuncturi, dar și soluționată, însă nu ne-am mulțumit. În consecință, 

insatisfacția zilei de 13 decembrie ne îndeamnă să ridicăm o perdea și să ne izolăm. 

 
„Aşa-numitele scrisori din casetă au jucat un rol foarte important în controversa privind 

existenţa unei legături între Maria, regina Scoţiei, şi contele Bothwell, înainte de moartea lui 
Darnley — şi implicarea reginei în moartea soţului ei: a fost ea complice sau victima inocentă a 
unor zvonuri mincinoase? Dovada o constituie cele opt scrisori şi douăsprezece sonete scrise, se 
pare, între ianuarie şi aprilie 1567 — o lună înainte şi două după asasinarea regelui. Documentele 
au fost găsite într-o cutie sau o casetă de argint, pe care un servitor al lui Bothwell o ducea de la 
Edinburgh stăpânului său aflat la castelul Dunbar. Au fost folosite nu numai pentru a o discredita 
pe Maria în ochii supuşilor săi scoţieni ci şi pentru a trezi bănuielile reginei Elisabeta I a Angliei. 

Caseta de argint nu conţinea decât copii făcute de altcineva; documentele originale nu s-au 
găsit niciodată. Ca atare, singura cale de stabilire a autenticităţii lor — compararea scrisului — 
este imposibilă. Mai mult, conţinutul şi stilul scrisorilor sunt departe de a atesta că autoarea lor a 
fost Maria. Nici o scrisoare nu este datată sau semnată, nu are un început logic sau o concluzie 
semnificativă. Si se ştie că regina era foarte grijulie în privinţa corespondenţei sale, încheind mereu 
cu semnătura binecunoscută, „Marie“. Sonetele nu seamănă cu poemele care s-au păstrat scrise de 
Maria. Verdictul istoriei: scrisorile din casetă sunt falsuri, însă identitatea falsificatorului rămâne 
un mister.”[14] 

 

Multe lucruri absurde vor rămâne în urma zilei de 14 decembrie pentru că acum se împlinesc 

două unghiuri interesante, unul pozitiv și altul neutru, un trigon Luna-Neptun și o conjuncție Lună-

Jupiter. Prin schema aceasta se dorește intervenția asupra unui factor de decizie. Pentru că Luna se 

află acum pe zodia Scorpion, semn pe care a intrat încă din după-amiaza zilei anterioare, motivele pe 

care le folosim acum pentru a adjudeca o poziție importantă, pentru a fi puternici ori pentru a fi 

remarcați, este unul care ne amintește, atât de puterea pe care o putem exercita acum, cât și de puterea 

care s-a consumat pe sine pentru a ajunge aici.  

Astfel, elementele de forță ale zilei de 14 decembrie ne vorbesc despre principiul degenerării. 

Avem puterea acum să lăsăm în urmă o durere personală, un refuz, poate chiar o mustrare de 

conștiință referitoare la anumite lucruri care nu au mers corect, care nu au fost așa cum ne-am așteptat, 

ci care au ajuns foarte ușor către suferința. În consecință, momentul zilei de 14 decembrie se referă 

la un risc, cel care trebuie în mod obligatoriu să ascundă lipsuri, neputința unui om care a ajuns într-

un moment critic al vieții sale și care nu poate trece dincolo de un obstacol. Pentru că a ajuns în 

punctul acesta și pentru că momentul de față ne vorbește despre două unghiuri interesante, prima 

reacție va fi aceea de a face apel la ceea ce știe și poate să facă mai bine. Va vedea că lucrul acestea 

nu-l ajută, că, de fapt, ceea ce știe și poate să facă mai bine nu reprezintă un element care să rezolve 

o problemă curentă, ci doar o problemă de orgoliu. Gândurile acestea, care sunt motivate de nevoi 

personale, ar trebui, dacă se pune problema unei reușite imediate, să facă trimitere la o vocație, cea 

care a fost probată până acum. Pentru că lucrul acesta, în 14 decembrie, nu există, schema de acum 

face trimitere la un risc major pe care nu-l vom putea gestiona corect pentru că se apropie periculos 

de mult de un obstacol. În consecință, va fi nevoie de atenție suplimentară, de judecată suplimentară, 

de mai puțină agresivitate, de mai puțin venin pentru ca inspirația aceasta să poată vorbi în mod 

obiectiv și despre problemele personale, adică ale celui care vrea să producă o modificare în grupul 
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de apartenență, dar și despre greșelile grupului, cel care nu acceptă expresia personală a unui individ 

sau un talent venit din această zonă individuală. 

În consecință, schemele individuale asupra cărora vom lucra pe 14 decembrie au o agendă 

ascunsă, se referă la lucruri care nu au fost clarificate până acum și care ar putea să iasă din această 

zonă individuală prin creativitate. Aici intervine rolul minunat al conjuncției Lunii cu Jupiter. Prin 

această reprezentare astrală avem capacitatea acum să invocăm episoadele anterioare, momentele în 

care am fost foarte eficienți prin ceea ce am spus și prin ceea ce am făcut, să invocăm ipostazele în 

care am dat dovadă de o judecată teribilă și, prin ceea ce spunem acum sau prin ceea ce facem, să 

reușim să producem o mare schimbare în grupul de apartenență, să oferim comunității un exemplu 

personal care ar putea să modifice opiniile personale ale membrilor și să-i transforme în adevărate 

forțe. 

Pentru că, am indicat la începutul observațiilor aferente zilei de 14 decembrie, că unghiurile 

acestea două sunt mult mai agresive și mult mai impulsive decât au dovedit până acum, individul care 

va pune accentul pe vocație va primi răspuns negativ din partea comunității, nu pentru că în momentul 

acesta comunitatea nu ar aprecia ceea ce individul are de oferit, ci pentru că există o motivație subtilă 

pentru care acest talent nu trebuie să meargă mai departe. Ceea ce este oprit acum reprezintă de fapt 

stagnarea unei evoluții colective care ar fi fost, pe o altă ipostază, un semn de evoluție colectivă, nu 

de stagnare a acesteia. 

În consecință, schema zilei de 14 decembrie face trimitere la ceea ce am invocat până acum 

ca fiind un element de progres, de consolidare a intelectului, de anulare a divergentelor de opinie, de 

exprimare a celor mai bune intenții fără a provoca nervii, oboseală sau repulsie. Bucuriile de-acum 

sunt perene, ele fac trimitere la vocație, la inteligență, pentru că reușesc să se ridice din împrejurări 

sociale foarte interesante. Prin ceea ce se consumă pe 14 decembrie ne dăm seama că binele nu poate 

fi cumpărat, ci se ridică prin lucrarea sa, prin puterea sa cosmica. 

 
„STÂLPII CERULUI 
Cerul se sprijinele pe pământ pe patru stâlpi, care nu sunt altceva decât tot stele, foarte 

luminoase, pentru că sunt tăiate din pietre preţioase şi de aceea lumina lor face ape luminoase ca 
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diamantele. Ele se văd la marginea cerului şi niciodată nu se văd toate o dată. Tot aşa, mai sunt 7 
stele care nu stau locului, mutându-se tot spre răsărit. Ele au lumina colorată diferit: una e roşie, 
alta galbenă, alta albăstrie, alta vineţie, alta portocalie. În culorile curcubeului. A[ce]ste(a) 
hotărăsc cum va fi diurnul omului prin viaţă, după cum va fi crugul stelei în care s-a născut omul. 
Când va fi şi va fi aceste stele să se găsească toate aşezate una după alta, într-o linie ca mărgelele, 
atunci va fi sfârşitul pământului. 

Dumnezeu, în bunătatea lui, s-a gândit să-i ajute pe oamenii pe care i-a prins noaptea 
călătorind pe drumuri grele şi necunoscute, punând pe cer anumite stele, care să le arate încotro 
să apuce. Aşa e Calea Laptelui sau a robilor, pe care Dumnezeu a aşezat-o sus pe cer ca să ştie 
românii pe unde să apuce, când se întorceau din robia tătărască. 

Celelalte stele, care nu sunt candelele sufletelor omeneşti, sunt pase de Dumnezeu sus pe cer 
ca să le vadă oamenii în fiecare noapte, ca să-şi aducă aminte de bunătatea Iui. când l-a ajutat pe 
om intr-o anumită împrejurare, când s-a luptat cu Dracul şi l-a învins. „[6] 

 

Schema astrală a zilei de 15 decembrie ridică o problemă de opinie, așa cum nu am mai 

cunoscut până acum de-a lungul acestui an. Venus și Mercur retrograd se află acum într-o conjuncție 

pe zodia Săgetător, dar nu orice fel de conjuncție, ci cea care mediază tendința Nodurilor prin Coada 

Dragonului. Asta înseamnă că în momentul acesta, prin anumite impulsuri pe care le primim din 

subconștient, prin anumite rememorări care se produc fără a le declanșa prin voință proprie, reușim 

să invocăm soluțiile cele mai bune pentru problemele curente. Gândurile de acum sunt rafinate, 

elegante, așezate într-o ordine frumoasă, sunt soluții miraculoase care nu pot fi oprite, nici de bucuriile 

superficiale, dar nici de încântarea de moment, nici de durere, dar nici de deziluzie. Oricât de bine ar 

fi, schema aceasta nu vine dintr-o dorință de a demonstra și nici din dorința de a ne izola de ceilalți, 

la fel cum ne vine din impulsul de a susține grupul ori de a impune acestuia un anumit etalon. Ceea 

ce se întâmplă acum prin medierea tendinței Nodurilor pe baza acestei conjuncții Venus-Mercur 

retrograd, ar putea să facă referire, deopotrivă, la curățenie și la minciuna, la comerțul ilegal și la 

ajutorul pe care îl putem oferi celorlalți pentru a se vindeca sau pentru a ieși din sărăcie. 

Dar schema acestei zile nu se referă doar la complicitatea unor impulsuri personale care, 

găsind o conjunctură socială ce nu le opune rezistență, să devină etaloane sociale, ci se referă și la un 

unghi foarte interesant, sextilul Marte-Luna neagră, cel care aduce ideea de putere într-un punct foarte 

interesant. Ideea de curățenie se poate transforma acum în motivație pentru a lăsa de izbeliște o relație 

pe care am iubit-o până acum, pe care am respectat-o și despre care am spus că reprezintă elementul 

definitoriu al statutului pe care-l avem. Situația aceasta seamănă cumva cu ipostaza ipotetică în care 

un bărbat familist renunță complet la tot ceea ce înseamnă armonia de familie pentru o femeie de 

moravuri ușoare. Relația aceasta interesantă între Marte și Luna neagră arată că, de fapt, impulsurile 

acestea vulgare au existat dintotdeauna în mintea celui care le arată acum și numai prin aceste 

impulsuri trebuie analizată persoana respectivă, numai așa trebuie încadrată și judecata. 

În realitate, ceea ce se consumă pe 15 decembrie face trimitere la o calitate absolut minunată 

pe care individul o are și pe care o poate folosi acum la o intensitate foarte mare, obținând rezultate 

foarte bune într-o direcție, dar și rezultate foarte proaste în altă direcție. Pe de o parte i se poate 

recunoaște acestui individ puterea și rafinamentul, iar de partea cealaltă i se poate imputa conflicte 

care nu sunt ale lui. Astfel, minciuna devine, în chip miraculos, opinie diversificată și nimic nu o 

poate soluționa. Este adevărat că forțele acestea anarhice care intervin în ecuația astrală a zilei de 15 

decembrie și care sunt folosite pentru acum promite un element foarte bun, corect, eficient, nu vor 

avea o soartă prea bună. Mercur retrograd niciodată nu oferă oamenilor o soartă ușoară, iar atunci 

când Marte se află într-o relație strânsă cu Luna neagră, nu poate fi vorba de noroc, ci despre un 

compromis în formă continuată. Dacă ne referim la mediul afacerilor atunci paguba este deja 

programată, dacă ne referim la activitățile care nu au legătură cu valorile materiale, insatisfacția, și 

ea, este deja programată. Astfel, relația aceasta proastă pe care Luna o are de împlinit cu Axa 

Dragonului și care este, într-o anumită privință, mediată de conjuncția Venus-Mercur, nu poate fi 

soluționată de artificii verbale, de avantaje de moment, de strălucirea unor fraze bine construite atât 

timp cât nu există în spatele lor o cultură profundă care să permită reeditarea lor și pe viitor. Se 

impune, pe această conjunctură, apelul la anumite episoade mai vechi, dar dacă și acolo găsim 

obiceiuri mincinoase, dacă și acolo găsim spirit critic sau isterie, atunci nu poate fi vorba despre o 
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rezolvare a unor probleme de destin, ci despre o rezolvare a unor probleme de orgoliu. Numai 

individul în cauză poate știi adevărul perfect. Numai această persoană care se trezește dintr-o dată 

într-o conjunctură absolut ciudată, poate știi dacă vocea comunității o păcălește sau nu. 

 
“ZÂNELE BUNE 
Zânele sunt nişte fecioare faimoase şi bune, care vin în ajutorul oamenilor. Nu se ştie câte 

sunt, dar se crede că e o zână a florilor, o zână a pădurilor, una a poienilor, alta a pâraielor, alta 
a păsărilor; o zână a lacurilor şi că au toate o Zână a Zânelor, care de inimoasa ce e la Soare te 
poți uita, dar la dânsa ba. Ele locuiesc în palate de cleştar. În parcuri ca rupte din rai şi nu au 
duşmani mai mari ca zmeii. În unele părţi e obiceiul ca miercurea seara şi joi dimineaţa din 
săptămâna Patimilor, să se facă focuri prin curţi cu lemne de jugastren și alun. Lângă foc se pun: 
un ciob cu tămâine, un pahar cu apă, trei azime de pâine şi 3 scaune. Focurile nu le pot face decât 
copiii până la 15 ani, pentru că sunt curaţi. Zânele vin să se spele, să mănânce şi să se încălzească 
la foc. Unde vin, acolo aduc noroc. 

In basmele noastre, ele ajută pe toţi cei ce luptă pentru dreptate, pentru frumos sau pentru 
dragoste. Câteodată se-ndrăgostesc de câte vreun Făt-Frumos şi, căsătorindu-se cu el, devin ca şi 
femeile muritoare.”[6] 

 

16 decembrie aduce trecerea lunii pe zodia Săgetător și, spre finalul său, intrarea lui Junon pe 

zodia Vărsător. Gândurile oamenilor sunt acum coordonate după impulsuri mai vechi, cele care și-au 

făcut simțită prezența pentru prima dată în mijlocul lunii aprilie sau în mijlocul lunii februarie. Ceea 

ce devine invizibil în momentul acesta poate fi conturată în jurul ideii de boală, răsplată necuvenită 

sau pedeapsă. Luna din zodia Săgetător nu are această calitate, nu vine cu această formă de pedeapsă, 

însă anunță de la un nivel foarte înalt, ca aceste elemente sunt predispuse ca un mod de curățare a 

sufletului, de purificarea destinului. Se poate constata acum ușoară o nervozitate pe motiv că individul 

care se prezintă în forma aceasta nu mai are răbdare cu ceilalți pentru că se vede pe sine foarte sus, 

se vede performant, crede că poate să facă mai multe lucruri decât a dovedit până acum, își 

supraevaluează capacitățile. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Soarele se află într-o relație negativă 

cu Chiron, dar într-una pozitivă cu Uranus. Elementele acestea care sunt coordonate de Soare se 

transpun în viața privată prin nevoia de a valorifica relații vechi pe ultima sută de metri, dar sub o 

aparență impecabilă. 

Junon pe zodia Vărsător are o ambivalență care îi va speria pe oameni. Pe de o parte, relațiile 

de prietenie, așa cum a fost constituite ele până acum, ni se vor părea interesante, iar de partea cealaltă, 

înțelegem că ele nu pot fi duse mai departe în forma aceasta. Dacă nu ar exista impulsul către 

transformare, nevoia de a face mai mult, de a trece pe nivelul următor, dacă nu ar exista impulsul 

acesta către libertate, lucrurile acestea vechi pe care le-am acumulat de-a lungul acestui an și pe care 

le conștientizăm în momentul de față, ar fi mai mult decât suficiente. De aici și marea contradicție a 

momentului de față, de aici și criza în relații care nu este provocată de disensiuni și care apare în 

momentul în care vrem să ieșim dintr-o regulă, vrem să nu mai aplicăm, dorim să ajungem la 

destinație pe un alt traseu. 

Schimbările acestea pot fi pentru unii oameni extrem de obositoare pentru că îi sperie cu 

prăbușirea socială, cu periclitarea norocului firav pe care și l-au păstrat cu mare efort până momentul 

acesta sau aducătoare de nefericire, gelozie și ghinioane. Cert este că trecerea lui Junon pe zodia 

Vărsător ne îndeamnă să gustăm din solitudine, să vedem cum este să ne preocupăm mai mult de 

relația cu sine, de ceea ce ar trebui să facem de unii singuri, de ceea ce descoperim, creștem și 

explorăm în singurătatea gândurilor. 

Cu alte cuvinte, trecerea asteroidului Junon pe zodia Vărsător prefigurează ceea ce se va 

întâmpla în ultima zi a acestei decade, când Saturn va părăsi zodia Săgetător și va intra pe Capricorn. 

Până atunci însă vom mai avea de parcurs câteva aspecte, inclusiv faza de Lună nouă pe Săgetător, 

care prelungește cumva mesajul planetei Saturn pe acest semn ducând până în luna ianuarie a anului 

următor. Junon pe Vărsător ne mai lansează un mesaj, tocmai pentru că la un moment dat, în acest 

tranzit, se va întâlni cu Coada Dragonului. Acest mesaj se referă la faptul că nimeni nu se poate 

ascunde de biciul destinului, nimeni nu poate spune că și-a recompensat greșelile trecutului. Mai nou, 

există o modă în mediile ezoterice prin care se încearcă răscumpărarea unor greșeli trecute. Există o 
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regulă foarte clară pentru care aceste greșeli sunt lipsite de sens pentru că ele nu afectează armonia 

universului. Singurul motiv, cel mai viabil și folositor, este acela de a cunoaște. Dacă nu am învăța 

din propriile greșeli atunci cum am învăța? Memorarea nu  înseamnă învățare. Cei care însă fug de 

această presiune de a recunoaște propriile greșeli pentru a nu le mai repeta, nu din teama unei pedepse, 

ci din înțelegere, din cunoaștere, a inventat mai nou acest curent al eliberării de probleme, care se 

bazează, în realitate, pe teama de pedeapsa. Acceptarea suferinței pe cale evoluției spirituale este 

prima și cea mai importantă condiție în această fază de început prin care spunem universului că 

suntem pregătiți să înțelegem, să devenim mai puternici, mai buni, să gustăm din cunoaștere. 

 
„Odată sculaţi, trebuie să vă faceţi toaleta. Înainte să vă rugaţi, înainte să faceţi orice altceva, 

trebuie să spălaţi mâinile şi faţa, şi mai ales să nu vă atingeţi ochii înainte de a vă spăla pe mâini. 
Este spus în Kabbala că de îndată ce omul adoarme, un spirit impur se ataşează de corpul său fizic 
şi la trezire acest spirit rămâne încă agăţat mâinilor sale şi feţei sale. Deci, în momentul când ne 
trezim, mâinile şi faţa noastră sunt încă sub dominaţia acestui spirit impur şi de aceea nu trebuie 
să facem nimic până când nu înlăturăm acest strat fluidic de impurităţi care ne-a impregnat. 

 Trebuie să ne spălăm conştient şi cu atenţie că este la fel de important  a ne spăla ca şi a ne 
hrăni . Nu faceţi gesturi rigide sau dezordonate spălându-vă fata, fiindcă în domeniul eteric există 
o ordine foarte subtilă a particulelor şi gesturile bruşte deranjează această ordine. Observaţi-vă şi 
veţi vedea că spălându-vă în viteză vă demagnetizaţi. 

 Când vă spălaţi, concentraţi-vă asupra senzaţiei de prospeţime pe care apa o produce 
asupra pielii voastre. Această senzaţie vă va limpezi gândurile. Simţiţi că îndepliniţi un act sacru 
şi spuneţi: 

 1."Fie că Iubirea Divină să-mi lumineze faţa" . 
 2. "Aşa cum îmi spăl chipul meu fizic, aşa să se spele şi chipul meu spiritual ". 
 3. "În numele Iubirii nemuritoare şi eterne, în numele Înţelepciunii nemuritoare şi eterne în 

care noi trăim şi existăm, fie ca această apă să mă elibereze de toate impurităţile" 
Şi vă rugaţi câteva minute.”[9] 
 

Problemele acestea impuse de trecerea lui Junon pe zodia Vărsător care se referă la 

recunoașterea greșelilor proprii și anularea cauzei care a produs greșeala, ca singură modalitate de 

compensare, de eliberare de păcat, se răsfrânge și asupra ecuații astrale aferente zilei de 17 decembrie. 

În plus, față de ceea ce ne vine din ziua 

de 16 decembrie, acum se înfiripă ideea 

de moștenire. Luna se află într-o relație 

proastă cu Neptun, dar bună cu Axa 

Dragonului în așa fel încât să se poate 

media tendința Nodurilor și să apară o 

soluționare tocmai pe această idee a 

relației cu trecutul, cu propriile greșeli, 

cu propriile lecții. Deși schema aceasta 

a zilei de 17 decembrie nu are aceeași 

greutate pe care ar fi avut-o dacă acum 

s-ar fi produs trecerea lui Junon pe zodia 

Vărsător, lecția aceasta a moștenirii nu 

poate fi ignorată. Ne gândim acum la 

ceea ce putem să facem mai bine, mai 

rapid sau mai eficient, la ceea ce credem 

că merităm, la ceea ce ne ridică deasupra 

condiției sau la ceea ce se transformă în 

informație publică și pornește din zona 

individuală. În felul acesta, apare clar 

conturată ideea de dezvoltare personală, 

dar numai în raport cu ceea ce observăm ca fiind în neregulă la noi înșine și vrem să schimbăm. 
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Schimbarea aceasta tăcută, în solitudine, dar susținută de libertatea totală a dorințelor și acțiunilor, 

reprezintă, de fapt, ceea ce în concepția ezoterică este denumit ca "desțelenirea câmpului conștiinței". 

Momentul acesta în care Luna se află într-o relație proastă cu Neptun, adică în momentul 

acesta de început al conștientizării propriului trecut care trebuie rezolvat, apare prima problemă: cea 

dată de gradul de satisfacție. Ni se va părea că nemulțumirea de acum este un indicator foarte clar, 

adică numai de ea trebuie să ținem cont referitor la ceea ce ar trebui sa alegem ori să nu alegem. 

Conflictele personale devin astfel expresii ale unei cunoașteri publice pe care, în general, le atribuiam 

altor domenii, altor zone, iar acum le localizăm într-un sector nonconformist, forțând o rezonanță care 

în mod normal nu există. Astfel, vom vedea că putem discuta cu oameni cu care nu avem nimic în 

comun, pe care-i desconsiderăm sau de la care nu putem obține nimic. Schimbăm traseul deși acesta 

este ocolitor. Ne revendicăm un drept deși nu avem ce să facem cu el. 

În acest impuls care ne duce dincolo de graniță, doar pentru că ținem cont de libertate sau 

suntem curioși cum ar fi să acționăm pe baza acesteia, apare ideea de moștenire conturată într-un 

cadru mai larg. Abia prin această viziune de ansamblu, care prin careul Lunii cu Neptun este 

dureroasă, observăm că dificultățile sunt de fapt altfel conturate, ele trebuie altfel povestite și înțelese. 

Doar în modul acesta apare cunoașterea acum și numai pe acest traseu reușim să obținem, fără 

complicații sociale ori fără să ne îmbolnăvim atingând excesele, un moment de cunoaștere absolut 

minunat. Zona publică în ecuația aceasta pare să fie în avantajul subiectului pentru că se transformă 

într-o masă amorfă pe care o putem transforma, modela după cum este interesul sau după cum este 

conturată această lecție de viață. Din această cauză, mulți au impresia că, de fapt, puterile personale 

nici nu ajung pe zona publică, ci cineva de pe zona publică, o persană capabilă să citească mesajele 

individuale, obține această informație studiind comportamentul nonverbal. Mersul, gesturile, expresia 

facială, anumite preferințe pe care le avem pe 17 decembrie transmit acestor persoane aflate pe un 

nivel superior, care au o mare capacitate de observare și de înțelegere, informații despre viața intimă. 

Zona publică nu este capabilă acum să contureze clar o problemă individuală. În consecință, individul 

ar trebui să se preocupe mai mult de rezultatele pe care urmărește să le obțină, decât să fie îngrijorat 

de criticile celorlalți, pe ideea că acestea ar reprezenta de fapt dovezi ale faptului că în această 

călătorie a gândirii, cunoașterii, nu se ține cont de ceea ce trebuie. 

Dacă într-o zonă individuală procesul acesta de evoluție pare să aibă un înțeles sau dacă nu 

are înțeles atunci el va rămâne în zona intimă și nu va afecta imaginea socială, schema socială care 

se constrânge din suma acestor individualități, subliniază că evoluția de grup este o problemă foarte 

complexă. Acum se va vorbi, din acest punct de vedere, doar despre țintele unde ar trebui să ajungem, 

ținte financiare, economice, geografice, culturale, dar nu vorbește nimeni despre pericolele pe care le 

presupune această transformare colectivă. 

 
„ Câţi nu sunt aceia care simt că nu sunt pe drumul cel bun: sufletul lor, conştiinţa lor se 

revoltă şi se hotărăsc să-şi schimbe modul de a trăi. Ei reuşesc câte puţin, dar apoi se rătăcesc din 
nou. Atunci regretă, se roaga, iau din nou decizii, dar nici de data aceasta nu durează. Bineînţeles 
că este deja un pas în a recunoaşte că nu eşti pe drumul cel bun, dar nu este suficient, trebuie să 
ajungi să perseverezi în deciziile bune. De aceea, o colectivitate spirituală, o Fraternitate spirituală 
este atât de necesară, indispensabilă, pentru binele nostru, ea creează condiţiile optime pentru a 
ne menţine pe drumul cel bun. Astfel, când se întâmplă să ne simţim obosiţi şi avem chef să lăsăm 
totul baltă, văzându-i pe ceilalţi cum perseverează suntem încurajaţi şi antrenaţi.  

Cu excepţia unor foarte rare situaţii, oamenii au în general nevoie să fie sustinuţi, stimulaţi, 
căci apare, întotdeauna, un moment în care elanul lor spiritual slăbeşte. Veţi replica, poate, că nu 
doriţi să fiţi influentaţi în nici un fel, că vreţi să fiţi liberi să faceţi ceea ce vă place şi, de aceea, nu 
doriţi să intraţi într-o colectivitate în care v-aţi simţi limitaţi. Ei bine, în acest caz nu sunteţi 
inteligenţi. Cine dă dovadă de inteligenţă înţelege că are nevoie de protecţie şi se va pune în situaţia 
în care va fi împiedicat de a face nebunii, ba, din contră, unde va fi liber de a se lansa în acţiuni 
benefice, luminoase.”[10] 

 

În mijlocul zilei de 18 decembrie Luna își va încheia tranzitul său prin zodia Săgetător și va 

intra pe Capricorn ceea ce va aduce un mesaj în plus pentru ceea ce se va întâmpla pe 20 decembrie, 

în ultima zi a acestei decade, cu intrarea lui Saturn pe zodia Capricorn. Acum ne gândim la lucruri 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  639  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

care au fost importante în ultima perioadă, vrem să obținem beneficii majore cu eforturi minime, vrem 

să vindem ceea ce credem că este cel mai valoros pe motiv că dacă nu valorificăm acum lucrurile 

acestea mai târziu ele se vor devalorizat, nu vor mai fi atractive și din obiecte foarte importante se 

vor transforma în gunoi. Luna nouă de pe Săgetător ne vorbește despre acest comerț brutal ca și cum 

acesta s-a transformat peste noapte într-un factor de evoluție. În realitate, se activează laturi extremiste 

ale acestei zodii și prin trigonul pe care Luna îl împlinește cu Uranus ne reamintim de scheme dure, 

de evenimente de tristă amintire care sunt localizate în doua repere importante ale anului 2017 pentru 

această decadă: mijlocul lunii aprilie și mijlocul lunii februarie. În consecință, momentul acesta se 

evidențiază prin subiectivitate, prin interesul pe care-l acordăm contrariilor sau extremelor 

periculoase, prin riscurile care ar trebui să ne vorbească despre cât de frumos și de intens poate fi 

trăit, cât de valoroase sunt ideile creatoare atunci când ele sunt promovate în condiții dificile, poate 

chiar în condiții în care acestea nu s-au exprimat niciodată. 

Este de la sine înțeles că momentul de față anulează, într-o oarecare măsură, ideea de 

siguranță, deși ea există printre gândurile celor care se aproprie de extremă pentru că ceea ce se 

întâmplă acum nu ne face să ne pierdem complet mințile. Conjuncția Lunii cu Soarele se face foarte 

aproape de Saturn, în situația în care Saturn se află deja pe ultimul grad al zodiei Săgetător. Luna 

nouă nu se împlinește pe acest grad periculos al zodiei Săgetător, din această cauză se poate vorbi 

acum nu despre un pericol real, ci despre unul provocat, ca și cum ne-am căutat-o cu lumânarea. 

În realitate, magia zilei de 18 decembrie ne atrage atenția asupra puterilor pe care am putea să 

le folosim pentru creștere și dezvoltare personală ori pentru a anula conflicte penibile care apar în 

mod firesc și sunt inerente în situațiile în care valorile se amestecă. Luna nouă de acum ne îndeamnă 

să construim prin voință proprie momente de maximă generozitate, de căldură sufletească, de bunătate 

sau de atenție care să transforme un adversar într-un prieten, un dușman într-un colaborator de durată. 

Cei care au mai trecut prin situații de genul acesta și care au avut reacții de generozitate în fața invidiei 

și lăcomiei celorlalți, care au avut suficient de multă maturitate încât să dăruiască cu bunătate din 

puținul pe care-l au celor care sunt lacomi și cărora le prisosește totul, înțeleg că schema zilei de 18 

decembrie este de fapt un prilej de a transforma un obstacol al destinului într-un factor de evoluție. 

Apoi, trecerea Lunii pe zodia Capricorn va însemna lansarea unui mesaj interesant care 

urmărește reechilibrarea planului sentimental și punerea în practică a unor cunoștințe dobândite în 

prima parte a anului. De altfel, pentru că toată această decadă reprezintă un capitol important al 

educației personale, al șlefuirii caracterului personal, îndemnul acesta va părea ca fiind o atracție către 

normalitate, ca și cum omul trebuie să se tempereze, să se așeze la casa lui, să se adune de pe drumuri 

și să-și vadă de lucruri foarte serioase. Asta arată că există un fond bun, nu că momentul acesta trebuie 

privit ca o contracție ori ca rezultatul unor frustrări care au scăpat deja de sub control. Vom vedea că 

această componentă se va menține și pe 19 decembrie, dar atunci instrumentele de lucru vor fi 

orientate către o altă zonă. Cert este că ne va veni ușor să renunțăm la rutină pentru că lucrurile acestea 

serioase spre care ne întoarcem ni se vor părea dintr-odată chiar foarte bune. 

 
„Şapte ani fusese în terapie un pacient, acum în vârstă de treizeci şi ceva de ani, la un terapeut 

care se îndrepta acum spre cincizeci de ani. Şi în toţi aceşti ani, foarte puţine lucruri se 
schimbasesră în viaţa pacientului; el încă se plângea de aceleaşi lucruri. Era autor de reclame, cu 
un succes mediocru, care se plângea de faptul că trebuia să fie un geniu creator, care să scrie 
„marele roman american". Era căsătorit cu o soţie afectuoasă, care-1 susţinea, dar se plângea că 
merita o femeie mai atrăgătoare şi mai atentă. Nici n-a început vreodată în cei şapte ani de terapie 
să scrie la roman, nici nu a avut vreo aventură cu o altă femeie în cei cincisprezece ani de căsătorie. 

Cu destulă reţinere, terapeutul a recunoscut că pacientul nu tăcea progrese. A fost nevoit să 
recunoască asta faţă de sine însuşi, pentru că a început să se simtă din ce în ce mai iritat înainte, 
în timpul şi după şedinţele cu pacientul. Care era problema? în discuţiile sale cu supervizorul, îşi 
conştientizase şi acceptase propria vanitate, precum şi pe cea a pacientului său. 

In toţi aceşti ani, terapeutul nu sublimase vanitatea evidentă a pacientului, pentru că era 
orbit de propria sa vanitate. În realitate, acest pacient se temea să se aventureze în scrisul creativ 
sau în iubirea creativă, pentru că acestea i-ar fi putut afecta aura de vanitate; ar fi riscat să 
descopere că nu era cine pretindea că e. Şi era de nesuferit atât pentru soţia sa. cât şi pentru colegii 
săi. din cauza acestei probleme caracterologice evidente. Terapeutul avea probleme similare 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  640  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

privind încrederea în sine; avusese o pregătire muzicală remarcabilă şi simţise întotdeauna că ar 
fi putut deveni un mare pianist dacă ar fi vrut asta. dar se hotărâse în schimb să-şi investească 
talentul în slujba ajutorării semenilor. Şi ca terapeut, trăia multe iluzii cu privire la propria sa 
persoană. Vorbea frecvent în fata unei audiente mari la seminarii si avea o părere foarte bună 
despre el însuşi. Cu toate acestea, colegii nu-i împărtăşeau această părere şi nu era prea agreat. 
Prin urmare, nu atinsese statutul la care se aşteptase, fapt pus pe seama ghinionului. 

Din cauza vanităţii sale, îi era greu să ceară ajutor şi să-l asculte pe supervizor. A făcut 
acest lucru doar din cauza irascibilităţii sale cu privire la acest pacient şi nu numai. Cu ajutorul 
supervizorului, treptat a devenit conştient de contrarezistenţă şi a putut începe să se mişte într-o 
direcţie bună în terapia cu pacientul”[11] 

 

Elementul dificil al zilei de 19 decembrie se va contura chiar din noaptea dintre 18 spre 19 

decembrie, când Luna se va afla în conjuncție cu Lilith și mintea va fi rătăcitoare, adică acele structuri 

ale ființei care activează în perioada de odihnă sunt atrase către zone întunecate. Apoi, ceea ce se va 

întâmpla aproape de răsăritul Soarelui sau în a doua parte a zilei ține cumva de ceea ce reparăm din 

mers, de un dialog interior care ne ajută să fim echilibrați și puternice, de un impuls către a demonstra 

că libertatea este bun. Până atunci însă alegem prost, ne lăsăm atrași de energii intense, ne lăsăm 

coborâți în zonele întunecate care nu sunt ale propriei persoane, ci sunt situate pe zonele de 

interferență între structurile individuale. Asta înseamnă că, având aceeași notă individuală, problema 

ni se va părea ca fiind a noastră, ca fiind un element care ne aparține și de care ar trebui să ținem cont 

tocmai pentru că ne este permis acum să fim liberi, să lucrăm cu ceea ce ne înnobilează și care este 

situat dincolo de o barieră. 

Multe din elementele specifice zilei de 19 decembrie au o durabilitate mare în timp, se 

adresează unui spirit întreprinzător și fac trimitere la ceea ce poate fi denumit generic prin maturitate 

de viață. Lucrurile încep să se degajeze puțin din zodia Săgetător și să se accentueze, să devină grave 

și puternice prin energiile zodiei Capricorn, ceea ce va crea un contrast teribil între modul cum am 

învățat să ne comportăm și cum ne vom comporta, între calitatea informațiilor care au venit spre noi 

și calitatea experiențelor pe care le vom oferi comunității. Discrepanța aceasta se accentuează pe 19 

decembrie pentru că acestea sunt ultimele minute pe care Saturn le parcurge pe zodia Săgetător și 

apar pofte ciudate, curiozități neobișnuite, apar impulsuri care sunt de fapt expresii ale acestei zone 

de graniță. Cu toate acestea, Saturn nu este încă pe zodia Capricorn, deci aceste impulsuri care sunt 

legate de stabilitate, duritate sau seriozitate nu vin din partea acestei planete, ci din partea celor trei 

elemente care se află acum pe Capricorn: Lilith, Luna și Pluton. Dacă în privința Lunii lucrul acestea 

sunt subțiri, firave și se volatilizează foarte ușor, nu același lucru se poate spune despre Pluton. 

Contradicția abia în zona aceasta devine mult mai vizibilă. Luna de pe Capricorn va striga tare, va 

avea entuziasmul celui care se întâlnește pentru prima dată cu această problemă de seriozitate, dar 

face lucrul acesta pentru că există un mesaj clar conturat venite din zodia Capricorn încă din anul 

2008, de când Pluton trece pe acest semn. Din această observație se înțelege că mesajul de acum, din 

ecuația astrală a zilei de 19 decembrie, poartă ca amprentă principală vibrațiile venite din semnul 

Capricorn. Apoi, Saturn se află pe ultimul grad al zodiei Săgetător și primește susținerea a trei planete 

individuale: Mercur, cel care se află și în mers retrograd, Venus și Soarele. Pentru că în zona aceasta 

de careu în care activam, nu doar prin ceea ce se întâmplă acum, ci și prin ceea ce am explorat de la 

începutul acestei luni, momentul acesta se referă la transformare, la atingerea unor vârfuri, a unor 

ținte care nu au mai fost atinse până acum, stabilirea unor obiective foarte îndrăznețe, elemente care 

sunt definitorii și pe specificul zodiei Săgetător, vom avea impresia că și mesajul acesta este 

reprezentativ pentru ecuația astrală zilei de 19 decembrie. 

Marea problema va fi dată de calitatea energiei pe care o folosim în acțiunile cotidiene. 

Impulsul nu se va susține de la sine, ci va fi bazat pe calitatea educației acumulată în cele două repere 

importante pentru această decadă: mijlocul lunii aprilie pentru sintezele pentru acțiune și mijlocul 

lunii februarie pentru sintezele aferente înțelegerii, emoției și cunoașterii. Unora le va veni ușor să se 

întoarcă spre aceste două repere pentru a stabili ce este reprezentativ pentru sine, ce lucrează în 

contrast, ce este în afara sancțiunii, prin experiențele personale, în afara autodistrugerii, și ce este de 

viitor. Ideea în sine de viitor va speria puțin pe 19 decembrie pentru că nu are un contur care să ne 
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ajute să înțelegem, ci ar trebui să mai facem un efort să selectăm. Va trebui să facem lucrul acesta pe 

baza intuiției, pe baza unor rezonanțe subtile, profunde, dar nu pe cele care vin din partea întunecată 

a zonelor de interferență. De aceea conjuncția a Lunii cu Luna neagră de pe zodia Capricorn ne 

păcălește că această încrâncenare a momentului ar putea fi elementul dominant, valoros de-acum, 

singurul care ne poate duce spre progres. Apoi, pentru că dilema aceasta nu este deloc simplă, cine 

va avea capacitatea de selecție, cine va putea să vadă calitățile și defectele așezate clar înaintea sa, va 

putea înțelege că mesajului Pluton din această ecuație se adresează marilor conflicte existențiale ale 

centrelor de putere, se adresează ciclul războiului, crizelor patrimoniale ale grupului și în care 

individualitatea care suntem s-a integrat. Pentru că lucrul acesta durează cel puțin din 2008 încoace, 

există și un istoric personal în această zonă conflictuală. De aici și marea confuzie a individului care 

crede că este parte a problemelor sociale și numai prin impulsul de acum le poate rezolva. Ar trebui 

să ne îndreptăm atenția acum într-un mod foarte serios și sever către a nu anula experiența de până 

acum, mesajul secret al lui Saturn din Săgetător de pe ultimul grad al acestei zodii, ci de a accepta că 

experiența complexă implică și bucurie și tristețe, și realizare și suferință. În felul acesta ne pregătim 

pentru marele pas, cel dat de trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn care se va consuma în dimineața 

zilei de 20 decembrie. 

 
„Evoluţia este Legea vieţii, căci Inteligenţa cosmică nu doreşte să eternizeze formele în planul 

fizic. Formele sunt, deja, etemizate, în înalt, în Lumea Arhetipurilor, căci toate formele sunt eteme, 
pentru a servi proiectelor Inteligenţei cosmice. Dar, dacă omul doreşte să etemizeze formule pe 
Pământ, adică să refuze evoluţia în manifestările sale, atunci el provoacă Lumea invizibilă care 
vine cu ciocanele şi sparge vechile forme. Omul este uimit de această cruzime. Şi, totuşi, cum se 
poate elibera, pentru a evolua, dacă va păstra, mereu aceleaşi forme? Ce se întâmplă cu oamenii, 
de la o încamare la alta? Cel mai des, îşi schimbă sexul. Să presupunem că într-o incamare 
anterioară, aţi fost femeie: şi aceasta, pentru a putea Invăţa să vă manifestati calităţile 
Principiului feminin. Acum, sunteţi bărbati, pentru a invăţa să exersaţi alte calităţi.”[8] 

 

20 decembrie este una dintre cele mai importante zile ale anului 2017 pentru că ne aduce 

trecerea planetei Saturn pe zodia Capricorn. Atunci când vorbim despre planetele colective, cărora le 

putem surprinde atât componenta individuală, prin raportarea la o schemă personală, dar și 

componenta socială prin raportarea la marile perioade ale grupului sau omenirii în ansamblu, trebuie 

să luăm drept reper intrarea acestei planete în domiciliu. Practic, trecerea lui Saturn pe zodia 

Capricorn arată începutul unui ciclu saturnian care nu este construit din relația acestei planete cu alte 

elemente astrale, ci se referă doar la mesajul intrinsec, la componenta specifică a acestei planete legată 

de maturitate, gândire, seriozitate și respect, fără a exista nuanțări date de combinația a două sau mai 

multe particularități, așa cum știm că se întâmplă în general în cazul ciclurilor planetare. Saturn intră 

acum pe domiciliu și avem ocazia să devenim profunzi într-un mod cum nu am mai fost de câteva 

decenii, într-o manieră atât de adâncă și de severă încât să avem impresia că ne-am schimbat. Dacă 

ar fi să căutăm în jurul nostru exemple le-am găsi, dacă ele se referă la dimensiuni socială, în relațiile 

celorlalte cicluri planetare, dacă țin de viața individuală, de experiențele pe care le-am parcurs din 

2008 încoace de când Pluton trece prin acest semn. Momentul de față are însă o variabilă de care ar 

trebui să ținem cont. Luna neagră se află deja de la începutul lunii noiembrie pe acest semn, adică a 

parcurs suficient de mult din acest sector încât să zdruncine ideea de rafinament, reorganizare, 

seriozitate sau gândire. Ni se va părea, tocmai pentru că această energie a gândirii și a disciplinei este 

suplimentată de trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn, că lucrurile care se referă la aceste direcții 

sunt mai ușor de îndeplinit, mai ușor de obținut și nu mai trebuie să muncim atât de mult. Acesta este 

momentul în care ne-am putea întoarce la evenimente mai vechi, cele care s-au consumat pe mijlocul 

lunii aprilie sau pe mijlocul lunii februarie, după cum lucrează acum sintezele specifice acestei 

decade. Cert este că valorile acestea severe care au nevoie de o bază solidă, de un sistem filozofic 

foarte clar, de reguli de conviețuire clare de la care să nu se abată nimeni, se întâlnesc cu prima eroare. 

Cine cedează acum și consideră că poate lucra la acest capitol, poate depune mai puțin efort și să nu 

piardă nimic, își pregătește un debut eronat al acestui astru pe zodia Capricorn. 
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Astfel, trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn se referă la ceva care trebuie concentrat, trecut 

prin momente de criză, cu scopul de a se cristaliza și ceea ce rămâne să devină un element care nu va 

putea fi modelat după aceea niciodată. Ceea ce vom câștiga în următorii aproximativ doi ani și 

jumătate ne va ajuta să construim lucruri care vor fi atât de solide ca idee, ca noțiune sau ca elemente 

de comportament încât să asigure o bază solidă pentru societatea viitorului. Nu trebui să uităm că ne 

aflăm acum în perioada de graniță între ceea ce a fost o societate veche, bazată pe prejudecăți, 

agresivitate sau energii rele, pe o 

societate a viitorului care poate exista 

doar dacă se îndeplinește condiția care 

debutează cu intrarea lui Saturn pe 

Capricorn: cristalizarea elementelor 

bune. Am putea vedea impulsuri de 

autonomie atât de puternice, atracția 

către structuri abstracte, despre care știm 

că nu sunt domenii ale lui Saturn, atât de 

vizibile, am putea constata că se 

accentuează latura fanatică sau chiar 

religioasă deși nimic din ceea ce s-a 

văzut până acum nu ar duce în direcția 

aceasta. Acestea sunt practic elementele 

pe care va fi așezat fierul înroșit al gândului pentru a fi modelat. Fără această bază fără aceste elemente 

care se cristalizează acum nu ne putem desfășura în conformitate cu misiunea pe care o avem. Se 

poate invoca acum și această notă a misiunii personale pentru că o bună perioadă de timp Saturn de 

pe Săgetător a mediat tendința Nodurilor prin Coada Dragonului și, cumva, s-a pregătit pentru 

momentul acesta în care să își înceapă misiunea socială. Această misiune socială cere reorganizare, 

dar nu prin disimulare așa cum constatăm în momentul acesta, ci prin cristalizare, prin lovirea fierului 

cald la vedere, cu putere, cu pricepere, cu iscusință având la bază inteligența omului care știe deja 

cum arată piesa pe care o modelează. 

Limitându-ne strict la conjunctura astrală a zilei de 20 decembrie, se ridică din interacțiunile 

acesteia și o nouă problemă, cea a vocației. Venus se află în continuare în zodia Săgetător și va exista 

o curiozitate față de elementele foarte frumos conturate, atractive strălucitoare și unii, mai superficiali 

din fire, vor crede că deja s-a produs transformarea. Nu, prin Saturn transformarea se produce lent 

pentru că rezultatul este foarte stabil, trainic, peren. Gândul acesta care ne îndeamnă să credem că nu 

este permis acum să sărim etape doar pentru a ne împlini un confort superficial, este anarhic și el se 

bazează pe o nesiguranța, că nu degeaba se bine știi acum careul Lunii cu Uranus, și ar putea deveni, 

în această zăpăceală a minții, un veritabil motiv la care apelăm pentru a evita rezolvarea problemelor 

urgente. Vrem ca totul să fie atractiv, dar tocmai pentru că sperăm ca această atractivitate să se 

oprească prin depășirea unor etape demonstrăm că trăim un moment de mare frustrare. Acest moment 

de frustrare, pentru că se așază la începutul unui traseu foarte serios, ne avertizează că dacă este 

menținut poate să aducă la lumină probleme și mai mari, că nu degeaba în această zi se împlinește și 

careul lui Venus cu Chiron. Consecințele reale ale acestor greșeli sunt legate și de afectarea stării de 

sănătate, dar și de afectarea relațiilor sănătoase. Cu cât ținem mai mult să trăim în strălucire, opulență, 

bucurii superficiale sau în acea stare de confort, cu atât mai mult ne vom consuma din rezervele cărora 

le era destinat să fie folosite pentru altceva. 

 
„Zodiile sunt nişte stele, care întruchipează nişte fiinţe cu înfăţişarea numelui ce-l poartă. Ele 

ţin în mâinile lor soarta oamenilor. Fiecare om îşi are o soartă după zodia în care s-a născut, iar 
cei care se pricep la vrăji, pot ghici soarta şi deci după zodia în care s-a născut. Ele sunt în număr 
de douăsprezece., după câte luni sunt într-un an şi se numesc: Peştii, Berbecul Taurul. Gemenii, 
Racul. Calul, Fecioara, Balanţa. Scorpia, Arcaşul, Ţapul şi Vărsătorul. 

Peştii sau Crapii sunt cei doi peşti cu care a nutrit Hnstos cei cinci mii de oameni. Berbecul, 
din care nu se văd decât coarnele a fost dus de către om în călătoria lui la Dumnezeu şi a rămas 
acolo de când cu lupta lui cu Diavolul. Tăunii sau Goni au rămas tot de atunci. Gemenii sau Fraţii 
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nu sunt alţii decât strămoşii noştri. Racul a fost pus acolo în amintirea faptei bune care a făcut-o 
racul, furând pironul cel mare pe când îl răstigneau pe Iisus Hristos. Calul e tovarăşul omului 
pornit să ceară indurarea lui Dumnezeu. Fecioara reprezintă pe Fecioara Mana, pe care 
Dumnezeu a înălţat-o la cer şi a pus-o între stele ca o regină a cerului, ca să se adeverească vorbele 
sfinte: „precum în cer aşa şi pre pământ“. Steaua Spicul prin albeaţa lucirii ei, arată inima curată 
a Fecioarei, Balanţa sau Cântarul reprezintă faptele oamenilor. Scorpia, cu ochiul ei de sânge şi cu 
ghearele întinse, a rămas aşa cum a aruncat-o Diavolul ca să înspăimânte pe om. În lupta lor de 
pe câmpiile cerului, Arcaşul e un luptător roman şi unu zic că ar li chiar Traian, care stă acolo de 
pază soartei poporului romanesc. Ţapul sau Cornul Caprei e tipul omului ce s-a luptat cu Diavolul. 
Vărsătorul e ciobanul gospodarului, care vroind să se lupte cu nagodiile Diavolului şi-a vărsat 
vedrele cu lapte, când a aruncat cu cobiliţa în balaur. Rar sunt acei care le pot cunoaşte pe toate, 
dar aceia ştiu multe şi cele viitoare nu le sunt ascunse.”[6] 

 

Așadar, cea de a doua decadă a lunii decembrie aduce schimbările pe care le-am așteptat tot 

anul și nu au venit. Pentru că vin acum nu înseamnă că putem recupera ceea ce nu a fost corect de-a 

lungul acestui an sau ceea ce nu am făcut din voință proprie corect. Situația aceasta ar putea acum să 

fi explicată prin noțiuni care au fost utilizate altădată la alte categorii, spre exemplu la visare sau la 

idealizarea. Prin ceea ce se consuma acum în această decadă se face trimitere la două repere 

importante ale anului 2017, mijlocul lunii aprilie și mijlocul lunii februarie ceea ce presupune un risc 

sau întâlnirea cu o formă de condiționare care, dacă nu este înțeleasă corect, instigă la revoltă. Este 

clar că momentul acesta ne vorbește despre un risc însă dacă nu uităm că pentru episodul acesta ne-

am pregătit tot anul vom reuși să ne mobilizăm, să dovedim inteligență practică, să nu dramatizăm 

dacă anumite situații se inflamează, să nu amplificăm o problemă transferând-o într-o zonă 

nespecifică. Avem puterea acum să cercetăm și, prin studiu, să devenim puternici, buni, adevărate 

baze pentru structurile viitoare ale societății, nu exponenți de care să se folosească anumiți factori 

anarhice de fiecare dată când au nevoie de o revoltă. 

 

Decada a III-a  (21 – 30 decembrie 2017) 
Invazie. Resturile sunt oarbe. Rezistența scade. Duritate. 

Apropierea este compromisă. Speranța într-o viață mai bună. 
 

DECADA NR. 36  

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DECADA NR. PERIOADA 

Sinteze pentru acțiune   33 21-30 noiembrie 

Sinteze pentru înțelegere, emoție, cunoaștere 18 21-30 iunie 

 

Nevoie de independență. Căutăm resursele acolo unde nu le vom găsi niciodată. Încredere 

în sine. Rupturi în relații. Mare posibilitate de transformare. Dezinteres față de viitor. Trăim 

prezentul. Se pierde la capitolul atenție. Caracterul mediocru este ignorat. Denigrare. Se cere un 

efort. Este nevoie de un progres. Se face un contract. Ne propunem idealuri prea îndrăznețe. 

Biruință. Se cercetează în zone întunecate. Curaj. Impertinența este transformat în curiozitate. Viața 

particulară este interesantă pentru comunitate. Colaborări interesante. Evoluție prin depășirea unor 

obstacole. Conflict ciudat. Totul este perfect. Biruință. Se declanșează un eveniment ciudat. 

Împrejurări neobișnuite. Valori stranii. Viziune de ansamblu obositoare. Cercetări stranii. 

Rezolvarea blocajelor într-un timp scurt. Autocontrol. Îndepărtarea unor lucruri rele. Reușită 

tardivă. Revenirea la o formă ciudată. Aroganță. Rușine față de imoralitate. Sfaturi proaste. Binele 

are nevoie de timp pentru a se reface. Achiziție de lucruri lipsite de valoare. Durere. Ceea ce este 

limpede ne ajută să trecem peste un obstacol. Este inițiat un nou traseu. Probleme de adaptare. 

Refuzul părerilor celorlalți. Se receptează greșit un mesaj. Curățare. Optimism. Interes față de o 
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schimbare calitativă. Coerență. Dureri împărtășite. Nevoie de izolare. Este depășit un obstacol. 

Respect față de liniște. Deposedarea de bunuri este privită ca o eliberare de probleme. Întâlnim un 

cadru potrivit. Responsabilitate. Egoismul este ciudat. Interes față de rezolvări rapide. O forță este 

consumată complet. Un adversar este învins. Ceea ce este periculos se transformă într-un exemplu. 

Evoluție. Se face cale întoarsă. Teama de confruntare. Revoltă. Apar beneficii dintr-o mișcare. 

Ingeniozitate. Se caută satisfacția. Binele personal trebuie să fie apreciat. Simțul umanitar este trecut 

în planul secund. Abandon. Încercări ciudate. Se dorește un ajutor. Se participă la un eveniment 

complicat. Cale întoarsă. Îmbunătățirea propriei poziții. Neglijență distructive. Interes pentru nimic. 

Se ignoră valorile celorlalți. Atacul la persoana. Ideile bune nu sunt de perspectivă. Se cristalizează 

o soluție. Reîncărcarea bateriilor. Se analizează corect o problemă a celuilalt. Pofte. Limitări 

depășite cu brio. Progres prin schimb de experiență. Exigență. În voință. Schimbarea strategiilor pe 

baza unei inspirații. Este nevoie de o figură bună. Se rupe o înțelegere proastă pentru că se 

construiește o relație frumoasă. Binele nu mai este inferior. Detașare. Succesiune. Redescoperirea 

unor virtuți. Indecizie. Sentimentul găsește un loc important. Se canalizează o mare forță către un 

ideal îndrăzneț. Ansamblul problemei ne ajută. Subiectivitatea nu mai este atât de periculoasă. 

Indignare. Se caută aprecierile onorifice. Tensiune din nimic. Aroganță. Valorile personale înclină 

către dezordine. Răsturnare de situație. Pericolul nu este văzut clar. Prăbușirea în drum. 

Recunoaștere publică pe baza meritelor celorlalți. Inteligența nu este dovedită corect. Suspiciune. 

Frământările duc la depășirea unor obstacole. Metoda de lucru se contractă. Sinteză. Diminuarea 

puterii de influență. Succes care contribuie la un mare eveniment social. Tendințele de distrugere 

sunt oprite nevoie de siguranță. Progres. Realitatea este altfel construită decât credem. Interpretări 

eronate. Convingeri ciudate. Subiectivitate. Se face trecerea de la realitate la imaginație. Este nevoie 

de liniște. Progresul este constructiv. Vorbele vindecă. Exaltare. Originalitate. Obstacolele sunt 

depășite ușor. Nu ne mai interesează problemele materiale. Comunicații sociale cauzate de orgolii. 

Omul elevat nu respinge munca. Concepțiile se modifică. Atitudine ostentativă. Se neglijează o 

recomandare. Justificările sunt penibile. Se discută despre o moștenire nemeritata. Legalizării 

ciudate. Dezordine. Progres prin exces de energie. 

 

 

În ultima decada lunii decembrie ar trebui să ne fie mult mai clar care a fost zona în care am 

activat de-a lungul acestui an și în ce manieră am reușit să ne consolidăm propria opinie ori să 

construim sinteze care ne vor fi folositoare în anii ce vor veni. Sintezele pentru acțiune ne îndreaptă 

atenția către ceea ce s-a consumat pe finalul lunii noiembrie, atunci când Marte s-a aflat într-o relație 

bună cu Axa Dragonului, iar Neptun și-a revenit la mersul direct. Nu același lucru se poate spune 

despre sintezele pentru acțiune, emoție și cunoaștere, pentru că trimiterea către finalul lunii iunie, cel 

care a fost dominat de careul dintre Neptun și Luna neagră, dar și de careul dintre Jupiter și Junon, 

arată că intrăm în anul 2018 cu multe frustrări, cu nevoia de a ne întoarce la probleme mai vechi 

pentru că avem clar sentimentul lucrurilor neterminate. Din combinațiile celor două elemente reușește 

să iasă învingător doar cel care este puternic și care nu a acționat de-a lungul acestui an făcând rău 

celorlalți, invadându-le intimitatea, acuzându-i pe nedrept sau profitând de momentele de naivitate. 

Această ultima decadă a anului 2017 aduce spre finalul său împlinirea unui trigon dintre Marte 

și Neptun, dar și definitivarea careului pe care Jupiter l-a tot format în ultima vreme cu Axa 

Dragonului. Pentru că Jupiter se află acum în fereastra trigonului cu Neptun, pe faza descendentă a 

ciclului abundenței, aspect pe care l-am analizat la începutul lunii decembrie, atunci când s-a împlinit 

gradul perfect, se poate spera că lucruri acestea complicate vor fi încadrate pe o direcție constructiva. 

Nu va fi însă ușor, de altfel întreaga Luna decembrie ne ajută să înțelegem mai clar, să fim mai 

puternici pe traseul pe care am activat de-a lungul acestui an dacă nu au existat în aceste realizări ori 

în aceste transformări impulsuri personale. Acolo unde nu au existat aceste impulsuri personale 

cercetările pe care le facem, investigarea propriului trecut, adică ceea ce am făcut de-a lungul acestui 

an, se va prezenta ca o mare frustrare și, în mod indubitabil, va instiga la revoltă. Avem însă datoria 
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morală față de noi înșine să sperăm că lucrurile acestea nu vor fi evidente prin derapaje, ci evidente 

prin consecințele bune. 

 

Prima zi acestei decade aduce trecerea Soarelui pe zodia Capricorn, deci împlinirea solstițiului 

de iarnă. Schema aceasta ne amintește despre răsturnări de situație și încearcă să evadeze cumva din 

direcția specifică acestei decade, adică reperele stabilite prin sintezele pentru acțiune, finalul lunii 

noiembrie și sinteze pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, finalul lunii iunie. Dorind să evadăm din 

această schemă închistată arătăm de fapt care este zona în care vom activa toată această decadă. 

Trecerea Soarelui pe Capricorn înseamnă în mod implicit și trecerea prin conjuncția cu Saturn, despre 

care am aflat în ultima zi a decade anterioare că a intrat deja pe zodia Capricorn. 

Schema acesta ne vorbește despre nevoia de independență, dar nu ne ajută să o concretizăm, 

deci ne folosește la nimic dacă resursele pe care le invocăm acum vin doar dintr-o zonă conflictuală. 

A fi independenți nu înseamnă că nu avea problemele pe care le-am avut de-a lungul acestui an. 

Pentru că ele sunt în trecut, ar putea foarte ușor să rămână acolo și să nu fie nevoie să le aducem pe 

acestea în prezent pentru a le argumenta, pentru a le justifica, pentru a le oferi acestora încredere sau 

dispreț. Trecerea Soarelui pe zodia Capricorn ridică însă și o problemă de opinie. Deja suntem în 

postura în care opiniile trebuie să fie puternice, solide, să contribuie la cristalizarea unor experiențe 

de viață, nu să fie doar rezultatul unor simple observații. Apare, așadar, un nou conflict în zona 

relațiilor dintre persoane, dar și în zona relațiilor dintre grupuri. Aceste opinii vor mai activa o 

perioadă în aceeași zonă a observațiilor și în continuare ne vom aștepta ca rezultatul lor să vină de la 

sine, adică să fie suficient mesajul pe care îl conțin și să nu fie necesar ca, pe mai târziu, să intervenim 

cu ajustări sau cu verificări periodice. De aici și marea zăpăceală a zilei de 21 decembrie care ar putea 

foarte ușor să devină celebră prin atenție sau prin ușurința cu care stricăm lucruri ori aducem în 

discuție opinii care nu au conținutul adecvat. Cel care este realist ori care își vede interesul, se va 

descurca foarte bine în aceste situații.   

Tot la capitolul opinie apar și conflictele pe baza ideilor diferite cu care oamenii participă la 

viața socială. Nu trebuie să uităm că acum, când Soarele trece pe zodia Capricorn, Luna a intrat pe 

zodia Vărsător și, în felul acesta, se reproduce la o scară mult mai mică tandemul care a insistat în 

decada anterioară între Saturn și Junon. Întâi a intrat Junon pe zodia Vărsător, apoi a intrat Saturn pe 

zodia Capricorn. În această zi 

întâi intră Luna pe zodia 

Vărsător și imediat Soarele pe 

zodia Capricorn, iar, pe rând, 

cele două astre trec prin 

conjuncție cu Junon și respectiv 

Saturn. Aminteam în decada 

anterioară despre această 

nevoie de independență, de a 

trăi lucrurile în singularitate cu 

scopul de a cristaliza 

experiențele de viață și de a 

extrage de acolo exact ceea ce 

nu este folositor în anii ce vor 

veni. Schema anterioară, cea 

susținută de tandemul Junon-

Saturn, a activat pe un interval 

de câteva zile. Schema de 

acum, cea care se referă la un 

proces intern, la selectarea 

propriilor opinii, se produce 

într-un interval de câteva ore. 

Asta înseamnă că, prin 
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reactivarea mesajului mai vechi, găsim explicații pertinente referitoare la o anumită schimbare pe 

care trebuie s-o facem în viață sau găsim argumente noi referitoare la eforturile pe care trebuie să le 

depunem de acum încolo pentru ca lucrurile să fie mai bune. Rămâne în continuare vizibil acel 

caracter dur prin care va fi sancționată lipsa de atenție. 

În consecință, 21 decembrie ne aduce ca eveniment grija că relațiile se pot desface brusc, că 

ne întoarcem la războaie mai vechi însă cu alte arme sau într-un context în care apar personaje noi, 

că nu vom putea renunța atât de ușor la caracterul mediocru pe care l-am ascuns în mod insistent 

dialogul acestui an, că vom fi în continuare vulnerabil la acuzații nefondate ori la denigrare. Cu toate 

acestea, avem acum alte baze, suntem mai puternici prin ceea ce am câștigat prin efort propriu și pe 

aceste lucruri chiar ne putem baza. Și pentru a avea încredere că lucrurile acestea nu devin bune ca 

urmare a unei interpretări subiective, ci au suport punct din punct vedere astral, trebuie să mai indicăm 

și faptul că pe 21 decembrie se împlinește trigonului lui Venus cu Uranus retrograd. Pentru că Uranus 

se află din nou în fereastra careului cu Pluton, reactivând, într-un registru mult diminuat, componente 

ale războiului, trigonul acesta pe care-l ridică Uranus cu Venus, evidențiază calitățile personale, 

frumusețea personală care ne poate scoate din orice încurcătură. 

 
„Când resimțiţi un sentiment, când simţiţi în voi teama, neliniştea, iubirea, bucuria, nu le 

simpţi nici în creier, nici în inima fizică, ci în plexul solar. Deci, situând ceea ce se numeşte inimă 
în plexul solar, arătau că ei cunosc adevărata anatomie şi adevărata pshologie. La fel, când 
vorbeau despre „inteligenta inimii". Inteligenta creierului nostru nu simte cum funcţionează totul 
în organismul nostru, nici cum se desaşoară toate procesele chimice, fizice, magice, care sunt 
respiraţia, circulatia, nutritia, eliminarea etc... Aceste fenomene sunt de o importanţă şi de o 
complexitate inimaginabilă, şi numai plexul solar le cunoaşte, ele depinzând de el, fiindcă, 
asemenea Soarelui, el reprezintă inima Universului.”[8] 

 

În 2 decembrie Luna va trece prin Coada Dragonului și vom avea primul moment de rătăcire 

pozitivă din această decadă. Această rătăcire pozitivă ne spune că ne aflăm în fața unei victorii, că 

am reușit să învingem mari obstacole ale anului 2017 și că ceea ce va veni spre noi acum nu ne mai 

poate pune în dificultate prin epuizare sau compromis, nu ne mai poate afecta imaginea publică pentru 

că suntem curajoși și atenți la ceea ce avem de îndeplinit. Curajul acesta a putut fi văzut și în zilele 

anterioare acesteia, însă în mod sigur a fost abordat fără atenție, doar ca impuls. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că în continuare Mercur se află în fereastra careului cu Neptun ceea ce subliniază chiar 

lipsa de atenție. Având în vedere că Mercur este și retrograd, această neatenție este ascunsă de faptele 

necugetate ale celorlalți. Lucrul acesta va fi văzut ca un element bun cu cât individul activează pe 

nivele inferioare statutului pe care-l are, adică se înconjoară de oameni care știu mai puțin, pot face 

mai puține, nu au abilitățile necesare deși și-ar dori. Coborârea nivelului va avea consecințe pozitive 

doar în acest registru, doar prin a ascunde o neatenție, o zăpăceală sau un disconfort. 

Cu toate acestea, suntem încurajați să prezentăm lucrul acesta de o manieră pozitivă pentru că 

Luna de pe zodia Vărsător aduce o mare încredere în sine, o siguranță pe ceea ce știm chiar și atunci 

când refuzăm să vedem această problemă și din punctul de vedere al celuilalt. De altfel, schema 

aceasta ar putea să se rarefieze spre finalul acestei zile pentru că în noapte de 22 spre 23 decembrie 

Mercur își va reveni la mersul direct și gândurile personale, opiniile care au prezentat statutul unui 

individ într-un mod foarte pozitiv într-un conflict social, tind acum să se reducă, pentru că intervine 

o curiozitate. Ne vom gândi, din curiozitate, cum ar fi ca oponentul să aibă și el dreptate. Simularea 

aceasta depinde însă de anumite împrejurări stranii ciudate și, în conformitate cu ceea ce am inserat 

în analiza momentului de 21 decembrie, oamenii care sunt foarte riguroși și apelează deja la o metodă 

verificată, vor sta departe de aceste împrejurări neobișnuite și pentru ei nu se poate vorbi de o 

conștientizare pozitivă, adică ei nu-și vor rezolva nimic, nici măcar nu vor fi curioși să vadă cum este 

această problemă din punctul de vedere al celuilalt. De aici și o mare ciudățenie care-l va obosi pe cel 

care dorește să privească ansamblul situației (o direcție indicată de Lună). 

Pe acest fond, relația bună pe care Luna o dezvoltă acum cu Mercur retrograd accentuează 

această curiozitate dată de opiniile celorlalți, dar aduce și zăpăceală ori conferă unor situații banale o 

valoare mult prea mare. Se va crea o legătură stranie între evenimentele banale de-acum și alte 
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evenimente foarte importante din cele două repere cu care lucrează această decadă, adică finalul lunii 

noiembrie și finalul lunii iunie care ne va pune pe gânduri. Există o atracție puternică spre a produce 

o schimbare, spre a delimita, împărți, tăia, însă retrogradarea lui Mercur ne oprește accesul la această 

conștientizare reală pentru că dacă am vedea cu ochii larg deschiși realitatea, ne-am speria de o 

pedeapsă. Această pedeapsă este subliniată de careul pe care Luna îl împlinește cu Jupiter care 

subliniază vulnerabilitatea vieții particulare în fața comunității. Cu alte cuvinte, legăturile dintre cele 

două repere, ziua de 22 decembrie și cele două decade, fac referire la greșeli personale care nu au fost 

descoperite și pe care nici noi nu suntem acum în stare să ni le vedem așa cum s-au consumat, așa 

cum sunt în realitate. De aceea se poate spune că unul din elementele reprezentative ale zilei de 22 

decembrie transformă impertinența în curiozitate și poate duce la colaborări ciudate despre care să 

vorbim în alți termeni până la finalul acestei decade. 

Mult mai obositoare ar putea fi această conștientizare pentru oamenii care văd și înțeleg mai 

mult care se pot apropia într-un mod foarte periculos de ipostaza aceasta ipotetică în care Mercur să 

nu fie retrograd. Lucrul acesta se va întâmpla în ziua următoare, însă caracteristica zilei de 23 

decembrie va fi deja conturată în alt mod pentru că a doua jumătate a acestei zile este dominată de 

trecerea Lunii prin zodia Pești, deci dispare această încredere, privită ca bază în lansarea opiniilor sau 

în selectarea lor. 

 
VINEREA 
Sfânta Vinerea e o bătrânică mică şi cam dusă de şale, ca acele ce stau în uşa bisericii. Are 

părul alb ca felia caşului şi e cu faţa zbârcită ca o prună opărită. Sfânta Vinerea e însă o bătrânică 
bună ca o bunicuţă, care a văzut şi a trăit multe. Sfânta Vinerea a trecut şi în basme, unde de multe 
ori ajută Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosinzcne în năcazurile şi întreprinderile lor, în credinţele 
româneşti. Sfanta Vinerea e o bătrânică tare credincioasă. De aceea, cine se naşte în ziua ei e om 
tare credincios la Dumnezeu. E bine să posteşti în această zi, iar celui care tine post negru. Îi va 
ajuta Dumnezeu în tot ce plănuieşte. Vinerea e cea mai mare zi din săptămână. 

Dacă fetele ţin post în toate vinerile se fac frumoase, le creşte părul mare şi bogat şi se mărită 
bine. Vinerea nu se coase, nici acul să stea înfipt, că împungi pe Sfânta Vinerea. Vineri seara să nu 
mănânci usturoi, că a doua zi ţi se împărtăşeşte îngerul. Vinerea nu se coase, nu se toarce, nu se 
spală rufe, nu se bărbiereşte, nu se tunde şi nici nu se taie unghiile. Nu se fac logodne şi cununii. 
Cine se spală pe cap, ii va cădea părul. Nu se mătură prin casă, nici nu se dă gunoiul afară, nici nu 
se dă cu mătură prin vatră, că-ţi mănâncă uliul găinele. Nu se retează stupii şi nici nu se rup 
castraveţii, că se amărăsc. În schimb să se semene şi să se răsădească busuiocul, că va mirosi 
frumos.[…] 

Astfel, Sfânta Vineri are aici rolul de salvatoare a sufletului de pe lumea cealaltă, din focul 
Gheenei, dar şi [pe] acela de a ocroti pe cei ce se roagă şi se-nchină ei.”[6] 

 

În noaptea de 22 spre 23 decembrie Mercur își va reveni la mersul direct și apar impulsuri 

stranii ca și cum conștientizările anterioare, cele care sunt incluse totuși în această decadă, nu au fost 

suficiente și atunci este nevoie să adăugăm și putere, și timp, și energie la ceea ce exista deja. În 

realitate, schema aceasta seamănă cu revenire la o formă de luciditate, cu întoarcerea la cunoștințe 

mai vechi, la cele care ne-au ajutat la începutul acestei luni să fim atenți și puternici. Ceea ce este 

limpede ne ajută, ceea ce este parte dintr-o zonă de interes ne trezește amintiri plăcute și din această 

cauză revenirea lui Mercur la mersul direct ar trebui să reprezinte și revenirea la o formă de 

normalitate. Desigur, schema aceasta, pentru că beneficiază în prima jumătate a zilei de trecerea Lunii 

prin zodia Vărsător, ne va lăsa impresia că trebuie să ne implicăm foarte mult pentru a recupera timpul 

pierdut sau că trebuie să acționăm în forță pe motiv că nu ne mai așteaptă nimeni, nu ne mai putem 

permite să pierdem timp important. Apare astfel o problemă de severitate ce nu va putea fi încadrată 

corect și care va face casă bună mai curând cu reușita tardivă, cea care nu mai interesează pe nimeni. 

Pe ultimul segment de tranzit prin zodia Vărsător, Luna are de împlinit două unghiuri pozitive, unul 

cu Uranus și celălalt cu Venus. De aici ne vine impulsul de a considera că binele de acum nu reprezintă 

altceva decât un răspuns care nu mai interesează pe nimeni. 

Este posibil că persoanele mai îndrăznețe, să-și doresc să discute numai despre eșecurile pe 

care le-au traversat în cele două repere la care fac trimitere această decadă, finalul lunii noiembrie și 
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finalul lunii iunie. Și impulsul acesta de a reînvia trecutul este tot tardiv pentru că nu ne duce la niciun 

rezultat bun, ci ar putea, cel mult, să reînvie o durere, un conflict sau să ne reamintească despre 

limitările pe care le-am parcurs la momentul respectiv. Pentru că acum zodia Capricorn este 

accentuată, pentru că orice achiziție cere cristalizarea opiniilor, în ideea că măcar să ne fie clar ceea 

ce cerem, invocarea acelor episoade dureroase este, așadar, lipsită de importanță. 

Vor avea o zi bună, victorioasă, dominată de rezolvarea problemelor mai vechi doar oamenii 

care nu au preferat, la momentele invocate, soluții derutante. Anturajul de acum este și așa puțin iritat, 

oamenii au o atitudine puțin mai ciudată în fața vicleniei sau în fața unor conspirații și există o mare 

atracție către capcana slăbiciunilor. Am văzut că opinia personală a ridicat o mare problemă în 

celelalte zile aferente acestei decade pe care le-am parcurs până în momentul acesta. În consecință, 

imediat ce Luna va intra pe zodia Pești și va avea de împlinit un sextil cu Saturn, și el intrat de puțin 

timp pe zodia Capricorn, ne trezim la realitate fără să știm concret ce ar trebui să facem. De aceea 

momentul acesta ar putea să ne vorbească despre aroganță, despre rușine, despre o imoralitate pe care 

ar fi trebuit să o ascundem și de această dată, la fel cum am procedat în trecut. Nevoia aceasta de 

practică ar trebui să ne arate cam cum ar arăta un om harnic care mai are și puțin noroc. Pentru că 

Luna se află în Pești, norocul acesta este mai mult închipuit. De altfel, nu este prima dată, ci de fiecare 

dată când Luna trece prin zodia Pești avem parte de aceste halucinații, de aceste devieri de la 

normalitate. Acum, pe 23 decembrie, multe vor fi puse pe seama revenirii lui Mercur la mersul direct, 

dar, de fapt, ele sunt provocate și de trecerea Lunii prin zodia Pești. Emoțiile par să dicteze cum 

anume să privim realitatea înconjurătoare. De aici înțelegem că dacă avem suficient autocontrol încât 

din trecut să nu aducem situații conflictuale nu vom avea situații conflictuale asupra cărora să ne 

îndreptăm atenția acum. Pentru că, totuși, trecerea Lunii prin Pești aduce o atracție față de această 

latură tristă a vieții, am putea cel mult să ne întoarcem atenția către suferințele celorlalți. Și acest lucru 

se află pe frecvența vibrației tranzitului Lunii prin zodia Pești, dar de această dată suntem invitați să 

facem puțin mai mult. Avem nevoie ca într-o situație de genul acesta nu doar să ne interesăm de 

suferințele celorlalți, ci să-i și ajutăm pe cei care trec prin așa ceva. 

 
Contraste 
          De Virgil Carianopol 
 
Sunt bucurii care-ntristează,  
Sunt întristări ce fericesc,  
Sunt zile fără de lumină  
Şi nopţi adânci ce strălucesc. 
 
Sunt adevăruri ce doboară  
Şi sunt minciuni care ridică,  
Sunt împăraţi, atotputernici 
Ce însă tremură de frică. 
 
Sunt vieţi ce-au strălucit în viaţă,  
Dar când s-au stins parcă n-au fost,  
Palate care nu pot ţine  
Cât o cocioabă adăpost. 
 
Sunt oameni albi pe dinafară,  
Dar negri în adâncul lor  
Şi negri în afară, negri,  
Da-n ei de-un alb strălucitor. 
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24 decembrie este o zi dominată de severitate. Refuzul părerilor celorlalți poate veni ca un 

strigăt de durere pe care-l vedem de regulă în cazul persoanelor marcate de experiențe nefericite care 

au durat mult timp. Experiențele acestea invocate pe 24 decembrie nu au însă o calitate reală, ci sunt 

mai mult simulate, așa cum am văzut că s-a întâmplat și în ziua de 23 decembrie. Acum Mercur este 

direct, dar oamenii își mai păstrează încă în minte ideile care i-au frământat în momentul în care 

Mercur a trecut de la deplasare retrograda la deplasare directă. De aici înțelegem că în 24 decembrie 

mulți vor crede că se folosesc de gândire doar pentru că înțeleg câteva lucruri despre tranziție, 

separare, despărțire. În realitate, pe 24 decembrie înțelegem greșit un mesaj tocmai pentru că refuzăm 

părerile celorlalți, demonstrând că nu suntem în stare să ne extragem atenția din durerile inutile. Cu 

alte cuvinte schema aceasta care se conturează spre mijlocul 

ultimei decade a anului 2017 ne readuce în memorie ideea de 

achiziție inutilă. De altfel, nici nu sunt prea multe de spus despre 

lucrurile acestea, ci doar că ele sunt semne ale nevoii de curățare 

sau chiar dovezi ale faptului că această purificare a fost începută 

din timp, nu ne întâlnim cu ea pentru prima dată. Primele semne 

ale purificării au fost lansate pe finalul lunii iunie. Gândurile de 

atunci au declanșat o suită de evenimente în care ne-am pus o 

mare speranță. Au existat anumite secvențe sociale dominate de 

duritate, dar am avut și curajul necesar pentru a trece dincolo de 

ridicol, de răutățile gratuite ale celorlalți pentru a crede în putere, 

iubire și sensibilitate. Apoi, un alt moment de purificare a venit 

când Neptun și-a revenit la mersul direct și a transformat 

impulsul de pe finalul de iunie într-o acțiune pe care o vedem 

abia acum. La momentul respectiv am trecut printr-o 

rememorare, o revenire la o stare de normalitate care ne-a fost 

mult timp străină și care se referă la noroc. Combinația celor 

două ipostaze ne arată că suntem făuritori propriului destin și 

dacă ne implicăm cu maximă seriozitate în această selecție atunci faptele pe care le facem vor fi 

coerente, iar experiențele, frumoase. 

Spre seara zilei de 24 decembrie, Luna va trece printr-o relație proastă cu Mercur și am putea 

vedea cum speranța într-un răspuns pozitiv se risipește. Avem însă motive de bucurie pentru că 

răspunsul pe care îl așteptam oricum nu ar fi fost util sau nu ar fi fost util dacă el ar fi venit acum. 

Conflictul pe care-l provoacă absența acestui răspuns este însă real, foarte vizibil și din această cauză 

am putea să cădem într-o altă greșeală, una la fel de mare ca și celelalte indicate mai sus, și care face 

referire la interpretarea greșită a unui răspuns. Absența răspunsului reprezintă în sine un indiciu pe 

care îl evaluăm, de aceea amânarea sa, conturare sa într-o altă zonă, sugestiile pe care le primim 

referitoare la faptul că acesta nu va mai veni niciodată, reprezintă o formă de răspuns care ne provoacă 

reacții. 

În consecință, lucrul cel mai rău pe care am putea să-l facem pe 24 decembrie este să ne 

gândim că lucruri acestea rele sunt de fapt răspunsuri perene, soluțiile pe care nu le vom mai schimba 

niciodată ori întâmplări nefericite pe care am putea să nu le uităm niciodată. Această opinie este 

eronată tocmai pentru că ea înlocuiește un gând absolut minunat care se construiește din combinația 

magică a două tipuri de evenimente, unele care au fost declanșate pe finalul lunii iunie, iar altele care 

s-au împlinit și nu am știut acest lucru pe finalul lunii noiembrie. Dacă renunțăm la acest gând de 

sinteză bună și îmbrățișăm îndoiala și suspiciunea, ne ducem singuri către boală, către indiferență, 

către izolare. Nimic din ceea ce se consumă acum nu ne-ar putea susține gândul de izolare. Îl 

argumentează acum pentru că trecem printr-un moment de pierderi substanțiale, dar viitorul 

presupune mai mult de atât, evenimentul acesta pe viitor va putea fi menținut doar dacă intervenim 

cu un supliment de putere. Așa după cum am constatat din legăturile care există între decade, puterea 

și norocul vor să meargă acum în altă direcție. Ideal ar fi să le urmăm exemplul pentru că atașamentul 

obsesiv de reziduurile trecutului ne deposedează și de noroc, dar și de putere. 

 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  650  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

„În loc să vă plângeţi, mai bine încercaţi să înţelegeţi motivele pentru care anumite persoane 
survin în viaţa voastră şi vă produc evenimente neplăcute. Poate că aceste persoane au fost înadins 
trimise de către Lumea invizibilă pentru a vă da lecţii, pentru a vă face să înţelegeţi anumite 
adevăruri, pentru a vă obliga să vă îmbunătăţiţi... Atunci de ce să nu folosiţi aceste prilejuri? Îqn 
loc să născociţi idei de răzbunare, în loc să vă revoltaţi, gândind că Cerul ar fi trebuit până acum 
să-l extermine pe duşmanul vostru... şi chiar să sfârşiţi prin a vă răzbuna pe alţii, care sunt 
nevinovaţi, aşa cum adesea se întâmplă în viaţă, profitaţi şi de această ocazie pentru a lucra 
asupra voastră. 

Deci, chiar dacă cineva are faţă de voi un comportament necorespunzător, în schimb voi 
trebuie să învăţaţi să vă comportaţi bine. Şi, primul lucru pe care îl aveţi de făcut pentru a reuşi, 
este să căutaţi să vedeţi ce lecţii puteţi învăţa din aceste întâmplări neplăcute. Cel mai rău lucru 
pentru un om este să trăiască nutrind sentimente negative la adresa altora. Căci, trebuie să ştiţi: 
curenţii vieţii noastre psihice, înainte de a ajunge la ceilalţi, încep prin a ne traversa pe noi înşine. 
Dacă suntem animaţi de sentimente de bunătate, vom fi primii care vom profita de această 
bunătate, iar dacă suntem răi, vom fi cei dintâi otrăviţi. Aveţi obiceiul să spuneţi: “Sunt furios 
împotriva ăluia, o să-i arăt eu lui!” Bine, s-a făcut, dar veţi fi primul intoxicat de propia voastră 
furie.”[10] 

 

Pe 25 decembrie Venus va ieși din zodia Săgetător și va intra pe Capricorn. Acum, pe zodia 

Săgetător, avem o singur planetă, pe Mercur, ceea ce înseamnă că zorii performanțelor se cam apropie 

de final. Suntem invitați la lucru, să ne supunem voința proprie în fața unor necesități colective, să 

fim atenți și disciplinați atât la discurs cât și prin fapte, să nu considerăm că izolarea reprezintă cea 

mai bună soluție a momentului. Apar astfel probleme legate de bani, patrimoniu, evaluare corectă a 

unui cadru social sau înțelegerea responsabilității dintr-o altă perspectivă. De altfel, trecerea lui Venus 

pe zodia Capricorn este și semn de simplificare a lucrurilor. Responsabilitatea trebuie să reprezinte o 

dovadă a faptului că acum gândim altfel, mai simplu, în favoarea propriului interes, fără a atenta la 

bunurile celorlalți ori fără a ne construi propriul nivel fără a ne oferi satisfacție pe seama suferinței 

celorlalți. Este posibil ca anumite reminiscențe a ceea ce a însemnat 24 decembrie să ne mai curteze 

încă. Dacă suntem responsabili, dar nu în mod fals, nu pentru a iubi strălucirea falsă, nu pentru a 

impune celorlalți ordinea strictă pentru a o înlocui și pe noastră, nu pentru a fi doar tenace, doar 

solitari sau doar austeri, atunci putem spera că un comportament rece, sever și restrictiv ar putea să 

ne ajute. Avem nevoie prin această conjuncție a lui Venus cu Saturn să înțelegem de ce trebuie să 

lăsăm în urmă anumite emoții, de ce trebuie să părăsim vechiul domiciliu, de ce atitudinea flușturatică, 

de ce seriozitatea falsă sau dependența de bunurile celorlalți sunt elemente care ne duc doar către 

revolta. Am văzut că sintezele acestei luni au această componentă deviantă, prin care se poate 

transforma un studiu, o observație, o înțelegere într-o revoltă. Nu avem nevoie să participăm la așa 

ceva, deși atracția către zona aceasta va fi foarte mare. Nu trebuie decât să refuzăm participarea la o 

invazie, nu doar fizică, pentru că lucrurile în această societate nu mai sunt posibile precum erau pe 

vremuri, ci la alte tipuri de invazii, prin opinii, prin egoism, prin lăcomie. Rigiditatea pe care o 

constatăm acum din conjuncția lui Venus cu Saturn dacă se descrie pe sine atunci devine o sursă de 

grijă, de teama, de suspiciune. Cel care va abuza de forma aceasta de expresie, de energia aceasta, nu 

va simți durerea, va fi de sensibilizat în fața de plăcerilor și se va considera puternic activând în acest 

registru. Desigur, asta nu înseamnă că faptele sale sunt bune. 

25 decembrie îi face celebri pe oamenii rigizi, cei care nu au dorit niciodată să pună la 

dispoziția celorlalți achizițiile pe care le au, considerând că asta înseamnă risipă. De aici înțelegem 

că Venus pe Capricorn este restrictivă prin însăși natura sa, cea afectivă devenind un instrument foarte 

eficient în susținerea unor noțiuni sau în cristalizarea unor comportamente. Începând cu 25 decembrie 

nu învățăm cum anume să ne raportăm la comunitate, ci învățăm cum să ne strecurăm dintre probleme 

fără a mai suferi atât de mult. Desigur, atitudinea aceasta este relativ bună, pentru că ne ajută să ne 

conservăm energia pe care am fi folosit-o în drame, dar nu trebuie să uităm că mesajul acesta care 

vine din Capricorn are și o eroare, că nu degeaba Luna neagră se află acum chiar în fereastra aceste 

conjuncții dintre Saturn și Venus. Apoi, Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Pești va trebui să treacă 

prin conjuncția cu Chiron și ni se va promite eliberarea de probleme dacă dăm ceva la schimb, timpul, 

emoțiile frumoase, adică dacă oferim celorlalți ceea ce ei, din prea multă rigiditate, nu mai au. O forță 
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va fi consumată foarte mult tocmai pentru că trebuie să susțină echilibrul acesta dintre un centru de 

putere prea rațional, prea dur și dispus să nu facă nicio concesie, și un altul, prea indulgent, dispus să 

ajute pe toată lumea tocmai pentru că nu se poate desprinde de suferința tuturor. 

Este de la sine înțeles că schema zilei de 25 decembrie se bazează mult pe perspicacitate, pe 

puterea de abstractizare, de a găsi un scop în orice lucru mărunt, nu de a-l cerși celuilalt. Dacă facem 

această greșeală să credem ca bunul celuilalt este mai important decât ceea ce avem ne expunem la 

atacuri neprevăzute, arătăm care sunt elementele vulnerabile și provocăm un adversar care nu știe să 

se oprească, care nu are judecată să selecteze corect conjunctura în care se află. Doar atât trebuie să 

facem pentru a ne bucura și de valorile profunde ale emoțiilor, dar și de rațiunea care caută prin orice 

să simplifice. 

 
„Vă aflaţi la o şcoală spirituală, trăiţi în lumină, dar asta nu înseamnă că, din când în când, 

nu vi se pot întâmpla unele accidente sau câteva nenorociri.  Nu suntem feriţi de aceste neajunsuri 
pentru că ne aflăm într-o şcoală iniţiatică. Pentru a nu vi se întâmplă nimic rău, trebuie lichidate 
toate datoriile trecutului. Dacă le mai prelungiţi, indiferent dacă urmaţi sau nu un Învăţământ, că 
sunteţi sau nu în Lumina, nu este nimic de făcut;  trebuie să le plătiţi. Sunteţi într-un învăţământ 
Divin, se înţelege; trăiţi în această lumină, nu mai faceţi de acum înainte decât bine, se înţelege, 
dar  trebuie să ştiţi că acest bine va da rezultate în viitor şi nu imediat. Deci, când treceţi prin 
încercări, trebuie să le acceptaţi şi să spuneţi: "Doamne Dumnezeule, aceasta nu poate distruge 
munca pe care am făcut-o în lumină. Cu atât  mai bine că am  aceste probleme, înseamnă că mă 
eliberez  şi e foarte bine. Acum ştiu de ce trebuie să trec prin toate astea, nu mă voi mai revolta, nu 
voi mai cere să fiu cruţat".”[9] 

 

În noaptea de 25 spre 26 decembrie Luna va intra pe zodia Berbec și oamenii se vor gândi la 

propria imoralitate pentru că imediat ce a intrat pe acest semn va trebui să treacă prin careurile cu 

Saturn și, respectiv, Venus, ce se află și acum în conjuncție strânsa. Apoi, la puțin timp, va trebui să 

împlinească faza de Primul pătrar, în mijlocul zilei să treacă prin careul cu Lilith și să se pregătească 

pentru întâlnire cu Uranus, eveniment care se va consuma pe 27 decembrie, cu puțin timp înainte ca 

ziua să se încheie. Ceea ce avem de parcurs pe 26 decembrie se referă, de fapt, la o durere personală 

pe care am putea s-o confundăm cu frica. Știm că de fiecare dată când ne aflăm într-un moment 

delicat, unul care ar putea să fie dictat de frică, apar impulsuri, semnale, reacții greu de încadrat și 

pentru a nu ne rătăci în explicații, pentru a nu fi confuzi în ceea ce observăm, vom apela la un ajutor. 

Teama de confruntare este însă foarte complexă și în momentul acesta afectează major relațiile 

interumane, dar și modul cum administrăm bunul celuilalt. Dacă nu suntem implicați într-o activitate 

socială care presupune administrarea bunului celuilalt atunci schema aceasta nu reprezintă un pericol, 

ci doar creionează câteva trasee complicate, poate chiar penibile pe care am putea să le urmărim de 

la distanță. Unii, mai încăpățânat din fire, vor face deja cale întoarsă. De altfel, trecerea Lunii prin 

zodia Berbec are această notă și cel care se lasă în voia impulsului de a demonstra, în voia agresivității 

de a arăta că opinia sa este mult mai importantă decât opiniile celorlalți, va avea o zi foarte complicată 

pentru că se vor priva, prin voință proprie, de momentul cel mai folositor al acestei zile, de ceea ce 

este simplu, de ajutorul venit din exterior, de susținerea care ar putea să ne permită, pe de o parte, să 

ne relaxăm puțin, iar, de partea cealaltă, să economisim energia pe care, după cum se constată, prin 

voință proprie, nu prea știm să o folosim corect. Astfel schema zilei de 26 decembrie ne arată că 

binele trebuie să fie apreciat, deși nu va fi pentru că suntem în fereastra conjuncției Soarelui cu Lilith, 

semn de îndoială sau de judecată eronată. 

Conjuncție Soarelui cu Luna neagră compromite tot ceea ce este autoritate, forță în exercițiul 

funcțiunii, administrarea corectă a unor bunuri acumulate din timp, statut social. Conjuncția aceasta 

ridică o mare problemă de autocontrol, tocmai pentru că compromite puterea liderului, cea pe care 

ne-am dorit-o anterior, pe care am elogiat-o și asupra căreia am meditat îndelung, gândindu-se cu 

bucurie că viața ne-ar fi altfel dacă am deține-o. Iată că în momentul acesta avem ocazia să vedem și 

părțile rele ale acestei puteri, dar și care sunt compromisurile pe care trebuie să le facă o persoană 

pentru a se menține pe poziția de lider. Iată o altă simulare: nu deținem puterea liderului așa cum am 

fi dorit, dar resimțim efectele negative ale administrării ei ca și cum am deține-o. Cei care sunt 
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superficiali sau mediocrii, persoanele care au visat întotdeauna ca această putere de influență 

reprezintă un fel de Lampă a lui Aladin, cea care le-a îndeplinit toate puterile și care își poartă singură 

de grijă, vor face acum cale întoarsă, vor spune că nu își mai doresc să dețină așa ceva pentru că sunt 

prea mari costurile. În realitate, schema aceasta îl încearcă pe cel care își dorește puterea și dacă își 

depășește această încercare, pasul următor va fi o dovadă clară de evoluție. Cei care nu reușesc să 

depășească această încercare vor vedea cât de ușor poate fi lăsat în urmă simțul umanitar pe care au 

pus atât de mult accent, pentru că acesta le-a oferit senzația că se află pe calea evoluției morale, iar 

acum impactul Lunii negre vizează chiar moralitatea. 

Apoi, această conjuncție a Soarelui cu Luna neagră pe zodia Capricorn aduce și fluctuații pe 

niște cheltuieli care au fost programate din timp fără a evalua dacă nu cumva perioada aceasta va fi 

incapabilă să le susțină. Vom vedea că poziția socială s-ar putea îmbunătății, imaginea, de asemenea, 

dar cu bani vom sta cam prost, cu suma bunurilor pe care vrem să le deținem la fel, cu speranța de a 

îmbunătății condiția materială în aceeași situație. Pentru a depăși schema aceasta unii vor fi severi, 

vor scoate din tolbă săgețile cele mai otrăvite, se vor revolta împotriva celor care le stau în cale sau 

împotriva celor care îndrăznesc să le lase această impresie.  

 
           Totul simplu  
  de Ana Blandiana 
 
O, dac-aş fi o lumânare numai, 
Să mă consum treptat 
De la un capăt spre altul, 
Simplu, ca-n aritmeticile 
Copiilor... 
Capul întâi - ce fericire! - 
Mi-ar dispărea, 
Lumea ar spune: 
"Ce fără cap este fata aceasta!", 
Eu aş fi uitat totul 
Şi nimic n-aş mai căuta să-nţeleg. 
Inima apoi mi s-ar topi, 
Şi n-aş mai iubi, 
Şi n-aş mai urî, 
Şi nici o suferinţă nu m-ar atinge, 
Şi lumea ar spune: 
"Ce fără inimă este fata aceasta!" 
Şi aşa mai departe. 
Şi apoi n-aş mai avea nici o dorinţă, 
Şi nici o patimă, 
Şi sângele meu purtător de corăbii 
S-ar spulbera, 
Şi mi-ar rămâne numai genunchii uscaţi, 
Tremurători cu demnitate sau îngenuncheaţi, 
Nimeni nu s-ar mai obosi să spună ceva. 
În ultima linişte, 
Balta de ceară 
S-ar răci, pedepsită anume 
Pentru toate îngrozitoarele umbre pe care 
Lumina ei le-a adus în lume... 

 

27 decembrie este o zi mai simplă. Acum Luna va trebui să treacă prin trigonul cu Mercur și 

să participe la o relație foarte bună cu Axa Dragonului atrăgând în aceste mreje și planeta Uranus, în 

special în a doua parte a zilei, cea care nu se mai află în momentul acesta într-o relație foarte bună cu 

Axa Dragonului. De aici se înțelege că maniera în care ne vom petrece această zi, forța pe care o vom 

dovedi pe 27 decembrie depășește cu mult așteptările pe care le avem de la noi înșine. Vom fi 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  653  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

puternici prin ceea ce știm că am făcut cu o lună în urmă, pe finalul lunii noiembrie sau ne vom 

mândri cu faptul că suntem puternici prin ceea ce ne aducem aminte ori am demonstrat că suntem 

capabili să gândim și să simțim, după cum vedem din ceea ce ni s-a întâmplat pe finalul lunii iunie.   

Gândul acesta puternic cu care intrăm în contact pe 27 decembrie are nevoie însă de o dovadă 

de superioritate. Practic, aceasta este și motivația pentru care ne aflăm acum în acest moment de 

succes. Dispare atacul la persoană, dispare calomnia, gândurile acestea rele pe care l-am hrănit cu 

atât de multă sârguință de la începutul acestei decade și până acum, trec într-un plan secund. Avem 

puterea acum să ne detașăm de lucrurile acestea rele și să opunem rezistență celor care vor să meargă 

mai departe în modul acesta. Desigur, schema rămâne însă încărcată de un risc foarte mare. Ideile 

bune pe care le avem în momentul acesta, tocmai pentru că sunt noi, nu pot merge mai departe, nu au 

perspectivă. De aici și situația conflictuală pe care o vom parcurge pe 27 decembrie, de aici și senzația 

clară de slăbiciune, de neputință sau de revoltă împotriva a ceea ce este bun acum, dar nu poate merge 

în modul acesta mai departe. Asta înseamnă că binele pe care îl vom dori în momentul acesta pare să 

fie de unică folosință. 

Rămâne în continuare acea 

notă evolutivă, acele valențe 

existențiale mari care au fost 

invocate de câteva ori de-a 

lungul acestui an. Ceea ce este 

nou acum nu poate avea 

perspectivă. 

Pentru că tot acest 

demers al zilei de 27 

decembrie ne pregătește 

pentru întâlnirea Lunii cu 

Uranus, pentru conjuncția 

celor două planete, înțelegem 

că provocările de acum, cele 

care sunt pe direcția răbdării 

și a atenției, să fie cele mai 

importante ale acestei perioade. Se reîncarcă bateria inimii, ni se reîncarcă o baterie a gândirii, apelăm 

la un alt izvor al puterii doar dacă suntem suficienți de atenți încât să evităm zonele cele mai 

periculoase. Nu ne este permis acum să visăm la o realizare mai mare, să credem că ni s-ar modifica 

statutul ori condiția socială dacă am obține lucrul acesta. Nu ne este permis să modificăm întregul 

program de lucru, întreaga schemă doar pe mofturile de acum. Dacă suntem înțelepți în modul acesta 

atunci ne vom depăși cu brio anumite încercări, vom reuși să fim puternici și să ne ținem departe de 

anumite pofte, vom putea să creștem eficiența la locul de muncă și peste ani să ne gândim cu bucurie, 

cu încântare că momentul acesta a fost unul de succes. Dacă dăm dovadă de înțelepciune în această 

problemă personală atunci în mod sigur vom putea analiza și problemele celorlalți, vom putea fi mult 

mai atenți la nevoile lor și nu va mai exista un risc atât de mare să greșim din atenție. Dacă depășim 

această încercare și nu cădem pradă simulărilor personale, îi vom ajuta și pe ceilalți să depășească 

acest impas, să nu rămână victimele propriilor halucinații. Apoi, vom mai traversa o problemă legată 

de pierderea controlului, de alunecare către o zonă periculoasă, de confundarea unor erori din cauza 

cărora am putea devenit brusc nemulțumiți, posomorâți, invidioși sau acri. 

Lucru cel mai bun pe care am putea să-l facem în această zi este acela de a nu ne pierde cu 

firea. Anomaliile există, unele dintre ele sunt chiar foarte ample, puternice, pentru unii sunt chiar 

ciudățeniile pe care și le-au dorit tocmai pentru că nu au iubit normalitatea. Ceea ce ne închipuim 

acum nu are puterea decât să ne confere o ușoară stare de confort, nu să ne și construiască un viitor 

luminos. 

 
„Poate vizionarea TV afecta structural dezvoltarea creierului? 
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 „Televiziunea şi calculatorul uşurează învăţarea, dezvoltă abilităţile mentale, oferă 
informaţie. Ele formează o generaţie mult mai bine înzestrată, capabilă să întâmpine lumea de 
mâine cu toate provocările ei". În spiritul acestor convingeri sau credinţe, s-au investit în lumea 
întreagă miliarde de dolari în programe pentru educaţia, învăţământul şi informarea prin 
televizor şi computer. Ecranul TV sau monitorul calculatorului au devenit nelipsite mai întâi din 
laboratoare şi mai târziu din sălile de clasă. Părinţii s-au obişnuit să-şi aşeze copiii de la vârstele 
cele mai fragede în faţa televizorului, pentru a putea beneficia de oferta programelor de învăţare 
etc. ¡n America, spre exemplu, începând de la vârsta de 2 ani, oamenii petrec în faţa televizorului 
în medie 3 ore şi 40 de minute zilnic. S-a ajuns, astfel, ca ecranul să devină unul dintre cci mai buni 
prieteni ai copiilor, tinerilor şi mai târziu al adulţilor. A existat oare vreodată în istoria lumii o 
activitate, o experienţă cotidiană care să ocupe atât de mult timp din ziua unui copil, adolescent 
sau adult, din primii ani de viaţă şi adesea până la moarte şi care să fie în acelaşi timp comună 
pentru sure de milioane de oameni? Televiziunea ne oferă astăzi această posibilitate. 

Cu toate că ofertele şi beneficiile miraculoase de pe urma tehnologiei video sunt puternic 
popularizate, rezultatele reale ale transformărilor produse în numai câteva zeci de ani în modul de 
gândire, în viaţa şi chiar în sănătatea mentală a omului contemporan nu sunt atât de mediatízate, 
lată care sunt concluziile la care au ajuns cercetătorii americani din domeniul educaţiei - profesori, 
psihologi, sociologi etc. - în privinţa procesului de învăţământ, a gradului de pregătire şi a 
abilităţilor intelectuale ale tinerilor din această ţară. 

În cadrul unei conferinţe naţionale desfăşurate în SUA. la care au participat peste 300 de 
profesori experimentaţi, majoritatea celor prezenţi au afirmat că „durata pe care elevii sunt 
capabili să-şi concentreze atenţia este notabil mai mică; cititul, scrisul şi capacitatea de 
comunicare orală se arată a fi în declin - chiar şi în mediile cele mai bune”. „Recentele rezultate ale 
Institutului Naţional de Evaluare a Progresului Educaţional din America (NAEP) au indicat 
apariţia unor importante deficienţe în ceea ce priveşte capacităţile cognitive de un nivel superior, 
mai cu seamă cele necesare pentru o înţelegere profundă a textului scris, în matematică şi în ştiinţe. 
(...) Rezultatele la matematică, în conformitate cu cercetările NAEP, sunt foarte deprimante când 
studenţilor li se cere să-şi concentreze atenţia la probleme care necesită mai mult de o etapă. De 
exemplu, doar 44% dintre absolvenţii de liceu pot calcula restul ce ar rrebui să le revină de la care 
au fost plătiţi pentru 2 articole comandate la o masă de prânz. (...) După Albcrt Shankcr, preşedinte 
al Federaţiei Americane a Profesorilor, doar 20% dintre tinerii de 20 de ani pot scrie în mod corect 
o cerere de angajare, doar 4% înţeleg o mostră de program de autobuze şi doar 12% pot aranja 
aranja 6 fracţii comune în ordinea mărimii. Doar 20-25% dintre actualii elevi, arată dr. Shanker, 
pot învăţa efectiv prin metodele tradiţionale de predare. (...) Efectele acestor tendinţe, universal 
observate, au început să devină evidente chiar şi în cele mai bune colegii. Astfel că profesorii au 
găsit de cuviinţă să coboare nivelul sarcinilor pentru scris şi citit, precum şi aşteptările în ceea ce 
priveşte gândirea analitică. Însă, în ciuda efortului depus de profesorii şcolilor elementare şi ai 
liceelor pentru îmbunătăţirea programei, elevii nu arată vreun câştig vizibil în deprinderile de 
ordin superior.  

Ce se întâmplă oare cu noile generaţii? - se întreabă profesorii, părinţii şi cercetătorii 
fenomenului. Cum putem explica scăderea capacităţii de a asculta, de a vorbi, de a citi, de a scrie, 
de a raţiona în mod logic şi de a gândi analitic, de a rezolva probleme, de a gândi în general? Cum 
poate fi explicată prăbuşirea tuturor indicilor ce privesc succesul şcolar, învăţarea etc.? 

„Este de ncconceput să credem că majoritatea profesorilor au devenit brusc atât de slabi", 
spune Jane Healy. Mulţi dintre aceştia, educatori buni şi devotaţi, prin mâinile cărora au trecut 
zeci de generaţii, declară astăzi cu certitudine că „metodele verificate şi valabile nu-şi mai au 
efectul scontat"1». 

Ceva se întâmplă cu copiii zilelor noastre. Nu numai că metodele vechi nu mai dau rezultate, 
dar nici cele mai noi inovaţii în domeniul metodologiilor de predare nu asigură rezultatele 
aşteptate. Nu se poate susţine faptul că majoritatea copiilor nu mai vor să înveţe, deoarece mulţi 
dintre ei urmează chiar tratamente medicamentoase pentru creşterea succesului şcolar, urmează 
cursuri speciale pentru recuperarea deficienţelor. Mai curând ei nu mai pot învăţa şi avea aceleaşi 
rezultate şcolare ca ale tinerilor de acum câteva generaţii, pentru că nu-i mai ajută mintea. Devin 
copiii mai puţin inteligenţi? Pot, oare, schimbările survenite în abilităţile intelectuale să reflecte 
modificări în însăşi dezvoltarea creierului, se întreabă din nou cercetătorii fenomenului. Ce se 
întâmplă, practic, cu creierul copiilor şi al tinerilor societăţii mediatiza-te? Ce rol au vizionarea TV 
şi calculatorul în apariţia acestui fenomen? La toate aceste întrebări ne vom strădui să răspundem 
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în cele ce urmează, nu înainte de a ne forma o imagine asupra factorilor care stau la baza 
dezvoltării creierului.”[12] 

 

Pentru că schema astrală specifică ultimei decade a anului 2017 are un tandem interesant de 

bine și rău, dacă o zi este bună, cealaltă trebuie să compenseze, dacă una este foarte rea cealaltă 

trebuie să ne oferă speranță, 28 decembrie îi face pe oameni să se gândească la muncă, la seriozitate, 

la ceea ce i-ar avantaja, la viața mai bună sau îi ajută să-și descopere anumite virtuți. Binele pe care 

oamenii și-l construiesc acum este unul de viitor, unul foarte serios care îi ajută să se raporteze la 

comunitate prin altă percepție. Marte se află acum în Scorpion și împlinește un trigon cu Neptun ceea 

ce este un moment foarte important pentru a ne deschide sufletul către ceea ce este valoros din 

patrimoniul cultural al grupului de apartenență, al națiunii sau al rasei umane în ansamblu. Din 

nefericire, se întâmplă lucrul acesta când Luna se află în tranzit prin zodia Berbec Asta înseamnă că 

ne grăbim, poate chiar prea mult, vrem să recuperăm timpul pierdut și să ne impunem voința asupra 

a ceea ce ne-ar plăcea să avem depășind anumite limite ale respectului sau ale bunului simț. Cel mai 

bun lucru pe care am putea să-l facem pe 28 decembrie este să fim detașați de aceste impulsuri rele, 

să gândim ansamblul situației și să ne permitem receptivitatea și creativitatea bazându-ne pe intuiție 

sau pe acele emoții care nu au fost niciodată compromise sau nu fost niciodată rele. Ideile practice 

sunt acum mult mai ușor puse în aplicare însă doar prin intermediul prietenilor, doar cu ajutorul 

acestora ceea ce va face ca activitățile momentului să nu mai fie atât de periculoase. Cert este că 

această relație dintre Marte și Neptun ne vorbește nu doar despre caracteristica zilei de 28 decembrie, 

ci și despre ansamblul situației, cel care se întinde și asupra începutului de an 2018. Încercăm să 

privim foarte departe, să fim detașați, să cântărind vorbele înainte de a le spune, dar există o presiune 

în interior care, motivând multitudinea de informații cu care intrăm în contact, ne împingem, ne 

grăbim, iar de aici până la precipitare nu este decât un pas. Greșeala făcută prin această grabă numită 

generic "precipitare" se bazează mult pe o imprudență făcută în urmă cu o lună. Asta înseamnă că 

această relație frumoasă dintre Marte și Neptun ne va învăța mai multe despre sinceritate, voință, 

putere, profunzime, despre nevoia de a spune un adevăr pentru a ne știi cu conștiința împăcată. 

Vom încerca în 28 decembrie să ne explicăm de ce ni se întâmplă lucrul acesta, dar vom avea 

în gând dorința aceasta de putere care vine din poziția lui Marte pe Scorpion. Pe lângă aceasta există 

și curiozitatea transformării, această forță teribilă care pare că nu se sfârșește niciodată, că nu are cum 

să fie înfrântă, că poate trece prin toate mediile fără să se schimbe, păstrându-și această notă originală, 

păstrându-și mesajul inițial. De aici și o mare curiozitate a celui care conștientizează că poate face 

mai mult. Pentru că Marte se află acum foarte aproape de Jupiter și prin intermediul acestei planete 

reușește sa aibă asupra Axei Dragonului un impact mai puțin plăcut, gândul aceasta de progres sau 

de transformare poate deveni în cazul oamenilor imaturi cel mai mare pericol al anului 2017. Pornind 

de la o exigență pe care, fie că o arată comunității fie că o prezintă față de sine, acest individ ambițios 

va întinde mâna și își va lua doar pentru că poate. Aici observăm cea mai mare greșeală a finalului de 

an 2017, cel care se va încheia într-o notă la fel de agresiva prin împlinirea careului perfect dintre 

Jupiter și Axa Dragonului. Dacă vrem să știm ce anume vom strica pe finalul anului 2017 și începutul 

anului 2018 ar trebui să pornim cu observațiile din 28 decembrie, când nu ne vom putea stăpâni o 

lăcomie, când subiectivitatea pune stăpânirea pe aceste impresii și ansamblul situației ne tulbură atât 

de mult încât am putea să uităm de promisiunile pe care l-am făcut la începutul acestei decade. Cu 

alte cuvinte, imediat ce Luna intră pe zodia Taur și are de împlinit mai multe unghiuri bune cu Saturn, 

Venus și Soarele, dar și un unghi rău cu Luna neagră, când are de trecut printr-un trigon cu Luna 

neagră, semn că avem clar acum sentimentul că participăm la construcția unui edificiu important 

pentru destinul propriu, suntem pe punctul de a face o imensă greșeală. Rămâne de văzut cât de multe 

vom strica sau cât de multă conștiința vom avea în momentul în care ne vom da seama că stricăciunile 

pe care l-am început acum nu vor mai putea fi reparate prea curând. Ne va rămâne clar experiența 

acestei ambiții, acestei combinații de bine și rău, acest mers pe sârmă. Cel puternic va vedea în aceste 

încercări delicate șansa de a redescoperi o virtute. Nu va fi indecis, nu își va canaliza gândul cel rău 

împotriva omului slab pentru a-l da la o parte și avea traseul lin, ci va dori să ajute bazându-se pe 
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înțelegerile de acum, pe puterea pe care o obține fără să strice, dar nu-i va fi deloc simplu că este 

puternic și dorește să rămână așa. 

 
„Cu numai câteva luni înainte ca Glenn Miller să dispară cu avionul militar, un alt personaj 

celebru a murit într-un accident neaşteptat. La 31 iulie 1944, scriitorul şi aviatorul francez Antoine 
de Saint-Exupery a dispărut în urma unui zbor de recunoaştere deasupra Mării Mediterane. Nu se 
ştie dacă avionul s-a prăbuşit din cauza unei defecţiuni tehnice sau dacă a fost doborât de un 
aparat de zbor inamic. 

Născut în 1900, Saint-Exupery şi-a luat permisul de pilotaj la începutul anilor ’30, pe când 
se afla în serviciul forţelor aeriene franceze. Mai târziu, ca pilot în aviaţia civilă, a contribuit la 
stabilirea liniilor poştale aeriene peste Africa de Nord, Atlanticul de Sud şi America de Sud. În 1939 
s-a reînrolat în forţele aeriene franceze în ciuda invalidităţii cauzate de accidente de pilotaj 
anterioare, iar după căderea Franţei în anul următor şi-a oferit serviciile forţelor aeriene din 
Africa de Nord ale Franţei Libere. 

Intr-o serie de romane, eseuri şi jurnale, Saint-Exupery şi-a povestit cu pasiune aventurile 
din lumea aviaţiei. A scris despre experienţe aproape mistice ce îl legau de frăţia piloţilor care îşi 
riscau viaţa în această nouă şi periculoasă profesie. Deşi considera că antologia Vânt, nisip şi stele, 
publicată în 1939, constituia cea mai importantă carte a sa, el rămâne probabil celebru ca autor al 
Micului Prinţ. 

Minunat ilustrata de către autorul însuşi, această poveste clasică ne prezintă o 
„extraordinară persoană micuţă“ de pe o planetă îndepărtată şi minusculă, pe care autorul o 
întâlneşte după un accident aviatic în deşert. Considerată un basm pentru adulţi, Micul Prinţ îi 
aminteşte cititorului de precepte bine cunoscute precum cel care ne povăţuieşte că a dărui este mai 
important decât a primi.”[14] 

 

Conjuncția lui Venus cu Luna neagră face parte din marile încercări programate pentru finalul 

acestui an, dar s-ar putea să nu aibă legătură cu ceea ce am prezentat în ultimele zile, ci să aibă legătură 

cu marile eșecuri programate din timp și despre care vom vorbi și pe începutul lui 2018. Asta 

înseamnă că momentul de-acum, chiar dacă pare a fi o greșeală făcută dintr-o eroare, are în spate un 

gând rău, o dorință de a pedepsi pe cineva, de a sancționa, de a elogia suspiciuni, de a face ca 

frământările personale să pară frământări de grup, anticipări ale unor evenimente despre care toată 

lumea trebuie să știe că se vor întâmpla în defavoarea grupului. Este clar că impulsul acesta pare să 

tulbure degeaba și să atragă atenția că o indignare de moment se poate transforma într-un conflict 

personal sau un conflict social, că poate duce la despărțirea de o persoană dragă sau folositoare ori 

poate duce la despărțirea de grupul în care am dorit să ne integrăm. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că Luna trece acum printr-o relație proastă față de Axa Dragonului și o situație de genul acesta nu 

poate fi în avantajul unui om care își iubește meseria, familia sau grupul de apartenență, nu poate fi 

util unui om care a demonstrat până acum că poate mai mult, că vrea să fie util celorlalți, dar că nu se 

poate desprinde de obiceiurile comune, căci dorește o situație materială foarte bună, că vrea bani, că 

vrea să fie susținut de oamenii din jur, că îi place să i se acorde atenție ori să fie lăudat. La acestea 

face trimitere schema programată pentru ziua de 29 decembrie și care este în mod special susținută 

de conjuncția lui Venus cu Luna neagră. 

Dacă nu ne lăsăm în voia acestor lucruri lipsită de importanță, dacă vom consulta și părerile 

celorlalți pentru a nu ne arunca în vâltoarea vieții fără judecată, fără să ne calculăm riscurile, atunci 

frământările acestea devin gânduri constructive care ne pot duce către soluții foarte bune pentru 

grupul de apartenență. În consecință, binele pe care-l dorim grupului se întoarce prin respect, 

susținerea proiectelor individuale și chiar o toleranță pe care nu am sperat-o niciodată. Se menține 

însă notă dură care îi dă impresia individului că nevoile sale nu sunt agreate de grupul de apartenență, 

ba chiar este încurajat să și le redefinească, să pornească pe un traseu ocolitor, să nu mai țină atât de 

mult la valorile pe care le-a promovat până acum dacă dorește să progreseze, dacă dorește să facă loc 

altora.  

În tot acest joc, teama de stagnare pare să ducă la complicații la locul de muncă sau probleme 

sociale generate de administrarea socială a acestui domeniu, restricții afective sau decizii adoptate 

împotriva stabilității pe piața muncii. Ne vom trezi cp avem motive credibile pentru a deveni 
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melancolici sau romantice într-un mod penibil, să acordăm prea multă importanță valorilor materiale 

pentru a ascunde deficitul afectiv sau neputința de a ne transforma. Situația aceasta pare sa provoace 

o parte întunecată a ființei pe care nu o vedem, la prima vedere, decât rezolvată prin abundență. De 

fapt, la asta se referă tranzitul Lunii prin zodia Taur, la genul acesta de progres se vor aștepta oamenii 

pentru că numai cu situația materială sigură pot gândi lucid și numai așa consideră că ar putea spera 

la o viață lipsită de probleme sau de frământări. În realitate, nevoia aceasta de a rezolva o problemă 

afectivă prin implicații materiale reprezintă tot un deficit de educație și, iată, se pare că ne întoarcem 

din nou la marea problema acestei decade: educația corectă. 

În consecință, răsturnarea de situație care atinge un vârf pe 29 decembrie sunt bazate pe 

sentimente negative pe care l-am avut față de cei despre care am crezut că își trăiesc viața mult prea 

simplu, că își câștigă existența fără prea mare efort. Invidia aceasta, necontrolată în trecut, în special 

pe finalul lunii noiembrie și pe finalul lunii iunie, ne aduce în fața unei lecții de viață care devine un 

fel de duș rece. Răsturnările de situație nu vor fi rezolvate după ce furtuna aceasta socială se va liniștii, 

ci după ce se va mai îndeplini încă o 

condiție, după ce vom avea suficienți de 

multă disponibilitate pentru muncă sau 

pentru o viață curată. Da, prin ceea ce 

devine frumos și profund pe 29 decembrie 

ajungem să înțelegem că nimic nu poate fi 

peren dacă nu este susținut de muncă și de 

respect. Conjuncția lui Venus din 

Capricorn cu Luna neagră nu pare să 

încurajeze munca ori seriozitatea față de o 

sarcină profesională. Acolo unde lucrul 

acesta va fi vizibil, este clar că sunt evitate 

multe probleme care ar amplifica pericolul 

social sau ar duce la răsturnări de situație. 

Prin muncă, prin seriozitate, ne întoarcem pe drumul cel bun. S-ar putea ca acest drum la început să 

ni se pară un versant mult prea abrupt pentru că așa trebuie să sune “încurajarea” conjuncției Venus- 

Luna neagră. Va trebui să mai așteptăm puțin, să se liniștească această furtună emoțională, pentru a 

vedea până unde ne este scris să mergem. Deocamdată nu putem crede tot ceea ce auzim. 

 
““Să mestecăm” aerul pentru a-i extrage energiile 
 Obişnuiţi-vă să faceţi, în timpul zilei, câteva exerciţii de respiraţie. Dar, pentru a fi într-

adevăr folositoare, respiraţiile trebuie să fie lente şi profunde. Aerul curat trebuie să aibă timp 
pentru a coborî în plămâni, pentru a-i umple şi pentru a elimina aerul viciat. Şi nu numai că trebuie 
să respirăm profund, dar este bine, din când în când, să reţinem aerul în plămâni înainte de a-l 
expulza. De ce? Pentru a fi “mestecat”; căci plămânii mestecă aerul la fel cum gura mestecă 
alimentele. Aerul pe care îl inspirăm este ca un “dumicat”, plin cu energii revitalizatoare. Pentru a 
profita din plin de aceste energii, trebuie să le dăm plămânilor timp pentru a-l mesteca şi digera. 
Când respiraţi astfel, fiţi conştienţi că, prin aer, primiţi în corpul vostru o Viaţă divină. 

 
Dimensiunea psihică şi spirituală 
Exerciţiile de respiraţie au, bineînţeles, o acţiune benefică asupra sănătăţii, dar şi asupra 

voinţei şi a gândului. Puteţi experimenta: dacă aveţi de ridicat o mare greutate, veţi reuşi mai uşor 
după o respiraţie profundă. În toate amănuntele vieţii zilnice, în relaţiile cu ceilalţi, amintiţi-vă să 
respiraţi conştient, şi aceasta vă va permite să aveţi controlul asupra voastră. Înaintea unei 
întâlniri, de pildă, pentru ca discuţia să nu degenereze într-o dispută, luaţi-vă obiceiul de a respira 
corect. Şi atunci, când sunteţi tulburat, de ce nu cereţi ajutorul plămânilor? Ei sunt acolo pentru a 
vă ajuta. Timp de două-trei minute, inspiraţi şi expiraţi profund: gândurile voastre se vor uşura şi 
se vor limpezi. Aveţi mereu nevoie de ajutor, şi este normal, dar de ce îl căutaţi mereu în exterior 
atâta timp cât el există în voi? 

 Dacă ajungeţi să sesizaţi sensul profund al respiraţiei, veţi simţi, puţin câte puţin, cum 
propria voastră respiraţie se contopeşte cu Respiraţia cosmică. În timpul expiraţiei, gândiţi-vă că 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  658  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

reusiţi să vă dilataţi, să vă extindeţi până la marginea Universului, apoi la inspiraţie, reveniţi către 
voi, către egoul vostru, care este asemenea unui punct imperceptibil, centrul unui cerc infinit. Din 
nou vă dilataţi şi din nou vă contractaţi...Veţi descoperi astfel această mişcare de flux şi reflux care 
constituie cheia tuturor ritmurilor Universului. Prin efortul de al conştientiza în voi înşivă, intraţi 
astfel în Armonia cosmică şi apare un schimb între Univers şi voi, căci inspirând, primiţi elemente 
din spaţiu, şi expirând, trimiteţi în schimb ceva din inima şi sufletul vostru. 

 Cel ce ştie să se armonizeze cu Respiraţia cosmică intră în Conştiinţa divină. Din ziua în 
care veţi simţi această dimensiune, veţi dori ca toată viaţa să inspiraţi din Forţa şi Lumina 
Domnului, pentru ca apoi să o dăruiţi lumii întregi. Căci expiraţia înseamnă şi a distribui Lumina 
pe care aţi reuşit să o absorbiţi de la Dumnezeu. 

 Respiraţia conştientă aduce binefaceri nemăsurate vieţii fizice, emoţionale, 
intelectuale şi spirituale. Va trebui să conştientizaţi efectele ei benefice pentru creier, pentru suflet, 
pentru toate facultăţile voastre; este un factor deosebit de puternic în toate domeniile vieţii. Nu 
neglijaţi niciodată acest aspect.”[10] 

 

30 decembrie nu aduce prea multe schimbări în patrimoniul a ceea ce am descris până acum. 

Apare, în plus față de ceea ce am parcurs până acum, o diminuare a puterii de influență, un interes 

față de poveștile frumoase de viață ale celorlalți și se pare că, fie că este bine, fie că este rău, vom 

accepta realitatea aceasta pentru că nu vom avea ce face. Înainte ca Luna să își încheie tranzitul său 

prin zodia Taur ea va trebui să treacă prin sextilul cu Chiron și diminuarea acestei puteri de influență 

ar putea avea chiar conotații mesianice. Nu putem vorbi însă de un asemenea impact în cazul unui 

om obișnuit, ci, în maniera aceasta pe care am formulat-o, doar în cazul unui om care este familiarizat 

cu noțiunile ezoterice sau cu ceea ce implică un astfel de comportament. Cu toate acestea, până și un 

om obișnuit, în fața acestei relații interesante între Luna de pe zodia Taur și Chiron de pe zodia Pești, 

poate vorbi despre un interes față de mister, dar nu cel care se prezintă pe sine ca informație, ci acela 

care se prezintă pe sine ca faptă. Fapta misterioasă reprezintă elementul care ne va atrage atenția cel 

mai mult în spațiul zilei de 30 decembrie și prin această faptă suntem atrași către o zonă de progres. 

Iarăși spun, nu trebuie să ne așteptăm ca toate ființele leneșe, mediocre, care nu s-au preocupat decât 

de instinct sau de plăcere, să ajungă în această zonă delicată. Ecuația astrală este obiectivă, ea se 

adresează tuturor, această muzică a astrelor este lansată peste tot, însă unii nu doresc să o asculte, unii 

trăiesc toată viața cu dopuri în urechi. 

În consecință, maniera aceasta interesantă prin care încercăm să accesăm informația, să ne 

prezentăm ca fiind informații, puternici și obiectiv, depinde foarte mult de ceea ce este neobișnuit în 

jur, în grupul de apartenență, în societate. Ne gândim acum să pornim în pelerinaj prin locurile 

încărcate de mister. Se întâmplă lucrul acesta pentru că presiunea care vine prin sextilul Lună-Chiron, 

cel care s-a împlinit în noaptea de 29 spre 30 decembrie, se va menține chiar și după ce Luna va intra 

pe zodia Gemeni pentru că trigonul ei cu Junon de pe zodia Vărsător facilitează misterul, creează 

cadrul necesar pentru că acest motiv fascinant al evoluției să rămân activ. Asta înseamnă că dacă de 

dimineață avem un impuls frumos, elegant și progresist, el nu va fi oprit, nu doar se va menține, nu 

din inerție, ci va fi și încurajat, înnobilat s-au suplimentat cu noi argumente. 

Este clar că nota astrală a zilei de 30 decembrie pare să depindă foarte mult, la fel ca și alte 

zile ale acestei decade, de educație. Este posibil ca în ochii unora să avem convingeri ciudate, să 

părem prea subiectivi, prea extravaganți, să avem scopuri fixate în mod abuziv și să părem imaturi, 

nu doar tineri în gândire. Lucrul acesta nu contează pentru că relația minunata a Lunii cu Junon pare 

să fie un element absolut fascinant care ne pregătește pentru ultima zi acestui an, când Luna va media 

tendința Nodurilor prin Capul Dragonului, ajutându-ne să vedem clar în viitor, iar Jupiter își va 

definitiva careul său la Axa Dragonului, explicându-ne de ce trăim momente atât de încordate. Nu 

anticipăm ceea ce se va întâmpla în ultima zi, ci doar să surprindem aceste raze, aceste influxuri care 

vor fi regăsite și atunci. Nota definitorie a zilei de 30 decembrie se referă la conștientizarea faptului 

că realitatea înconjurătoare poate deveni frumoasă dacă trecutul este presărat, chiar și din loc în loc, 

de evenimente frumoase. Din anumite puncte de vedere, ecuația astrală a zilei de 30 decembrie pare 

să fie mai încărcată de semnificație și mai profundă decât toate celelalte zile ale acestei decade. Se 

întâmpla lucrul acesta pentru că nu avem prea multe impulsuri de consultat, de îndeplinit sau de citit, 

avem doar două lucruri: atracția către mister și oprirea intervențiilor negative care ar distruge acest 
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impuls. În consecință, avem ocazia să vedem cum calculele simple pot fi neasemuit de frumoase și 

foarte profunde. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală au ocazia pe 30 decembrie să vadă cât de ușor se poate face trecerea de la realitate la 

imaginație, dar nu pentru a trăi într-o structură ireală, ci pentru a descoperi că, de fapt, imaginația este 

realitatea viitoare, este ceea ce construim, este ceea ce ne definește în mare parte statutul de creatori. 

 
Zodia Racului  
  de Octavian Paler 
 
Ce bine ar fi fost să fiu un rac autentic, 
să merg constant înapoi. 
Te-aş întîlni printre amintiri 
şi după ce te-aş găsi nu ţi-aş mai da drumul, 
te-aş tîrî cu mine înapoi, 
să ne iubim tineri şi nevinovati, 
după care, mereu înapoi, te-aş tîrî mai departe, 
spre copilarie, 
ne-am juca inocenţi 
pîna ce, obosiţi de joc şi de inocenţă, 
am dispărea într-un mit. 
Dar nu sunt un rac autentic, 
în zadar mă tot laud cu zodia mea, 
sunt condamnat să merg înainte 
şi tot ce pot e să tîrăsc între cleştii mei de rac 
toată memoria mea, fără să cedez nimic, nimic, nimic, 
cu riscul ca povara ei uriaşă să mă ucidă într-o zi. 

 

Iată că am ajuns și în ultima zi a anului 2017. Acum Mercur direct se va afla într-o relație 

foarte bună cu Axa Dragonului, mediind tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, iar Luna se va 

afla într-o relație la fel de buna tot cu Axa Dragonului, de asemenea, mediind tendința Nodurilor, însă 

prin Capul Dragonului. Ceea ce este informație trebuie să repare un trecut, ceea ce este emoție are 

nevoie de ceea ce în 30 decembrie a numit “imaginație”. Ambele elemente sunt la fel de importante, 

pentru că trecutul nu este neapărat ceva rău, iar viitorul nu este neapărat ceva bun. În consecință, 

ultima zi a anului 2017 ne vorbește despre vindecare, despre exaltare, despre comunicare stranie, 

despre șansa de a repara ceea ce nu am putut în ultima vreme, poate chiar de-a lungul întregului anul 

2017. Obstacole ni se par acum mult mai clare, vorbele pregătite pentru a convinge sau pentru a 

impresiona, iar emoțiile curg, atât de lin, atât de frumos, atât de constructiv încât până și munca 

istovitoare ni se va părea plăcută și atractivă. Totuși, nu putem să nu observăm că există și mici 

picături de amar, mici impulsuri negative care ar putea să dea acestei zile o notă periculoasă. Relația 

proastă a Lunii cu Neptun, apoi opoziția lunii cu Mercur, ne vorbește despre un careu în T pe semne 

mobile care poate strica toată această armonie prin instabilitate. De fapt, acest careu în T pe semne 

mobile nu poate strica ansamblul situației, adică nu se adresează tuturor participanților la teatrul 

astral. Cei buni își vor alege calea, preocupându-se de ceea ce am indicat până acum, iar cei răi, 

mediocri și invidioși, își vor trăi cu aceeași forță, cu aceeași implicare și cu aceeași convingere, drama 

cu care sunt ancorați în realitate. Careul în T pe semne mobile cu Neptun planetă focar accentuează 

ideea că acest conflict între emoții și cuvinte, sensibilitatea aceasta tulburătoare a oamenilor care se 

supără prea ușor, care au orgoliu prea la vedere, care au pretenții prea mari de la ceilalți reprezintă 

doar ecoul mediului în care vor în mod special să trăiască, dar și o rezonanță a mediului din care 

provin. 

Nu este nimeni vinovat pentru că acum se întâmplă aceste experiențe, la fel cum nu este 

nimeni privilegiat pentru că reușește să se bucure de ceea ce are în jur în momentul de față. Ceea ce 

este frumos devine expresia unei munci severe, ceea ce este rău, de asemenea, devine expresia a ceea 

ce am adunat, am lucrat sau am construit din aproape în aproape. Dacă binele ultimei zile a anului se 

referă la calitatea de a fi purtătorul unui mesaj special, răul ne vorbește despre o zonă pe care am ales-
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o, în care ne face plăcere să trăim și care poate deveni oaia neagră a anului 2018. Este clar, fără a 

anticipat ceva din ceea ce înseamnă anul 2018, ca această relație proastă a lui Jupiter cu Axa 

Dragonului va fi activă și pe 

începutul anului 2018. Asta 

înseamnă că încercarea de acum 

nu se adresează doar finalului de 

an 2017 și nu reprezintă doar o 

concluzie pe care o vom uita 

imediat ce vom intra în anul 

următor. Moștenirea a ceea ce 

citim foarte ușor acum va deveni 

un fel de etichetă, de blazon care 

își va pune amprenta pe multe din 

activitățile anului următor. 

Astfel, vom găsi de 

cuviință să iertăm de dragul unei 

stări frumoase, să acuzăm 

vehement că ni s-a oprit accesul la 

înțelegere, cunoaștere sau 

dragoste, adică vom alimenta o atitudine frumoasă sau ostentativă după implicarea socială din ultima 

vreme și care se referă chiar la această relație de careu între Jupiter și Axa Dragonului. Nu contează, 

de altfel, din ce zonă vine această atitudine ostentativă, ea nu este de preferat, ea nu duce la progres. 

Progresul zilei de 31 decembrie se referă la gândul care tolerează, mângâie sau hrănește, la cuvântul 

care zidește. În felul acesta vom fi mult mai interesați de mesajele individuale pe care Luna și, 

respectiv, Mercur le au, cele care mediază tendința Nodurilor, fiecare cu câte una din extreme, decât 

să ne interesăm de conflicte de moment, sterile, de replici penibile, adică de opoziția Lună-Mercur. 

Dacă ne axăm pe conflict și nu pe mediere, ne pierdem vremea, ne pierdem puterile și validăm un 

conflict care, în realitate, prin argumentele de acum, nu trebuie dus mai departe pentru că nu are 

rădăcinile cuc are se laudă acum. Adevăratul conflict este cel care susține atitudinea ostentativă, nu 

două-trei vorbe pe care ni le aruncăm unii altora pentru a părea interesanți, informați. Finalul anului 

2017 este greu, pentru că punctează responsabilizarea asupra căreia am lucrat tot anul. 

 
Zodia Racului  
 de Octavian Paler 
 
Ce bine ar fi fost să fiu un rac autentic, 
să merg constant înapoi. 
Te-aş întîlni printre amintiri 
şi după ce te-aş găsi nu ţi-aş mai da drumul, 
te-aş tîrî cu mine înapoi, 
să ne iubim tineri şi nevinovati, 
după care, mereu înapoi, te-aş tîrî mai departe, 
spre copilarie, 
ne-am juca inocenţi 
pîna ce, obosiţi de joc şi de inocenţă, 
am dispărea într-un mit. 
Dar nu sunt un rac autentic, 
în zadar mă tot laud cu zodia mea, 
sunt condamnat să merg înainte 
şi tot ce pot e să tîrăsc între cleştii mei de rac 
toată memoria mea, fără să cedez nimic, nimic, nimic, 
cu riscul ca povara ei uriaşă să mă ucidă într-o zi.   
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Ultima decadă a lunii decembrie încearcă să facă un cerc circumscris problemelor specifice 

acestei luni atrăgând atenția asupra unor rămășițe care devin foarte ușor resturi, reziduuri și care, prin 

atenția sporită pe care o acordă, ar putea să ne transforme în victime. Nu este cazul însă să credem că 

lucrul acesta ar putea să se întâmple fără să avem dreptul la replică. Există o notă puternică, una care 

va face apel la flexibilitate mentală, la dinamismul afectiv și care ne poate ajuta să ne echilibrăm și 

să avem o mai mare speranță în viață. Este adevărat, prin aceste treceri de la bine la rău, de la cald la 

rece, de la încântare la deziluzie, multe se corodează, rezistența la efort scade și ni se va părea că mult 

mai interesantă este concluzia care se susține de la sine. În realitate, în această decadă, concluzia 

aceasta care se susține de la sine duce în mod indubitabil la revoltă. Nu avem de ce să ne permitem o 

relaxare în modul acesta pentru că, de fapt, nu este relaxare, ci un fel de trădare. Noi înșine ne predăm 

renunțând la binele care ne mai cere acum încă un pas. Pentru că nu ne spune unde trebuie să ajungem, 

pasul acesta ni se pare inutil sau foarte greu de făcut. Dacă suntem suficient de înțelepți, dacă am 

luptat de-a lungul acestui an pentru a fi echilibrați și puternici, vom găsi resursele necesare pentru a 

merge mai departe într-un mod frumos și eficient. 

 

Luna decembrie, așa după cum am observat, ne aduce o provocare teribilă, aceea care ar putea 

să ne compromită studiul intens pe care l-am făcut de-a lungul acestui an, munca aceasta teribilă de 

a înțelege ce anume trebuie să facem, cum să încadrăm aceste sinteze. Avem ocazia să vedem cât de 

ușor am putea ajunge într-un moment foarte critic în care sintezele pe care le-am făcut să fie încărcate 

doar de resentimente, doar de 

concluzii oarbe care instigă la 

revoltă. Am insistat mult pe 

această componentă tocmai 

pentru a vedea că atunci când 

apare acest impuls către revoltă 

care se susține prin argument la 

care am ajuns prin studiu, prin 

cercetare, există de fiecare dată o 

contragreutate, există de fiecare 

dată reversul medaliei care a fost 

obținut tot prin cercetare. Fără 

cercetare, educație, revoltele 

pornite din sinteze devin 

veritabile furtuni sociale. Asta 

înseamnă că sinteze care 

cercetează nu ne anulează voința ci ne arată ce s-ar întâmpla dacă am lăsat că aceste concluzii să 

activeze în virtutea inerției, fără a folosi educația ca un creuzet pentru valori. Am avut de-a lungul 

lunii decembrie multiple ipostaze când am fost ajutați să înțelegem care este caracterul violent, care 

este rădăcina acestui impuls rău și cum ar trebui să facem pentru ca lucrurile acestea rele să se dizolve, 

să nu mai activeze ori să fie transformate în altceva. De fapt, nu doar acum, lucrul acesta le-am văzut 

într-o manieră specifică, de-a lungul întregului an, în fiecare lună prin particularitățile sintezelor. 

Acesta este de altfel și farmecul previziuni lor astrale. Ele nu sunt lovituri de bici, ci mesaje care vin 

dintr-o muzică a sferelor, dintr-o zonă misterioasă, nu pentru a ne uimi, că nu acesta este scopul lor, 

ci pentru a ne pregăti să ne integrăm în acea zonă de unde acestea vin. Cel puțin acum, pe finalul lui 

2017, sau puțin mai încolo la începutul anului 2018, misterul poate fi confundat cu forța activă. Dacă 

acum această confuzie nu creează probleme prea mari, pe viitor misterul are nevoie să fie perceput 

prin luciditate mentală, prin curaj și prin finețea emoțiilor. 
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BERBEC 
 

 
 

„Fiecare om are misiunea sa în viaţă, iar ea nu este întotdeauna 

cea pe care el şi-ar fi dorit-o.” (Hermann Hesse)  
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Încercare majoră. Deschidere către noutate. O nouă percepție a dreptății. Sensibilitate față 

de critică. Dificultate în fața regretului. Este nevoie de calm și de profunzime. Atitudine agresivă. 

Preferă să distrugă decât să se oprească. Au nevoie de spirit practic. Desconsideră superficialitatea. 

Experiențe triste. Concluzii legate de comportamentul celorlalți. Munca devine foarte importantă. 

Ajutor venit din necunoscut. Faimă la care ajung prin îndeplinirea unei condiții. Zăpăceala este 

plătită scump. 

 

 

2017 este pentru berbec un an de mare încercare. Unii se vor simți ca niște meteori pe cerul 

anului în curs, vor străluci pentru câteva momente după care vor dispărea, dar momentul lor va fi 

destul de puternic pentru a rămâne în conștiința celorlalți. Este puțin probabil însă să fie și mulțumiți 

cu lucrul acesta. Vor fi în 2017 deschiși către ceea ce înseamnă nou, interesați de secretele celorlalți, 

dornici de a-și face dreptate sau de a se menține la nivelul dreptății pe care l-au gustat în anul anterior, 

de a fi puternici prin ceea ce au și nu vor permite celor cu care colaborează să le invadeze intimitatea, 

să le critice viața ori să îi pune în dificultate. Cu toate acestea, vor avea un an marcat de ceea ce nu 

își doresc, de provocări sterile, de ciudățenii care vor avea un singur scop: vor fi îndemnați să 

gândească mai mult, să fie mai serioși, mai calzi și mai profunzi. 

Cele două mari evenimente ale anului 2017, intrarea Capului Dragonului pe zodia Leu și a 

planetei Saturn pe zodia Capricorn îi găsește tulburați de gândul că nu vor reuși în demersurile pe 

care și le propun. S-ar putea ca multe dintre aceste proiecte nici să nu aibă nevoie de etapa următoare, 

adică atât le era scrisă să se întâmple. Și cu această atitudine berbecii au o problemă. Se pot opri, dar 

nu știu cum să facă lucrul acesta și de fiecare dată când se pune problema unei sinteze, pentru că 2017 

este anul sintezelor, se enervează, preferă să strice decât să se oprească și să lase lucrurile în voia lor. 

Astfel, primele luni ale anului sunt foarte educative. Învață cum să învețe, cum să se controleze și ce 

să aleagă din ceea ce trăiesc sau le este așezat în cale. Unii vor prefera să viseze foarte mult, să spere 

la o dreptate pe care anul acesta nu vor primi. Vor îndeplini anul acesta un rol foarte important, dar, 

totuși, nu va fi dreptatea pe care o vor. 

Capul Dragonului pe casa creativității  aduce un eveniment aparte în viața unui berbec dispus 

să iasă din mediocritate. Va ieși anul acesta din mediocritate prin creativitate însă nu trebuie să se 

aștepte că va fi ușor. Toată această contracție, tot efortul pe care-l fac pentru a se remarca în modul 

în care crede va fi un consum care nu îi va fi răsplătit. Vor fi răsplătite rezultatele pe care le obțin 

după ce se vor stabiliza. De aceea, începând cu finalul lunii aprilie berbecii vor face multe care vor 

rămâne în acest an, care nu vor produce nimic. Trebuie să înțeleagă că așa se întâmplă în cazul lor, 

așa trebuie să fie. Au nevoie să se dezbrace de obiceiuri vechi pentru a face loc celor noi. Cu toate că 

acest proces nu va fi apreciat, berbecii se vor evidenția după cât de utile vor fi aceste noi obiceiuri. 

Cei superficiali nu vor aprecia acest moment, nu vor fi în stare să înțeleagă că este un proces cât se 

poate de firesc, că trecerea aceasta așa este programată să se consume. 

Ulterior acestui moment, berbecii vor observa că sunt atrași în tot felul de medii, situații care 

ar putea să fie de multe ori în contradicție cu ceea ce își doresc să facă sau cu ceea ce solicită. Din 

nou, sunt invitați să facă un efort de toleranță, de acceptare sau chiar de gândire pentru că nu-i atrage 

nimeni într-un mediu pentru a-i umili, nu-i duce nimeni în centrul orașului pentru a-i jigni sau pentru 

a-i da ca exemplu negativ. Sunt atrași către aceste medii ca urmare a acțiunilor pe care le-au săvârșit 

în anii din urmă. Pentru că este un an de sinteză, berbecii ar trebui să se gândească la faptul că ceea 

ce se consumă acum este un fel de sinteză a ceea ce s-a consumat în viețile lor din 2008 încoace, de 

când Pluton le-a intrat pe casa imaginii publice. Acum devin celebrii prin activități publice și sunt 

atrași către aceste zone publice chiar dacă, în virtutea experiențelor triste sau dureroase pe care le-au 

avut din 2008 încoace, și-ar dori să le evite. Nu au cum să le evite în 2017 și dacă vor consulta aceste 

previziuni din timp, indicat ar fi să își pregătească toate aceste episoade care se vor accentua în special 

în a doua parte a anului, refuzând să vadă peste tot conspirații, oameni care le declară război, hoți sau 

mincinoși. Dacă, fiind atenți, văd aceste defecte de caracter la oameni, să nu depășească etape și să 
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ajungă la concluzii legate de comportamentul acestora pe baza câtorva impulsuri temperamentale pe 

care le constată la aceștia. Această precipitare, care de regulă le stă în caracter, fiind impulsivi și 

răspunzând foarte repede la provocări, le va aduce multe neplăceri și de numele acestui an va fi legată 

una dintre cele mai mari probleme ale acestei perioade. 

2017 aduce și încheierea unei etape de muncă. Vor avea câteva episoade, unele în primăvara 

acestui an, iar celelalte în toamnă, când vor lucra contracronometru fără să aibă nici chiar ei înșiși o 

explicație rațională în sensul acesta. Totul va trebui să fie sonor, vizibil, făcut foarte bine și într-o 

mare viteză. Spre finalul acestui an au foarte clar senzația că se pregătesc pentru ceva. Începând cu 

luna octombrie au o intuiție specială, au ajutoare venite din necunoscut, iar cei care lucrează cu 

energia sau sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală ar putea să aibă străfulgerări de 

iluminare, o deschidere specială referitor la faptul că se pregătesc pentru ceva. Nu vor să știe concret 

pentru ce se pregătesc până când nu ajung la finalul anului. Imediat ce Saturn le va intra pe casa 

demnității sociale și se va strânge foarte mult și careul lui Jupiter la Axa Dragonului, toate aceste 

mesaje pe care le primesc fie pe cale verbală, fie pe cale nonverbală, fie din această lume fizică, fie 

din subtil, fac referire la statutul lor, la impactul pe care ar trebui să-l aibă berbecii asupra comunității 

în anul următor. Experiențe pe care le-au acumulat din 2008 încoace ,de când Saturn le trece pe casa 

imaginii publice, devin solide, puternice și de necombătut pentru cei cu care vor colabora cu berbecii 

în 2018. Pentru asta se pregătesc, pentru un salt special, pentru momente aparte când ar trebui să 

culeagă niște roade, să devină faimoși așa cum și-au dorit, să atingă un moment de glorie. Ei și-ar fi 

dorit ca acest moment de glorie să fie acum, în 2017, însă acum doar se pregătesc pentru acesta. Abia 

spre finalul anului vor conștientiza de ce au parcurs de-a lungul acestui interval tot felul de întâmplări 

care i-au dus către zona publică, i-au obligat la un moment dat să își atribuie diferite roluri sau s-au 

trezit cu eticheta gata pusă, de protectori, salvatori, de prieteni de o viață, de susținători ai unor mesaje 

comune. Pentru cei care vor să progreseze, 2017 este un an bun. Pentru cei care vor să consume, este 

un an greu, dominat de întâmplări care zăpăcesc, obosesc și enervează. În timp ce berbecii care vor 

să evolueze se pregătesc pentru un 2018 special, ceilalți, începând cu a doua parte a anului, se vor 

gândi că poate a sosit momentul să-și sape un bârlog și să se pregătească pentru pensie. 

Nu trebuie să uite în acest an că toate au un rost în viață și acum este momentul să se gândească 

mai mult decât altădată la conținutul lor, să le identifice înțelesul, să nu le ia în ușor și să nu se bucure 

doar de rezultate, doar de fructe, ci și de tot acest proces de creștere, dezvoltare și împlinire. Cu cât 

se vor preocupa mai mult de aceste procese cu atât mai interesante vor fi rezultatele și mai stabile. 

 

IANUARIE 
Conștientizare. Nevoie de mulțumire. Vanitate. Deschidere față de comunicare. Problemele 

personale devin și problemele sociale. Dezvăluirea unui secret pune în dificultate relația cu un 

apropiat. Continuitate. Prea multe calcule. O încercare legată de un membru al familiei. Analogii 

interesante. Conștientizarea îi pune pe drumuri. Nevoie de confirmare. Viața devine complicată. Află 

un adevăr dureros. Tipul slab devine agresiv. Află de un mesaj tendențios. Inventivitate. Dependență 

de prieteni. 

 

Ianuarie înseamnă pentru berbeci întâlnirea cu un moment de conștientizare care s-ar putea, 

pentru mult timp de acum încolo, să reprezinte un model de atitudine sau de căutare. În realitate, ceea 

ce se consumă pentru berbeci în luna ianuarie are legătură cu profunzimea pe care o caută și pe care 

nu o pot găsi pentru că nu au răbdare, nu se pot opri asupra unui element pentru a-l aprofunda, sunt 

tot timpul într-o mișcare intensă, își doresc foarte mult să acumuleze calitativ, dar nu au niciodată 

răgazul necesar și se mulțumesc și cu acumulările cantitative. Începutul anului îi găsește într-o furtună 

teribilă. Simt că au o dreptate, vor să își demonstreze punctul de vedere, chiar sunt implicați în 

conjuncturi revendicative și au impresia că tot ceea ce se construiește ori tot ceea ce se află în jurul 

lor îi avantajează. Conjuncția lui Marte cu Neptun din prima zi a anului reprezintă un start afectiv 

care va putea fi valorificat cu greu. Abia după ce Marte va trece prin alte conjuncturi, abia după ce 

Mercur va aduce un plus de coloratură acestor situații prin revenirea în zodia Săgetător prin 

retrogradare, abia după ce Venus va intra pe casa lucrurilor ascunse berbecii vor înțelege că mândria 
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și vanitatea nu le sunt utile. Pe această axă Fecioară-Pești se află și Axa Dragonului și atunci când 

vorbesc despre lecții referitoare la mândrie și vanitate berbecii suferă. Suferința lor, pe începutul lunii 

ianuarie poate însemna și trezirea la realitate. Este foarte posibil ca o durere să le reamintească despre 

o suferință a unei rude, despre o moștenire genetică și grija ca nu cumva să reproducă acest model de 

boală îi trezește la realitate și îi face mult mai atenți la valorile esențiale, la lucrurile perene, la 

sentimentele celorlalți. Pentru că și ei sunt influențați de retrogradarea lui Mercur care face acum un 

slalom interesant printre probleme personale, printre probleme sociale, trecând de pe zodia Capricorn 

pe zodia Săgetător, îi vom vedea la începutul anului pe berbeci fiind foarte afectiv, deschiși față de 

comunicare, interesați de ceea ce alină, vindecă, reduce suferința sau înnobilează. Nu se știe dacă 

lucrurile acestea îi vor ajuta pe măsura direcțiilor specifice acestui început de an. Le pot folosi pentru 

a obține un mare avantaj, pentru a se ridica deasupra celorlalți prin ceea ce nu este specific, prin ceea 

ce nu le-a fost niciodată caracteristic: controlul emoțional.   

Așadar, începutul anului, pentru berbeci reprezintă dezvăluirea unui secret care nu va fi 

posibilă decât printr-o deschidere specială față de un asociat ori printr-o asociere nouă. Întâlnesc 

oameni noi, care caută, dorește să 

dezvolte cu cunoștințele vechi alte 

tipuri de relații și toată această agitație 

îi pune în valoare și îi ajută să devină 

oameni foarte importanți pentru cei 

din jur, pentru comunitate, pentru 

grupul de apartenența sau îi ajută să se 

pună mai bine în valoare în raport cu 

destinul propriu. 

Berbecii au de lucrat mult la 

partea emoțională. Faptul că Venus va 

intra pe casa lucrurilor ascunse din 3 

ianuarie nu înseamnă că dintr-dată 

devin persoane foarte deschise, calde 

și prietenoase, dacă nu au fost până 

acum. Având în vedere că de ceva 

vreme berbecii trec printr-o 

experiență intensă, cea susținută de 

trecerea lui Saturn pe casa drumurilor 

lungi și a educației superioare, tot ceea 

ce înseamnă cunoaștere sau 

deschidere este pus pe picior de 

egalitate cu lupta. Ei speră ca în final 

această luptă să fie încununată de 

succes pentru că li se pare că totul este 

orientat pentru binele lor, orice 

provocare se conturează dintr-o zonă 

pe care o controlează foarte bine ori în 

care se mișcă foarte bine. În realitate, 

lucrurile sunt nu doar încărcate de succes sau promit în direcția aceasta, ci și aducătoare de mari 

ghinioane. Conjuncția Soarelui cu Pluton din 7 ianuarie îi avertizează pe berbeci că ambiția aceasta 

foarte mare afectează realizarea socială pe care au comportat-o pe finalul anului anterior sau le 

zdruncină continuitatea într-un studiu foarte important pentru destinul personal. Cu cât sunt implicați 

în mai multe conflicte, cu cât vor să demonstreze mai mult că știu, înțeleg sau pot, cu atât mai clară 

este această întoarcere din drum. Sunt avertizați berbecii că această întoarcere din drum îi va face mai 

săraci din punct de vedere afectiv sau poate chiar la capitolul mental ori la cel spiritual. Tot în 7 

ianuarie se va împlini și careul dintre Chiron și Junon, aspect care va pune în dificultate maturitatea 

și îi va depărta de la reculegere. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  667  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Lor nu le va plăcea această ipostază pentru că îi determină să fie atenți si la celelalte lucruri 

pe care nu le-au avut în calcul atunci când au pornit pe acest traseu. Din 8 ianuarie, când Mercur își 

va reveni la mersul direct, dar nu pe casa imaginii sociale, ci pe casa drumurilor lungi, se vor trezi 

într-o mare de oameni pe care o refuză, de care vor să fugă, pe care o admiră, dar de care se tem. 

Aceasta este, de altfel, marea ciudățenie care se va consuma în viețile berbecilor în prima decadă a 

lunii ianuarie. Ar trebui să reziste în fața acestei tristeții, să nu-i mai consideră pe ceilalți vinovați ori, 

mai mult, să nu se considere privilegiați dacă au dreptate într-o confruntare. Avantajul de moment nu 

este același lucru cu avantajul pe termen lung în cazul lor. 

A doua decadă a lunii ianuarie va fi sub semnul a ceea ce s-a întâmplat pe finalul primei 

decade. Gândul că nesiguranța de moment ar putea să-i pună în dificultate pe termen lung îi enervează 

foarte mult și îi face să se gândească într-un mod mai puțin plăcut la un colaborator sau la prieteni. 

Devin ciudați, ursuzi, nemulțumiți din orice și atitudinea aceasta nu le va face cinste. Dacă vor sta 

strâmb și vor judeca drept, vor vedea că nu le trebuie mult să se adune, să fie pozitiv și să îi ajute pe 

cei din jur, nu să-i critice. Abia acum își dau seama că anul 2017 este un an al sintezelor și dintr-dată 

înțeleg de ce au avut o atitudine refractara față de cei din jur, dar nu vor dori să o împărtășească. 

Faptul că își schimbă starea de spirit, adică intră pe vibrația pozitivă a sextilului dintre Marte și Pluton, 

aspect care se împlinește pe 11 ianuarie și care va fi activ toată decada, vor vedea că sunt pe drumul 

cel bun. Pentru că momentul acesta coincide și cu trecerea Lunii prin zodia Rac se poate vorbi și 

despre nevoia de educație, dar berbecul, tocmai pentru că este vorba de Luna din Rac, nu va accepta 

să primească lecții decât doar din partea unui membru al familiei, din partea celui cu care s-a 

armonizat foarte mult și pe care deja îl consideră un prieten foarte apropiat sau chiar un membru al 

familiei, o persoană care face parte din intimitatea sa. 

Această persoană care primește din partea berbecului privilegiul de-a face parte din intimitatea 

sa trebuie să fie foarte atentă la ce anume recomandă pentru ca sfaturile sale vor fi preluate ușor, nu 

vor fi criticate, pe alocuri nici măcar nu vor fi analizate și ele îi vor afecta imaginea socială. Dacă 

această persoană este cu adevărat un om care iubește berbecul, care își merită statutul de prieten 

apropiat, își va alege cu mare atenție cuvintele, nu-i va judeca pe cei din jur așa cum i-ar plăcea să 

vadă, adică nu va fi o persoană care va urmări în mod special să-i facă pe plac acestui nativ, ci va 

deveni un om foarte util în viața unui berbec. În felul acesta noi, pentru că studiem astrologia, putem 

puncta acest moment ca fiind reprezentativ pentru multe din marile evenimente ce se vor consuma în 

viețile berbecilor. Un personaj care primește acum mari privilegii va avea un rol covârșitor în deciziile 

existențiale ale acestui nativ de care acesta își va da seama abia spre finalul anului. Acum se va simți 

bine că are un sprijin, deși, în realitate, este mai mult de atât. 

O prima conștientizare a acestui moment foarte important este data de ziua de 15 ianuarie, 

când Luna, abia intrată pe zodia Fecioară va trebui să treacă prin conjuncția cu Capul Dragonului. 

Apar termene, vor să le respecte, își propun să respecte și alte termene de care își amintesc, dar, 

deopotrivă, vor să-și sfideze regulile care îi impun berbecului foarte ușor termene. Această ciudățenie 

vorbește și în cazul lor despre libertate și despre dezicere, despre reținere și revoltă, despre disciplină 

și distrugere, adică despre o relație bună a Soarelui cu Luna neagră. Mijlocul lunii ianuarie nu 

înseamnă doar această relație dintre Soare și Luna neagră, ci și alte unghiuri care le construiesc 

sentimentul că se află pe o panta ascendentă, că toate lipsurile acestei vieți îi ajută să înțeleagă, să 

vadă foarte departe ori să devină puternici. Conjuncția lui Marte cu Chiron de pe casa lucrurilor 

ascunse le oferă puteri nebănuite. Deopotrivă, le arată și cât de vulnerabile sunt în fața dușmăniilor 

ascunse, cât de atenți ar trebui să fie în fața conspirațiilor sau cât de atenți ar trebui să fie cu limbajul. 

Nu prea sunt atenți la cum vorbesc, dar sunt atenți la efectele a ceea ce fac, a ceea ce construiesc. 

Spre finalul celei de-a doua decade a lunii ianuarie berbecii reușesc să se mobilizeze foarte 

bine, au idei îndrăznețe, se simt puternici, și prin lucrurile bune care se întâmpla, dar și prin 

provocările pe care trebuie să le rezolve ori cărora trebuie să le acorde maxima atenție. Pe 19 ianuarie 

Soarele va trece pe zodia Vărsător, adică pe casa prietenilor, și nu prea mai au răbdare cu vechile 

provocări sau cu provocările care vin prin metode pe care le cunosc deja. Astfel, sunt pe punctul de a 

ridica tonul, de a se impune, de a fi obraznici sau de a nu ține cont de ceea ce este bun ori de o 

recomandare ce ar putea veni din partea unui apropiat. Revolta aceasta va fi însă scurtă, dar va avea 
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suficient de multă greutate încât să-l întoarcă din drum, să-l sperie, să îl convingă că vorbele rele pot 

fi folosite de-a lungul acestui an drept arme. Un om care a cunoscut cu adevărat curajul, a învățat în 

timp să iubească și adevărul. A folosi cuvântul ca o armă în situații de genul acesta nu poate fi decât 

o dovadă de slăbiciune. Un berbec slab va fi acum o persoană pe care toți o vor ocoli. 

În cea de-a treia decadă a lunii ianuarie berbecii vor să facă o revoluție. Nu se știe dacă reușesc, 

cel puțin nu să știe dacă reușesc până pe 28 ianuarie, când Marte va intra pe semnul lor. Pentru că cea 

mai mare parte din această decadă Marte se află pe casa lucrurilor ascunse aceștia ar trebui să respecte 

opiniile colaboratorilor, să se hrănească din punct de vedere spiritual, să fie atenți la opiniile care sunt 

vehiculate în jur, să se arate interesați de studiu, de cunoaștere, de practica spirituală, de educația 

morală. Există în momentul acesta tendința de a închide ochii, de a refuza un ajutor, dar de a nu face 

lucrul acesta cu intenții rele, ci pentru a reîmprospăta memoria, pentru a reîmprospăta o componentă 

a vieții pe care un berbec o consideră acum foarte importantă. Un berbec se poate întâlni acum și cu 

o atitudine negativă din partea unui cunoscut pe care să nu o înțeleagă în mod corespunzător, să o 

vadă prea intensă, prea dură și să mobilizeze împotriva acesteia o energie teribilă. Nu este indicat să 

facă lucrul acesta, să se impună într-o relație, nu este indicat să se dezvăluie în felul acesta. Dacă 

reușesc să treacă cu bine peste această relație negativă dintre Marte și Junon, dacă nu transmit 

celorlalți un mesaj tendențios, nu devin vulnerabili, iar puterea pe care o obțin prin detașare va deveni 

un avantaj teribil de care se vor folosi până la finalul acestui an. Astfel, devin atenți la emoții 

profunde, dezvăluie celor din preajmă multe din experiențele lor de viață și devin un fel de sursă de 

inspirație sau modele de tinerețe veșnică. Berbecii știu că această perioadă a vieții este una destul de 

dificilă, de încărcată, una care-i solicită foarte mult la nivel de percepție și ei nu se consideră un model 

de tinerețe. Se vor simți însă revigorați de atitudinile celorlalți, de bucuria pe care o împărtășesc cu 

ei, deși nu vor renunța la grija față de ziua de mâine, la temerile pe care le au față de starea de sănătate, 

cea care nu este și nici nu poate fi la cote optime. Axa Dragonului le trece acum pe o axă a sănătății 

și chiar dacă nu apar încă motive de boală, ei sunt atenți la cum le funcționează corpul, la efectele pe 

care grijile ce și le-au făcut pe finalul anului anterior și începutul acestui an ca nu cumva acestea să 

scape de sub control. Nu vor împărtăși lucrurile acestea, nu vor fi foarte generoși cu ceea ce reprezintă 

secretul personal., dar nu așa vor fi berbecii până la finalul 

acestui an, ci doar acum, în ianuarie.   

Finalul tranzitului lui Marte, guvernatorul lor pe casa 

lucrurilor ascunse le aduce berbecilor multe regrete. Primele și 

cele mai dure vor veni în preajma zilei de 25 ianuarie când se 

pot încadra în termen. Se pot hotărî dacă să se lase în voia 

lucrurilor, să fie liberi, să trăiască intens și frumos ori să devină 

foarte restrictivi cu ceea ce trebuie să le impună celorlalți, cu 

ceea ce alții trebuie să respecte. Nu ar trebui să fie atât de 

obsedați de aceste ciudățenii, ci să fie atenți la chemarea pe care 

o au. Pe finalul lunii ianuarie berbecii sunt chemați să facă fapte 

mari, să arate că sunt inventivi, că până acum au ascuns lucruri 

bune, nu au împărtășit celorlalți ceea ce simt, ceea ce trăiesc, 

ceea ce au pentru că aceste valori sunt foarte importante și nu 

vor să le distrugă. Momentul acesta de restricție ar trebui să fie 

explicat logic de berbec, să fie foarte atent cu metoda de lucru, 

cu argumentul pe care îl oferă, cu presimțirile pe care le au, cu 

tot ceea ce este pus în curaj. Pe 27 ianuarie când Venus și Saturn se vor afla într-o relație mai puțin 

plăcută, sentimentul acesta de siguranță se zdruncină pentru că berbecul crede că nu mai trăiește în 

mediul adecvat, că nu mai este susținut de prietenii și trebuie să facă o schimbare. Ziua de 28 ianuarie 

devine și pentru acești nativi reprezentativă la acest capitol pentru că Luna nouă se împlinește pe casa 

prietenilor, iar Marte le intră pe casa personalității. Dacă în cazul celorlalte semne zodiacale 

momentul acesta vine cu un plus de refuz, de revoltă sau de neînțelegere, în cazul lor totul devine 

clar, până și lucrurile care sunt neclare le sunt lor clare prin neclaritate. Apoi, finalul lunii ianuarie 

aduce și conjuncția lui Mercur cu Pluton pe casa imaginii publice și apar proiecte pe care berbecii vor 
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să le pună în aplicare deși nu este momentul potrivit. Mercur abia ce și-a revenit din mersul retrograd 

că și trebuie să se ocupe de ceea ce s-a pierdut, de ceea ce ar trebui să se reconstruiască. Nimeni nu 

va putea să le spună nimic, nici că decizia aceasta nu este foarte bună pentru că lor le este foarte clar 

ce trebuie să facă și unde trebuie să ajungă. Dacă sunt ființe flexibile și trăiesc intens acest moment 

de claritate, iar dacă la începutul lunii următoare vor descoperi că această calitate s-a terminat și se 

adaptează condițiilor prezente, atunci totul este permis. Dacă vor considera că această claritate 

reprezintă un element etalon de care se folosesc până la finalul acestui an, atunci greșesc. 

 

FEBRUARIE 
Responsabilitate. Transformare. Contrast. Au nevoie să o ia de la capăt. Complicații date de 

un neadevăr. Acuzații nefondate. Se conturează o problemă legată de o greutate. Vulnerabilitatea 

prinde contur. Marginalizare. Deplasări ciudate. Se cred buni la toate. Demonstrație de forță. 

Împlinire. Compromis. Au nevoie de mobilitate. Regretă ceea ce nu au primit. Trec prin situații 

tensionate. Pierd un prieten drag sau nu mai ajung la soluția pe care și-o doresc. 

 

Luna februarie încearcă să-i facă responsabili. Se va menține și în prima decadă a lunii 

februarie această componentă a marilor posibilități pe care un berbec o explorează în această perioadă 

a vieții, dar, în plus, apare un motiv de transformare, unul nou cu care nu s-au mai întâlnit până acum. 

Acest motiv de transformare apare chiar în a doua zi a lunii februarie și el trebuie privit cu maximă 

responsabilitate pentru că acesta reprezintă momentul de final al unei perioade. Pentru ei, dar vom 

vedea că și pentru alte semne zodiacale, dar nu pentru toate, momentul acesta este foarte important și 

edificator. Oamenii devin mai buni prin ceea ce știu că se termină, mai înțelepți prin ceea ce vor, prin 

voință proprie, să construiască. Sentimentul acesta de siguranță care apare din trecerea lui Junon pe 

casa imaginii publice, dar și prin trecerea lui Venus pe casa personalității înseamnă relansare. Se 

poate lansa în condiții adecvate dacă nu știu ce anume se termina sau dacă nu știu cum anume să 

încheie o etapă. Pentru ei, careul acesta dintre Mercur și Jupiter poate deveni un motiv de despărțire 

dacă au experiențe bune pe care vor să le încheie acum, pentru a acorda mai multă atenție celor buni. 

Acest careu dintre Mercur și Jupiter, acest aspect care le vorbește berbecilor despre probleme 

financiare sau despre pierderea unor oameni dragi se poate transforma, după ce Junon și Venus 

trecând pe zodiile următoare, în motive de despărțire de grupul de apartenență, de către cel care nu 

le-a acordată atenția cuvenită. Dacă sunt înțelepți, nu vor transforma o greșeală personală într-un 

motiv de revoltă împotriva anturajului care nu i-a protejat de propriile erori. De altfel, știm că de 

multe ori berbecii au parte de situații de genul acesta. Putem spera că de această dată se vor comporta 

altfel. Cu Soarele pe zodia Vărsător, cu Luna pe zodia Taur, adică în faza de Primul pătrar, berbecii 

vor observa că începutul lunii februarie este dificil, că au probleme de comunicare, că răspund ușor 

provocărilor. De altfel, nu prea contează pentru ei acum suferințele celorlalți, că au planetele 

individuale Marte și Venus pe semnul lor, acolo unde de ceva vreme se află și Uranus și dacă trec 

prin confruntări, dacă trebuie să explice sau să demonstreze ceva consideră că acestea sunt motive de 

luptă și le abordează cu toată puterea. Sunt însă avertizați că nu le este permis să dovedească puterea 

și autoritatea prin orice mijloace. Dacă o fac le vor da idei celorlalți și cât de curând altcineva din 

anturaj va face același lucru cu ei. 

Vor vedea că nu așa trebuie să procedeze chiar din 6 februarie, când Jupiter va intra în mers 

retrograd, deplasare pe care o va menține așa până pe 9 iunie. Până atunci, retrogradarea acestei 

planete pe casa parteneriatelor, ne va aduce berbecilor probleme cu legea, în cuplu, complicații date 

de un neadevăr pe care vor cu orice preț să-l susțină sau aplicații mai vechi prezentate într-un context 

nou, pentru că Jupiter se află, și acum așa cum s-a aflat și în anul anterior, în opoziție cu Uranus pe 

semnul lor. Deși berbecii vor cu orice preț să-i scoată pe ceilalți vinovați, de această dată cel spre care 

arată cu degetul nu poartă vina indicată de el, deci nu este atât de vinovat precum se spune. 

De altfel, ziua de 6 februarie poate fi pentru ei reprezentativă la acest capitol pentru că Mercur 

se află într-o relație pozitivă cu Luna neagră, dar lucrul acesta nu poate fi unul bun, nici pentru firea 

berbecilor, dar nici pentru evenimentele în care se implică. Răspund prea ușor la anumite provocări, 

cred că lucrurile celorlalți le aparțin și lor doar pentru că fac parte din același anturaj și se mobilizează 
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în această direcție provocând personaje care ar putea foarte ușor să devină dușmani de viață, adversari 

redutabili ce le pot pune în dificultate până și imaginea socială. Dacă în anii anteriori, când au trecut 

prin situații similare, berbecii au reușit să depășească cu bine situații ca aceasta, acum, pentru că 

Jupiter și Uranus primesc în relația lor și mesajul planetei Pluton, situația este mult mai amplă, mai 

delicată, mai dificilă sau mai periculoasă. O discuție în contradictoriu, un reproș, neputința de a 

gestiona un conflict, cu toate că acesta este mai vechi, are acum urmări pe care berbecul nu le poate 

anticipa. Pentru că în această primă decadă a lunii februarie Soarele trece printr-o relație bună cu 

Uranus acești nativi nu vor fi conștienți de riscul la care se expune. Din această cauză, dacă vor 

consulta aceste previziuni astrale, dacă vor dori să țină cont de ele atunci să își îndrepte atenția către 

un apropiat, către un om sincer, pentru că sunt acum avantajați de impactul pe care un prieten îl are 

asupra lor. Din 7 februarie Mercur le intră pe casa prietenilor și nu este un simplu fapt pentru că pe 

zodia Vărsător această planetă se află într-o poziție foarte bună. Apoi, prin noua poziție poate și media 

această tensiune care se conturează pe axa Berbec-Balanță asupra căreia planeta Pluton pune acum o 

greutate teribilă. Poate ar trebui ca pe finalul primei decade a lunii februarie berbecii să fie mult mai 

atenți la interacțiuni cu alte semne zodiacale precum Scorpionul sau Capricornul. Sunt vulnerabili în 

fața acestor nativi și le-ar prinde foarte bine dacă ar fi mai atenți. 

Dacă nu sunt atenți la lucrurile acestea pe finalul primei decade a lunii februarie, în momentul 

în care intră în a doua decadă, adică după ce trec de momentul de Lună plină și explorează într-un 

mod aparte și trigonul Soarelui cu Jupiter, berbecii au impresia că o mâna destinului îi protejează. 

Intră foarte ușor în conflict, răspund foarte ușor provocărilor, nu doar pentru că Venus și Marte le 

trece acum pe semnul lor, ci și pentru că se simt protejați de destin. Soarele pe casa prietenilor le 

aduce acest sentiment universal și cred că pot lucra la un alt nivel. Cei care lucrează cu energia sau 

care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care au lucrat până acum cu elemente 

abstracte și au obținut rezultate în sensul acesta vor fi cu adevărat avantajați de această poziție. Nu 

toți sunt însă privilegiați de soartă. Unii mai au și un destin potrivnic sau poate au o karmă de suferință 

de parcurs și ea trebuie să se consume în această perioadă, când alți se bucură. Luna plină pentru 

acești berbeci care sunt dominați de o karma de suferință înseamnă criză. Se simt abandonați de 

prietenii, dar, în realitate, ei îi resping, ei îi marginalizează, ei îi fac să fie responsabili pentru ceea ce 

el însuși ar trebui să recunoască și să facă. Perseverența berbecului va fi văzută acum doar prin faptele 

bune.  

Trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător îl ajută pe berbec să fie puțin mai rezistenți în fața 

atacurilor ciudate venite din partea unui Scorpion sau din partea unor conspirații. Dorința aceasta de 

putere nu îl mai tentează pentru că are clar senzația că în această perioadă trebuie să se ocupe de 

proiecte nerezolvate, trebuie să le finalizeze, pentru a nu le transforma în obstacole. Trecerea Lunii 

negre pe zodia Săgetător, pentru ei, înseamnă vulnerabilitate în deplasări, în alegerea unei meserii, în 

alegerea unui model de viață, în alegerea unui profesor sau în însușirea unei ideologii. Este un moment 

foarte vulnerabil care va fi prezent în viața sa timp de nouă luni. Deci, cea mai mare parte din anul 

2017 vor trăi cu sentimentul că sunt încercați, că li se pune la îndoială ideile, experiența de viață, că 

sunt forțați de conjuncturi sau, punctual, de anumite persoane, să renunțe la credința lor. Această 

încercare este una foarte puternică pentru că pe zodia Săgetător, acolo unde Luna neagră a intrat pe 

14 februarie, se află de ceva timp Saturn. Știu cum ar trebui să reziste împotriva acestor presiuni, dar 

va fi nevoie de puțin timp până se vor adapta. Asta înseamnă că inițierea tranzitului Lunii negre prin 

zodia Săgetător nu are rol de răscolire definitivă, ci, acum, doar de zăpăceală. 

La caracteristicile tranzitului Lunii negre prin zodia Săgetător, pentru berbeci, vom reveni de 

multe ori în observațiile pe care le vom face în următoarele nouă luni tocmai pentru că această poziție 

are o componentă particulara pentru ei. Cei care sunt tinerii își aleg acum o meserie, își aleg un nivel 

de studiu, un domeniu în care vor să profeseze și pentru care este nevoie de o pregătire suplimentară, 

trec printr-un moment de maximă tensiune. În egală măsură, sfidând un adversar, dorind să 

demonstreze puterea, cunoașterea sau abilitatea, un berbec își poate împlinii acum destinul alegând 

ceea ce este în perfectă consonanță cu sine, deși nimic din ceea ce a făcut până acum nu pare să-l fie 

dus în zona aceasta. Luna neagră, știm, nu are doar rolul de a crea suferință, ci și acela de a scurta 

drumul către reușită. Berbecii sunt avertizați că nu este ușor să obțină o reușită prin această poziție. 
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A demonstra unui adversar că este capabil îl solicită pe berbec până la limita maxima a rezistenței 

sale fizice sau psihice. 

Apoi, finalul celei de-a doua decade a lunii februarie aduce și intrarea Soarelui pe casa 

lucrurilor ascunse și plasarea acestui astru în fereastra conjuncție cu Coada Dragonului. Dacă răspund 

provocărilor, berbecii știu exact de ce o fac, și nu ar trebui să ne mirăm dacă în această perioadă sunt 

un fel de Gică contra, un fel de personaj care se împotrivește tuturor opiniilor, căruia nu-i poate intra 

nimeni în nevoie, nu-i poate face nimeni pe plac. Careul Soarelui la Luna neagră din această postură, 

din relația specială pe care o are cu Coada Dragonului, arată că tentațiile acesteia de a demonstra unui 

adversar ceva anume, de a trece dincolo de o barieră a limitelor personale, a puterilor personale, 

reprezintă una dintre marile momente ale anului 2017 pentru ei. Pentru alte semne zodiacale schema 

aceasta poate trece ca o provocare a trecutului reînviat. Berbecii chiar reprezintă acum trecutul 

reînviat, ei vor fi obstacolul existențial pentru adversari. Alegând să demonstreze că sunt în stare să 

îndeplinească și acest rol, îi vor 

pedepsi pe aceștia într-un mod foarte 

aspru. 

Pentru că a treia decadă a lunii 

februarie, în privința sintezelor pentru 

acțiune se bazează mult pe 

experiențele afective care s-au 

consumat în decada anterioară, și 

pentru berbeci momentul acesta 

înseamnă transpunerea în realitate a 

unor idei care au nevoie să fie 

promovate, lansate către opinia 

publică, transformate în evenimente 

concrete. Pentru că pe 21 februarie 

Mercur se va afla într-o relație bună cu 

Jupiter, dar și cu Uranus, apare la 

modul foarte concret o mediere prin 

idee, prin rațiune, prin orientarea unei 

probleme de conștiință. Berbecii sunt, 

ca și celelalte semne zodiacale, într-o 

dispunere conflictuală față de propriul 

ideal. Soarele din Pești se află acum 

într-o relație negativă cu Luna neagră 

și vorbim aici despre stabilitate, despre 

nevoia de a obține un echilibru fără 

cercetare suplimentară, doar prin ceea 

ce ei înșiși reprezintă. De altfel, 

momentul acesta este o mare 

provocare pentru berbeci, pentru că lucrurile bune pot deveni compromițătoare, nu din vina celuilalt, 

ci pentru că li se pare că le este cumva permis să fie delăsători.   

Schema aceasta va fi, așadar, susținută și de faptul că pe 22 februarie Soarele va trece prin 

conjuncția cu Coada Dragonului, apoi Mercur va atinge sextilul perfect cu Saturn. Toate lucrurile 

acestea se orientează pe făgașul normal, adică berbecii reușesc să se apropie de oamenii care ar putea 

să-i ajute, de oamenii cărora le-au făcut bine altă dată fără să știe de ce, reușind să depășească un 

moment critic, întrebându-se dacă este cumva meritul lor sau dacă nu cumva divinitatea, universul, 

forțele cosmice, nu le-au făcut un favor gratuit. Nu este vorba despre un favor gratuit, ci despre a 

continua o idee care a fost conturată în decada anterioară și pentru care va fi nevoie de o nouă etapă 

de reconfigurare, un nou proces al gândirii care va fi și pentru el plasat pe finalul lunii iunie. La 

începutul anului berbecii au avut semnale că lucrurile ar putea merge în această zonă. Acum au 

certitudinea că numai în direcția aceasta pot fi orientate. 
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Trecerea lui Mercur pe zodia Pești, adică, pentru berbecii, pe casa lucrurilor ascunse, 

înseamnă întâlnirea cu un regret. Finalul lunii februarie înseamnă adoptarea unei atitudini care nu le 

va face prea multă cinste. De altfel, 26 februarie când Mercur va intra pe zodia Pești înseamnă și 

împlinirea fazei de Luna nouă tot pe zodia Pești, tot pe casa lucrurilor ascunse, foarte aproape de 

Coada Dragonului. Nu este întâmplătoare această stare de regret pe care o are berbecul pentru că ea 

face trimitere la episoade foarte triste pe care au fost obligat să le parcurgă. Momentul acesta le 

vorbește berbecilor despre un vârf al satisfacției, cel care a fost dat, fie printr-o libertate specială pe 

care au avut-o, fie printr-o poziție socială importantă pe care acum nu o mai au. Ceea ce se întâmplă 

acum seamănă cu dorințele complicate pe care le-au avut în anul anterior, cu modelele pe care au 

dorit să și le însușească și care, poate, nu au fost atât de înalte cum au crezut. De altfel, judecata 

aceasta nu ar trebui să o facă acum, pe final de februarie. Luna neagră de pe începutul zodiei Săgetător 

deja le tulbură ideea de etalon, de profesor, de model. Dacă, întorcându-se spre trecut, aleg să-și 

consume energia invocând tocmai ipostaze de genul acesta atunci își amplifică suferința. Lucrul 

acesta este vizibil nu la modul general, ci pentru că Mercur, tot pe 26 februarie, tot din Pești, trimite 

un careu către Luna neagră din Săgetător. Modelarea, pe această conjunctură, nu poate fi decât foarte 

dificilă și ea nu va evidenția nimic bun sau constructiv pentru un berbec. Ea va rămâne în această 

zonă întunecată și tristă. Cine intră acolo nu va putea ieși decât dacă are deja o experiență substanțială 

în a lucra cu energia ori în a gestiona situațiile tensionate. Situațiile conflictuale pe care berbecul 

trebuie să le parcurgă pe finalul lunii februarie se referă la relațiile complicate care nu sunt noi, ci așa 

cum au fost și pe finalul anului anterior. În plus, momentul acesta face trimitere la centre de putere, 

altele decât le știau berbecii, altele decât cele care au părut că sunt demne de atenție. Pentru Berbec 

locul acesta este atractiv, pentru că poate fi și semnul că se află în fața unei noutăți care îl încântă 

foarte mult. Noutatea aceasta are însă și o sămânță de scandal, și o neplăcere, dar și o pierdere. 

Succesul social de-acum se va produce însă cu un preț dureros. Un berbec ar putea acum să piardă un 

prieten drag și să-l doară foarte tare. Durerea aceasta va fi ștearsă greu sau foarte greu până la finalul 

acestui an. 

 

MARTIE 
Nevoile sunt redefinite. O problemă particulară cere o nouă identitate. Simțul realității doare. 

Complicații venite din partea unui factor exterior. Observația și atenția folosită în revenirea către o 

zonă conflictuală. Traseul devine încercat. Au nevoie de alimentație suplimentară. Refuză o educație. 

Sunt încercați pe răbdare. Cred că pot supraviețui mult mai bine în condiții grele. Impulsivitate. 

Obțin un avantaj pentru menținerea căruia au nevoie de resurse suplimentare. Durerea este 

percepută mult mai intens. Adevărul este deformat. Decizii importante. 

 

În luna martie reușesc să-și definească nevoile într-un mod aparte. Unii cred că vor reuși să 

treacă dincolo de o barieră a înțelegerii sau a puterii, în timp ce alții vor considera că dacă își vor găsi 

liniștea vor reușit să treacă peste multe încercări, peste multe compromisuri, poate chiar unele legate 

de alegerea carierei sau alegerea traseului în viață. 

Începutul lunii martie înseamnă întâlnirea cu o poveste foarte frumoasă de viață pe care 

berbecii vor încerca să o prezinte celorlalți într-un mod foarte original, aparte, în care ei să fie 

personajul principal. Dacă, de la începutul lunii până pe 4 martie, lucrurile ar putea să se desfășoare 

într-un registru normal, începând cu 4 martie, când Venus își va iniția mersul retrograd, lucrurile se 

vor accentua prin frustrare ori neastâmpăr. Asta înseamnă că începutul lunii martie înseamnă un 

moment de durere, de curaj, de răzbunare, dar și unul de calificare a ceea ce ar trebui să însemne 

rezolvarea unor mari probleme personale, unele care țin de teama sau de neputința de a accepta o 

insultă venită din partea unui cunoscut. Lucrul acesta este accentuat de opoziția pe care Jupiter din 

Balanță o împlinește cu Uranus din berbec. Deci problema generală pare cunoscută, deși drumul pare 

ușor de creionat, conflictul de acum capătă proporții neplăcute pentru că el se bazează foarte mult pe 

emoțiile lunii anterioare, dar și pe faptele pe care berbecii le-au săvârșit în mijlocul lunii ianuarie. 

Unii vor considera că dacă sunt analitici, dacă vor lucra mult la capitolul imagine ori dacă își vor 

sacrifica din ceea ce au pentru a trece dincolo de o barieră, vor reuși să își depășească anumite 
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probleme personale. Nu vor reuși să depășească atât de ușor anumite probleme personale pentru că 

acestea nu țin de ceea ce au ei de făcut, ci țin mai curând de un conflict existențial, unul care are la 

bază un motiv de conflict în care sunt implicate și alte persoane (rasă, sex, grup defavorizat etc.) ori 

de soluționare care nu vine din această perioadă, poate chiar nici din această viață. De aici înțelegem 

că inițierea mersului retrograd al lui Venus pe semnul lor amplifică aceste valori afective care nu au 

fost rezolvate de mult timp, poate chiar de o viață. Multe ar putea să pară frumoase, orientate pe un 

făgaș normal, încărcate de o mare șansă, dar, în realitate, ele sunt marcate de tristețe. Dacă unii se 

gândesc de ce au viața pe care o au, de ce trebuie să trăiască ceea ce trăiesc în momentul acesta, poate 

ar trebui acum să se gândească că această condiție nu este dată de un factor din exteriorul de acum, 

ci de un factor din exteriorul anterior, poate chiar din altă viață.  

Faptul că nu-și vor pierde curajul în fața acestor probleme nu este ceva care ar trebui să ne 

surprindă. Berbecii sunt în general firi puternice care răspund ușor provocărilor și nu se lasă 

impresionați de duritatea pe care un adversar i-a declarat-o. Reușesc să se strecoare foarte ușor pentru 

că, în plus față de celelalte semne zodiacale, pot trăi în condiții grele și se pot adapta în medii vitrege 

pentru a depăși un obstacol sau pentru a-și atinge scopul. Motivul de reușită pe care îl observăm din 

ecuația astrală aferentă zilei de 5 martie, când Marte și Saturn se află într-o relație bună, înseamnă 
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pentru berbeci pasul înainte prin care calitățile personale vor fi valorificate la un nivel înalt. Este 

posibil ca pentru că aceste trăsături să fie apreciate pentru ca puterea personală să treacă în ochii 

celorlalți drept o virtute. Aici intervine memoria, ușurința de a invoca motivele trecute, revolta 

împotriva unui element slab care nu permite transformarea ori progresul, dar și nevoia de a invoca 

motivele de succes pentru a merge mai departe. Deci, pentru celelalte semne zodiacale, în acest 

context, motivele de succes ar putea să nu pară prea interesante tocmai pentru că ele vorbesc despre 

o formă de revoltă, de război, de revenire la o situație conflictuală, iar pentru berbeci lucrurile acestea 

să reprezintă o provocare teribilă. 

Dacă luăm în calcul și faptul că spre finalul primei decade a lunii martie Luna neagră se va 

afla într-o relație negativă la Axa Dragonului, problemele acestea pe care berbecii le rezolvă la 

începutul lunii martie reprezintă o dovadă foarte clară ca acești nativi își pot depăși condiția într-un 

mod spectaculos, ca niște veritabili cavaleri, care nu renunță niciodată la noblețea în care cred și 

pentru care luptă. Careul Lunii negre la Axa Dragonului, pentru berbeci reprezintă drumul 

sacrificiului, drumul cel mai scurt pentru a rămâne în istorie. Pentru celelalte semne zodiacale traseul 

devine sinuos, atitudinile conflictuale, însă pentru berbeci traseul acesta este în mare parte foarte bun 

și avantajos. Pe 10 martie, Marte, guvernatorul lor, le intră pe casa hrănirii, ceea ce le va accentua 

interesul față de muncă, față de efort sau față de putere. 

Știm că pe zodia Taur, Marte, îi ajută pe berbeci să își definească nevoile într-un mod dur și 

categoric. Asta înseamnă că acesta nu reprezintă un element care să le permită să devină foarte 

puternici fără efort. În consecință, cea de a doua decadă a lunii martie le aduce berbecilor motive de 

renunțare. Unii se vor gândi că poate nu au reușit până acum să-și țină greutatea corporală sub control 

și trebuie să se întoarcă spre o dietă, să renunțe la anumite alimente, ori să facă mai multă mișcare, să 

facă un efort puternic. Trecerea lui Marte pe zodia Taur aduce, celor care au o anumită poziție socială 

ce nu este pusă în pericol, un motiv de a împlini toate condițiile pentru a trece la nivelul următor. Nu 

înseamnă că ceea ce își doresc acum vor obține pe moment, ci înseamnă că prin poziția lui Marte pe 

zodia Taur berbecii reușesc să definească anumite condiții pentru ca aspirația aceasta să fie atinsă 

ușor, distincția să vină de la sine, poziția să fie obținută fără a fi nevoie de alte acțiuni. Pentru că pe 

12 martie se împlinește și Luna plină, cu Soarele pe casa lucrurilor ascunse, înseamnă un moment de 

cotitură. Se întâmplă ceva dincolo de ceea ce pot observa, dincolo de înțelegerea lor, adică într-o zonă 

unde nu au acces, apare o conspirație despre care vor afla mult mai târziu. De aici înțelegem că 

valorile personale, cele obținute prin educație, dacă sunt foarte bune și corecte, adică nu sunt atinse 

de Luna neagră care trece pe casa educației superioare, atunci putem vorbi despre un progres 

spectaculos, iar inițierea tranzitului lui Mercur pe zodia lor nu reprezintă un semn de dușmănie sau 

de agresivitate, ci unul de promovare personală într-un registru corect, a unor fapte bune ce pot fi 

preluate de ceilalți ca regulă de bune practici. Pe această conjunctură poate deveni un personaj obscur, 

unul ușor de remarcat sau o persoană care să devină un exemplu pentru ceilalți, însă nu la capitolul 

“bune practici”. Relația proastă dintre Venus și Junon, în situația în care Venus petrece pe semnul 

lor, îi răscolește și îi enervează teribil așa cum nu s-a mai întâmplat de mult timp, îi pune în situația 

în care să vorbească urât, să spună ceea ce au acumulat de mult timp, să fie refractari la schimbare și 

să-i chinuie pe ceilalți arătându-le că ei fac ceea ce vor. 

Bucuria aceasta se poate transforma în mijlocul lunii martie într-o veritabilă anatemă. 

Trigonul pe care Mercur de pe semnul lor îl împlinește cu Luna neagră îi expune la tentații ciudate, 

pe care ei să le vadă ca pe niște bucurii, ca pe niște semne de promovare, ca și cum au prilejul să își 

demonstreze ceea ce știu să facă mai bine, însă ceea ce fac nu va fi deloc apreciat de ceilalți sau nu 

va fi apreciat așa cum se așteaptă. Motivul acesta al Lunii negre nu este unul de evoluție, ci unul de 

supraviețuire. Berbecii se pricep foarte bine la supraviețuire, adică oricât de ciudate sau de complicate 

ar putea să fie situațiile acestea, vor reuși să iasă victorioși din toată această ecuație, vor reuși să 

impună respect, să arate că sunt puternici prin ceea ce nu doresc să împărtășească, prin ceea ce ascund, 

dar și prin ușurința cu care acceptă condiționări, limite, prin severitatea cu care luptă împotriva 

întârzierilor, dacă acestea nu sunt justificate. 

Dacă lucrurile acestea sunt corecte, iar dacă au pace, dacă nu au dat dovadă de lipsă de bun-

simț ori n-au depășit o anumită barieră a conveniențelor, se poate vorbi în mijlocul lunii martie despre 
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un progres spectaculos. Pentru unii berbeci această deplasare către succes este lentă, dar pentru 

anturaj, pentru cei din jur lucrurile sunt rapide. Berbecii primesc în mijlocul lunii martie mai multe 

avantaje decât cele zodiacale, desigur, doar dacă îndeplinesc o condiție a echilibrului. Cei care sunt 

lacomi vor trece prin momente foarte delicate începând cu 20 martie, ultima zi a celei de-a doua 

decade, când Soarele va intra în semnul lor. Pentru aceste persoane intrarea Soarelui pe casa I, a 

personalității, aduce prea multă energie, prea multă determinare, prea multă impulsivitate pentru 

lucruri lipsite de valoare. La puțin timp de la intrarea Soarelui pe zodia Berbec, Luna va intra pe zodia 

Capricorn și apare un raționament, apare o nouă idee pe care berbecii ar trebui să o valorifice în cel 

mai înțelept mod. Dacă refuză să o folosească așa și se încadrează în nota impulsivă pe care au 

dovedit-o de la începutul anului până acum, vor pierde mult în imagine. 

Cea de-a treia decadă a lunii martie reprezintă pentru berbeci un mare progres. Imediat ce 

Soarele a intrat pe semnul lor se simt revigorați. Dacă se țin cu firea, dacă nu fac prea mult teatru, 

dacă nu se risipesc în acțiuni lipsite de sens și nici nu luptă împotriva celor slabi cu gândul de a obține 

un avantaj foarte rapid atunci valorile personale vor fi apreciate și de comunitate, vor reuși să 

împlinească ceva foarte important, iar căminul le va fi stabil. Relația aceasta bună pe care Neptun o 

are de împlinit cu Junon pe 21 martie este pentru berbeci semnul că, pe ascuns, se pune la cale un 

mare avantaj pentru ei. Desigur, planul acesta de care beneficiază berbecii nu este bun, dar în nici 

într-un caz nu este gândit să fie rău împotriva lor. 

În consecință, în cea de-a treia decadă a lunii martie au ocazia să își dovedească priceperea, 

curajul, să arate dacă au viziune asupra trăirilor de viitor, dacă pot să facă față unor restricții ori dacă 

își fac procese de conștiință pe motiv că ar fi fost nedrepți cu cei cu care au colaborat. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că pe 24 martie Mercur se va afla în relație proastă cu Pluton și într-o altă relație 

proastă cu Jupiter. Cu alte cuvinte, Mercur de pe zodia Berbec va împlini un careu în T pe semne 

cardinale ce are planeta Pluton drept focar. Evenimentul care se consumă acum este picătura care 

umple paharul. Un berbec echilibrat va privi dincolo de conflict și va căuta să demonstreze că este 

generos și profund, nu o persoană superficială, nu în simplu consumator. 

Mulți vor avea clar senzația că ceilalți sunt uniți împotriva lor, că dacă se întâlnesc cu situații 

de genul acesta sunt puternici și nu trebuie să demonstreze altceva, deci nu au de ce să își bată capul 

cu idei filozofice. Puterea este ceea ce-i va fascina cel mai mult pe finalul lunii martie, iar aceasta va 

fi demonstrată într-un mod neplăcut față de anturaj. Dacă nu vor cădea pradă acestei tentații, vor reuși 

să evite și ipostaze absurde, pe care berbecii ar putea să le vadă ca fiind elemente ajutătoare într-un 

demers foarte complicat. Ceea ce li se pare pe finalul lunii martie că este absurd așa va fi până la 

finalul anului. 

Momentul în care Soarele va trece prin conjuncția cu Venus retrograd de pe semnul lor este 

dureros pentru berbeci deoarece readuce un entuziasm fals. Vor crede că atitudinea lor va rămâne în 

istorie sau că reprezintă un etalon pentru cei din preajmă. În realitate, momentul acesta este dureros 

și pentru că se consumă unghiuri indicate mai sus, dar și pentru că Luna trece prin Coada Dragonului 

și vorbim aici despre gusturi proaste, despre alegeri greșite, despre erori de gândire, toate încadrate 

în termenul generic de "trădare". 

Apoi, unghiurile care se consumă susțin această libertate de expresie, dar aduc nevoii de 

independență o nouă componentă. Se urmărește asimilarea unor idei noi, asimilarea unor noi zone, 

teritorii, se urmărește cucerirea unor noi obiective pe motiv că aceasta este o dorință mai veche pe 

care acum o scoatem la lumină. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Marte de pe zodia Taur se află 

într-o relație bună cu Neptun de pe casa lucrurilor ascunse. Nevoia care se conturează acum în viața 

unui berbec poate avea rădăcini mai vechi, însă ea nu depinde în totalitate de trecut așa cum se susține 

în momentul acesta. Nevoia de securitate îi îndeamnă să deformeze adevărul, să-i schimbe ținta și să 

îl transforme într-un element de tortură pentru ceilalți. 

În această ultima decadă a lunii martie berbecii se comportă ca și cum au de demonstrat ceva, 

au de cucerit ceva vor să pună bazele unor colaborări pe care nu sunt foarte siguri sau dacă li se cere 

obligatoriu o părere vor spune că sunt greșite. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur de pe zodia 

berbec se grăbește să ia decizii împotriva a ceea ce cunosc, să nu respecte nici tradiția, nici valorile 

în care au crezut până acum, ci să facă în așa fel încât totul să fie judecat după viteza cu care obțin 
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acum un avantaj. În ultima zi a acestei luni Mercur va intra pe zodia Taur și se va alinia planetei Marte 

care se află acolo de ceva timp. Nevoile vor fi conturate într-un mod mai puțin conflictual, mai puțin 

agresiv, însă mult mai clar pe linia cantității. Berbecii vor face rabat la calitate și vor dori să aibă mai 

mult, chiar dacă acest “mai mult” nu reprezintă și “mai bun”. 

 

APRILIE 
Încredere în idei avangardiste. Se întâlnesc cu un răspuns negativ. Acțiuni în forță. 

Sentimentele sunt încercate. Probleme de sănătate. Greutăți. Neliniște cauzată de un efort 

suplimentar. Sunt avertizați că urmează să intre într-o perioadă de schimbări. Gândurile sunt 

răvășite. Readaptare. Atenția suplimentară este folosită pentru rezolvarea problemelor celorlalți. 

Vitejie. Vulnerabilitate. Vor să îndeplinească o promisiune mai veche. Disciplina înseamnă și 

hărnicie. Spirit practic. Avantaj. Preocupare pentru demersuri noi. Îndrăzneală. Puterea înseamnă 

acum curaj. 

 

În aprilie Soarele, aflat în tranzit pe semnul lor, va trece prin conjuncția cu Uranus și vor avea 

multă energie, dar nu vor ști dacă ipostaza aceasta îi avantajează sau nu. Sunt însă relativ ușor de 

păcălit, poate chiar de cei apropiați, pentru că au încredere în ideile avangardiste, au prea mare 

încredere în ceea ce este promovat prin termeni noi, ca și cum toate aceste informații aparte cu care 

intră în contact trebuie să le îndeplinească anumite aspirații care, până acum, nu au fost clare nici 

măcar lor înșiși. În consecință, schema aceasta este pentru ei un semn de vulnerabilitate. 

În 3 aprilie, când Venus le va intra pe zodia Pești, adică pe casa lucrurilor ascunse, dar prin 

retrogradare, berbecii își dau seama că se trezesc într-un mediu conflictual. Au plăceri complicate, 

încearcă să se ocupe de viața spirituală ca și cum au ocazia acum să compenseze un ajuns din viața 

proprie. Ajung către spiritualitate, către cunoaștere, către ceea ce reprezintă puritatea sufletului sau 

elevarea gândirii doar pentru că în mediul social nu găsesc echilibrul pe care îl caută. Sunt trădați de 

prieteni, deși celelalte semne zodiacale au parte acum, la începutul lunii aprilie, de dovezi de prietenie, 
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de cunoaștere sau de înțelepciune din partea celor apropiați. Pe 4 aprilie, când Soarele se va afla într-

o relație negativă cu Junon, descoperă că faptele acestea rele au un istoric, că au existat persoane în 

care au avut încredere și care au conspirat împotriva lor. Dacă vor alege să-și folosească toată puterea 

pentru a fi eficienți împotriva acestor conspirații, vor arăta cât de vulnerabili sunt. Adevărul este însă 

mult mai complex cu atât mai mult cu cât berbecul realizează la început de aprilie că îi lipsește ceva. 

Cu cât este mai conștient de ceea ce ar trebui să-și completeze ca fire, ca informație sau ca abilitate, 

cu atât are șansa ca mai târziu să devină foarte puternic prin ceea ce reprezintă, nu puternic prin ceea 

ce spun alții despre el, prin opiniile altora construite deja pe baza unor fapte de care berbecul s-a 

dezis. De aici și o complicație pe care berbecul trebuie s-o parcurgă la începutul lunii aprilie, de aici 

și marea schimbare în zona sentimentelor pe care ar trebui să o gestioneze cu înțelepciune pentru ca 

acțiunile de acum să nu-l facă să se simtă mai puternic decât alții, deasupra lor, mai eficienți. 

Pe 6 aprilie Saturn își va iniția mersul retrograd care se va încheia spre finalul lunii august, și 

care înseamnă probleme de comunicare, de înțelegere, probleme de gândire, unele care vor fi 

explicate din punct de vedere filozofic, deși nu au nicio legătură cu acest domeniu. Dacă reușesc să 

fie puternici prin gândire, dacă nu răspund tentațiilor, dacă se gândesc de mai multe ori înainte să 

pornească la un drum, dar mai ales dacă nu aleg să investigheze exagerat de mult problemele 

celorlalți, sunt deja protejați în fața unui mare pericol și vor acorda mai multă importanță relației 

foarte frumoase care există între Marte și Pluton, adică se vor ocupa de ceea ce le este specific, de 

ceea ce îi privește, de propriile probleme, nu de ale altora. În consecință, berbecul s-ar putea să se 

confrunte în prima decada lunii aprilie cu probleme de sănătate pe care să le interpreteze greșit. Faptul 

că se ocupă de problemele altora, dar acordă o mare importanță propriilor greutăți, înseamnă pentru 

ipostaza de acum inițierea primelor efecte în vindecarea. Durerea de acum arată că se află pe drumul 

cel bun, că au făcut ceea ce trebuie pentru a deveni mai puternici, mai pătrunzători, mai eficienți. 

Deoarece dorințele pe care și le formează nu sunt banale, îndeplinea lor cere și parcurgerea unor etape 

de purificare. Durerea de acum este semnul că etapa de purificare este activă. 

Apoi, schema aceasta arată că gândurile lor sunt cumva răvășite și depind prea mult de opiniile 

celorlalți ori de ceea ce se întâmplă în jur. Începând cu 8 aprilie berbecii vor avea probleme din cauza 

lor, probleme pentru că au lăsat în primele trei luni ale anului multe situații în stadiul incipient, adică 

nu le-au nerezolvat, pentru că le-au amânat neașteptat de mult, pentru că s-au implicat în relații care 

nu duc nicăieri, doar pentru că li s-a părut că procedând în felul acesta vor avea mai mult noroc sau 

mai multe satisfacții. Ceea ce altădată însemna mai mult noroc sau mai multă satisfacție, acum 

înseamnă efort suplimentar, sarcini suplimentare, muncă sau chiar probleme de natură relațională pe 

care ar trebui să le suporte, nu să le rezolve, până la finalul acestei luni. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că berbecul va trece prin mari probleme interioare, mari conflicte, mari probleme de conștiință 

pe care nu va reuși să le încadreze într-un mod adecvat pentru că în ultima zi a primei decade aferente 

acestei luni Mercur își va iniția mersul retrograd. În această deplasare Mercur va avea, pe 20 aprilie, 

o revenire pe semnul lor. Asta înseamnă că au intuiția unor reacții ce ar putea să vină din partea 

celorlalți, dar este prea interesantă victoria de acum, prea plăcută satisfacția de moment pentru a ține 

cont de aceste avertismente. 

Inițierea mersului retrograd al planetei Mercur înseamnă pentru ei intrarea într-o perioadă de 

criză. S-ar putea ca momentul acesta să nu-i ajută să-și clarifice foarte mult ceea ce au de făcut în 

următoarele săptămâni, ci mai curând să îi bulverseze, să le răvășească gândurile, să le consolideze 

acele direcții care nu sunt constructive și să îi mențină în această zonă de conflict. În general, când 

Mercur retrograd trece prin casa hrănirii pot apărea probleme de nutriție, iar dacă luăm în considerare 

că Venus, prin retrogradare, se află acum pe casa lucrurilor ascunse și a bolilor cronice berbecii au 

nevoie de multă prudență în stabilirea regimului zilnic, a dietelor, a medicației, chiar în a acorda 

credibilitate unor presupuneri cu substrat medical. Apar probleme de hrănire, probleme ideologice 

adică acele complicații care vin din zona care le oferea acestor nativi stabilitate. Au ocazia acum ca 

prin intermediul acestor probleme să-și definească nevoile, să vadă care sunt avantajele și care sunt 

dezavantajele, cât de departe pot merge cu efortul sau cu planurile de viitor. Nu este un moment foarte 

bun pentru reușită pentru că pe 11 aprilie se va împlini și Luna plina și, în momentul acesta, berbecii 

trec prin mari confuzii care li se vor părea cu atât mai mari cu cât vor  semănă mai tare cu altele mai 
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vechi. Luna plină din 11 aprilie le vorbește berbecilor despre conspirații la care au luat parte, despre 

subminarea autorității unui apropiat pe care l-au avut drept asociat, colaborator sau împreună cu care 

au dat grupării de apartenența o notă aparte.   

De altfel, ceea ce se consumă în a doua decadă a lunii aprilie este și pentru acești nativi, nu 

doar pentru alții care sunt mai liniștiți sau mai rezervați, un moment problemelor de conștiință. Careul 

pe care Soarele îl împlinește cu Uranus pe 14 aprilie le vorbește despre solidaritate fără să fie de acord 

cu ea, despre vitejie fără să considere că acesta este momentul când trebuie să o dovedească, despre 

logică în situații în care evenimentele pe care le parcurg nu prea au înțeles. Apoi, pentru că pe 15 

aprilie Venus își va reveni la mersul direct, se poate vorbi despre un moment de vârf într-o suferință 

personală, cea care este în consonanță cu activitatea pe care berbecii au practicat-o de la începutul 

anului și până acum. Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă este vorba 

despre sănătate, despre structurile emoționale, despre raporturi sociale ori despre alte tipuri de acțiuni. 

Revenirea lui Venus la mersul direct reprezintă un moment de conștientizare, de înțelepciune, de 

echilibrare. 

Experiențele nefericite din ultima perioadă și-au pus amprenta pe conștiința celui născut în 

zodia Berbec în așa fel încât în a doua parte a lunii aprilie va încerca să privească ceea ce există în jur 

cu mai multă maturitate. Nu se știe dacă ar putea să devină și pentru ceilalți maturi, nu se știe nici 

dacă există un interes puternic în sensul acesta, însă berbecii vor fi interesați, la fel cum vor fi și 

celelalte zodii, de rectificare, ajustarea unor elemente care au nevoie de atenție suplimentară sau de 

ajutor. Pe 16 aprilie, când Marte se va afla într-o relație bună cu Chiron, aspirațiile nu le vor mai da 

de ce îi vor ajuta să materializeze dorințe stranii, să depășească un obstacol personal. Obstacolele 

sociale nu vor fi însă depășite prea curând, dar dacă cele personale sunt rezolvate atunci se poate 

vorbi acum despre un confort, despre adoptarea relațiilor interumane pe baza altor directive, poate 

chiar unele profesionale chiar dacă până acum cu aceste persoane berbecii nu au avut decât relații 

superficiale. Relația proastă pe care Jupiter o are cu Junon îi afectează mult pe berbeci și le vorbește 

despre vitalitatea socială. Nu au parte de așa ceva, nu pot să se adapteze la situațiile delicate pe care 

le parcurg în momentul acesta și se întorc cu gândul sau poate chiar cu fapta către persoane din trecut, 

către situații din trecut, către probleme din trecut. Careul pe care Jupiter îl împlinește cu Junon este 

susținut de trigonul pe care Soarele îl împlinește cu Saturn retrograd. Avantajul pe care berbecul crede 

că îl poate obține impunându-se, cerând ori pretinzând celorlalți ceea ce, până acum, a spus că nu are 

nevoie este un mare semn de vulnerabilitate. De altfel, întreaga decadă reprezintă pentru berbeci un 
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mare semn de slăbiciune și cei mai câștigați vor fi cei care își vor reorganiza viața după educația 

morală pe care au primit-o în copilărie, după ceea ce este bun pentru om în general, dar nu ceea ce 

este bun pentru ei în momentul acesta. Dacă se simt revigorați din punct de vedere fizic, trebuie să 

considere că această revigorare îi ajută să treacă peste obstacolele pe care și l-au construit singuri pe 

finalul anului anterior. Momentul acesta în care și cu gândul, și cu acțiunea, și cu emoția, și cu fapta 

se proiectează pentru următoarea decadă înseamnă pentru berbeci un moment de cotitură. În general, 

berbecii pot idealiza foarte frumos, foarte ușor, foarte simplu. Nu au nevoie de un impuls exterior 

pentru a face lucrul acesta. Când își limitează această viziune este clar că se află în fața unei mari 

încercări. 

Cea de-a treia decadă a lunii aprilie îi pune în dificultate și pe berbeci, la fel cum îi pune în 

dificultate și pe ceilalți născuți în celelalte zodii. Cu Soarele pe casa hrănirii, berbecii trebuie să 

dovedească faptul că și-au definit deja nevoile, că în perioada de tranzit al lui Marte prin zodia Taur 

au beneficiat de ceea ce este mai bun, au fost calculați și înțelepți, au fost reținuți și eficienți. Din 21 

aprilie când Marte va intra pe casa comunicării și a educației primare, vor fi chemați să lucreze pentru 

alții, situație care nu îi va evidenția doar prin munca în sine, ci și prin ușurința cu care se deplasează 

de la un punct la celălalt, de la o locație la alta, de la o persoană la alta. Mobilitatea pe care o dovedesc 

îi îndeamnă acum să spere că lucrurile vor fi orientate spre bine, însă nu va beneficia de acest avantaj 

decât nativul care vede foarte departe, care este foarte priceput sau care reușește să își construiască o 

viziune de ansamblu. De aici și marea durere care vine din faptul de a nu putea duce mai departe un 

demers pe care un berbec acum și-l va explica strict medical, strict din punctul de vedere al sănătății. 

Vor exista și argumente care vor veni din zona muncii, însă ele plutesc în jurul acestui nativ și vin de 

la alte persoane. Berbecul nu își va însuși părerile celorlalți acum, nu va prelua din argumentele lor, 

va dori să arate că este educat și că are putere. Mercur, printr-o deplasare retrogradă va intra de pe 

casa hrănirii pe casa personalității și le va reaminti acestora că cineva le-a propus un avantaj, cineva 

le-a alimentat dorința de a trăi mai bine, de a-și schimba locul, te-a fi mai puternici sau mai bogați. 

Nu acesta este momentul în care să le împlinească promisiunea mai veche, dar berbecii așa vor crede 

acum. Adevăratele beneficii care sunt date de această retrogradare a lui Mercur, cea care îi încurcă 

pe toți, nu doar pe cei născuți in zodia Berbec, va fi vizibilă în preajma zilei de 24 aprilie când Mercur 

se va afla într-un trigon cu Saturn. Cele două retrogradării ale planetelor Mercur și respectiv Saturn 

aduce o corectare a limbajului, redobândirea unei poziții sociale importante, evidențierea în grupul 

de apartenență prin calități reale, prin ceea ce berbecul știe cu adevărat să facă și a demonstrat și în 

anul anterior. Așa cum va reuși în această a treia decadă a lunii aprilie să arate că poate fi organizat, 

disciplinat și harnic nu va mai avea ocazia în această primă jumătate anului 2017. 

Luna nouă din 26 aprilie îi îndeamnă să facă fapte bune. Unii aproape că nu-și mai amintesc 

în mod concret cum este să te implici în fapte de genul acesta, cum este să renunțe la impulsivitate, 

să dai dovadă de spirit practic fără să strivești aspirațiile celorlalți, fără să încalci drepturile lor. Dacă 

vor sta strâmb și vor judeca drept, vor vedea că nu este prea greu, nu este atât de dificil precum au 

crezut. În consecință, Luna nouă din 26 aprilie, cea care se împlinește pe casa hrănirii, îi îndeamnă pe 

berbeci să își redefinească nevoile în raport cu aceste aspirații îndrăznețe. Acesta este momentul 

important al anului 2017 când vor simți că sunt în aer, că oricât declară le modifică idealurile, că nu 

vor beneficia de avantaje suplimentare, nu vor fi susținuți mai mult decât au fost susținuți până acum. 

Având în vedere că aceste zile de final de aprilie aduc două mari evenimente ale anului 2017, trecerea 

lui Venus pe semnul lor și a Capul Dragonului pe zodia Leu, pentru berbecii care se țin cu firea acum, 

a fi reținuți și curioși reprezintă fapta cea mai bună pe care ar putea să o facă în raport cu propriul 

ideal sau în raport cu sine. 

Capul Dragonului pe zodia Leu înseamnă pentru ei dezvoltarea unor ambiții foarte mari. Dacă 

sunt firi complexe, dacă au și familie, atunci începând cu 28 aprilie timp de un an și jumătate, berbecii 

se vor preocupa de sporirea numărului membrilor familiei, adică se vor preocupa să aducă pe lume 

un copil ori să-i ofere celui pe care îl au o mai mare atenție, ca și cum prioritatea nr.1 este să se 

împlinească prin realizările lui. În cazul în care vor interveni prin argumente raționale și nu permit 

consumarea acestui eveniment așa cum a fost indicat mai sus, vibrația astrală se comută pe o altă 

construcție: un ideal ambițios. În consecință, finalul lunii aprilie înseamnă pentru berbeci 
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descoperirea unui ideal foarte îndrăzneț, poate chiar a adevăratei vocații pe care o caută de mult timp 

și nu o găsesc. Ideile pe care le au acum sunt foarte îndrăznețe, foarte puternice și-i pot schimba 

ordinea de fapt a familiei, pot înclina balanța valorilor și prin acestea pot șoca. Cei din jur au impresia 

că berbecii reușesc să facă acum ceea ce nu și-au dorit niciodată. În realitate, ceea ce împlinesc acum 

este ceea ce și-au dorit de mult timp, dar nu am avut motivul sau curajul necesar să spună. 

 

MAI 
Demonstrație de forță. Este evidențiată o greșeală. Sunt rezervați față de o problemă de grup. 

Progres prin sensibilitate. Își redefinesc nevoile. Viitorul încurajează sinceritatea. Gândurile sunt 

frumoase. Putere prin combaterea negativismului. Durerea nu îi mai afectează. Se bucură din nou 

de viață. Este combătută lenea, incultura și răutatea. Înțelepciunea se amplifică prin binele celorlalți. 

Confirmare. Momentele de suferință nu mai limitează. Spirit practic. Se traversează o problemă 

importantă. Orgoliu rănit. Avertisment. Sunt o locomotivă pentru realizările celorlalți. 

 

Dacă pentru toate semnele zodiacale luna mai vine cu sinteze absurde, pentru cei născuți în 

zodia Berbec lucrul acesta se desfășoară într-un alt mod. Berbecii au în mai mari semne de întrebare, 

mari îndoieli față de puterile personale, față de ceea ce ar trebui să demonstreze față de comunitate 

sau față de cei pe care îi iubesc foarte mult. Pentru ei, sintezele absurde ar putea însemna momentul 

în care să facă mari greșeli, să gafeze, să se întoarcă împotriva celor care îi iubesc sau care îi 

protejează. Se întâmplă lucrul acesta în special după 10 mai, după ce Junon își inițiază mersul 

retrograd care va ține până spre finalul lunii august. 

Pe 3 mai, când Mercur își va reveni la mersul direct se vor simți revigorați, vor considera că 

au în sfârșit puterea necesară să vorbească în numele celorlalți pentru că, după cum vor considera, 

perioada de retrogradare a lui Mercur i-a încărcat de experiențe. În numele acestor experiențe vor să 

se declare purtătorii de cuvânt ai celorlalți, puterea cea mai mare, forța de care trebuie să se țină cont 

în grupul de apartenență. Poate ar trebui să fie puțin mai rezervați pentru că relația proastă pe care 

Marte o are de împlinit la începutul lunii mai cu Luna neagră înseamnă pentru ei eșec în deplasări, 

eșec în adoptarea unor mesaje, în transferul unor informații, în educație, deci și în adoptarea atitudinii 

indicată mai sus. Lor li se va părea că procedează foarte bine, că sunt foarte bune, apreciați sau 

puternici, în timp ce comunitatea are o altă opinie. Dacă sunt rezervați și nu strică lucrurile în 4 mai, 

atunci nu vorbim despre înțelegeri răsturnate, despre reacții rele, despre instigarea unui adversar la o 

luptă necinstită, ci despre un mare progres prin sensibilitate. Planurile de viitor sunt, în consecință, 

foarte bune și constructive. Dacă nu definesc această condiție lucrurile vor fi rele, nu vor fi în stare 

să se pregătească pentru ceea ce va urma în a doua parte a lunii mai, când au nevoie să își definească 

nevoile, să arate că sunt puternici nu prin dominare, ci prin experiențe de viață. Acum se laudă că au 

experiențe de viață puternice, dar la un moment dat va trebui să le și dovedească. Dacă nu se joacă 

de-a vorba, dacă nu spun lucruri îndrăznețe, dar pentru că sunt siguri că au dreptul să facă asta atunci 

își vor asigura un viitor puternic. 

Dacă risipa devine elementul cel mai dificil, dacă se vor plânge că oamenii nu-i apreciază, nu-

i iubesc sau nu-i lasă să-și facă de cap, atunci ar trebui să își întoarcă gândurile către faptele proprii 

pentru a le face mult mai atractive ori pentru a le face pozitive. Ceea ce se consumă în mijlocul primei 

decade a lunii mai reprezintă și pentru berbeci speranța că gândurile pe care le au acum le așază 

evenimentele într-o ordine foarte bună în așa fel încât să își pregătească un sfârșit de an victorios. Nu 

se știe dacă acest sfârșit de an va fi victorios în modul în care gândește un berbec, dar în mod sigur 

relațiile de acum vor avea un mare impact asupra evenimentelor care sunt programate să se consume 

până spre finalul acestui an. Așa după cum am inserat și-n analiza generală aferentă primei decade a 

lunii mai, sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere le îndreaptă atenția către ceea ce vor 

conștientiza pe finalul acestui an. În consecință, trigoanele pe care Soarele le împlinește cu Junon și 

cu Pluton, astre care se află în conjuncție pe zodia Capricorn, le vorbesc berbecilor despre o mare 

putere de regenerare, despre descoperirea unor puteri speciale acelea care consolidează relațiile, care 

îi îndeamnă pe oameni să treacă dincolo de capricii, să nu fie prea critici la adresa lor, prea mofturoși, 

să fie simpli, sinceri și deschiși față de tipul de relație pe care îl pot dezvolta cu cei din preajmă. În 
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consecință, vorbim despre un moment de sinceritate pe care berbecii îl pot valorifica într-un chip 

absolut minunat. Inițierea mersului retrograd al lui Junon, care va ține până spre finalul lunii august, 

înseamnă pentru ei griji față de funcție, demnitate, teama că dacă nu vor suplimenta atenția față de un 

asociat ori față de o problemă socială, un ideal, o pasiune, atunci toată această energie se va întoarce 

împotriva lor ori va fi o mare risipă. Dacă vor gândi așa, nu vor fi departe de adevăr. Conjuncția lui 

Mercur cu Uranus care se va consuma pe casa personalității pe 10 mai, arată că au acum ocazia să 

combată negativismul așa cum de puține ori vor avea ocazia de lungul acestui an. Nu contează cum 

anume vor proceda, ci contează că rezultatul va fi o mai puțină negativitate, o mai puțină durere, o 

mai puțină nervozitate.   

Luna plină care le 

zâmbește berbecilor de pe casa 

proprietăților încercă să 

rezolve o problemă de 

patrimoniu. În momentul 

acesta, tocmai pentru că 

această fază a Lunii coincide 

cu careul Marte-Neptun, cel 

care leagă o casă de 

comunicare de o casă de 

finalitate, cel care încearcă să 

îmbine două elemente care, în 

mod firesc, nu au elemente 

nicio legătură, scoate în 

evidență pierderi pe care 

berbecii vor să le atenueze, se 

le transforme în altceva ori să 

facă în așa fel încât să nu se mai întâmple. Atracția către trecut reprezintă acum și atracția către 

evenimente puternice marcate de forță, de incisivitate, când acești nativi au spus adevărul, au acuzat 

pe cineva, au girat încrederea față de un prieten și au pierdut, au riscat puterea și au regretat mult timp 

după aceea. Acum vine momentul adevărului, când ar trebui să fie în dezacord cu puterea pe care 

adversarul care l-a șantajat pe berbec au obținut-o, cu secretul acesta pe care berbecul nu a dorit să-l 

împărtășească, poate pentru că nu a dorit să pară slab în fața comunității sau pentru că a avut mult 

respect față de cel pe care l-a protejat. Înțelegem lucrul acesta nu doar din ecuația astrală aferentă 

zilei de 11 mai când se împlinește acest careu între Marte și Neptun, ci și din careul care se împlinește 

pe 12 mai dintre Marte și Jupiter. Într-un fel, se face dreptate și berbecul se bucură foarte mult că 

lucrul acesta se consumă acum când încă îi sunt vii în memorie anumite evenimente. Ar trebui, însă 

să se țină cu firea, să fie puternici în atitudinile pe care le-au, să nu considere că dacă acum li se pare 

clară această opinie pe care o au, să nu creadă că dacă văd cu mai multă luciditate trecutul apropiat 

trebuie neapărat să-l și formuleze în modul acesta. Relația de trigon dintre Venus care le trece acum 

pe semnul lor și Luna neagră îi face vulnerabili în fața lăudătorilor, în fața oamenilor fățarnici care 

vor să obțină un spor de imagine ori de putere prin intermediul berbecilor. De aici înțelegem că 

berbecii pot deveni acum puternici pentru cei care au fost întotdeauna slabi, ridicându-i sau 

promovându-i pe aceștia către o poziție pe care nu o merită. Sunt, astfel, avertizați că poate nu ar 

trebui să dea dovadă de atât de multă naivitate și relația aceasta bună pe care Mercur o are, din postura 

de conjuncție cu Uranus, cu Capul Dragonului, să devină un bine pentru ei înșiși, nu pentru cei care 

nu au fost niciodată în stare să se ridice de unii singuri. Este indicat să facem fapte bune, dar nu pentru 

a încuraja lenea, indiferență sau incultura. Binele pe care berbecul îl face acum ar putea foarte ușor 

să fie privit ca un ajutor în această direcție. 

Pe 16 mai Mercur va intra pe zodia Taur și îi va îndemna pe cei născuți pe zodia Berbec să își 

definească o nevoie. Știm că momentul acesta este suficient de conflictual pentru ei încât nevoia să 

nu poată fi înțeleasă așa cum trebuie ori să fie definită în raport cu marile probleme pe care le parcurg 

în această perioadă. Aceste probleme ale berbecilor sunt date și de orgoliu, dar și de faptul că nu-și 
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pot ține gura, nu înțeleg că trebui să fie rezervați, atenți și înțelepți cu ceea ce spun, cu informațiile 

pe care le vehiculează și din această cauză pot ajunge în conflicte din dorința de a face bine celorlalți 

sau din a-și face lor un mare bine. Dacă nu doar se interesează de aceste previziuni astrale, ci vor să 

le integreze, să coreleze explicațiile cu particularitatea vieții personale, ar putea vedea că momentul 

acesta aduce o distribuire a planetelor, o împrăștiere a lor, ceea ce înseamnă că, prin această risipire, 

berbecii se vor simți în elementul lor. Au multă energie, multă determinare, cred că sunt implicați în 

multiple evenimente pentru că le sunt apreciate calitățile, dar, în realitate, lucrurile nu sunt așa cum 

cred ei. Totul este o mare risipă și dacă judecăm după faptul că pe 19 mai se împlinește un trigon între 

Saturn și Uranus, cu Saturn retrograd pe zodia Săgetător, semnul care este tranzitat Luna neagră ce 

va avea în această perioadă o opoziție ciudată cu Soarele, înțelegem că toată această opinie față de 

aprecierea pe care berbecul o simte este falsă. Nu îl ajută cu nimic să creadă că proiectele sale sunt 

mult mai importante decât ale celorlalți, că suferințele sale sunt constructive, sunt adevărate căutări 

metafizice, nu îl ajută la nimic pe cel născut în zodia Berbec să creadă că nedreptatea pe care o 

parcurge este universală ori dovada faptului că este o persoană puternică. Sunt suferințe banale pe 

care doar el și le vede disproporționat. Din această cauză n-ar trebui să facă legătura între aceste 

momente de suferință, de limitare, de constrângere socială și de nevoia sa de a fi în centrul atenției. 

Această împrăștierea nu înseamnă multe oportunități, ci înseamnă împlinirea dorinței sale de a fi tot 

timpul în centrul atenției, în activitate, în văzul tuturor, în mai multe locuri deodată. Iată, de ce pentru 

berbec luna mai nu are un caracter atât de absurd precum îl are pentru celelalte semne zodiacale. 

Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni, eveniment care se va consuma în 20 mai înseamnă 

începutul unei perioade de suferință. Se întâmplă lucrul acesta că trecerea sa pe zodia Gemeni duce 

la plasarea sa în fereastra opoziției cu Luna neagră. Dintr-odată uită, lipsesc cunoștințe, nu își aduc 

aminte situații foarte importante pentru ceea ce au de făcut, pentru ceea ce au de depășit, se lasă 

antrenați în aceste episoade ciudate care îi intoxică. Acesta ar putea fi, practic, momentul în care să 

considere că au nevoie de un nou început. Plasarea Soarelui în fereastra opoziției cu Luna neagră 

aduce berbecilor un moment de dreptate falsă, de aceea s-ar putea să nu-i avantajeze, să-i încurce, să 

le accentueze imaginea de oameni care o mare problemă cu autocontrolul și cu simțul ridicolului. 

Tocmai pentru că este vorba de Luna neagră forma aceasta de justiție îi încearcă la capitolul 

conștiință. Ei se vor simți justițiar la adresa celor care au greșit, dar s-ar putea ca până la urmă 

realitatea să fie alta, adică să fie judecați după modul cum apreciază conjunctura în care se află, nu 

după decizia pe care o adoptă. Astfel, sunt avertizați că în a treia decadă a lunii mai le sunt reînviate 

orgolii pe care le-au avut în mijlocul lunii ianuarie, perioada despre care nici nu vor să-și mai 

amintească. Severitatea a ceea ce au gândit sau au decis în momentul acela se întoarce asupra lor prin 

evenimente concrete, prin situații concrete și cere o reevaluare, adică momentul de față devine un fel 

de gară, de stație intermediară pentru ceea ce berbecii vor trebui să traverseze pe finalul lunii iunie. 

Momentul acesta este o mare încercare pentru ei și dacă nu se vor pierde cu firea, dacă nu vor 

considera că, de dragul dreptății pe care o strigă în gura mare, își pot permite să rupă relații, atunci se 

poate vorbi pe sfârșitul lunii iunie de o victorie care a început într-un mod dureros în ianuarie, ajuns 

acum într-o etapă decizională foarte delicată și se va sfârși pe final de iulie într-un mod victorios. 

Relația aceasta ciudată pe care Venus o are cu Junon, privită din punct de vedere al anturajului, 

înseamnă pentru o pierdere susținută de o mare satisfacție pentru cei din preajmă. Nedreptatea care 

se face pe seama sa este un exemplu corect, bun, pentru cei din preajma ca să nu greșească. Este 

adevărat, orgoliul său va fi rănit, dar asta arată transparență, sinceritate, puterea de a recunoaște 

adevărul chiar dacă acesta este dureros. 

Finalul lunii mai le poate aduce o mare depresie sau, la extrema cealaltă, o mare bucurie pe 

seama suferințelor celorlalți. Pe 25 mai se împlinește Luna nouă, cea care se suprapune peste careul 

perfectă dintre Venus și Pluton. Venus se află pe semnul lor și berbecii se simt încurajați să fie vedete 

și prin suferință, și prin tristețe, și prin dezamăgire. Nu este momentul potrivit să ajungă atât de 

departe cu aceste valori, ba chiar ar trebui să facă un efort să fie mai buni, mai corecții, să țină cont 

de recomandările celorlalți și să nu se arunce cu capul înainte, așa cum știm că le face plăcere să 

procedeze. Astfel, apare o dezordine pe care un berbec nu o va putea rezolva prea ușor, una care se 

va răsfrânge și asupra căminului, dar nu în momentul acesta, ci mai târziu, la începutul lunii iunie, 
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când Marte le va trece pe casa familiei. Până atunci va considera că opinia sa trebuie să fie împărtășită, 

că problemele pe care le traversează trebuie să fie cunoscute de toți și nu va ține cont de faptul că, 

procedând așa, își vor face singuri probleme. Își vor da seama de lucrul acesta mult mai târziu, la anul 

următor sau, pentru berbecii care sunt educați și atenți la comportamentul lor, în mijlocul lunii iunie. 

Astfel, momentul acesta de final al lunii mai este o ipostază în care descoperă că se află în 

niște conjuncturi foarte ciudate când sunt lăudați pentru a fi folosiți ca locomotivă pentru anumite 

demersuri sau li se spune că sunt persoanele nepotrivite în locurile nepotrivite pentru a se retrage și a 

lăsa liber locul pe care ei înșiși l-au făcut atât de spațios și de generos, pentru alții. 

Așa după cum se poate constata finalul lunii mai este unul spectaculos când ar trebui să obțină 

o mare poziție socială, să fie văzut de ceilalți ca un veritabil lider, dar să și decadă în ochii celor cu 

care au colaborat la începutul anului și pe care acum îi dezamăgește pentru că le arată că modestia nu 

li se lipește de cap, nu este de ei, pentru că tot timpul vor mai mult sau nu se pot opri din a-și dori 

ceva. Fapta cea mai bună pe care un berbec ar putea să o facă acum pe final de luna mai este să nu 

vorbească despre secretele celorlalți, să nu își testeze puterea pe seama celor pe care-i considera slabi. 

Cei pe care-i considera slabi sunt doar ușor toxici, de aceea evaluarea de acum nu prea le va folosi pe 

mai târziu. Dacă berbecul este profund și superior va vedea lucrul acesta mai repede, adică în mijlocul 

lunii iunie, dacă nu, atunci va vedea lucrul acesta abia în anul următor când deja ar putea să fie târziu. 

 

IUNIE 
Șansă. Schimbare pozitivă. Corectitudinea este văzută. Problemele mai vechi sunt combătute. 

Minciuna nu mai are atâta greutate. Demonstrează că pot și știu. Un mesaj bun ajunge unde trebuie. 

Simț aparte pentru frumos și armonie. Puterea este alimentată în colaborări. Devin vulnerabili în 

fața conspirațiilor. Întoarcerea la o grijă mai veche. Continuitate printr-o drama. Înțelegerea nu mai 

este respinsă. Roadele vin. Conspirațiile se mențin în același registru. Negativitate. Dezamăgire în 

dragoste. Sensibilitatea, rafinamentul și inspirația sunt privite ca un semn de neputință. Plutesc în 

sfere înalte. 

 

 

Pentru foarte mulți berbeci luna iunie reprezintă șansa de a se manifesta la un alt nivel, de a 

se arăta cum sunt ei cu adevărat, dacă sunt puternici, dacă sunt înțelepți sau dacă au cu adevărat 

abilitățile pe care au spus până acum că le dețin. 

Dacă până acum au susținut suferința, excesele 

și decadența, acum pot demonstra că aceasta 

este zona în care activează. Dacă au fost 

puternici și i-au ajutat pe ceilalți să fie atenți la 

faptele lor greșite pentru a și le corecta, atunci 

luna iunie a anului 2017, anul sintezelor, îi va 

ajuta să  înțeleagă ceea ce le va fi util de-acum 

încolo pentru tot restul vieții. 

Nu este deloc puțin lucru să activeze la 

acest nivel, mai ales că la începutul lunii apare 

o combinație între bine și rău, între 

predispoziții pozitive și predispoziții negative. 

Viața de familie îi încearcă foarte mult. Practic, 

de aici le vin foarte multe probleme pentru că 

în primele 3 zile ale acestei luni se prefigurează 

ceea ce urmează să se consume începând cu 

după-amiaza zilei de 4 iunie, când Marte va 

intra pe casa familiei. Apar, astfel, probleme de opinie care nu mai au timpul necesar să se desfășoare 

pe zona publică, ci în familie, prin intermediul problemelor mai vechi care vin de acolo. 

Pentru că există această discrepanță, mulți berbecii vor considera că este o risipă să se ocupe 

de problemele de familie pentru că acestea nu sunt profunde, nu merită atâta atenție, nu pot să ducă 
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absolut deloc la îmbunătățirea propriei condiții. Tot la începutul lunii iunie Soarele trece prin opoziția 

perfectă cu Luna neagră și această opinie care le spune berbecilor că viața de familie nu merită atât 

de multa atenție sau nu merită atenția care le este invocată, reprezintă cea mai mare problemă a 

perioadei și marea minciună a lunii iunie pe care trebuie să o observe corect pentru a nu murdări prin 

intermediul ei puterea, iubirea și sensibilitatea. Astfel, vorbim în cazul berbecilor despre o precizie 

care ar putea să blocheze anumite demersuri sociale pentru că o problemă personală are nevoie de 

mai multă atenție. Din exterior, berbecul va părea slab în fața unor probleme personale pe care alții 

le rezolvă foarte repede, iar acest lucru va fi vizibil în preajma zilei de 4 iunie când Soarele se va afla 

într-o relație proastă cu Neptun. Cuvântul nu mai este atât de eficient întrucât berbecul descoperă că 

în continuare se află în miezul unei conspirații pe care trebuie, fie să o ignore, fie să o lovească 

sistematic prin faptele sale bune, prin priceperea sa, fie să o distrugă dintr-o singură lovitură. 

În viața berbecului exista acum o mare putere de determinare, o mare dorința de reușită, cea 

care coexistă cu conștientizarea unei mari presiuni sociale. Ceea ce trebuie să demonstreze este foarte 

greu, complicat și contravine dorinței sale de a face bine, de a schimba ceva în grupul de apartenență. 

Sunt avertizați berbecii că dacă observă acum o mare presiune din partea comunității trebuie să se 

lase descurajați, pentru că de această dată comunitatea nu poate spune prea multe lucruri despre ceea 

ce are de făcut berbecul, ci reacționează violent la acest factor de transformare pentru că nu este încă 

dispus să accepte o schimbare în consonanță cu mesajul care vine din partea acestor nativi. Cu alte 

cuvinte, are semne de întrebare față de propria misiune, față de propriul mesaj, pune la îndoială multe 

din dezideratele sale și își creează singur un mare disconfort. Din 6 iunie Venus va intra pe casa 

hrănirii și au nevoie să-și definească nevoia de frumos și armonie, să gândească dacă nu cumva 

magnetismul pe care-l simt în momentul acesta este ceea ce au căutat de mult timp. Dacă cedează 

tentației și își definesc binele de acum în consonanță cu o presiunea care vine din partea comunității, 

se vor transforma pe ei înșiși în sclavi, oameni care trebuie să îndeplinească dorințele celorlalți, 

trebuie să îi alimenteze pe ceilalți cu putere, trebuie să îi întrețină. Mercur pe casa comunicării îi face 

foarte atenți la mesajele care vin din partea celor dragi, cu toate că acestea nu au în momentul de față 

puterea de a-i ajuta să treacă peste o problemă de viață, cea definită în momentul de față prin presiunea 

care vine din partea comunității. Dacă ar fi puțin mai atenți ar vedea că Luna plină din 9 iunie, cea 

care coincide și cu revenirea lui Jupiter la mersul direct, le aduce o mare forță pentru a face ceva 

pentru ei înșiși. Berbecul care se ocupă acum să demonstreze celorlalți că a avut tot timpul dreptate, 

de la începutul anului și până acum, arată că se află într-un moment foarte dificil și că poate ține cont 

de părerile celorlalți, chiar atunci când, nonverbal, acestea sunt un factor de transformare benefică 

pentru el. Revenirea lui Jupiter la mersul direct arată acestui nativ că intră într-o perioadă de 

normalitate, că asociații nu-i mai mint, că este ușor de remarcat în grupurile pozitive, că poate vorbi 

frumos despre ceea ce îl interesează și că nu este acuzat pe nedrept ori nu mai este atât de vulnerabil 

în fața conspirațiilor. Lucrurile acestea sunt însă foarte bune prin revenirea la o normalitate care exista 

la începutul anului. Dacă la începutul anului berbecul a făcut parte dintr-o normalitate benefică, ci 

dintr-o normalitate mai puțin plăcută, aceasta este cea la care se întoarce. 

Pentru a trece dincolo de aceste probleme, pentru a lăsa impresia că nu ține minte presiunea, 

cuvintele rele care vin din partea celorlalți, că nu este o persoană răutăcioasă și deci ranchiunoasă, va 

prefera să uite. De această dată uitarea, chiar dacă pare bună, în cazul lor nu reprezintă un semn de 

progres. Pentru un berbec a uita ceva din ceea ce crede că ar putea să-i facă bine, să-i aducă confort, 

înseamnă un pas înapoi, înseamnă a recunoaște că puterea celuilalt este mult mai importantă ori a 

renunța la nevoia aceasta de dreptate, scoate în evidență un element rău ca fiind un element bun. 

Putem vorbi aici și despre întoarcerea la o grija față de sărăcie, față de o agresiune venită din partea 

celorlalți. Dacă nu uita faptul că momentul acesta este, la fel cum a fost și finalul lunii mai, definit în 

mare parte de o agitație teribilă, o atracție către acțiuni diverse, fără a avea rostul pe care cred că îl 

au, atunci vor fi mult mai atenți, mult mai prudenți și mai liniștiți în acțiunile în care se implică. Nu 

vor mai fi atât de vulnerabil în fața minciunii, vor aprecia conversațiile, sfaturile celorlalți, vor accepta 

că studiile cele mai simple, certificatele de calificare obținute cel mai simplu, cel mai ușor nu sunt 

cele care le vor folosi pe viitor. De altfel, momentul acesta de conștientizare personală se transformă 

într-unul de conștientizare colectivă. Berbecul este foarte transparent față de cei din jur, foarte 
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puternic prin ceea ce înțelege și observă, adică devine, fără să își dea seama, un exemplu teribil pentru 

cei din jur. El trăiește în continuare drama și nemulțumirea, își trăiește cu implicare toată această 

pornire, toată această durere a sufletului, dar ceilalți se uită la el ca la un mare exemplu de viață. Cei 

care consultă aceste previziuni astrale sunt avertizați că în mijlocul anului 2017 berbecii vor fi cu 

adevărat în centrul atenției, chiar dacă pe ei îi va obosi foarte mult lucrul acesta, îi va nemulțumi, îi 

va enerva, îi va scoate din minți, pentru că au un alt mesaj, nu urmăresc să obțină un spor de imagine 

prin captarea atenției numărul acesta, ci doar să fie apreciași după fapte. Agitația aceasta le pune în 

dificultate mesajul și de aici iritarea. De altfel, un berbec înțelept va reuși să facă un slalom foarte 

interesant printre aceste caracteristici considerând că durerile acestea personale ar putea să fie pentru 

o perioadă ignorate pentru a se bucura de reușitele sociale, de provocările care vin din această zonă, 

pentru că acestea sunt ceea ce berbecul poate cu adevărat să rezolve. 

Pe 15 iunie Soarele se va afla în relație negativă cu Saturn și se va pregăti pentru încheierea 

tranzitului său prin zodia Gemeni, pe casa comunicării, adică le va aduce acestora anumite 

avertismente legate de educație, cunoaștere, drumuri lungi, despre procesul de înțelegere pe care un 

berbec trebuie să-l abordeze în perioada aceasta pentru a face o corelație înțeleaptă între limitările din 

viața personală și oportunitățile de pe zona publică. Am putea vedea în luna iunie berbecii care devin 

brusc persoane de succes, dar care își plâng de milă pentru că își trăiesc o viață interioară încărcată 

de insatisfacție sau de nemulțumire. Povestea lor de viață poate deveni cu atât mai spectaculoasă cu 

cât începând cu 16 iunie, până spre finalul lunii noiembrie, Neptun se va afla într-o deplasare 

retrogradă pe casa lucrurilor ascunse. Cumva, ceea ce spun despre conspirațiile pe care trebuie să le 

parcurgă în viața intimă, reprezintă un mare adevăr pentru un berbec, o mare tensiune personală de 

care toți cei din jur trebuie să țină cont, de care berbecii înșiși trebuie să se protejeze pentru a nu 

ajunge din aproape în aproape într-o zonă întunecată. 

Dacă nu pot opri această cădere în întuneric atunci în mod sigur vorbim despre berbecii care 

în lunile anterioare au activat într-un registru negativ, s-au bucurat văzându-i pe ceilalți încărcați de 

tensiune, adică le-au produs celorlalți tensiuni pe care ei înșiși le parcurgă în viețile lor intime acum. 

Le va face plăcere să recunoască faptul că acestea sunt roadele pe care le culeg, acestea sunt meritele 

pentru care au lucrat. Nu îi poate ajuta nici măcar relația bună pe care Neptun o are de împlinit acum 

cu Junon care ar putea să le vorbească despre o formă de recompensă socială care vine tot dintr-o 

zonă publică, tot dintr-o dimensiune socială, ca o răsplată pentru un efort pe care l-au făcut în primele 

luni ale anului. Aceste merite vor veni. Ele sunt, în sine, dovezi de succes, dar pe el nu-l va bucura. 

Ceea ce se va consuma cu adevărat bine pentru un berbec în această perioadă vine din relația 

de sextil pe care Soarele o are de împlinit cu Capul Dragonului și prin care se va media tendința 

nodurilor. Berbecul înțelept este cel care va deveni cu adevărat victorios în această perioadă. El va fi 

capabil să ascultă recomandările celorlalți, să nu fie superficial, să transforme o întâmplare nefericită 

într-o întâmplare fericită pentru că se detașează complet de capricii, de dorința de a-i pedepsi pe 

ceilalți prin separare, prin desprinderea de ei sau prin înlăturarea lor dintr-un anumit demers. Totul 

devine ușor de înțeles, de explicat, de încadrat, tocmai de aceea ar trebui acum să fie foarte atenți la 

ceea ce reușesc să ofere drept sprijin celorlalți, la dramele lor care și așa sunt nesfârșite. 

Dacă pot să privească lucrurile în modul acesta atunci devin oameni foarte iubiți de cei din 

jur, au inițiative înțelepte, nu mai sunt atât de obositor pentru cei din preajmă și își vor da seama ce 

rol important joacă în viețile celorlalți. Relația frumoasă pe care Venus de pe casa hrănirii o are cu 

Junon de pe casa imaginii sociale, îi ajută pe berbeci să își definească impactul social, gama de acțiuni 

pe care dorește să le realizeze pentru binele celorlalți ca și cum este o nevoie personală, ca și cum 

progresul personal nu vine decât prin a dărui, a oferi sau a pune la dispoziția celorlalți, poate chiar cu 

titlu gratuit, ceea ce au ei valoros. 

Vorbim aici despre un mare avantaj, acela de a se proteja de un pericol pe care nu-l cunosc în 

mod direct, pe care nu-l întâlnesc la modul concret, dar despre care află prin corelații, prin 

oportunitățile pe care comunitatea i le oferă. Pe 21 iulie, când Soarele va intra pe zodia Rac, vorbim 

în cazul berbecilor despre o creștere către legalitate, către un confort, către a accepta că o condiție 

nefericită în viața personală poate însemna o mare experiență pe care să o folosească peste mulți ani 

de-acum încolo. Nu se știe dacă această nefericire va ține atât de mult, se știe însă că în această 
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perioadă, când Mercur va intra și el pe casa familiei, berbecul se va vedea pe sine inferior pentru că 

suferă, pentru că are parte de conspirații, pentru că întâlnește doar oameni care îi inspiră neîncredere. 

Dacă a fost în primele luni ale anului un tip superior, dacă nu a fost superior în mod gratuit, dacă nu 

i-au umilit pe ceilalți prin puterile sale sau prin norocul pe care l-a avut atunci, acum se poate bucura 

de înțelegere din partea comunității, adică va găsi în permanență un umăr pe care să plângă. Ei nu 

sunt niște plângăcioși, sunt persoane care să se mulțumească cu faptul că cineva le-a spus câteva 

vorbe frumoase nu se mulțumesc cu o consolare de moment. Luna nouă din 24 iunie îi ajută, tocmai 

pentru că se împlinește pe casa familiei, să-și descopere care le este satisfacția cea mai mare într-o 

intimitate frământată de mari probleme. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că anul 2017 este dificil 

pentru berbeci, ci pentru că din 2008 încoace Pluton le trece prin casa imaginii publice și le pune în 

dificultate zona intimă prin cerințe sociale care le ocupă prea mult timp. Din 2008 încoace berbecii 

nu au astâmpăr, au impresia că anul 2008 a fost un fel de cotitură pentru ei, adică ceva s-a întâmplat 

atunci, nu i-a pus în dificultate, dar prin evenimentele care au început să se producă în cascadă 

începând cu momentul acela, viețile lor s-au schimbat în mod considerabil.   

Pe 25 iunie, când Marte se 

va afla într-o relație negativă cu 

Jupiter, conștientizează foarte clar 

ceea ce înseamnă fructul oprit. Au 

parte de o dezamăgire în dragoste, 

într-o asociere, rămânând fără bani, 

fără casă, fără prieteni, rămân fără 

bunul cel mai de preț, vor suferi 

mult timp pentru ceea ce se 

întâmplă acum și li se va părea că 

viața lor va fi de acum încolo tristă 

și apăsătoare. Poate nu ar trebui să 

se grăbească în a trage astfel de 

concluzii, ci să aibă încredere că 

lucrurile acestea care sunt 

îndepărtate de la ei, ar fi devenit în 

viitorul apropiat complet inutile, ar 

fi fost mari greutăți și le-ar fi cerut 

foarte mult consum psihic, poate 

chiar fizic, pentru a fi apreciate pe 

măsură. Cu alte cuvinte, ar trebui 

să țină cont mai mult de trigonul lui 

Marte cu Neptun, semn de 

sensibilitate, rafinament și inspirație, decât de careul Marte-Jupiter, semn de neputință în a face față 

unor probleme de lege, de dreptate, de opinie sau de justiție. 

Dar se va mai întâmpla ceva pe finalul lunii iunie pentru berbecii. Vor fi dezamăgiți de o 

persoană pe care au apreciat-o foarte mult, pe care au elogiat, dar nu pentru că persona respectivă ar 

fi cumva vinovată de ceva, adică acea persoană nu a făcut nimic rău împotriva celui născut în zodia 

berbec. Există pe finalul lunii iunie și o parte din luna următoare, semnul acesta de vulnerabilitate de 

care berbecul trebuie să se detașeze. Viața în ansamblu, viața sa sau viața unei persoane foarte dragi, 

reprezintă elementul care este dezbătut, adică ar trebui să privească toată această problemă pe care o 

observă acum prin trădare sau prin marginalizare, ca fiind o situație pentru care este nevoie de mult 

mai mult timp pentru soluționare, nu doar de câteva replici, nu doar de câteva opinii. 

Finalul lunii iunie le aduce trecerea prin opoziția lui Mercur cu Pluton, semn de agresiune 

verbală, adică dacă nu se abțin ajung foarte ușor la despărțiri în cuplu, față de prieteni, la pierderea 

sentimentului de siguranță, la pierderea un obiect personal, la acumularea unor dovezi de tristețe sau 

de frică cu care nu sunt obișnuiți să conviețuiască. Cei care consultă aceste previziuni din timp vor 

putea să se pregătească din timp pentru a nu ajunge la un blocaj psihic. 
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IULIE 
Rezolvarea problemelor este o dovadă de putere. Ceilalți au nevoie de ei. Încurcături. 

Depășesc o problemă prin atitudinea serviabilă. Descătușare experiențelor personale sunt mult mai 

importante. Proiectele de viitor trec în etapa următoare prin creativitate. Intimidare. Își doresc ceea 

ce ar putea obține foarte greu. Combinații buclucașe. Romantismul le dă de furcă. Simpatie față de 

binele celuilalt. Schimbă strategia de luptă. Trec cu bine testul profunzimii. Arată că pentru ei există 

și alte lucruri decât cele evidente. Greșesc prin neatenție. Se distrează pe seama prostiei celorlalți. 

Fug de realitate. Își văd adversarii ca pe simpli competitori. 

 

Pentru berbeci luna iulie înseamnă rezolvarea multor probleme legate de greșelile pe care le-

au făcut de la începutul anului și până acum. Prima jumătate a anului va deveni, astfel, un fel de rană 

deschisă pe care berbecii o vor uita foarte greu. Chiar din prima zi a lunii, Chiron își va iniția mersul 

retrograd care va ține până la începutul lunii decembrie. Asta înseamnă că valorile morale vor intra, 

pentru berbeci, într-o criză. Această criză se adresează tuturor semnelor zodiacale, nu doar berbecilor, 

dar în cazul lor această situație delicată va fi particularizată pe ceea ce nu pot controla. Zona 

dușmanilor ascunși care este dominată de opiniile celorlalți pe care berbecii nu le pot controla sau de 

care nu s-au simțit niciodată atrași, reprezintă elementul cel mai delicat cu care se vor confrunta până 

spre finalul acestei luni. De altfel, acesta nu este singurul element negativ, ci în a doua zi a lunii iulie 

și Venus se va afla într-o relație negativă cu Axa Dragonului și berbecii se simt atacați din toate 

părțile, încurajați să nu creadă nimic pentru că nu au noroc. Nu există o perioadă mai dură, mai 

agresivă sau mai periculoasă a anului 2017 decât începutul lunii iulie pentru acest nativ. 

Reușesc să iasă din toată această încurcătură dacă au respect față de oamenii, dacă iubesc 

armonia familiei și dacă nu se lasă deloc induși în eroare de mesajele proaste care vin de pe zona 

publică și care le spune că dacă în societate se comportă într-un anumit fel, acest comportament nu 

poate fi decât rezultatul unei vieți de familie lipsită de sens, dominată de agresivitate sau care este 

definită de dizarmonie. În realitate, schema aceasta pe care berbecii o traversează la începutul lunii 

iulie se referă la conduita. Ei știu cum anume trebuie să se poarte cu cei din jur, care sunt situațiile 

limita pe care și le pot permite, dar nu pot accepta atitudinea de servitor. Relația bună dintre Venus, 

care trece acum prin zodia Taur, adică pe casa hrănirii, cu Chiron, care abia ce și-a început mersul 

retrograd, îi îndeamnă pe berbeci să își redefinească nevoile în raport cu familia, cu prietenii, cu 

copiii, cu colaboratorii pe care și i-au ales în anul anterior. Asta înseamnă că se află într-un moment 

de mare determinare, de contracție, iar cei care se află implicați într-un proces de evoluție spirituală 

se pot aștepta acum la un moment de descătușare, de iluminare sau de eliberare de mari condiționări. 

Schema aceasta care vine spre ei la începutul lunii iulie este o dovadă a faptului că până acum au 

lucrat în mod eficient, au dorit să pună în aplicare un plan foarte îndrăzneț, să practice un sport, să 

studieze o știință nouă, să publice o carte, să vorbească despre experiențele personale, adică să devină 

celebrii prin ceea ce le aparține, nu prin ceea ce li se oferă. 

Trecea planetei Venus pe zodia Gemeni înseamnă pentru berbeci dezmorțim la limbii. Este 

adevărat, pentru că Venus, până la mijlocul acestei luni, va ajunge să se plaseze în fereastra opoziției 

cu Luna neagră, îi va îndeamnă pe aceștia să vorbească și urât, să spună și minciuni Este adevărat că 

atitudinea pe care o au față de cei slabi nu este adecvată, dar, cu toate acestea, agresivitatea pe care 

berbecii o dovedesc în prima decada a lunii iulie nu este periculoasă pentru cei din jur. 

Mercur le va intra pe zodia Leu și vor deveni interesanți în proiectele pe care le au de viitor, 

prin creativitate, cu toate că unii vor spune că sunt prea mândrii. Tot pe 6 iulie Soarele se va afla într-

o relație bună cu Neptun și proastă cu Jupiter, iar asta înseamnă că visele și proiectele de viitor pe 

care le au berbecii și care sunt de multe ori fasonate, intimidate, marginalizate, vor fi acum privite cu 

alți ochi de cei care au trecut prin situații similare. Asta înseamnă că, dacă, în general pe relația de 

careu dintre Soare și Jupiter nimeni nu poate spera într-o redresare pozitivă, berbecul reușește acum 

să impresioneze un personaj căruia i se pare că a trecut prin situații similare și poate spera la o 

redresare, la o schimbare pozitivă, la o disciplina reaminti sau la un succes care să îi facă celebri. Nu 

se poate vorbi despre schimbări majore față de destin, față de viață, ci doar de conflicte care să-i facă 

celebri. Asta îi motivează să se prezinte față de comunitate prin putere, prin reușită, prin succes. Luna 
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plină care se împlinește pe 9 iulie înseamnă pentru berbeci acumulări importante pentru familie și 

prin aceste acumulări pe care le au în momentul de față să lase impresia partenerilor care nu au avut 

o părere bună despre berbecii că ei sunt puternici, că au opinii îndrăznețe, dar când vine vorba de 

valorile familiei atunci sunt serioși și stabil. Nu se știe dacă până la urmă realitatea este așa cum se 

gândesc sau cum și-o doresc berbecii. Pe 10 iulie Soarele se va afla într-o relație foarte proastă cu 

Pluton și pierd ceva, își doresc să obțină un lucru foarte valoros, investesc sau poate cheltuiesc, dau 

bani cu împrumut, au încredere într-un mare hoț, rămânând și fără obiectul pe care și l-au dorit, dar 

și fără încrederea pe care au primit-o de la cei pentru care și-ar fi dorit să achiziționeze acest bun. 

Deși, în general, berbecii sunt firi optimiste și nu se dau înapoi de fiecare dată când trebuie să 

îi încurajeze pe ceilalți ori să demonstreze că sunt puternici și că își controlează evenimentele vieții 

lor, de această dată, când Luna trece prin zodia Vărsător și le încearcă încrederea în prieteni, constată 

că, în realitate, prietenii sunt cei care îi dezamăgesc și care îi plasează pe un traseu nefericit. Reușesc 

să iasă din această încurcătură doar berbecii care sunt puternici, care au acumulat un patrimoniu 

important în prima jumătate a anului și care nu s-au lăsat doborâți de încercări complexe. Aceștia 

reușesc să extragă din trecut, nu un păcat, nu o durere foarte mare ce are la bază nevoia de a împărtăși 

un sentiment frumos sau de a trăi o întâmplare banală printr-un romantism intens, ci o promisiune, ci 

succesul fulminant, pe care o vor vedea concretizată într-un eveniment major pe 14 iulie. Atunci când 

Mercur și Jupiter se vor afla într-o relație foarte bună, moment în care se va desena pe cer un triunghi 

minor, ce are planeta Mercur drept focar, berbecul reușește să evite o calomnie, să arate că este 

puternic prin visele pe care le are, prin creativitate, prin faptul că poate fi un lider deși până acum nu 

am avut ocazia să demonstreze lucrul acesta. Avându-l pe Mercur pe zodia leu, adică pe casa 

creativității, berbecul reușește să impresioneze prin ceea ce oferă, prin ceea ce dăruiește, prin ceea ce 

comunitatea așteaptă să primească de la el. 

Momentul acesta este însă foarte delicat pentru berbec dacă nu a reușit să-și definească în 

perioada anterioară nevoile cele mai importante, inclusiv această nevoie de reușită. Dacă nu au 

procedat în felul acesta vor fi încercați de o ușoară tristețe și vor admira foarte mult romantismul pe 

care-l vor vedea în viețile celorlalți, dar ei nu vor fi în stare să devină originali, inventivi, să își pună 

amprenta asupra comunității prin ceva original. Vor străluci prin elemente banale, cele care nu rămân 

în istorie, dar care impresionează câteva persoane cu care berbecii au colaborat până acum în condiții 

foarte bune. Dacă au acumulat și o frustrare pe care nu doresc să o împărtășească celorlalți, norocul 

de acum nu îi va ajuta să iasă din această încurcătură. Se vor mișca spre valori noi, dar nu le vor 

recunoaște, iar pentru a supraviețui vor invoca des, poate chiar foarte des, drepturi care le sunt 

încălcate. 

Dacă mint, o fac pentru că vor să ascundă ceea ce s-a consumat la începutul lunii mai, iar dacă 

sunt foarte îndrăzneți vor să pună în aplicare un proiect care să își aibă finalitatea cel târziu pe finalul 

lunii noiembrie. Momentul de față, pentru berbecii, este foarte delicat și nu trebuie să-l privim ca pe 

un element de progres sau de relansare pentru că el, în realitate, este un semn de dezechilibru. Mulți 

berbecii vor deveni duri pentru că sunt dezamăgiți, pentru că nu mai primesc suport afectiv din partea 

celor dragi, pentru că sunt încurajați să uite, să ignore, să fie triști sau să se îndepărteze de sursa iubirii 

de până acum. 

Nu le rămâne decât să demonstreze că sunt curajoși, să răspundă cu îndrăzneală provocărilor 

venite de pe zona publică și să nu le mai fie frica de faptul că cineva le subminează poziția. Se 

întâmplă lucrul acesta periodic. De fiecare dată când Marte le trece prin zodia Leu, berbecii sunt 

încurajați să demonstreze că au putere, dar întotdeauna se întâmplă să facă lucrul acesta față de cineva 

care le-a luat locul cândva. De aceea par ciudați și răzbunători, deși la bază este doar o întâmplare. 

Cu alte cuvinte, de fiecare dată când Marte trece prin Leu berbecii reușesc să lupte împotriva celor 

care i-au declarat război altădată și nu au văzut, le-au furat o poziție, i-au trădat. În momentul de față, 

pentru că Venus din Gemeni trimite un unghi foarte bun către Jupiter din Balanță, găsesc cei mai 

adevărați termeni pentru a demoraliza un adversar înainte de a lupta cu acesta. Dacă berbecul nu 

reușește să-și înfrângă adversarul înainte de bătălia propriu-zisă, va pierde, așa cum face de obicei. 

Pierde pentru că este prea afectiv, emoțional, prea pătimaș în a obține această poziție și mai puțin 

atent la tactică, la metodă sau la instrumente pe care ar trebui să le folosească. În mod paradoxal, 
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pentru că Mercur din Leu se află într-o relație bună cu Saturn, berbecul are o memorie puternică, 

reușește să-și amintească strategii de luptă, punctele slabe ale adversarului, ceea ce-l face împlinit, îl 

ajută să-și amintească în mod amplu ceea ce are nevoie pentru a învinge. Cu toate acestea, de fiecare 

dată când este prea sensibil, prea afectiv, pierde. Are nevoie să se înconjoare până în acest moment 

de oameni puternici, de ființe serioase, de persoane care au dat dovadă până acum de profunzime, de 

inteligență și de faptul că iubesc valorile sociale așa cum le iubește și berbecul. Dacă se înconjoară 

de oameni falși, cu care au avut până acum divergențe de opinie (în ultima perioadă cei cu care s-au 

luptat altădată i-au devenit prieteni) va avea nevoie de ei doar dacă aceștia vor trece testul profunzimii. 

Dacă știu să consilieze, dacă sunt rezistenți la efort, dacă nu bârfesc și nu sunt leneși atunci își pot 

merita statutul de prieteni ai berbecilor. 

Cea de-a treia decadă a lunii iulie îi avertizează pe berbeci că s-ar putea să-și piardă controlul. 

Pentru că se invocă mijlocul lunii iunie prin sintezele pentru acțiunile concrete, moment când Uranus 

și-a definitivat trigonul cu Capul Dragonului, aspirațiile berbecilor se pot dovedi acum prea mari. Cu 

toate că pozează în persoane lovite de soartă, care nu au încredere în sine, care nu au atins încă 

succesul pe care îl caută, momentul acesta face trimitere la ceea ce hrănește orgoliul cel mai mult. Nu 

este puțin lucru să treci printr-o perioadă în care Capul Dragonului se află pe casa iubirii dăruite, pe 

casa orgoliului, pe casa creativității și ai imaginii personale, a egoului personal. De aceea, atât relația 

care se construiește între nativi născuți pe zodia Berbec și Axa Dragonului, dar și între Soarele, care 

intră pe 22 iulie pe casa creativității, cu Axa Dragonului care se află acolo de ceva timp, arată că 

momentul acesta este unul de glorie. Cu toate acestea, se pune o condiție, cea dată de definirea unor 

sarcini profesionale, cultivarea unui sentiment altruist față de persoanele din jur, adoptarea unei 

discipline de lucru care să ofere o bază foarte solidă în momentul acesta pentru ca escapadele 

berbecului să nu fie privite ca momente de risipă. Este, de altfel, puțin probabil ca lucrul acesta să fie 

pregătit din timp. Citim această informație din careul pe care Venus de pe final de zodia Gemeni îl 

împlinește cu Saturn de pe final de zodia Săgetător, și care arată că există anumite impulsuri pe care 

berbecul dorește să și le ascundă, și care îl îndeamnă să lupte împotriva unui partener, cu atât mai 

mult dacă acesta este mai în vârstă. Nu ar trebui ca aceasta formă de agresivitate gratuită să facă parte 

din preocupările berbecului pentru că dacă își consumă energia în felul acesta atunci creează conflicte 

care nu se vor stinge până la finalul acestui an. Ar putea, cel mult, schema aceasta să o aplice ca o 

formă de dezordine, ca o frustrare în fața unor dorințe care nu s-a împlinit încă. În felul acesta, pot 

accepta și critica celorlalți, și întârzierile, și nemulțumirile pe care persoanele cărora berbecii le-au 

acordat cea mai mare încredere, le formulează clar pentru a produce acestora răni sau pentru a-i 

dezamăgi ori pentru a-i jigni. 

Pe finalul lui iulie berbecii greșesc dacă nu se țin cu firea, dacă sunt foarte impulsiv și dacă 

aleg să îi folosească pe ceilalți drept instrumente pentru reușita lor. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că pe 26 iulie Mercur va intra pe casa muncii, iar pe 27 iulie Soarele se va afla într-o conjuncție cu 

Marte pe casa creativității. Îi încearcă cumva un sentiment pasiv, vor să pară leneși pentru că li se 

pare că au în jurul lor oameni care sunt dispuși să muncească pentru ei, eventual să îi distreze, să 

obțină anumite avantaje pentru berbeci, să-i facă să se simtă bine și prin acest sentiment de împlinire 

să li se pară că viața s-a schimbat. Tot pe 27 iulie Venus se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului și speranța aceasta că ar putea trăi mai bine are un ecou venit și dintr-o altă zonă. 

Desigur, în situația în care lucrul acesta sunt favorabil, pentru berbeci apare o altă problemă. 

Nu pot să fie serioși, nu se țin de cuvânt, nu au nici cel mai mic interes pentru ca lucrurile acestea să 

fie în această zonă a respectului sau a progresului, dar impun celorlalți condiții pentru prietenie, 

asociere sau respect, considerând că în felul acesta li se face dreptate. Sunt amețiți de puterea pe care 

o au pe finalul lunii iunie și asta, de fapt, îi îndeamnă să fugă de realitate, să intre în grupuri obscure, 

să facă alianțe ciudate, să creadă că dacă nu sunt la fel cu ceilalți, dacă sunt diferiți atunci sunt și 

foarte puternici. În realitate, finalul lunii iulie este foarte dureros pentru berbeci pentru că le aduce o 

formă de dezordine care se poate concretiza printr-un limbaj ambiguu, cuvinte spuse fără noimă, o 

memorie selectivă, informații care sunt confuze, dar toate acestea se agraveze pentru că el poate să 

rezolve orice fel de problemă, dar nu o face și mai și pozează că nu se teme de conflict. 
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Este adevărat, nu se teme de conflict până pe 31 iulie, când Venus va intra pe casa familiei. 

Imediat ce această planetă va intra pe zodia Rac le va arăta berbecilor că există foarte multe puncte 

vulnerabile de care trebuie să țină cont și datorită cărora să nu pornească acele conflicte pe care le 

iubesc atât de mult. Dacă nu ar fi mai puțin pătimaș, nu ar face compromisuri pentru a se menține pe 

o linie a banalității, ci ar alege să înfrunte adversarii pentru că oricum acestea nu sunt adversari reali, 

ci doar niște competitori. 

 

AUGUST 
Simulare. Simțurile se dau peste cap. Mari semne de întrebare. Îndeplinirea dorințelor nu 

este chiar un lucru bun. Instinctul trebuie ascultat. Gândurile lipsite de consistență au nevoie de 

reverificare. Atrag atenția celor din jur. Întrebări superficiale. Vizibilitate redusă. Personajele 

obscure capătă putere. Se particularizează o problemă de grup. Ascultă cu atenție o recomandare. 

Pot strica o prietenie veche de dragul orgoliului. Destindere. Relaxare. Fac un slalom interesant 

printre problemele celorlalți. Răspund frumos la o provocare. Se tem de sărăcie. Griji nejustificate 

față de putere. Uzurpare. Se simt respinși și amenințați. Încadrare. Nu trebuie să abuzeze de putere. 

 

Cum Marte se află deja pe zodia Leu berbecii nu trebuie să fie stimulați prea mult pentru a 

face dovezi de curaj, iar de aici ne putem aștepta ca această lună august să fie pentru ei una dintre 

cele mai intense. Marte, aflat acum în plin tranzit prin zodia Leu, va trebui să treacă prin conjuncția 

cu Soarele, cu Capul Dragonului, apoi la începutul lunii următoare să intre pe casa muncii. August 

devine o lună de competiție, de distracție, una în care simțurile sunt atât de ciudate, stranii încât chiar 

nu au înțeles. 

Dar până să ajungă la 

curaj, berbecii trec prin 

confruntări ciudate, unele 

legate de imoralitate, de 

aroganță, de hotărâri prea 

mari sau prea rigide, de 

abordarea problemelor dintr-

un punct de vedere exclusiv 

personal. Nu vor fi plăcuți de 

anturaj pentru că procedează 

în felul acesta, dar tocmai 

pentru că aleg această 

manieră soluționează multe 

semne de întrebare și 

îndeplinesc multe dorințe ale 

celor care au fost până acum 

în umbră. 

Din 3 august Uranus 

le va intra în mers retrograd 

pe casa personalității și cu 

greu vor fi înțeleși, cu greu se 

va găsi o explicație rațională 

pentru acest comportament 

ciudat. Le va plăcea foarte 

mult să fie în centrul atenției și vor să obțină această poziție în mod simplu, fără prea mare efort, vor 

să li se garanteze că nu trebuie decât să se prezinte la un concurs pentru a câștiga. Nimeni nu poate 

ști de ce gândesc în felul acesta, nimeni nu poate ști de ce atitudinea aceasta li se pare cea mai bună, 

în situația în care calitățile pe care le au pot fi folosite cu succes în această competiție. Dacă observăm 

ecuația astrală aferentă zilei de 4 august înțelegem că există o temere foarte puternică față de 

competiție, o teamă aproape organică față de un eșec, adică prin aceste așteptări pe care berbecul le 
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are din partea anturajului arată că nu vor să repete o greșeală mai veche, nu vor să treacă din nou prin 

complicații sociale pe care le-au trăit cu implicare în ultimii ani. Nici nu au cum să treacă prin 

complicațiile pe care le gândesc acum, nu pot reedita marile probleme pe care le-au tot parcursul din 

2008 încoace de când Pluton a intrat pe zodia Capricorn, dar nu poate fi vorba în momentul acesta 

despre rațiune, ci doar despre instinct. Instinctul le spune că: "Paza bună trece primejdia rea!". 

Cea mai mare greșeală pe care un berbec ar putea să o facă acum, în prima decadă a lunii 

august, este să își împărtășească din secretele sale. Imediat ce Luna a intrat pe zodia Vărsător, în 

mijlocul zilei de 6 august, îi expune pe aceștia în fața unor persoane care nu pot aprecia un moment 

de sinceritate, care nu sunt în stare să înțeleagă marile frământări pe care le parcurge berbecul din 

2008 încoace. De altfel, momentul acesta coincide și cu faza de lună plină și încercarea unui berbec 

de a demonstra aceste persoane că nu a înțeles corect intențiile sale este sortită eșecului. În felul 

acesta, sentimentele sunt confuze, gândurile lipsite de consistență, iar atitudinea față de adversar una 

necuviincioasă. Peste ani, când își va aduce aminte despre momentul de sinceritate de-acum care a 

generat conflicte în cascadă aproape că nici el nu va înțelege cum de a dat dovadă de atâta naivitate, 

cum de i s-a putut conversa cele mai nepotrivite persoane. Preceptele de acum vor fi, așadar, plătit 

scump pe viitor și în loc să își consolideze relațiile de prietenie, să devină importanți pentru cei din 

grupul de apartenența ori să atragă atenția oamenilor aflați pe o treaptă înaltă a societății, își fac 

dușmani din zona aceasta, atrag atenția celor din jur prin fapte rele, îi resping pe cei buni. Cu alte 

cuvinte, prima decadă a lunii august poate fi pentru berbec încărcată de curajul de a-și permite să facă 

o mare greșeală, să se arunce în vâltoarea vieții, crezând că este original, creativ, generos sau puternic. 

În realitate nu arată decât că este o persoană singură, nefericită, înconjurată doar de oameni cu care 

se întrețin superficial, dar cărora nu prea îndrăznește să le împărtășească din secretele proprii. 

Persoanele acestea nesincere nu sunt însă membrii familiei sau prietenii declarați împreună 

cu care berbecii au trecut prin momente dificile. Își vor da seama de lucrul acesta în preajma zilei de 

10 august, când Mercur se va afla într-o dispunere foarte bună cu Venus. Se vor gândi la bani, la 

afaceri, la cum să lucreze mai eficient, cum să facă ore suplimentare, dar nu cu oricine, ci cu cei care 

l-au dovedit până acum că merită toată încrederea. Alegând așa berbecul dovedește că poate fi o ființă 

superioară, poate avea o viziune teribilă asupra relațiilor, că nu devine din start victima nevoii sale de 

a vorbi cu cineva. 

Începutul celei de-a doua decade a lunii august ar putea să le oferă berbecilor multe răspunsuri 

la multe întrebări care i-au frământat de-a lungul acestui an. În primul rând, acestea sunt legate de 

justiție, de dreptatea pe care vor să și-o caute în instanță, de adevărul pe care vor să îl impună 

celorlalți, de un drept pe care vor să-l câștige și, nu doar de dragul adevărului, cât să fie recunoscuți 

ca o forță, ca o autoritate, ca personaje peste care nu se poate trece decât cu acordul lor. Sunt foarte 

delicați, sensibili, se gândesc că dacă nu-și protejează emoțiile, dacă nu se protejează de duritatea 

celor din jur atunci vor fi din nou obligați să pornească la luptă, să obțină ceea ce-și doresc în urma 

unei confruntări. Sunt conștienți de faptul că a invoca metode pe care le-au folosit în mijlocul lunii 

ianuarie sau în mijlocul lunii februarie nu ar putea să le facă cinste, nu trebuie să reprezinte prima 

opțiune. Pentru a face față acestui impuls, se lasă impresionați de poveștile de viață ale celorlalți, 

încearcă să se adapteze la condițiile exterioare, să particularizeze o recomandare generală pe care o 

citesc într-o revistă, într-o carte sau într-un manual de bune practici, încearcă să își ascundă impulsul 

acesta negativ de a  ieși în evidență. De aici comportamentul lor paradoxal, de aici și gesturile lor 

complet greșite pe care anturajul nu dorește să le înțeleagă și nici să le încadreze. 

În această prima parte a celei de-a doua decade a lunii august sunt avantajați doar berbecii 

implicați într-un proces de evoluție spirituală, care au un simț umanist vizibil, care se sacrifică pentru 

binele celorlalți și își recunosc cu maximă sinceritate defectele pentru a-i agresa pe ceilalți, nu pentru 

a-i umili, ci pentru că așa simt, pentru că le face plăcere. 

Pe 13 august Mercur va intra în mers retrograd și pentru berbeci asta înseamnă probleme la 

locul de muncă, întoarcerea la relații complicate cu colegii de serviciu, o problemă cu un subaltern 

sau o problemă cu cel pe care îl consideră subaltern sau inferiorul său. De aici înțelegem că momentul 

de mijloc al lunii august are o mare presiune și numai distracție nu înseamnă această lună judecând 

după conjunctura de acum. Din fericire pentru ei, relația bună dintre Soarele aflat acum în plin tranzit 
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pe casa creativității și Saturn retrograd de pe casa gândirii superioare, îi ajută să-și echilibreze relațiile 

sociale încât acestea să nu fie definite de conflicte sau de lăcomie. Ceea ce fac acum va fi stabil și nu 

le trebuie decât un dram de minte pentru a nu-și strica prieteniile vechi. 

Pentru că până la sfârșitul acestei luni apare o aglomerare pe sectorul cuprins între finalul 

zodiei Leu și începutul zodiei Fecioară, cei născuți în zodia Berbec sunt avertizați că pot să facă acum 

o mare figură. Dacă reușesc să se detașeze de toate aceste drame afective, să nu-și mai plângă în 

pumni că nu au vacanța pe care și-au dorit-o sau poziția socială pentru care au lucrat tot anul, dacă 

reușesc să se desprindă complet de modul acesta de a privi și evalua viața, atunci vor fi cu adevărat 

învingători și se vor bucura foarte mult peste ani când își vor aminti de această perioadă, de faptele 

pe care le-au săvârșit acum. Nu spune nimeni că este un moment simplu. Nu spune nimeni că este 

ușor de parcurs opoziție între Venus și Pluton, dar pentru ei luna august este un mod de a demonstra 

că se pot distra și prin muncă, efort, că se pot detașa de sarcinile agresive ale unei profesii obositoare 

pentru a găsi timp pentru destindere și pentru relaxare. Acesta este momentul de vârf al lunii august 

când trebuie să-și amintească de lucrul acesta, când să le arate celorlalți că au bune intenții chiar dacă, 

din loc în loc, privesc viața cu prea multă duritate sau încrâncenare. Dacă au văzut că de la începutul 

lunii și până la mijlocul ei au tot încercat să le explice celor din preajmă cum privesc lucrurile deși n-

au fost înțeleși, pe 16 august când Soarele va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului să nu mai 

încerce să facă lucrul acesta, ci să treacă la fapte. 

Dacă vor acționa mai mult decât vor vorbi, dacă vor face mai mult decât vor povesti, atunci 

ceea ce se va consuma pe finalul celei de-a doua decade a lunii august este de bun augur și nu au de 

ce să le fie frică de greșelile proprii, nu au de ce să se gândească la faptul că ar putea să aducă de la 

începutul anului conflicte pe care doresc să le uite. Mai apar mici înțepături, apar mici complicații, 

dar acestea pot fi rezolvate din mers pentru că berbecii sunt acum în mare forță, dinamici, puternici, 

se pot deplasa ușor de la o zonă la alta fără pericol, fără să fie văzuți ca dezertori. În plus, pentru că 

pe 20 august se împlinește și sextilul dintre Marte și Jupiter, apare o corelație între dorința de 

distracție, de reușită, de impunere sau de dominare, cu ceea ce se întâmplă de la sine. Berbecii vor 

avea impresia că în sfârșit primesc ceea ce merită. Nu ar trebui însă să fie atât de naivi. Primesc ușor 

ceea ce și-au dorit, dar în momentul acesta nu se poate stabili clar dacă și merită cu adevărat ceea ce 

primesc atât de ușor. 

O mare provocare socială poate apărea în ziua de 21 august când Soarele se va afla într-un 

trigon perfect cu Uranus, semn de libertate și de expresivitate, dar nu oricum, în situația în care 

Soarele se află în conjuncție cu Luna, adică apare faza de Lună nouă. Le va face plăcere să fie 

implicați în această situație, cu atât mai mult cu cât această fază a lunii coincide și cu conjuncția Lunii 

cu Capul Dragonului, adică practic la un interval foarte mic sunt inițiate două cicluri, ciclul lunar și 

ciclul draconitic. Pornind de la această bază, că berbecii se află într-un moment de mare determinare 

și de creativitate, când ar putea să se impună, să distrugă tot ceea ce au construit în ultimii ani sau să 

fie foarte inspirați pentru a deveni foarte importanți în sectorul pe care-l vizează, apare un semn. 

Prima dată acest semn va fi înțeles greșit. La acest lucru se referă, în cazul berbecilor, conjuncția lui 

Saturn cu Luna neagră. Ar trebui să fie liniștiți, să se canalizeze pe ceea ce înseamnă dragoste, 

sensibilitate, creativitate sau chiar distracție, să nu ia lucrurile prea în serios și să nu își abandoneze 

proiectele asupra cărora au lucrat până acum pentru a crede în prima ofertă. Prima ofertă nu este bună, 

ea duce la război, la confuzie sala sărăcie. Va avea nevoie ca Soarele să intre pe zodia Fecioară, să 

fie analitic, interesat de bunul propriu, atent la ceea ce-l face puternic și stabil, nu doar la ceea ce-l 

încântă la prima vedere. După 23 august poate vedea dacă lucrul acesta pe care îl întâlnește sunt bune 

pentru el sau doar bune pentru cei care le oferă. S-ar putea ca și pe 24 august când Venus se află într-

o relație bună cu Chiron și proastă cu Uranus toată această frământare interioară să lase un gust amar. 

Inima cere să pornească la drum, rațiunea ai spune să stea pe loc. O mare dilemă se va consuma acum 

și ea își va găsi sfârșitul prin faptă socială abia din 25 august când Saturn își va reveni la mersul direct. 

Nu vor mai fi atât de confuzi, chiar dacă starea sufletească nu va fi cea mai bună, se vor simți mult 

mai puternici în raport cu adversarii, cu cei cu care interacționează sau cu cei cu care trebuie să se 

asocieze, în așa fel încât să nu dea de bucluc. Revenirea lui Saturn la mersul direct este o lovitură 

teribilă dată șarlatanilor care vor să îi înșele pe cei născuți in zodia Berbec Pentru că aduce trezirea 
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bruscă a acestora la realitate, înțelegerea rapidă a întregului mecanism folosit pentru șantaj sau 

uzurpare.  

Imediat ce Venus va intra pe zodia Leu, Marte se va afla în conjuncție cu Capul Dragonului, 

iar Junon își va reveni la mersul direct, va însemna pentru berbeci un moment foarte important de 

creștere și dezvoltare. Este cazul zilei de 26 august 

sau de ceea ce se va întâmpla începând cu 26 august 

până la finalul acestei luni, când Mercur, prin 

retrogradare, va reveni pe casa creativității. Până 

atunci își fac planuri de viitor, unele care vor fi de 

neînțeles pentru comunitate, pentru cei din preajmă 

sau care nu vor primi atât de multă susținere pe cât 

cred ei, deși sunt bune. De altfel, berbecul ar trebui 

să se preocupe acum de ceea ce este bine pentru el, 

că nu are de multe ori ocazia ca Marte să se afle în 

conjuncție cu Capul Dragonului pe casa creativității 

și a liderului. Gândurile sale acum s-ar putea să fie 

respinse pentru că sunt foarte bune, prea puternice, 

într-un contrast teribil cu amalgamul care există 

acum pe zona publică. În plus, are toate motivele să 

țină cont de ecuația astrală a zilei de 26 august când 

Soarele se va afla în conjuncție cu Mercur 

retrograd. Chiar dacă mesajul său nu este atât de 

clar sau ușor de înțeles, el este bun și pentru 

comunitate. De lucrul acesta putem fi siguri pentru 

că acum Jupiter și Saturn se află într-o relație foarte 

bună ceea ce aduce o atenuare a opoziției sociale 

așa cum o cunoșteau berbecii la începutul anului. Nu mai sunt atacați la scenă deschisă, nu mai sunt 

amenințați că vor fi dați în judecată, că vor fi deposedați de bunuri, nu vor mai fi jigniți în public. 

Dacă berbecii se țin acum cu firea și nu întorc moneda, adică nu-i atacă pe vechii adversari cu 

metodele pe care aceștia l-au folosit cândva, asistăm la un moment spectaculos de creștere și 

dezvoltare, la o ridicare peste medie a celui născut în zodia Berbec care poate deveni până la finalul 

acestui an un veritabil lider în grupul în care s-a integrat. Pentru ca episodul acesta spectaculos să 

devină și real, să nu rămână doar o simplă predispoziție, berbecul are nevoie să se țină cu firea și să 

nu își lovească adversarii doar pentru că i se pare că acum este mai puternic sau aceștia sunt mai slabi. 

Revenirea lui Mercur pe zodia Leu prin retrogradare poate aduce acest moment de zăpăceală, le poate 

oferi berbecilor senzația că sunt puternici prin faptul că sunt neînțeleși, că sunt peste medie doar 

pentru că media nu știe să îi încadreze încă. Devin pozitivi doar dacă arată că nu sunt agresivi cu cei 

pe care-i consideră slabi, doar dacă nu abuzează de putere. 

 

SEPTEMBRIE 
Încărcătură. Au pretenții prea mari. Exagerează. Visează la o schimbare spectaculoasă. 

Vulnerabilitate la locul de muncă. Trăiesc o mare încercare. Devin celebrii prin ciudățenii. Nu știu 

să se comporte în fața unor vești. Agitație teribilă. Frumusețea este constructivă. Cineva de încredere 

înclină balanța valorilor. Se conturează o etapă final într-un demers simplu. Se simt înșelați. 

Schimbarea îi sperie. Vor să rezolve totul prin farmec. Capriciu. Examinare nesănătoasă. 

Repercusiuni asupra familiei. Confirmarea unor trădări. Secretele dor. Experiența de viață nu-i 

avantajează. Dezamăgirea va fi privită ca o simplă tristețe. 

 

Luna septembrie pentru toate zodiile este destul de încărcată, deci și pentru cei născuți în zodia 

berbec. Se întâmplă lucrul acesta pentru că suntem îndemnați să facem legături complexe între 

întâmplări, evenimente sau situații care în aparență nu au nici un punct comun. Încă de la început, 

când Marte și Uranus se va afla într-o relație foarte bună, berbecii se simt încurajați să-și spună 
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punctul de vedere, să treacă dincolo de aparențe, să lanseze pretenții față de cei pe care îi știe foarte 

puternici în ideea că dacă îi iartă pe aceștia atunci toate celelalte vor veni de la sine. Poate fi un 

moment de excelență, însă sunt avertizați că trebuie să-și controleze orgoliul, să nu mai fi atât de 

impulsiv și să nu invoce de fiecare dată oboseala atunci când simt că pierd teren. Vor fi aspri la vorbă, 

poate prea impulsivi, cu atât mai mult cu cât relațiile în care se implică sunt mai confuze. Dacă dau 

dovadă de inventivitate atunci reușesc să depășească toate aceste obstacole și prin provocare, iar prin 

ceea ce-și propun să depășească reușesc să treacă dincolo de un obstacol care până acum părea 

imposibil. De asemenea, și pentru berbeci, la fel ca și pentru celelalte zodii de foc, momentul de 

început al lunii septembrie pare să fie definită de o prudență. Este greu de înțeles cum anume poate 

coexista în sufletul unui om impulsivitate și prudență, dar vom vedea lucrul acesta. Doar berbecul 

care are un proiect social de derulat și care va considera începutul lunii septembrie util pentru a-i 

împlini acestuia o nouă etapă au energie personală puternică, nu se va contrazice foarte ușor, va fi 

coerent și bun. Pentru că Jupiter de pe casa parteneriatelor le accentuează în această perioadă 

conflictele deschise, dar, în egală măsură, le face pe acestea să pară ca venind în virtutea inerției, 

pentru că berbecul are o anumită atitudine, pentru că ele există în jur, pentru că plutesc în preajma sa, 

îi lasă impresia că numai așa merge mai departe, numai așa poate să-și atingă scopul. Este avertizat 

că în 5 septembrie Mercur își va reveni la mersul direct și va rămâne cu conflictele în minte fără să 

aibă cu cine să și le consume, fără să și le poată explica prin întâmplări concrete. 

Trecerea lui Marte pe zodia Fecioară înseamnă mai multă determinare, mai mult atracție către 

muncă, către seriozitate, dar și o anume vulnerabilitate la locul de muncă. Ceea ce spune nu mai are 

atât de mult impact, nu mai poate ridica tonul pentru că nu se mai află pe scenă, ci are același rol cu 

ceilalți, lucrează de pe aceeași poziție. Vremea competițiilor a trecut, iar acum trebuie să se întoarcă 

la rutină, la muncă, la ceea ce nu-i convine, la ceea ce nu a iubit niciodată. Munca aceasta intensă se 

poate soluționa cu un mare succes dacă ea este în consonanță cu un proiect personal pe care și l-a 

definit la începutul acestui an. Dacă trăiesc tot prin a-și justifica orgoliul și mândria atunci reușesc să 

devină celebri, pentru că despre asta este vorba în această perioadă în cazul lor, însă doar la un capitol 

trist, doar într-un sector care nu le va face cinste.  

Zona aceasta a muncii ar putea să le afecteze și starea de sănătate, să îi expună la accidente, 

poate chiar de muncă sau la accidente de destin, adică să-și piardă locul de muncă, să vină din 
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concediu și să nu mai fie atât de apreciați sau să primească vestea că în curând va trebui să lucreze în 

altă parte. Dacă, în general, schemele acestea sunt pe plac berbecului care este puternic și dornic de 

acțiune, vestea că trebuie să se deplaseze către o altă zonă îl ia pe nepregătite sau îl enervează foarte 

tare. Acuză acum o oboseală teribilă și poate nu ar trebui să se grăbească în a le povesti celorlalți care 

le sunt slăbiciunile pentru că după ce Mercur le va intra pe casa muncii, vor simți un impuls puternic 

de a se organiza la locul de muncă, de a face o impresie buna, de a-și respecta promisiunea sau 

termenele și atunci s-ar contrazice pentru că nu se poate justifica această determinare cu motivele de 

renunțare, de boală sau de dezamăgire invocate anterior. Asta înseamnă că reușita pentru berbec vine 

dacă este reținut la vorbă, dacă nu ascultă de mințile celorlalți, dacă acceptă că aceasta este o perioadă 

care îi poate oferi un succes dacă este de acord să treacă printr-un pasaj foarte îngust, printr-o poartă 

foarte îngustă care din loc în loc are și obstacole. Sunt vulnerabil față de vorbe, față de minciuni sau 

față de parteneriate noi. Viziunea de ansamblu le lipsește în această perioadă și dacă vor să nu piardă 

o poziție, fie pentru că sunt responsabili cu familiile pe care le au sau pur și simplu vor să rămână la 

înălțime, atunci să își impună, fără să spună nimănui, să se ocupe de detalii, de activități de rutină, să 

facă lucrul acesta chiar dacă nu sunt pe plac pentru că în felul acesta se protejează de gura lumii care 

nu îi va ierta dacă vor greși. A nu avea viziune de ansamblu în această perioadă pentru berbec este o 

mare greșeală. 

Au nevoie să îndeplinească această condiție a stabilității, a realității și cu toate că este neplăcut 

pentru ei să se aplece asupra evenimentelor de rutină, să acorde întâmplărilor mici o importanță foarte 

mare, să stea să povestească cu oameni pe care nu îi apreciază până acum, să le asculte dorințele, dacă 

aceștia vor să împărtășească, să-și facă timp, să privească pulsul din jur, să iasă puțin din agitația 

aceasta teribilă, din goana aceasta teribilă, din vânătoarea pe care au practicat-o de la începutul anului 

și până acum. În 13 septembrie când Venus se va afla într-un trigon cu Saturn berbecii vor vedea că 

lucrurile nu sunt chiar atât de complicate și că pot descoperi bucurii majore și în modul acesta, și prin 

genul acesta de activitate sau de muncă. Lăsând deoparte latura această comună, schema care se 

conturează pe mijlocul lunii septembrie pentru acești nativi combate ignoranta care l-a încurcat 

planurile la începutul anului și care acum prinde din nou contur. A se ocupa de detalii este lucru cel 

mai frumos și mai constructiv pe care l-ar putea face. Dacă luăm în calcul și faptul că pe 14 septembrie 

Venus se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului pe casa creativității, nu am exagera dacă am 

spune că acesta este momentul în care berbecii dau lovitura. O fac însă uitându-se în urmă, 

despărțindu-se de ceva, separându-se de o persoană dragă sau de un tip de activitate despre care vor 

crede că nu va mai face niciodată parte din viețile lor. Este prea curând să tragă astfel de concluzii, 

cu toate că ideea aceasta de finalitate, de drum care se închide, de despărțire va fi foarte pregnantă în 

viețile lor. 

Ar putea pierde prieteni importanți și dacă nu sunt atenți la detalii, și dacă își schimbă în mod 

abuziv o tactică, și dacă acceptă ca balanța valorilor să se încline de la sine, după cum discută alții, 

după cum povestesc alții că au văzut la televizor sau au auzit prin piață. Au nevoie să țină cont de 

detalii, dar nu acestea sunt detaliile pe care ar trebui să le ia în considerare. Cele care sunt pe mâna 

lor, lucrurile mici așezate după cum gândesc sau după cum simt sunt detaliile care fac parte dintr-un 

mare edificiu, acestea sunt elementele care conturează în momentul de față baza unui edificiu foarte 

important care le va aduce celebritate berbecilor până la finalul acestui an sau în anul următor. 

Berbecii care nu au atât de multe probleme cu comunitatea sau cu colegii de serviciu vor 

obține rezultate imediate chiar în mijlocul lunii septembrie. Apropierea aceasta de rutina, apropierea 

aceasta de lucrurile mici pe care singuri trebuie să le așeze într-o anumită ordine le conferă și primele 

rezultate printr-o răsplată pe baza unor sarcini mici ca timp, ca durată. Asta se înțelege din relația 

bună pe care Venus o are cu Jupiter și ar trebui să țină cont de această recompensă, cu toate că ea este 

neînsemnată în comparație cu aspirațiile lor, cu ceea ce și-au propus că trebuie să obțină la finalul 

acestui proiect îndrăzneț. Dacă îndeplinesc și această condiție, adică sunt bucuroși cu ceea ce primesc, 

nu își neglijează confortul personal arătând că iubesc lăcomia sau că nu știu să aibă măsură, nu se vor 

apropia nici de teama de schimbare și vor trece și pe nivelul următor respectând această proporție a 

atenției acordată lucrurilor mici. De această dată vor judeca totul, nu în efortul pe care-l fac acordând 

acestora atenție, ci în efortul pe care îl fac pentru a-și aduna recompensele de pe urma faptelor mici. 
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Există însă și riscul de a fi înșelați, deposedați, adică acest câștig pe care ar trebui să-l obțină în 

mijlocul acestei luni să li se pară neînsemnat, nedemn de ei, deci să îl arunce pe fereastră, să-l dea la 

săraci, sau să îl abandoneze în cutia milei. Dintre berbecii care sunt victorioși în această perioadă își 

vor permite să facă lucrul acesta și să rămână la același nivel cei care au suflet de artist, cei care și-

așa nu s-au atașat de valorile materiale, nu-și vând sufletul, nu vând valori morale sau spirituale, ci, 

poate, cel mult, cer un preț pe efortul care este susținut prin hrană. Ceilalți, care nu s-au născut în 

zodia Berbec, îi vor vedea pe aceștia ca vorbind fără rost, invocând tot felul de motive care nu au 

noimă, care nu sunt ușor de încadrat și bineînțeles, tocmai pentru că ambiția aceasta foarte mare a 

berbecului nu poate face casă bună cu analiza pe detalii, cu modestia sau cu absența atașamente lor 

materiale. Cine încearcă să îmbine cele două elemente are nevoie de focul creației, ca atunci când 

vrei să combini uleiul cu apa și ai nevoie de o flacără. Trecerea planetei Venus pe zodia Fecioară le 

aduce griji materiale care contravin acestei aspirații. Unii revin pur și simplu cu picioare pe pământ 

și pentru că tot pe 20 septembrie, când Venus va intra pe Fecioară, Mercur se va afla într-o opoziție 

cu Neptun, această revenire la realitate este ca un duș rece, în plus se va consuma și pe Luna nouă 

adică nu va trece ușor.  

Echinocțiul de toamnă îi 

găsește pe berbeci puțin mai 

optimiști. Scapă de o mare parte 

din tensiune, sunt mai deschiși și 

mai activ într-un mod 

constructiv, dar fac lucrul acesta 

și pentru a obține anumite 

beneficii materiale. Vor să 

câștige mai mult, vor să-și 

îmbogățească visteria, vor și 

relațiile sociale să le fie mult mai 

solide și considera că trebuie să 

facă o schimbare. Nu se știe dacă 

deocamdată vor găsi cea mai 

fericită modalitate prin care 

această schimbare să reprezinte 

o evoluție, nu înlocuirea unei 

probleme cu alte probleme. Cert 

este că trecerea Soarelui pe casa 

relațiilor îi face pe aceștia 

atractivi, fermecători, interesanți 

și chiar și atunci când se iau de 

gât cu toată lumea, când îi 

contrazic pe ceilalți, când își 

proiectează asupra celor din jur 

frustrările pe care le au. Această 

poziție este și semnul unor 

conflicte deschise pe care 

berbecii le pot avea, dar care, în 

momentul acesta, sunt lipsite de pericol. 

Cea ce este periculos pentru berbeci ar putea să vin în preajma zilei de 24 septembrie când se 

întâlnesc cu o durere personală. Aceasta vine din evaluarea greșită a unui adversar, pentru că doresc 

să își satisfacă un capriciu, pentru că își permit să refuze pe cineva puternic. De altfel, nu este prima 

dată, pentru că și acum aproximativ doi ani s-au confruntat cu aceeași problemă pentru că atât îi 

trebuie lui Marte să treacă de fiecare dată prin opoziția cu Neptun. În plus față de ceea ce s-a consumat 

în anii din urmă, Marte are acum memoria conjuncției cu Capul Dragonului și din această cauză 

această dramă pare să fie mult mai intensa. Apoi, știind că berbecii sunt de felul lor firi care se aprind 
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foarte repede, care accelerează orice proces pentru că nu au răbdare, de aici până la a se implica în 

activități cu caracter antisocial nu este decât un pas. Vor avea și argumentul necesar, pentru că își vor 

aduce aminte cu lux de amănunte tot ceea ce au suferit, toate situațiile conflictuale, tot ceea ce nu le-

a convenit. Se vor folosi de toată determinarea, de toată aspirația pe care au construit-o în lunile din 

urmă, de toate șansele pe care le au acum, de toată această înclinație către sinteze, vor putea să fie 

foarte concentrați și loviturile pe care le vor da vor fi extrem de puternice. Dacă îi atacă pe cei care 

nu trebuie să mai rămână în picioare pentru că le fac rău și celorlalți, nu doar berbecilor, atunci pe 

undeva fapta acesta ar putea să fie justificată și nu putem vorbi despre consecințe negative pe viitor, 

ci doar despre faptul că loviturile acestea pe care le dau berbecii sunt dorințele împlinite ale vechilor 

victime. 

Desigur, dacă pentru cei din jur par foarte puternici, în ochii proprii berbecii se află acum într-

un moment de maximă vulnerabilitate. Gândul că s-ar putea să nu reușească îi zdruncină foarte mult, 

îi îndeamnă să facă efort, să creeze tensiune în jur, să-i pună pe ceilalți în dificultate, să-i critice ori 

să îi judece de ce aleg distracția când ar fi trebuit să se gândească la muncă, generează tot felul de 

necazuri, unele care vor avea și repercusiuni asupra familiei proprii. Dacă le ignoră pe toate acestea 

o fac pentru că trebuie să fie victorioși. Seriozitatea pe care o vor dovedi pe finalul lunii septembrie 

este, în realitate, împlinirea unor solicitări pe care berbecul a lansat-o la începutul anului sau la 

începutul lunii iulie. Unii vor avea senzații stranii, vor crede că nu sunt în stare să anticipeze decât 

ceea ce este rău, decât ceea ce îi mobilizează pentru a-i ajuta pe alții, nu pentru a se ajuta pe sine, dar 

vor reuși să treacă peste aceste impedimente.  

Finalul lunii septembrie este însă un moment foarte delicat pentru că le aduce confirmarea 

unor trădări pe care tot anul le-au intuit, le-au urmărit și cărora le-au citit greșit urmele, le-au bănuit, 

dar de fiecare dată le-au găsit protagoniștilor circumstanțe atenuante. Este vorba despre ziua de 28 

septembrie care aduce unghiuri foarte rele, unele care generează un conflict deschis, pe ideea trădării, 

agresiunii gratuite, incapacității de muncă, exercitarea unei funcții sau neputința de a găsi un canal de 

comunicare adecvat cu parteneri impuși. 

Dacă se pregătesc psihic și fizic pentru acest moment, dacă acceptăm că în momentul acesta 

mai trebuie să și piardă, nu doar să învingă, reușesc să se strecoare cu mare înțelepciune de toate 

aceste obstacole care se concentrează împotriva lor. Chiar dacă anul 2017 este în mare parte 

consumat, berbecii abia acum realizează că tot ceea ce au trăit de la începutul anului și până acum 

este de o manieră concentrată, dură, puternică, că au împlinit așteptările celorlalți, dar altfel decât au 

crezut ei, că i-au dezamăgit de alții în situația în care le-au îndeplinit anumite solicitări, i-au ajutat să-

și treacă de necazuri, i-au susținut în fața unui mare obstacol. Momentul acesta concentrat al zilei de 

28 septembrie ridică un mare semn de întrebare față de modul cum berbecii percep realitatea. Apoi, 

mai este și planeta Pluton care își revine la mersul direct după o deplasare de aproximativ cinci luni 

și au acum puterea, în mijlocul furtunii, să-și dea seama care sunt dependențele pe care le-au. Nu 

ajung la o concluzie înțeleaptă, dar ceea ce observă se adaugă la drama pe care o trăiesc în momentul 

de față. 

Apoi, în ultima zi a acestei luni se întâmplă un eveniment concret, unul care nu se construiește 

pe moment, ci doar se dezvăluie pe moment, adică află secrete din viețile celorlalți, află despre niște 

demersuri din care au fost înlăturați în mod intenționat și se simt trădați. Trădarea pe care o trăiesc 

acum este o mare experiență de viață și un berbec înțelept se va ține cu firea, nu se va declara 

împotriva celorlalți, nu va fi rău și nici dur pentru că a fost înșelat, va fi bun, înțelegător și puternic 

prin ceea ce înțelege. Dacă va consulta aceste observații va înțelege că totul a fost construit ca să îl 

zdruncine în momentul acesta. Făcând un pas în afara conflictului va demontat toată această schemă 

rea. Dacă nu consultă aceste previziuni și are intuiția momentului, va prefera să uite, se va detașa 

brusc pentru că are susținerea planetei Mercur ce tocmai a intrat pe zodia Balanța și îl ajută să 

transforme în mișcare ceea ce nu poate transmuta, ceea ce nu poate distruge. Dezamăgirea va fi privită 

ca o simplă tristețe, iar trădarea îi va vorbi nu doar despre suferința sa, ci despre calitatea celor pe 

care trebuie să-i lase în urmă, nu despre ceea ce trebuie să ducă el mai departe prin suferință, ci de 

ceea ce trebuie să lase în urmă prin ceea ce vede la alții. 
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OCTOMBRIE 
Interacțiune. Își modifică opoziție. Se simt amenințați. Competiție. Transformă gândurile 

necontrolate în semne de boală. Energia pozitivă scade prin risipă. Intenții bune. Interes pentru 

modificarea destinului cuiva. Vor să redobândească o putere. Simplificarea relațiilor prin 

transformare. Cheltuieli abuzive. Conservarea puterii personale pentru a face față unor probleme de 

sănătate. Epuizare. Deviație. Siguranță cu aportul unui consilier. Elementele concrete îi ajută. 

Echilibrul și profunzimea devine apanajul omului superior. Cinstea este apreciată. Adevăr susținut 

cu atitudine. Atracție către lumea spirituală. Adevărul sperie. Devin suspicioși. 

 

Începând cu luna octombrie multe dintre planete încep să se grupeze pe zodia Balanță ceea ce 

înseamnă pentru Berbec probleme parteneriale, probleme de opinie, de interacțiune sau de asocieri. 

Dar lucrul acesta nu se va produce dintr-dată, ci gradat. Chiar de la începutul lunii octombrie, când 

Marte se va afla într-un trigon cu Pluton, berbecii vor fi încurajați să muncească suplimentar 

considerând că numai dacă dovedesc acest lucru vor reuși să-și mențină poziția pe care o au. De altfel, 

poziția socială a unui berbec nu este acum amenințată, ci doar el crede lucrul acesta, doar el este 

convins că trebuie să facă mai mult, că trebuie să convingă, să se lupte, să se impună. Trigonului 

Marte cu Pluton nu le vorbește berbecilor despre impunere, ci despre provocări venite din zona socială 

care pot fi canalizate foarte ușor către asocieri în așa fel încât ambele părți să aibă de câștigat. Când 

berbecul canalizează aceste impulsuri către competiție, când le face pe acestea să pară forme de 

agresiune orientate împotriva sa, atunci ei sunt cei care agită spiritele și, pentru că le agită, au și 

obligația de a le repara. Dacă însă sunt în continuare obiectivi și în aceste impulsuri pe care le trăiesc, 

dar și în schema careului Mercur-Junon, se înțelege că subiectivitatea lor nu este întâmplătoare. 

Observațiile acestea sunt puternice și nu ar trebui să fie ignorate pentru că ele vorbesc acum despre 

simptome de boală, despre somatizarea unor gânduri negre cărora nu au putut să le găsească o soluție. 

Ghinionul lor vine și din faptul că Luna, care le trece acum la începutul lunii octombrie, prin zodia 

Pești, accentuează această subiectivitate pe care nu o pot împărtăși, amplifică convingerea că boala 

este reală, că simptomele pe care le observă în momentul acesta sunt expresii ale unor afecțiuni pe 

care ei nu le mai pot ține sub control. Nu ar trebui să-și permită astfel de gânduri pentru că transformă 

energia pozitiva a momentului, prin risipire, în ceea ce gândesc, adică în panică. Dacă vor fi atenți 

atunci vor trece dincolo de aceste impulsuri, se vor întoarce la spiritul practic pe care nu l-au pierdut 

în ultimele luni și vor evita să se asocieze cu motivele de boală, vor evita oamenii care vor să-i 

convingă că au o problemă, că sunt bolnavi. 

Luna plină care se formează pe 5 octombrie înseamnă pentru ei schimbarea atitudinii față de 

un partener. Dacă au avut până acum semne de îndoială referitor la faptul că un personaj din preajmă 

nu este tocmai sincer, nu are cele mai bune intenții sau îi risipește berbecului timpul, energia și banii, 

acesta este momentul când ar trebui să ia atitudine, fie să îi observe cu mai multă atenție acțiunile, fie 

să îl înlăture. Problema aceasta a înlăturării unui adversar pentru berbec are și alte conotații, unele 

profesionale, adică se gândește dacă nu cumva vor exista repercusiuni pentru că adopta aceasta 

atitudine, pentru că își permit să vorbească altfel cu cei cu care au colaborat, pentru că își permit să-

și vadă foarte bine interesul. Doar berbecii au această senzație, dar ei simt că lucrurile acestea în 

domeniul celuilalt sunt foarte vulnerabile pentru că au casa parteneriatelor încercată. Ar trebui să facă 

întâi o selecție pe grade de vinovăție și apoi să treacă la lucru. Dacă vor fi metodici în forma aceasta, 

pentru că pot fi așa cu Marte pe casa muncii și pe zodia Fecioară, atunci vor reuși să treacă cu bine 

peste această încercare. Dacă nu, în preajma zilei de 8 octombrie, când Soarele se va afla într-o 

conjuncție cu Mercur, când pentru ceilalți oameni momentul respectiv înseamnă ridicare, pentru 

berbecii înseamnă coborâre. Dacă vor coborî pe această conjuncție Soare Mercur se vor menține așa 

mult timp și vor avea un debut trist al tranzitului lui Jupiter prin casa ocultismului, prin Scorpion, 

deci în achizițiile de mai târziu dezamăgirea de acum, eșecul de acum, retrogradarea din această 

perioadă va deveni un fel de motivație etalon. Traumă pe care o parcurg acum nu va putea fi ștearsă 

prea ușor. Cu alte cuvinte, au nevoie berbecii să facă un efort de conștientizare chiar de îndurare, 

adică să își propună să aibă încredere în cei care le-au arătat chipul frumos al prieteniei. Dacă se vor 

ține cu firea în aceste ultime zile ale primei decade aferentă lunii octombrie atunci devin oameni 
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importanți prin relațiile pe care le au, adică își transformă defectul în calitate, transformă o situație 

conflictuală într-o situație care îi avantajează vizibil. 

Pentru berbeci, Jupiter pe Scorpion înseamnă schimbarea metodei de lucru. Dacă de-a lungul 

anului 2017, începând chiar din anul anterior, au fost mai deschiși, mai comunicativ, au considerat că 

de acolo le vine puterea, din simplificarea relațiilor sau poate chiar prin transformarea lor de 

acumulare dureroasă în consum, distracție, bucurie, acum vor trece pe nivelul următor, vor fi mai 

profunzi, calculați cu bunurile pe care le au, mai interesați de oamenii cu putere pentru a se molipsi 

și a nu mai lucra atât de mult pentru ceea ce acumulează pentru că, după cum au văzut în ultimul an, 

contează cât de greu acumulezi pentru că oricum cheltuiala este făcută la fel de ușor. 

Desigur, nu devin oameni înțelepți peste noapte ci mai au nevoie de câteva experiențe pentru 

a se trezi așa cum li se cere în noul statut. Pentru asta trebuie să își evalueze starea de sănătate care, 

după cum am văzut la începutul acestei luni, nu este cea mai bună. Primul gând va fi acela de a-și 

conserva energia. Se vor gândi că poate ar trebui să își adapteze mult mai bine programul de lucru, 

dacă este permis să facă lucrul acesta, să se întrețină la locul de muncă cu alte persoane sau să 

abordeze alte subiecte, să își conserve puterea pentru a vedea dacă nu cumva semnul acesta de boală 

nu este decât rezultatul unui consum intens, rezultatul epuizării. Dacă vor consulta aceste previziuni 

astrale atunci berbecii sunt avertizați că mai trebuie să țină cont de un lucru. Nu faptul că au trăit 

intens ultimele luni, cât mai ales faptul că au pus în acea intensitate convingerea că minciuna are mai 

multă putere decât trebuie. La fel ca și prima decadă a lunii octombrie au nevoie să se controleze, să 

nu-și transfere din puterea lor ghinioanelor, să nu îi atace pe cei pe care-i consideră slabi pentru a-și 

ascuțit ghearele, ci a se pregăti, după cum vor declara, pentru o posibilă confruntare. Marile 

confruntări, cu Jupiter pe Scorpion, sunt pentru berbeci cu ei înșiși sau desfășurate pe ascuns, acolo 

unde nu există un ajutor decât dacă el însuși l-a pus, decât dacă a fost așezat în mod intenționat acolo 

pentru a îndeplini acest rol. Deci, dacă berbecii vor să se pregătească pentru confruntări atunci să facă 

fapte bune, să devină mai 

liniștiți și mai vigilenți pentru 

că acestea sunt armele pe care 

le vor folosi la momentul 

potrivit, nu pentru a-și mări 

colecția trofeelor de 

vânătoare.  

Apoi, o altă 

componentă care va fi vizibilă 

în mijlocul lunii octombrie 

este cea legată de studiu. Vor 

fi interesați de domenii noi, de 

cum anume trebuie să 

procedeze pentru a câștiga 

mai mult, pentru a-și folosi 

eficient farmecul de care 

dispun, pentru a-și vinde mai 

bine marfa, pentru a fi mai 

apreciați la locul de muncă. S-

ar putea să fie posesivi, să 

treacă foarte ușor de la o 

atitudine încrâncenată 

specifică omului care trebuie 

să acumuleze indiferent de 

metodele folosite, la 

indiferență celui care nu se preocupă de consecințele faptelor sale. Cu toate acestea, greșelile pe care 

ar putea să le facă în momentul acesta sunt legate de curiozitatea față de un alt domeniu sau de 

negociere. 
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Dacă până în mijlocul lunii octombrie au îndeplinit această condiție atunci și-au asigurat o 

poziție solidă și își pot aborda problemele personale, atât cele profesionale, dar și cele medicale cu 

mai mult curaj, însă se pot implica cu eficiență și în soluționarea problemelor celorlalți. Desigur, 

faptul că pe 16 octombrie Soarele se află într-o relație bună cu Saturn nu înseamnă că berbecii dau pe 

dinafară, că sunt foarte generoși și vor cu inima deschisă să ajute pe toată lumea. În continuare își fac 

gânduri pentru viitor, calcule despre cum să își cheltuiască averea, cum să și-o sporească, dar apare o 

situație nouă. Conjunctura în sine îl promovează pe berbec în postura de salvator, situațiile pe care 

acesta le parcurge îl îndeamnă că devine un exemplu de activitate, de acțiune, de întreprindere pentru 

cei din comunitatea sa. De partea cealaltă, începând cu 17 octombrie, când Mercur va intra pe 

Scorpion, acolo unde este și Jupiter cu care va împlini o conjuncție pe 18 octombrie, vom vedea și 

berbecii care vor profita de naivitatea celorlalți, adică ajunși în această postură salvatoare, să spună 

prostii, să facă recomandări greșite, sa abuzeze de credibilitatea celorlalți pentru că li se pare că acesta 

este singurul moment din an când ar putea să câștige mai ușor și nu văd de ce nu ar profita. Motivul 

pentru care nu ar trebui să profite în modul acesta poate veni chiar pe 19 octombrie, când Luna nouă 

va primi o poziție dură din partea lui Uranus. Gândurile acestea urâte pe care berbecii le folosesc 

drept argument pentru progres, pentru redobândirea unei poziții sociale sau pentru a înșela un asociat 

pentru a-l pedepsi sau din alt motiv, sunt dovezi clare de frustrare pe care nu le rezolvă prin această 

victorie ușoară, ci le duce în viitor, le amplifică, nu rezolvă o problemă cu sine, ci și-o amplifică și-o 

înmulțește cu o altă problemă de această dată socială. Mai mult decât oricând de-a lungul acestui an, 

spre finalul celei de-a doua decade a lunii octombrie berbecul are nevoie de un consilier, de un prieten 

care să îi vorbească liber și de părerea căruia să asculte. Momentul acesta de siguranță, de decepție, 

de frustrare pe care berbecul dorește să-l transforme într-un mare avantaj nu face decât să îl 

adâncească și mai mult în complicații sociale pe care și le va rezolva tot cu ajutorul unui partener, tot 

cu ajutorul celuilalt. Este de știut că a nu răspunde corect la o provocare, a nu ține cont de o 

recomandare încă din primele faze ale concretizării sale, atenuează simțurile și nivelul de înțelegere 

în așa fel încât pe viitor va fi nevoie de un efort și mai mare pentru a rezolva același tip de problemă. 

Cel care i se adresează acum berbecului, care încearcă să-l ajute cu o vorbă bună trebui pe viitor să 

intervină cu fapta pentru a-l opri. Dacă berbecul crede că are norocul acesta în această perioadă sau 

dacă va avea pe viitor această șansă atunci n-are decât să-și permită să procedeze așa. În general, 

oamenii prudenți nu abuzează de noroc și nu profită de naivitatea celorlalți. Impulsul acesta rău 

reprezintă unul din dezideratele societății de consum care nu face cinste unui om profund și echilibrat. 

În ultima decadă a lunii octombrie berbecii constata ca zona muncii se eliberează suficient de 

mult și se accentuează zona parteneriatelor care și așa în ultima perioadă a fost destul de activă în 

viețile lor. Faptul că nu mai sunt atât de presați nici de programul de lucru, nici de ambianța de la 

locul de muncă sau poate de sarcinile profesionale, simt că și zona sănătății este puțin revigorată, cu 

toate că mai au de lucrat, se simt bine și au mai mult curaj. Se impune din nou o recomandare. Când 

berbecul are curaj de la sine, nu când este motivat să demonstreze, deci când trebuie să uzeze de el 

pentru a obține ceva, când are un motiv de concentrare, riscul de a se implica în activități necontrolate 

este unul foarte mare. Marte pe zodia Balanță pentru berbeci înseamnă orgoliu de care ei nu țin cont, 

aroganță dusă puțin prea departe, plăcerea de a sfida un element slab sau dezinteresul teribil față de 

valorile morale ale celorlalți pe care el l-a investigat până acum sau care nu le înțelege. Devine prea 

iute la mânie, prea aspru la vorbă, prea ironic, adică poate deveni foarte ușor incomod pentru cei din 

jur și să-și permită să mențin această atitudine tocmai pentru că știe că, în situația aceasta, după cum 

am văzut în primele două decade ale lunii octombrie, destinul îl plasează în poziții importante, adică 

ceilalți au nevoie de el și trebuie să-l suporte. 

De altfel, un asociat al berbecului ar trebui acum să fie foarte atent la ce recomandări primește 

din partea acestuia, la ce inițiative are, la cât de sincer să fie, cât de mult să le împărtășească din 

secretele lor. Situațiile astrale sunt atât de amestecate, lucrurile bune cu cele rele tind să ocupe 

suprafețe egale ca desfășurare și intensitate, încât un partener al berbecului are nevoie acum de mult 

discernământ pentru a nu deveni vulnerabil. Berbecul va sta pe gânduri acum, nu va ține cont prea 

mult nici de recomandările celorlalți, nici de sfaturile celor dragi, își va face un moft, va lovi puternic, 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  701  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

își va face loc, va vrea să devină celebru și printr-un moment al său, nu doar prin ceea ce i se spune 

să facă nu doar prin rolul impus din exterior. 

Așa cum pune presiune prin fapte greșite, la fel pot impresiona și prin fapte bune. Au 

posibilitatea în preajma zilei de 24 octombrie să se desprindă de un rău, să își cristalizeze în poziția 

în grupul de apartenență, să se desprindă de ideile care-l duc la anarhie sau la sărăcie, adică să 

oprească brusc un conflict pe care l-au generat. Începând cu 24 octombrie berbecii vor părea înțelepți 

față de cei din jur vor fi din nou căutați sau vor fi apreciați într-un mod deschis, nu cu forța, așa cum 

s-a întâmplat de-a lungul acestei luni până acum. Conjuncția Soarelui cu Jupiter de pe casa 

ocultismului îi fac pe aceștia puternici și prin acțiunile concrete, prin ceea ce vor să pună la dispoziția 

celorlalți, prin ceea ce oferă, prin ceea ce rămâne în urma lor, dar și prin energia pe care o degajă. 

Dacă sunt interesați de căutarea spirituală, de ezoterism, dacă au interes față de lucrurile acestea 

ascunse, față de cunoaștere, au ocazia acum să progreseze prin mișcarea energiei, procedeu pe care îl 

fac foarte bine doar cei instruiți, doar maeștri.   

Desigur, chiar dacă sunt foarte eficienți le va rămâne această notă dureroasă, le va rămâne 

memoria motivațiilor pe care le-au folosit pentru a se declara împotriva celorlalți. Ei știu că momentul 

lor, acela când au lovit, au agresat pe cineva, au criticat, momentul acela care a lăsat o rană în sufletul 

cuiva sau în imaginea lor publică, a fost motivată de teama că s-ar putea ca la un moment dat să nu 

mai poată face de unii singuri lucrurile acestea importante pentru comunitate. Ei știu că acela a fost 

un moment de revoltă, nu de răutate. Abia acum, pe finalul lunii octombrie, vedem cât de maturi sunt 

berbecii, cât de profunzi și cât de evoluați. Dacă la momentul respectiv au găsit puterea și motivația 

să se abțină, dacă nu au procedat în direcția aceea negativă, careul lui Mercur la Axa Dragonului, care 

ar fi trebuit acum să le vorbească berbecilor despre goliciune, despre puțin, despre ceea ce ar putea 

să lipsească pe viitor sau despre ceea ce nu primesc acum pentru a-și împlini un deziderat al destinului, 

se transformă în înțelepciune de viață. Această dispoziția astrală vorbește despre problemele 

berbecilor ce îi încurajează pe aceștia să îi ajute pe cei din jur care trăiesc cu implicare problemele în 

modul acesta., dar lucrul acesta se adresează doar celor care sunt profunzi, care pot manipula energia 

într-un mod rafinat și profund, cei care pe conjuncția Soare-Jupiter, care s-a consumat pe 26 

octombrie, au fost interesați de mișcarea energiei, cea care înalță sufletul către noi centre de putere 

pentru a deveni mai curați și mai rafinați. Ceilalți își vor face griji despre puterile care le-a mai rămas, 

vor fi preocupați de calitatea oamenilor cu care se asociază, vor face ceea ce nu au făcut până acum, 

vor fi mult prea atenți la comportamentul lor și poate mai suspicioși decât ar trebui.   
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NOIEMBRIE 
Dăruiesc. Cred că adversarul este mai puternic. Satisfacție prin intensitate. Sunt avertizați, 

dar nu țin cont. Observații comune. Atracție către mister. Pot explica de unde vine un ghinion. Se 

afișează într-un mod demonstrativ. Își povestesc prea frumos durerile. Participă la o voință de grup. 

Generalitățile nu mai sunt atractive. Pagubă prin distracții superficiale. Neputința de a ține pasul cu 

cei din epoca lor. Își modifică etaloanele. Răspunde tuturor provocărilor. Vor să se bucure mai mult, 

dar și pierde mai mult. Trec prin încurcături. Fantezia afectează planul ideilor. Rămân datori. 

Evaluează bine activitatea celorlalți. 

 

Dacă, în general, în luna noiembrie reprezintă aproape pentru toate zodiile un semn de 

promovare sau de noroc, adică în direcția aceasta trebuie să fie orientate sintezele, pentru berbec 

lucrurile nu stau chiar în felul acesta. Ar putea să se bucure de noroc doar vreo câteva zile, la începutul 

lunii, până când Luna neagră va intra pe zodia Capricorn, adică pe casa demnității sociale și îi va 

îndemna să facă tot felul de prostii, să împartă puținul pe care-l au fără să aibă garanția că ar putea să 

completeze ceea ce dăruiesc, să critice adversarul cel mai puternic, să provoace răul cel mai mare, 

adică să facă ceea ce nu ar trebui. De altfel, nici nu-i prea interesează, se simt foarte puternice și 

motivați să atace în felul acesta pentru că au experiența lunii anterioare când au făcut, după cum 

gândesc în momentul acesta, ceea ce este forte important pentru viitorul lor. La începutul lunii 

noiembrie primesc vești proaste despre viitorul lor. Saturn de pe casa drumurilor lungi se află într-o 

relație proastă cu Chiron de pe casa lucrurile ascunse și berbecii au senzația că sunt puși să facă ceea 

ce nu le face plăcere. Este mult spus plăcere pentru că, de fapt, este vorba despre satisfacție, încântarea 

de a obține ceva. Asta înseamnă că firele mai sensibile vor răspunde foarte ușor la provocări, îi vor 

acuza pe cei din jur de conspirații, ba chiar vor găsi vreo câteva care sunt și reale, în așa fel încât până 

la urmă să creadă că în această perioadă a anului toți au ceva cu ei. Începutul lunii noiembrie, din 

acest punct de vedere, este foarte încordat, tensionat, adică finalul tranzitului planetei Mercur prin 

zodia Scorpion, pe casa ocultismului, nu-i mai poate ajuta să găsească noi surse de putere, să 

grăbească lucrurile, să fie ascunși cu dușmanii, adică să nu își destăinuie în public slăbiciunile. Din 

această cauză atacul acesta agresiv, motivat de nesiguranța pe care o au sau de planurile ciudate pe 

care cred că alții le au împotriva lor, le ocupă întregul spectru al percepției în primele zile ale lunii 

noiembrie. 

Cel mai frumos lucru pe care ar putea să-l facă este să se lase pur și simplu duși de val. 

Berbecul nu se lasă dus de val, vrea să aibă control asupra impulsurilor sale, nu pentru a și le diminua, 

ci pentru a și le explora la o mare intensitate pentru a obține o satisfacție din ce în ce mai intensă. În 

felul acesta se explică de ce în această duritate, în această acuzație pe care o formulează împotriva 

unor grupuri denumite de el „conspirative”, devine foarte inspirat, foarte atent la detalii, foarte 

puternic într-o acțiune directă. Este ajutat și de Luna plină care se împlinește pe 4 noiembrie și dacă 

în octombrie berbecii au reușit să impresioneze prin rolul pe care l-au primit din partea comunității 

de a fi salvatori sau de a face fapte bune, cred că acum își pot permite să se depărteze de acest statut. 

Dacă se vor lăsa în voia acestui impuls rău sunt avertizați că vor plăti scump până la finalul acestui 

an, nu în bani, nu în obiecte, ci în prieteni. 

Pentru că la începutul lunii noiembrie au o mare putere de expresie, o intuiție specială, noi, 

pentru că studiem astrologia, putem trece dincolo de observațiile comune, considerând că, de fapt, 

această intuiție se refera la ceea ce urmează să se consume în luna următoare, în decembrie, când apar 

multe schimbări de vibrație, dar când și lui Saturn îi este programat să iasă de pe zodia Săgetător și 

să intre pe Capricorn, acolo unde se află acum Luna neagră. Berbecul ar trebui respectat pentru lucrul 

acesta, pentru ceea ce împărtășește celorlalți, pentru afacerile la care renunță, pentru colaborările pe 

care nu dorește să le ducă mai departe, poate chiar pentru cinismul său sau pentru rezerva pe care 

dorește dintr-dată să o aibă față de câțiva colaboratori. Puțin câte puțin casa parteneriatelor se 

eliberează și ea, iar după ce Mercur va intra pe casa drumurilor lungi, iar Venus pe casa ocultismului, 

berbecul își va putea mult mai ușor explica în ce constă ghinionul pe care l-a avut până acum la 

oameni. 
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Practic, prima decadă a lunii noiembrie, cea care este celebră în anul 2017 prin faptul că aduce 

trecerea Lunii negre de pe Săgetător pe Capricorn, înseamnă pentru berbec o explozie de 

temperament, o provocare teribilă pe care dorește să o lanseze celor din jur pe care îi consideră 

vinovați de invidie, conspirații, nesubordonare. Nu se știe dacă iese ceva bun de aici, însă se știe că 

berbecii vor deveni celebri prin tonul ridicat, prin fericirea pe care o afișează pentru a sfida umilințele 

celorlalți, prin ușurința cu care se poate dezrădăcina dintr-un loc pentru a se înrădăcina în altă parte. 

Ei cred că în această prima decadă a lunii noiembrie le vorbește despre simplitate, însă în realitate le 

vorbește despre viitor, despre oamenii care vor deveni, despre durerile la care nu pot renunța și pe 

care vor să și le ascundă nu în zone întunecate, ci în zone inaccesibile. Asta înseamnă pentru Berbec, 

printre altele, intrarea Lunii negre pe zodia Capricorn. Unii își vor impune reguli foarte stricte, vor 

renunța la multe din cele care au fost până acum încadrate în zona plăcerilor sau bucuriilor intense 

pentru a obține o poziție socială foarte puternică pentru ei sau foarte importantă. Nu se gândesc la 

beneficiile pe care ar putea să le obțină, încât se gândesc la impactul acestei poziții. În cuvinte mai 

simple, dorește să le facă în ciudă cu reușita sa și este dispus să facă aproape orice pentru asta. Ar 

trebui să fie puțin mai cumpătați, mai atenți sau mai modești pentru că nu se poate vorbi de o reușită 

stabilă atunci când ea vine prin intermediul Lunii negre, ci despre una dominată de compromis, iar 

compromisul întotdeauna se răzbună împotriva celui care l-a ales. 

În a doua decadă a lunii noiembrie berbecii vor confunda succesul social în care sunt integrați 

cu avantajul personal. Aceasta pare să fie o altă mare problemă a acestei perioade care îi va îndemna 

pe acești nativi să confunde voința personală cu voința de grup, reușita personală cu reușita de grup. 

Înțelegem lucrul acesta din faptul ca pe 11 noiembrie Saturn se va afla într-o relație bună cu Uranus, 

semn care se adresează generațiilor, marilor grupuri de oameni. Avantajul este construit acum prin 

concursul mai multor indivizi, indiferent de zodia în care s-a născut. Berbecii sunt acum într-o mare 

dramă, într-o mare contracție interioară disperați de faptul că au mai puțini prieteni sau nu sunt 

prieteni cu cei pe care îi vor în preajmă, fapt pentru care trec printr-o durere intensa. Relația proastă 

a Soarelui cu Axa Dragonului arată că în această perioadă au și îndoieli față de ei înșiși, au griji față 

de cei pe care îi îndrăgesc, dar, pentru că la începutul acestei luni au dorit din voință proprie să refuze 

rolul de susținător pe care l-au primit în luna anterioară, își dau seama că în momentul de față nici 

măcar nu îi mai pot ajuta pe cei pe care-i iubesc. Aceasta este de fapt marea dramă a berbecului care 

se va contura în a doua decadă a lunii noiembrie și numai prin înțelegerea acestei probleme pot deveni 

serioși sau se pot menține pe o linie a succesului pe care l-au avut în luna anterioară. Altfel, reușesc 

să vâneze bucurii superficiale care îi vor enerva mai mult decât îi vor bucura, care le complică 

inspirația pentru că îi smulge din această zonă dramatică, dură care îi motivează să caute problema 

de acolo de unde a fost creată, să caute în profunzime, să meargă la sursă. Distracțiile acestea 

superficiale sunt pentru berbec în mijlocul lunii noiembrie o mare paguba. Cu toate că este mult mai 

importantă conjuncția lui Venus cu Jupiter, atitudinea aceasta compromițătoare pe care berbecul o 

poate opta față de comunitate pentru că dorește mai mult, de la el, pentru că nu se poate retrage, îl 

face să nu vadă norocul pe care-l are acum. Norocul acesta concretizează puterea pe care o primește 

din partea comunității. Dacă alege să-și folosească această putere pentru ai face pe ceilalți să îi 

respecte criza de nervi atunci își merită soarta. Conjuncția aceasta îi ajută să obțină multe alte beneficii 

din partea celor care îi apreciază pe berbeci. 

Inspirația care, în mijlocul lunii septembrie, îi îndeamnă să creadă că fac parte dintr-un grup 

elitist, că sunt foarte inspirați și își pot valorifica inspirația inventând tot felul de povești de viață, 

învățându-i pe ceilalți cum să se poarte, cum să fie mai puternici, mai eficienți sau mai buni. În paralel 

cu această situație, berbecii ar putea lansa și un semnal de disperare. Nu se știe dacă nu cumva acest 

moment de disperare nu este cumva o clipă de iluminare. Totuși, nu este imposibil, dar destul de greu 

de crezut că într-un moment de disperare așa cum ar putea să experimenteze berbecii cineva ar putea 

ajunge atât de sus. Momentul acesta de disperare vine din faptul că vor conștientiza care este calitatea 

mediului în care au ales să trăiască. Nu neapărat că mediul acesta este altul decât mediul general pe 

care îl cunosc de câțiva ani încoace, ci pentru că între timp ei s-au schimbat, cer altceva de la viață, 

au făcut mai multe pentru a primi mai multe de la viață și acum li se pare că totul devine de nesuportat. 

Unii, care au la bază și câteva cunoștințe folositoare, vor reuși să facă acest act. Alții însă vor sări de 
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câteva ori și vor vedea ce se află dincolo de gard, iar pentru ei aceste câteva sclipiri vor fi adevăratele 

momente de iluminare. Din nefericire, lucrurile acestea pe care le văd, le conștientizează sau le ating 

vor deveni etaloane pentru ceea ce se va întâmpla până spre finalul acestui an. Pe 18 noiembrie se va 

împlini Luna nouă și sunt pregătiți (sau așa se consideră) pentru o nouă lucrare. În realitate, este o 

lucrare veche îmbrăcată în straie noi pentru că vine cu energia Scorpionului, cu energia demersurilor 

desfășurate dincolo de privirile celorlalți, dar în noile straie, îmbrăcate în experiențele pe care le-au 

acumulat în ultimii doi ani. Nu vor ține cont de condiționările noi, cred că pot face față tuturor 

provocărilor, dar de fapt sunt într-o ipostază destul de dureroasă. Careul pe care Marte și Pluton îl 

împlinesc în preajma zilei de 19 noiembrie arată intensitatea efortului, duritatea a ceea ce primesc 

berbecii din partea anturajului. Berbecii sunt, însă, firi puternice, și nu se lasă doborâți de ceea ce li 

se întâmplă în această perioadă. Cu toate că este greșit să-și stabilească obiective pe termen lung pe 

baza resentimente lor de-acum, ies învingători, ba chiar au ocazia discutând într-un anturaj permisiv 

despre greșelile trecutului, despre erorile națiunilor, despre ceea ce ar trebui să facă grupul de 

apartenență sau poate omenirea în ansamblu, reușesc să se ridice din nou deasupra, să atragă atenția 

asupra calităților personale, să țintească, să puncteze un moment de victorie. Este adevărat, acest 

moment de victorie nu le va folosi prea mult, dar fiind spectaculos rămâne în istoria grupului. 

Așa după cum vom constata, încetul cu încetul, cu cât se apropie de finalul lunii noiembrie cu 

atât berbecii se simt mai aproape de o izbândă. Din 22 noiembrie imediat ce Soarele le va intra pe 

casa drumurilor lungi vor considera că reușita lor se află într-un alt domeniu, în altă parte, cu alt 

anturaj sau într-o altă relație. Poate nu greșesc, poate greșesc doar un pic, însă în mod sigur vor 

considera că dacă nu fac aceasta deplasare, concretă sau ideologică, nu văd dacă observația le este 

corectă sau nu. Nu trebuie să se aștepte ca anturajul să-i ajute în acest demers. Venus pe 22 noiembrie, 

imediat ce Soarele va intra pe zodia Săgetător, se va afla într-o relație foarte proastă cu Axa 

Dragonului. Pentru că Venus se află acum pe o casă de finalitate, berbecii au impresia că dacă suferă 

în momentul acesta este ultima picătură de amar ceea ce-i va bucura foarte mult. În realitate, 

informația aceasta de finalitate seamănă mai mult cu ispășirea. Sunt pedepsiți de cineva din preajmă, 

ei înțeleg altceva, și până la urmă ambele tabere sunt fericite, dar berbecul rămâne fără imagine, fără 

un bun, fără prieteni. Pentru că nu a văzut că acesta a fost scopul principal, nici nu va acuza prea mult, 

nu se va simți nedreptățit, va accepta condiționările viitoare și se va gândi doar la faptul că poate o 

deplasare fizică sau ideologică i-ar putea scoate dintr-o mare încurcătură. Deocamdată nu faci această 

deplasare, ci doar și-o programează, doar se lasă antrenat în această poveste frumoasă, doar se vede 

prințul care trebuie să salveze o prințesă rătăcită într-un turn sau Alice în țara minunilor. 

Din această cauză, ceea ce se va consuma în preajma zilei de 24 noiembrie pune accentul 

foarte mult pe o drama personală. Berbecii au mai văzut, nu este pentru prima dată, ca această dramă 

personală poate avea repercusiuni și asupra sănătății. De această dată cu Mercur în plin tranzit prin 

zodia Săgetător, cu acest avânt către nou, către străinătate, către călătorii sau către o țintă foarte înaltă, 

berbecul simte că are obligația de a cuceri lumea. Totul se desfășoară în fantezia sa, într-un plan al 

ideilor, în visele sale profunde pentru că deocamdată nu se pune problema de acțiuni concrete. 

Spre finalul lunii noiembrie berbecii se vor simții revigorați tocmai pentru că visează. Pe 25 

noiembrie, când Mercur și Uranus, cele două planete care formează un cuplu, cuplul cunoașterii, se 

vor afla într-o relație foarte bună, berbecii se simt potriviți pentru a face față unei rivalități. Este 

posibil ca această călătorie pe care și-o imaginează sau pe care și-o programează să facă parte dintr-

un plan foarte îndrăzneț prin care urmăresc să doboare un adversar. Avantajele aceea ce ar putea să 

obțină în momentul acesta dacă ar declanșa înainte de termenul adecvat tot acest demers sunt minore. 

Ei știu lucrul acesta pentru că au observat încă de la începutul acestei decade, că au o mai mare 

satisfacție dacă își programează evenimentul decât dacă se vor afla în fața lui. Știu că dacă rămân în 

acest registru, dacă nu se aventurează foarte tare către curiozitate sau către a înfrunta cu agresivitate 

momente dificile, dacă nu confundă problemele lor cu ale celorlalți pentru a porni la luptă atunci tot 

ceea ce trăiesc în momentul de față rămâne într-un registru temperat. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că mijlocul lunii mai avut un impact aparte, a fost puternic și au învățat de atunci că nu trebuie să 

confunde problemele lor cu ale celorlalți, cele personale cu cele colective. Dacă fac lucrul acesta 

ajung în situații absurde din care ar putea să nu iasă prea ușor, poate chiar să nu mai iasă niciodată. 
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Extravaganțele nu le sunt pe plac acum cu toate că sunt vizibil deranjați de faptul că li se cere ceea ce 

nu pot oferi. Împlinirea pe 28 noiembrie careului Marte-Junon același moment cu conjuncția dintre 

Mercur și Saturn, înseamnă tentația gândirii negativiste. Se tem de ceea ce ar putea să vină din partea 

unui partener pe care nu l-au evaluat suficient, își folosesc abilitățile de comunicare, curiozitatea, 

nevoia de mișcare pentru a afla mai multe și își dau seama că până la urmă obsesiile lor negativiste 

sunt cele care îi canalizează către informații eronate, către grupuri conflictuale, către persoane 

bârfitoare, adică gândesc negativ despre o persoană și sunt îndreptați doar către persoanele care 

gândesc la fel. Nu pot afla adevărul menținându-se în această zonă conflictuală. Din nefericire, 

observă lucrul acesta spre finalul lunii noiembrie când deja lucrurile sunt așezate, când curiozitatea 

lor a produs deja câteva efecte. 

 

DECEMBRIE 
Se preocupă de rezolvarea unor tensiuni personale. Știu cum să identifice reușita grupului și 

să o evidențieze. Consum suplimentar. Voința le este afectată. Se cred foarte eficienți, dar nu pot 

demonstra lucrul acesta. Schimbări pozitive. Renasc din propria cenușă. Traduc brutal un adevăr 

simplu. Sunt pregătiți pentru o mare încercare. Au nevoie de concret. Compromisurile enervează. 

Cred că se pricep foarte bine la oameni. O faptă mică strică un bine mai mare. Mobilizare. Refuz. 

Atenție concentrată pe detalii. Mai au mult până la victorie. 

 

Întreaga lună decembrie pentru berbeci va fi dominată de nevoia de sinceritate. Prima decadă 

este cea mai intensă și cea mai bogată în evenimente astrale pentru că le aduce o mare forță 

sentimentelor care de fiecare dată i-a dus în situații limită. Lor le face plăcere să trăiască intens, să își 

atingă limitele, cu toate că se tem de fiecare dată de acestea, dar cei din preajma lor nu se bucura de 

fiecare dată când văd un berbec în plină desfășurare. Au o reținere, se gândesc cu teamă că poate 

reușita berbecului nu este identică reușitei grupului de apartenență. Vor vedea că și de această dată 

chiar așa este. Încă din prima zi a lunii decembrie, când Venus va intra pe zodia Săgetător, vor 

considera că sunt puternici, combativ, își pot permite să spună lucrurilor pe nume și chiar nu îi mai 

interesează dacă ceea ce spun, ceea ce acuză, dacă provoacă durere celor din jur, dacă îi duce la izolare 

sau la singurătate. Ar trebui să se preocupe de lucrul acesta pentru că prima decadă a lunii decembrie 

înseamnă și întâlnirea cu o tensiune pe care nu o mă pot duce așa cum sunt obișnuiți să o ducă. Dacă 

în primele două zile se vor considera foarte puternici, poate chiar mai puternici decât au fost vreodată, 

din 3 decembrie, când Mercur va intra în mers retrograd, deplasare care va ține până în 23 decembrie, 

berbecii vor avea mari greutăți cu cei pe care au vrut să-i doboare. Ziua de 3 decembrie este 

reprezentativă la acest capitol și pentru că se împlinește Luna plină, dar și pentru că Saturn, cel care 

le-a supravegheat activitatea anului 2017, intervine cu un mare ghinion. Dacă se tem că anumite 

lucruri vor merge prost, acesta chiar vor merge prost, dacă se tem că primesc o critică din partea unor 

colaboratori pe care i-a dezamăgit sau jignit, atunci lucrurile așa se vor desfășura, dacă se așteaptă ca 

anumite dezechilibre profesionale să se concretizeze printr-o concediere sau încetarea temporară a 

contractului de muncă, atunci lucrurile acestea ar putea să se întâmple exact așa cum gândesc. 

Lucrurile invocate mai sus nu se consumă în felul acesta pentru că așa le era scris, ci pentru că, din 

aproape în aproape, berbecul le-a construit de la începutul anului și până acum. 

Chiar dacă observă lucrul acesta, chiar dacă regretă că au fost prea impulsivi, că nu au ținut 

cont de durerile celorlalți, chiar dacă li se pare că sunt dezechilibrați sau că așa cum sunt așa vor fi și 

de acum încolo, nu vor ține cont de acuzațiile care vin din jur pentru că asta înseamnă să își accepte 

sentința care urmează aceste acuzații. Cu Venus pe casa drumurilor lungi această sentință poate fi 

imprevizibilă, dureroasă pentru berbeci sau în favoarea celor din afara relației cu berbecul, în favoarea 

celor care îi acuză. Avându-l pe Mercur retrograd până pe 23 decembrie nu se pot gândi foarte departe 

și nici nu mai au atât de mult curaj precum aveau în lunile din urmă. Sunt doar impulsivi și nerăbdători 

în a obține foarte repede ceea ce cred că este a lor. Pe 5 decembrie Chiron își revine la mersul direct 

pe casa lucrurilor ascunse și berbecii nu mai pot ascunde că încalcă anumite reguli. Ceea ce înseamnă 

dreptate se va face, ceea ce vor ei sa aplice la adresa celorlalți, ceilalți vor aplica la adresa lor. Într-

un fel, așa cum nu le convine berbecilor, ceea ce se consumă pe finalul lunii decembrie nu le va fi pe 
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plac, dar îi va motiva să se apropie de centru, să nu mai fie extremiști, să nu mai lupte împotriva 

celorlalți considerând că aceasta este marea victorie a anului 2017. Nu există o mare victorie a anului 

2017 decât în raport cu sine, decât în raport cu ceea ce au de făcut. Obstacolul major pe care berbecii 

îl vor parcurge până în prima decadă a lunii decembrie are această componentă a autocunoașterii. Pe 

6 decembrie când Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Saturn vor înțelege de ce această luptă 

cu dreptatea devine un element vulnerabil pentru ei și de ce această dreptate nu trebuie îndreptată 

împotriva celorlalți, ci pentru susținerea lor sau pentru susținerea propriei imagini. Este complicat 

pentru un berbec să pună în practică așa ceva, dar are acum puterea să observe, să înțeleagă și să 

treacă dincolo de aparență. Din 9 decembrie când Marte va intra pe zodia Scorpion gândurile sale vor 

fi puternice pentru educația pe care și-au formată de la începutul anului și până acum, profunde prin 

faptele bune pe care le-au săvârșit și eficiente prin darurile oferite celorlalți. Abia din momentul acesta 

berbecii vor vedea dacă au fost doar impulsivi la adresa celorlalți sau s-au mai gândit și la binele lor. 

Multe sunt evenimentele care se consumă pentru berbeci în prima decadă a lunii decembrie și toate 

ar trebui să ofere un îndemn pozitiv. Dacă nu au încredere în colaboratori atunci nu pot spera pe mai 

târziu că ar putea împărți cu aceștia multe lucruri bune, nu pot spera că anul 2018 ar putea să le aducă 

schimbări pozitive, o șansă spectaculoasă sau nu pot spera să fie scoși dintr-o mare încurcătură de 

aceștia.  

Dar aventură anului 2017 nu s-a terminat. Pe 13 decembrie, când Soarele se va afla într-o 

conjuncție cu Mercur berbecii reușesc, deși toți cei din jur spun altceva, să pună la cale un plan pe 

care vor cu orice preț să-l ducă la îndeplinire. Acest plan poate fi legat de inventarea unui lucru, de 

mișcarea către valori 

care până acum le 

inspirau teamă sau 

reținere, de 

adoptarea unei 

poziții refractare în 

fața unor persoane 

care tot anul le-au 

arătat sentimente 

confuze, egoism sau 

gelozie. Cei care au 

fost până acum 

dominați de 

sentimente confuze, 

de incertitudinea că 

viața personală nu 

poate comporta 

schimbări majore, de 

relații confuze, vor 

beneficia acum de impactul teribil care le vine de pe casa ocultismului, dintr-o zonă subtilă, dintr-o 

putere de-a dreptul viscerală, să se impună și să renască precum pasărea Phoenix din propria cenușă. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor marca 

ziua de 13 decembrie ca fiind una de mare evoluție. Acesta este punctul când se vor decide că de-

acum încolo pentru mult timp, nedefinit, nu se vor abate de la regulile pe care și le-au propus, nu vor 

mai răspunde provocărilor și nu vor mai băga în seamă amenințările puierile ale celorlalți. Ar fi bine 

să fie așa pentru că 15 decembrie, mijlocul ultimei luni, cere o confirmare. Dacă această confirmare 

ar trebui să vină, în raport cu ceea ce și-au stabilit, printr-un act, vor alerga pe la tribunale, prin birouri 

notariale, vor bate la toate ușile pentru a le obține în ultima sută de metri. De fapt, ceea ce se consumă 

acum vine cu precădere din partea lui Mercur retrograd de pe zodia Săgetător. Berbecii sunt grăbiți 

deși nu trebuie să se grăbească, sunt presați să definească termenii deși nimeni nu le-a cerut așa ceva, 

iar dacă nu le împlinesc așa cum le gândesc acum nu se întâmplă nimic. Graba aceasta are însă o 

explicație ezoterică. Au rămas în continuare cu amprenta teribilă pe care au experimentat-o în lunile 
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din urmă, cea dată de o intuiție specială aferentă perioadelor următoare, legat strict de un eveniment 

din viitor. Nimeni nu poate știi de ce au această intuiție, de ce sunt într-o agitație continuă, deși trebuie 

să definească tot ceea ce-și propun contra cronometru, poate chiar înainte de termen. Noi, pentru că 

studiem astrologia, știm că nu este o halucinație, nu este o tentație căreia berbecul să nu-i poată face 

față, ci este pur și simplu traducerea brutală a unei intuiții absolut geniale. Este adevărat, urmează să 

se întâmple ceva foarte important în viața unui berbec în anul următor, iar ei cu câteva luni înainte se 

pregătesc, iar se pregătesc, și tot se pregătesc fără să știe concret pentru ce. 

Desigur, nu este un mare mister pentru ce anume se pregătesc berbeci. Pe 16 decembrie Junon 

le va intra pe casa prietenilor, acolo unde se află și Coada Dragonului și, de fapt, berbecii se pregătesc 

pentru o mare recompensa. Nu se știe dacă această recompensă este în totalitate buna, dacă îi va 

mulțumi, dacă va începe cu o boală și se va sfârși cu o mare vindecare, dacă va începe cu o mare 

provocare și se va termina cu victorie. Cert este că toată această zonă care conține recompensa 

berbecului are incluse toate aceste impulsuri, toate aceste elemente. Ei știu că nu prea au fost cuminți 

de-a lungul anului 2017 și nu se așteaptă ca lucrurile să fie în totalitate bune. Dacă li se promite ceva 

bun atunci așteaptă cu brațele deschise, primesc fără să fie rugați de două ori. Dacă sunt loviți și 

marginalizați să nu aibă impresia agresorii că berbecii nu sunt pregătiți pentru a riposta. Sunt foarte 

pregătiți, poate mai pregătiți ca niciodată tocmai pentru că au avut intuiția acestui episod și nimeni în 

afară de ei înșiși nu știu ceea ce a primit prin această intuiție. Cu alte cuvinte dacă cineva dorește să 

agaseze un berbec în mijlocul lunii decembrie ar trebui să se gândească de mai multe ori, să fie foarte 

prudent și să nu se arunce cu capul înainte, înaintea berbecului. Berbecul este pregătit chiar și pentru 

aceste situații ciudate. 

Luna nouă care se va împlini pe 18 decembrie încearcă să contureze linia transformării pe 

care berbecul nu mai vrea să o accepte. O altă schimbare pentru care s-a pregătit este cea legată de 

trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn. Și acest element va produce efecte remarcabile în anul 

următor. Cu toate că aceste episoade se consumă acum, gama specifică noilor poziții va fi foarte 

activă în 2018. Cu toate acestea, ceea ce se consumă în a doua decadă a lunii decembrie se bazează 

foarte mult pe idei forță pe care berbecul le-a gândit, le-a aprofundat și le-a măcinat din mijlocul lunii 

februarie și până acum. Au mai avut o răbufnire în mijlocul lunii aprilie, dar aceasta este atât de 

importantă în momentul acesta decât prin unele evenimente concrete, puține la număr. Pentru berbec 

trecerea lui Saturn pe casa imaginii sociale înseamnă o perioadă de restricții. Ceea ce am învățat până 

acum trebuie pus în aplicare, trebuie concretizată, nu mai este loc de ajustări din aproape în aproape, 

totul va fi dur, intransigent și supusă verificărilor periodice. Cei care sunt de carieră vor avea o 

perioadă de aproximativ doi ani și jumătate de încercări majore, când se vor tulbura foarte mult pentru 

eșecul la locul de muncă, dar se vor bucura foarte mult de faptul că acest eșec îl doboară, că nu le 

vede nimeni compromisul și că sunt foarte pregătiți pentru ceea ce au de demonstrat. Dacă pierd din 

vedere că tot acest curaj are nevoie de echilibru, de independență, are nevoie de măsura a ceea ce au 

învățat până acum, de ambiția pe care și-au stăpânit cu greu în raport cu ceea ce trebuie să demonstreze 

de acum în următorii ani, atunci vor avea de ce să se bucure. Altfel, ceea ce au construit până acum 

se va sorta încet cu încet. 

Nu se vor opri însă din a face demonstrație de forță. În a treia decadă a lunii decembrie se vor 

gândi la cum le-a fost sfârșitul lunii iulie, cât de puternic a fost acel moment, cum au reușit să îmbine 

toată experiența pe care au acumulat-o în prima jumătate a anului și cum ar trebui acum să se 

folosească de ea pentru a da lovitura. Nu dau lovitura, ci se produce doar o schimbare intermediară, 

adică Soarele intră pe casa imaginii sociale acolo unde tocmai a intrat Saturn. Le va veni greu să facă 

față acestor solicitări, dar au clar conștiința că trebuie să se pregătească pentru un mare episod. Pentru 

unii berbeci momentul acesta al sărbătorilor de iarnă coincide cu propuneri, cu situații neobișnuite în 

care vor cunoaște tot felul de oameni despre care vor crede, la prima vedere, că vor avea un rol foarte 

important în viața lor. Nu vor avea rolul pe care și-l închipuie, ci altul. Contează că îi vor cunoaște pe 

aceste conjuncturi, dar nu ar trebui să piardă din vedere că toată această schemă conține și prezența 

Lunii negre ca o pată de culoare. Această pată de culoare strică tot materialul impecabil. O picătură 

de cerneală pe o rochie albă impecabilă o face pe aceasta să nu mai fie curată. Întâlnirea acestor 

persoane arată pentru berbeci că nu sunt încă pregătiți să-și crească fericirea așa cum și-o doresc. 
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Unii vor fi îngrijorați conștientizând momentul acesta, alții așteaptă momente mai bune 

crezând că dacă îi ignoră pe aceștia vor fi protejați de prezența lor. Dacă energiile lor au interacționat, 

deja realitatea astrală a fost confirmată. Din 23 decembrie când Mercur își va reveni la mersul direct 

berbecii vor începe să uite încet toate aceste ambiții pe care le au de la începutul lunii și până acum. 

Vor curge către alte demersuri, vor încerca să-și construiască situații liniștite, fără prea multă agitație 

crezând că lasă în urmă un an foarte greu. Momentul acesta al revenirii lui Mercur la mersul direct 

este urmată de intrarea Lunii prin zodia Pești și am văzut, nu de puține ori, când berbecii au crezut că 

și-au revenit dintr-o mare problemă când într-o dramă teribilă le pică ochii, le cad umerii, nu mai au  

tonus fără să știe de ce. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că firea berbecului este una aparte. El 

se consumă pentru orice element cu care intră în contact, se consumă până și atunci când dorește să 

ignore pe cineva. Din această cauză este considerat un copil teribil al zodiacului. Tot acest consum 

își spune cuvântul. S-a consumat în toată perioada lui Mercur retrograd să-și demonstreze lui însuși 

sau să demonstreze celorlalți că este lucid și că realitatea nu-l doboară. Acum când Mercur nu mai 

este retrograd, când nu mai are împotriva cui să mobilizeze o contragreutate, acum când s-a liniștit, 

pică. Așadar, este foarte simplu. Nu este nicio filozofie la mijloc. 

Imediat ce planeta Venus a intrat pe zodia Capricorn, în situația în care berbecii sunt căzuți 

ca energie, ca tonus, ca vibrație, apar primele probleme legate de conștientizare. Poate nu ar trebui să 

se lase atât de mult influențați de ceea ce înseamnă eșec sau conștientizare, nu ar trebui să fie 

îngrijorați nici măcar de problemele financiare pentru că evaluarea de acum vine cu așteptările pe 

care le-au avut în perioada de retrogradare a lui Mercur care nu mai există. Asta înseamnă că dacă 

sunt obișnuiți să lucreze cu energia, să se interiorizeze și să își facă o recalibrare, o reajustare a 

emoțiilor la nevoile de acum, satisfacția va veni și ea. Deși pare abstractă, dacă închide ochii și își 

propun să-și amintească cine sunt, unde sunt, care este motivul pentru care sunt într-un anumit loc, și 

își concentrează atenția pe aceste elemente, deja starea de spirit se schimbă. Numai în modul acesta 

reușesc să contrabalanseze o atracție către o altă tentație. Conjuncția Soarelui cu Luna neagră 

înseamnă pentru berbeci și a-și trăi sărbătorile într-un mod foarte intens, cu prea mult consum, cu 

prea multă agitație, cu prea multe tentații. Abia acum pot să le reapară persoanele pe care l-au 

cunoscut la solstițiul de iarnă, când Soarele s-a aflat în conjuncție cu Saturn. Nu a trecut mult timp de 

când episodul acela s-a consumat, dar pentru berbec a însemnat mult pentru că fiecare zi a avut 

greutatea sa. Întâlnirea aceasta dacă nu este pregătită va însemna o nouă etapă a compromisului după 

care nu se știe dacă își va mai reveni fără pagube colaterale, fără luptă sau fără pierderi substanțiale. 

Berbecul încheie anul în forță. Este foarte puternic și pentru că a fost pregătit din ultimele luni 

și până acum fiind inspirat, având o anume viziune asupra vieții, o anume deschidere, o anume plăcere 

din a surprinde esența lucrurilor sau din a fi atent la ceea ce se află dincolo de aparență, pare că este 

pregătit pentru tot ceea ce urmează să se consume pe final de an 2017 și început de an 2018. Rămâne 

însă cu amprenta că anul acesta nu a fost prea bun pentru el, l-a tulburat foarte mult, l-a enervat, l-a 

pus în situații limite fără să-i promită nimic. Nimeni nu are un an 2017 bun, dar cel care este avertizat, 

cel care face ceva bun cu informațiile pe care le primește, le valorifica într-un mod constructiv, este 

unul care evoluează. Nimic rău nu poate ieși din lucrurile acestea. Nu mai contează că în ultima zi a 

acestui an Jupiter își va atinge careul la Axa Dragonului. Știu deja că sunt anumite sectoare din care 

nu mai pot obține nimic, că sunt anumite demersuri care sunt sortite eșecului, știu că nu vor obține 

realizarea spre care tind moștenirea pe care și-o doresc. Cu toate acestea sunt victorioși prin ceea ce 

reprezintă la acest moment, prin ceea ce simt, prin ceea ce au. Pentru lucrurile acestea berbecii merită 

felicitați. 
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TAUR 
 

 
 

„Oamenii supravieţuiesc nu prin grija față de ei inşişi, ci prin 

iubirea celorlalţi faţă de ei.” (Lev Tolstoi)  
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Complicații. Mobilizare. Se gândesc prea mult la viitor. Problemele noi îi îngrijorează. Se 

consideră oameni puternici dar nu pot dovedi lucrul acesta. Echilibrul este dificil. Parteneriatele îi 

pun în dificultate. Se preocupă de o zonă nouă a vieții. Parteneriatele sunt dificile. Deplasările se 

bazează foarte mult pe gândirea superioară. Administrarea bunului celuilalt devine o sarcină prea 

dificilă. Proiectele noi cer informații noi. Teamă. Acces la valori care se bazează mult pe moralitate. 

 

2017 este pentru tauri un an complicat. Cele câteva evenimente majore care ne vor pune pe 

toți la încercare pe ei îi vor mobiliza într-un sens aparte. Deși vor avea o altă impresie despre ceea ce 

vor trăi de-a lungul acestui an, toate aceste evenimente, fie că sunt complicate sau plăcute, trebuie să 

îi facă să fie mai puternici sau mai drepți, mai profunzi sau mai serioși în ceea ce au de făcut. Dacă 

de-a lungul acestui an retrogradarea planetelor o vor trăi cu mare implicare, mai mult decât celelalte 

semne zodiacale, marile schimbări ale lui 2017 vor face referire și la stabilitatea familiei, la adoptarea 

unui nou mod de a gândi, la pregătirea pentru ceea ce urmează să se întâmple începând cu 2018. Cu 

toate acestea, pentru taur, 2017 nu este un an de legătură. Sunt multe evenimente care vor fi trăite cu 

o implicare îngrijorătoare, încât cei din jur vor avea impresia că acești nativi se pierd complet în 

anumite evenimente, se depersonalizează, devin complet altfel în așa fel încât imaginea pe care și-o 

vor crea va fi într-un contrast teribil cu ceea ce au gândit ceilalți despre ei. Trecerea Lunii negre pe 

casa ocultismului la mijlocul lunii februarie înseamnă pentru ei începutul unui an cu probleme. Vor 

fi expuși la conspirații, vor fi mințiți pe față, deposedați de bunuri, vor fi obligați să devină forță de 

muncă, să susțină realizările celorlalți și își vor asuma cu maximă responsabilitate acest statut. La un 

moment dat chiar se vor bucura că alții au alte păreri despre ei, chiar vor considera că își pot permite 

să lucreze într-un alt registru, că pot fi puternici prin ceea ce alții nu știu despre ei. Este însă mai puțin 

important lucrul acesta cât de important este să treacă cu bine această încercare a calomniei, a 

agresiunii, bolii fără leac. Dar nu numai Luna neagră îi va încerca pe tauri. În martie apar probleme 

la locul de muncă, fie pentru că nu reușesc să-și tempereze opinia, nu reușesc să treacă în umbră sau 

nu au puterea necesară să fac o impresie bună. Cu Jupiter retrograd pe casa muncii, apare o problemă 

care, în plus, este activată și de o modalitate aparte de a aprecia rezultatele celorlalți. Dacă sunt șefi, 

taurii vor fi în martie despotici, nu vor ține cont de nimic, ci doar de confortul lor. Dacă reușesc să-și 

mențină echilibrul în luna martie atunci multe din problemele presărate de-a lungul acestui an și care 

vin din această zonă a muncii, până când Jupiter va intra pe casa parteneriatelor și atunci problemele 

vor veni dintr-o zonă asocierilor, adică începând din octombrie încolo, toată această tensiune legată 

de muncă sau de rezultatele muncii va fi ținută sub control. Trecerea capului dragonului pe casa 

familiei îi îndeamnă pe acești nativi să fie atenți la familie, la emoțiile personale, la grupul de 

apartenență. Devină însă vulnerabil la imaginea publică și ca un recul, cele mai multe dintre 

preocupările pe care taurii le vor avea vor fi legate de menținerea acestei poziții. Indiferent de 

sintezele în care se vor implica de-a lungul acestui an, modul de răspuns va depinde foarte mult de ce 

primesc de la ceilalți, cu ce rămân în urma unei colaborări, cât de puternic se simt printr-un schimb 

de experiență. Tensiuni vor fi la tot pasul pentru că nici casa protectorilor nu este foarte bine aspectată, 

ci doar din când în când primesc semnale pozitive de acolo. Dacă, încă de la începutul anului, vor fi 

foarte atenți la conservarea energiei, dacă nu se vor lăsa în voia acestor conflicte pentru a le diseca în 

minte, pentru a amplifica o mânie până la limite superioare, atunci toate aceste tensiuni vor fi 

explorate într-un mod rafinat și distins. Apoi, în a doua parte a anului, imediat după ce Uranus își va 

începe deplasare retrogradă vor apărea alte probleme, unele dominate de faptul că taurii nu sunt în 

stare să administreze bunul celuilalt sau că au prea mari pretenții de la alții. Reușesc să iasă din toată 

această încurcătură taurii care pot să se izoleze, cei care reușesc să se desprindă de caracterul prozaic 

al acestei luni, taurii care nu acordă atât de multă importanță nevoilor materiale, cât nevoilor morale. 

Aceștia vor deveni adevărații actori ai educației morale, adică un adevărat exemplu, începând din 

noiembrie încolo, de când Luna neagră le va trece pe casa gândirii superioare și când pentru orice 

lucru rău care ar putea să vină din această zonă a educației ei au un exemplu practic pe care l-au trăit 

cu implicare de-a lungul acestui an. Pot găsi un contraargument pentru toate teoriile sterile care ar 

putea să dezechilibreze oamenii sănătoși sau bine intenționați. 
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O altă schimbare importantă va veni pe finalul acestui an. Trecerea lui Saturn pe zodia 

Capricorn înseamnă pentru ei eliberarea de presiunea administrării bunului altuia în situația în care 

această sarcină pe care o primea a coincis cu un moment furtunos din punct de vedere emoțional 

pentru acest nativ. De aceea simte că se eliberează, dar, în realitate, și pentru el reprezintă evadarea 

dintr-o zonă oarbă, eliberarea de probleme care veneau neanunțate sau pe care nu le putea rezolva la 

scenă deschisă, ci doar de unul singur. Chiar dacă taurul este un solitar, chiar dacă preferă să aibă 

înaintea celorlalți soluție la problemele cu care se confruntă, faptul că doi ani și jumate s-au preocupat 

singuri de aceste probleme li se pare un pic cam mult. Asta înseamnă că trecerea lui Saturn pe 

Capricorn este un mare avantaj. Sunt avertizați însă că modificarea aceasta implică și un mare risc pe 

deplasări, întârzierea unor proiecte care cer informații noi sau poate aduce teama ca nu cumva 

recalificarea, deplasarea către o nouă poziție să nu însemne un nou compromis. Ceea ce se va întâmpla 

pe finalul lunii decembrie este proverbial. Deși se tem de lucrurile acestea sunt atrași foarte tare către 

această zonă. Unii vor și greși pentru că vor alege împotriva lor, dar vor avea timp în următorii ani să 

repare. Cert este că trecerea Soarelui pe Capricorn cumulată cu alte schimbări care s-au comportat 

de-a lungul acestui an pentru tauri înseamnă pentru cei care iubesc moralitatea o altă dovadă de 

victorie. 

 

IANUARIE 
Anturajul este foarte important. Imobilizare. Rezultatul imediat îi pune în dificultate. Prietenii 

sunt importanți. Visează la o viață mai bună. Reușita îi incită. Familia este importantă. Coeziune. Se 

gândesc prea mult la patrimoniu. Se cred înțelepți. Rezervă. Preocupări față de muncă. Se ascund. 

Cred că valorile celorlalți le sunt și lor utile. Faima vine mai târziu. Mișcarea este importantă. 

Decădere spectaculoasă. Drumurile lungi au un rost aparte. Au de ales între două variante. Evoluția 

spirituală este o mare provocare. Li se cere să fie rezervați. Realizarea depinde de măsură. 

 

Taurii, deși au acces la mari forțe, în luna ianuarie, de fapt, aduc multe probleme din anul 

anterior, fără să se gândească că aceste fapte vor fi atât de ușor văzute de anturaj. Pentru că luna 

ianuarie este pentru toți un îndemn la sinteze 

prin cunoștințe științifice, iar acești nativi se 

bazează foarte mult pe experiențele acumulate 

împreună cu amicii, cu cunoștințe, cu persoane 

despre care au o părere foarte bună, debutul 

anului 2017 se face într-un ton aparte. Mulți 

cred că anul acesta vine spre ei cu multă 

încredere, cu mult optimism, cu multă 

determinare și sper ca noua schimbare pe care 

au trăit-o cu intensitate pe finalul anului anterior 

să-i imobilizeze foarte mult pentru a obține 

maximum din ceea ce ar putea obține în această 

perioadă. Este adevărat, ei sunt înaintea 

berbecilor, la capitolul realizări, sunt înaintea 

săgetătorilor la capitolul entuziasm și pot să 

obțină mult mai multă putere decât ar putea 

obține leul în acesta an. Cel puțin așa visează la 

început de ianuarie și nu ar putea nimeni să-i 

oprească din acest vis. Conjuncția lui Marte cu 

Neptun pe casa prietenilor îi mobilizează foarte 

mult în a spera într-o mare schimbare. Cred că 

dacă vorbesc cu oamenii importanți aceștia îi 

inspiră, le transferă din inteligența lor practică, 

le povestesc despre cum au reușit și ei, la rândul lor, să reproducă acest model pentru a ajunge la 

același rezultat. Vor vedea că lucrurile nu sunt chiar așa de bune cu atât mai mult cu cât imediat ce 
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Venus va intra pe zodia Pești, Mercur va intra pe zodia Săgetător, prin retrogradare. Se întorc la 

aceeași obsesie a conspirațiilor, la lucruri desfășurate dincolo de puterea lor de observație, de 

înțelegere sau de cunoaștere, se tem că de această dată ceea ce vor să construiască împreună cu 

prietenii devine un mare rău de care ar putea să se lipsească mult timp de acum încolo. Unii se vor 

gândi că poate comerțul ar putea să reprezinte un mare avantaj, că sentimentele trebuie împărtășite și 

greșesc făcându-i pe ceilalți părtași la ceea ce simt. Visează prea mult la o reușită realizată împreună 

cu cei din jur, împreună cu prietenii, cunoștințele, cu cei cu care în anii din urmă au pornit în adevărate 

cruciade. Poveștile de viață îi incită foarte mult și pentru că retrogradarea lui Mercur le atenuează 

puțin din simțul practic și îi îndeamnă să viseze prea mult. Visele pe care le au acum și pe care le 

proiectează asupra celorlalți au o puternică amprentă personală și ar putea să devină până la finalul 

acestei luni foarte vulnerabili prin ceea ce împărtășesc, fără să-și dea seama că puținul acesta este 

foarte bine observat de cei din jur, mai ales de cei născuți în zodia Fecioară ori de cei născuți în zodia 

Capricorn, cu care taurii ar putea să se întrețină în momentul acesta. Vor vedea că semnele acestea au 

un impact teribil asupra firii sale, asupra idealurilor sau asupra realizărilor sale doar până la 

primăvară. După aceea vor considera că mult mai importantă este familia și că acolo ar trebui să dea 

dovadă de creativitate, gândindu-se că poate a sosit momentul să se adune de pe drumuri, să aducă pe 

lume un copil, să înfieze, să se mute la părinții ori să îi invită pe părinți să locuiască împreună cu ei o 

perioadă. Gândul acesta de împlinire, de coeziune, de putere exercitată împreună cu cineva, preluând 

de la cineva putere, îi îndeamnă să facă noi progrese. Unii dintre ei s-ar putea chiar sa atingă vârfuri 

spectaculoase, dar lucrul acesta îl vor vedea pe parcurs. 

Puterea pe care taurii cred că o au în prima decadă a lunii ianuarie se pretează pentru o 

perioadă de aproximativ șase luni de zile. Ceea ce gândesc acum că reprezintă patrimoniul, forța lor 

cea mai mare, idealurile de progres ori de recunoaștere socială are nevoie de câteva etape până se vor 

împlini, are nevoie de aproximativ șase luni pentru a atinge nivelul maxim de eficiență. Apoi mai 

există și o problemă legată de limitele personale. Nu au luat în calcul la începutul acestui an că poate 

nu îi țin puterile, prietenii nu sunt chiar atât de buni precum au crezut, nu au forța pe care le-au 

atribuit-o și ar trebui acum să fie puțin mai rezervați ori mai înțelepți. Problema aceasta a înțelepciunii 

depinde foarte mult de evenimentele pe termen scurt. Dacă în momentul acesta un taur vede că nu 

este în stare să-și programeze evenimente pe termen scurt, dacă vede că nu poate obține lucruri bune 

pentru familia sa, nu se poate gândi la o prosperitate pentru prieteni, grupul de apartenență sau cei pe 

care îi iubesc, atunci ar trebui să se gândească foarte serios dacă nu cumva proiectele pe care le au pe 

termen lung nu sunt greșite ori dacă nu cumva la un moment dat, poate chiar în a doua parte a anului, 

să le transforme pe acesta, să fie modificate ori în cadrul acestora să fie atrase persoane care au cu 

adevărat ceea ce le trebuie pentru a le împlinii. Pe 8 ianuarie Mercur își va reveni la mersul direct în 

aceeași zi în care Venus va trece prin Coada Dragonului. Gândul acesta că sunt asupriți, pedepsiți, că 

nu fac parte din grupul corect, că poate ar trebui să evadeze din această structură pentru a-și vedea 

mult mai bine slăbiciunile și a trece pe nivelul următor, reprezintă comportamentul bazal, iar acestea 

fac parte din gama preocupărilor specifice celui care s-a născut în zodia Taur. Apoi, pentru că o 

nenorocire nu vine niciodată singură, sextilul pe care Jupiter de pe casa muncii îl realizează cu Junon 

de pe casa ocultismului, îi spune acestui nativ că a sosit momentul să fie mult mai responsabil la locul 

de muncă pentru că zâmbetele acestea lungi, zâmbetele acestea largi nu-i ajută, nu au echivalentul în 

realitate, nu sunt ceea ce le trebuie în prezent. Au nevoie de o psihologie comportamentală bine puse 

la punct, despre o inteligență practică matură, cu atât mai mult cu cât lucrurile acestea bune care nu 

îl mulțumesc pe nativul din Taur sunt susținute de careul Soarelui cu Uranus, semn de compromis, 

de nesiguranță ori indicatorul clar al faptului că se află într-un moment de mare cotitură al vieții sale, 

într-o conjunctură în care se poate gândi la viitor prin muncă, prin seriozitate, nu prin bucurie sau prin 

distracție. Nu-i stă capul la așa ceva acum, dar vrea să creadă că îi este permis și lui să se gândească 

atât de departe. Nu se știe dacă va ajunge până la finalul acestui an să-și împlinească nevoia de 

relaxare ori de distracție așa cum o gândește la începutul acestui an. Cert este că optimismul cu care 

începe acest an se răsfrânge și asupra acestei idei de distracție care îl determină să spere că vacanțele 

anului 2017 ar putea fi cele mai grozave din toate timpurile. 
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Poate ar trebui să fie puțin mai matur, să nu mai viseze atât de mult sau să nu mai fie atât de 

încrezător în mesajele lansate de partenerii de dialog, de partenerii de afaceri, să nu creadă că orice 

tentativă de atac la marele ideal ar putea să fie încununată de succes doar pentru că în momentul 

acesta s-au hotărât, doar pentru că au ieșit din ritmul lor foarte lent. Saturn de pe casa ocultismului l-

a încercat foarte mult pe ideea de conspirație și în momentul acesta crede că poate reuși doar dacă 

visează că până la urmă va face și el parte dintr-un grup elitist, dintr-o conspirație. Nu este momentul 

potrivit să procedeze în felul acesta, cu atât mai mult cu cât anul 2017 este ultimul an de tranzit al lui 

Saturn prin zodia Săgetător, urmând ca la finalul său să treacă în Capricorn, adică pe casa drumurilor 

lungi și a educației superioare, moment în care taurii vor fi invitați să facă dovada cunoștințelor 

acumulate în această perioadă, să le împărtășească celorlalți din experiența lor, să își pună la bătaie 

reputația, faima, renumele, pentru a-i ajuta pe ceilalți să se instruiască, să devină mai inteligenți sau 

mai buni. Adevărata faimă pentru tauri va veni mult mai târziu, adică începând cu finalul anului 2020. 

Luna plină care se împlinește pe 12 ianuarie și trecerea lui Mercur pe zodia Capricorn prin 

deplasarea directă, dar și împlinirea conjuncției dintre Venus și Neptun pe casa prietenilor, îi 

încurajează pe tauri să se asocieze cu oamenii pe care nu-i apreciază, cu care au un conflict de opinie, 

poate chiar cu cei cu care au un conflict administrativ. Pe ei nu-i interesează lucrul acesta, cu atât mai 

mult cu cât intensitatea aceasta le vorbește despre depășirea unor limite personale pe care cei din jur 

nu le-au cunoscut niciodată. Nimeni dintre cei cu care taurii se înconjoară nu știu de ce sunt atât de 

disperați să facă pe plac celor care-i disprețuiesc, să se asocieze cu persoanele care nu au avut 

niciodată o părere bună despre ei sau care se situează în tabăra cealaltă. Aceasta este maniera pe care 

o vor folosi ei pentru a se echilibra. Nu știu dacă reușesc să capteze atenția adversarilor, dușmanilor 

și atunci puterile lor sunt atestate, eficiența lor este mult mai mare și rămân în totalitate fără dușmani. 

Visul acesta de a trăi fără dușmani va rămâne în continuare o iluzie pentru că abia spre finalul acestui 

an Saturn le va intra pe casa drumurilor lungi, acolo se va afla și Luna neagră care acum se află în 

casa parteneriatelor. Ceea ce cred taurii acum că reprezintă un parteneriat de viitor va deveni spre 

finalul anului o foarte mare problemă. Dacă vor consulta aceste previziuni astrale atunci în mod sigur 

vor fi avertizați că ar trebui să-și vadă de treabă, să nu tindă spre mai mult, să nu fie lacomi nici în 

putere, nici în prietenii, nici în asocieri și nici în bani. Norocul nu vine din această zonă, ci acela 

despre care le vorbesc planetele Venus și Neptun, ce formează o conjuncție, se referă la gândul de 

putere, de progres, de evoluție. Acest gând va deveni realitate în 2018. Dacă taurul este lacom își va 

construi din aproape în aproape propria decădere și va afla despre lucrul acesta abia la finalul anului. 

Mijlocul lunii ianuarie înseamnă apropierea de o formă de senzualitate pe care nu o vor putea 

înțelege într-un mod adecvat. Cu cât ne apropiem mai mult de finalul lunii ianuarie cu atât mai mult 

planetele se deplasează către semnul lor. Mai au puțin până când acestea vor ajunge să folosească 

energia lor, adică vor avea parte de un suport real. Asta înseamnă că sextilul dintre Soarele, care se 

află acum în plin tranzit pe casa comunicării, și Luna neagră de pe casa parteneriatelor arată că sunt 

în fața unei gândiri negativiste care ar putea să le aducă mari probleme de sănătate. Ei nu se gândesc 

în mijlocul lunii ianuarie că lucrul acesta ar putea să îi afecteze din punct de vedere medical. Vor mai 

mult, simt nevoia de mișcare, de deplasare, de evadare din această pușcărie, din acest prizonierat, 

visează la o mare reușită socială și cred că sunt în stare să o obțină. Nu se știe dacă vor reuși să își 

atingă succesul pe măsura aspirațiilor pe care le au, însă dispun de câteva rezerve pe care vor alege 

acum să le folosească la maximum. De altfel, vor vedea, nu foarte târziu, ci spre finalul lunii aprilie, 

cât de greșite sunt aceste alegeri. Obsesia puterii reprezintă durerea cea mai mare pe care taurul o va 

parcurge pe mijlocul lunii ianuarie și poate ar trebui să fie puțin mai rezervați, să se gândească mai 

mult la familie, la ceea ce iubesc, la ceea ce apreciază foarte mult pentru a nu experimenta o decădere 

spectaculoasă. Considerând faptul că Luna, pe 17 ianuarie, va intra pe zodia Balanță, că din această 

postură se va afla într-o relație foarte proastă cu Mercur, ideea aceasta de deplasare către alte valori, 

către o altă zonă, către ideile celorlalți sau de a renunța la profesia pe care o au pentru o altă profesie 

nu poate fi decât de prost augur. Mercur are acum o relație bună cu Axa Dragonului, însă doar prin 

trecut, doar prin ceea ce taurii au reușit în mod concret față de alții, față de sine. Dacă vor să schimbe 

ceva atunci să se adreseze celui pe care l-au jignit cel mai mult și să-l întrebe multe referitor la firea 

sa, la reacțiile sale, la ceea ce a făcut când l-a rănit. Numai așa poate repara o greșeală a trecutului, 
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numai așa se poate desprinde de acea putere falsă pe care Saturn de pe casa ocultismului i-o conferă 

în momentul acesta. Cine nu face lucrul acesta devine un exponent puternic al unor conspirații ce ar 

putea deveni din 2018 încolo foarte periculoase. Taurul care are conștiință se va gândi de mai multe 

ori înainte de a refuza lucrul acesta, va considera că este momentul să ia în considerare teama de 

greutate sau de circumstanțe atenuante, ci să fie important pentru el dacă cei din jur îl iartă pentru 

greșelile pe care le-a făcut, dacă reușesc să îl privească în ochi și să-l considere în continuare un 

partener de dialog, un partener social sau un prieten. Dacă au preocupări de genul acesta înseamnă că 

se așază pe banca învingătorilor și încă de pe acum își pregătesc un mare succes de care se vor bucura 

pe finalul acestui an.  

Dacă nu țin cont de aceste recomandări, dacă nu țin cont de sfaturile prietenilor, de 

recomandările celor mai în vârstă și totuși aleg în momentul acesta să pornească pe un drum complet 

nou ar trebui să se pregătească pentru un mare eșec. În această a treia decadă a lunii ianuarie taurii se 

vor confrunta cu probleme de conduită, de opinie, poate chiar cu o problemă de interacțiune. Relația 

aceasta bună care se construiește între Mercur și Neptun, în situația în care Mercur se află pe casa 

drumurilor lungi, puternic afectat de prezența planetei Pluton, pune pe această percepție o mare 

greutate. Nu sunt în stare să vadă care este perspectiva lucrurilor, nu sunt în stare nici măcar să se 

gândească dacă sunt suficient de rezistenți pentru a face o bună impresie, dar cred că dacă cineva le 

șoptește într-un ton armonios, dacă sunt mângâiați, dacă sunt lăudați, toate aceste obstacole pe care 

le-au îngrijorat în primele două decade ale lunii ianuarie se evaporă ca prin minune.  

Taurii sunt avertizați că dacă transmit mai departe un mesaj tendențios, dacă nu se gândesc la 

binele celorlalți și ignoră iubirea, interesându-se doar de satisfacție și doar de reușită în probleme 

minore, atunci schema aceasta care este dominată în mare parte de planeta Mercur, arată că, oricât s-

ar strădui, până la urmă ar putea să ia calea străinătății, să plece din locul în care sunt acum, să nu mai 

lucreze așa cum a lucrat până acum, ba chiar să își ceară transferul în mod insistent, pentru că ar fi 

presați de ceva din exterior. Abia în momentul acesta taurii au clar senzația că sunt invitați să facă o 
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mare figură, dar nu sunt în stare. Au de partea lor doar norocul cel mic, Venus, care le trece pe casa 

prietenilor, dar nu este suficient pentru că Jupiter se află în partea nordică a zodiacului, pe casa muncii, 

iar ei acum s-au săturat să muncească pentru alții, sunt suprasaturați de acele eforturi pe care l-au 

făcut pentru cei care nu știu să plătească. Se întâmplă lucrul acesta pentru că taurii au în acum Soarele 

pe casa demnității sociale și mai mult decât oricând au simțul valorilor, au simțul imaginii publice, 

cred că sunt nedreptățiți și se consideră motivați să atace, să înțepe, să lovească, pentru a obține 

rezultate imediate. Apoi, mai există și o componentă de ordin medical, cea dată de conjuncția lui 

Venus cu Chiron de pe casa prietenilor. Taurii primesc recomandări din partea prietenilor care 

studiază domeniul medical, care profesează în acest sector, care sunt pasionați de terapiile 

complementare ori care sunt cunoscători ai procedeelor ce favorizează evoluția spirituală. Cu toate 

că au o șansă teribilă în a întâlni oameni care se pricep să facă lucruri de genul acesta, taurii ignoră 

cu desăvârșire ceea ce ar putea să-i ajute din această zonă. 

Noi, pentru că studiem astrologia, și pentru că știm că în 25 ianuarie Marte se va afla într-o 

relație pozitivă cu Luna neagră, știm că în cazul lor nu ar trebui să fim atât de stricți cu recomandările 

legate de atenția pe care trebuie să o acorde sfaturilor celorlalți. Știu că nu ar trebui să țină cont de 

aceste sfaturi, tocmai pentru că ele vin cu scopul de a-i submina autoritatea sau de a-l pune într-o 

lumină foarte proastă. De lucrul acesta vor afla abia în preajma zilei de 27 ianuarie când Venus se va 

afla într-o relație proastă cu Saturn și când vor vedea că tot efortul lor este construit pentru a susține 

imaginea socială a unui individ care nu este capabil de reușite individuale, care are întotdeauna nevoie 

de cineva din preajmă care să îl ajute. Ceea ce se va consuma pe 27 ianuarie pentru tauri seamănă 

cumva cu o răsplată, cu plata pe care dorește să o facă față de destin, față de un apropiat sau poate 

față de divinitate. Este inutil să precizăm că genul acesta de plată nu poate compensa greșelile 

trecutului. La fel, este inutil să convingi un taur că lucrul acesta nu este bun.  

Pe 28 ianuarie se va împlini și Luna nouă apoi, la scurt timp, Marte va trece pe zodia Berbec, 

adică pe casa lucrurilor ascunse, pe casa iluminării, ajutându-i să facă față cu brio încercărilor majore 

pe care le traversează acum. Știm că Marte pe casa lucrurilor ascunse are un impact ciudat, pe care 

mulți pasionați de astrologie nu îl pot explica. Aici Marte poate întoarce orice situație în avantaj 

propriu, poate favoriza un personaj nefericit, poate avantaja o situație care nu a fost pregătită din timp, 

poate face în așa fel încât un individ care cade de la o înălțime foarte mare să nu pățească nimic. 

Trecerea lui Marte pe zodia Berbec îi îndeamnă pe aceștia să creadă în lucrurile care nu au fost spuse, 

în ceea ce li s-a declarat, dar au intuit, în ceea ce le este rezervat. Pentru tauri situația aceasta este o 

mare bucurie. Ei nu-și doresc mai mult decât să muncească pentru ceea ce știu că le este rezervat. 

Apoi, este valabilă și viceversa. Dacă știu că le este ceva rezervat, nu există efort pe care să nu-l facă. 

Conjuncția lui Mercur cu Pluton care se va consuma pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde 

îi transformă pe tauri în adevărați vizionari, încurajându-i să se intereseze de ceea ce este ascuns, 

profund, să răspundă unor provocări, deși nu acesta le este specificul, să intre în contradicție cu 

oameni care ar trebui lăsați în opiniile lor, să caute elevarea socială acolo unde oamenii spun că nu 

este nevoie de așa ceva, tocmai pentru a ajuta, susține sau promova idei avangardiste. Deși va părea 

de-a dreptul neobișnuit, luna ianuarie și, implicit, finalul ei, aduce pentru tauri mari realizări în sensul 

acesta. 

 

FEBRUARIE 
Curaj. Moment foarte delicat. Lucrurile ascunse îi pun în dificultate. Lucrează pentru binele 

celorlalți. Relansarea profesională este un obiectiv important. Imaginea socială îi preocupă foarte 

mult. Cred că istoria le furnizează soluții geniale. Se cred împliniți. Zgomotul îi compromite. Un 

personaj negativ îi pune în dificultate. Nu sunt atenți la vorbe. Disimulare. Viziunea nouă asupra 

comunității ei pregătește pentru un mare eveniment. Ceilalți au opinii corecte. Frânare. Sunt puși în 

dificultate de o opinie îndrăzneață. Marginalizare. Complicații profesionale. Nevoie de 

conștientizare. 

 

Luna februarie este destul de încărcată pentru că le aduce o nouă provocare. Trebuie să 

găsească înțelegere față de greșelile celorlalți, să le treacă cu vederea, să fie modești în prezentările 
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pe care le fac, să nu fie prea îndrăzneți, însă nu se știe în ce măsură vor reușit să facă lucrul acesta. 

Cea mai mare parte din lună, Soarele se va afla în plin tranzit pe casa imaginii publice și vor încerca 

să țină cont de impactul pe care îl au asupra celorlalți, pe imaginea pe care și-au construit-o în ochii 

celorlalți în anul anterior. S-ar putea să nu fie suficient, adică să fie nevoie de un alt demers, de alte 

metode, să nu mai intervină cu atât de multă impulsivitate asupra faptelor celorlalți pentru a le ridica 

deasupra faptelor proprii. 

Încă de la începutul acestei lunii Mercur se va afla într-o dispunere negativă cu Uranus și își 

vor pierde firea. Vor dori prea mult de la alții, să obțină prea multe avantaje din demersuri publice, 

să fie apreciați pentru cuvântările pe care le țin, pentru mesajele pe care le transmit și vor considera 

că își pot încălca anumite reguli de conduită sau reguli de colaborare cu anumiți asociați ori cu 

subalternii. Momentul acesta este foarte delicat pentru taurii care au subalternii, care visează să 

pornească într-o mare călătorie și vor să lase pe cineva foarte competent în locul lor, vor să delege 

responsabilitatea, nu să renunțe la ea. Începutul lunii februarie este foarte important și pentru că Junon 

va intra pe casa drumurilor lungi și se vor gândi că marile asocieri, întâlnirile cele mai importante nu 

sunt acolo unde s-au stabilizat, ci la mare depărtare, acolo unde nu au un îndrăznit niciodată să se 

ducă, acolo unde le-ar face plăcere să își treacă timpul, să lucreze ori să se distreze. Trecerea lui Junon 

pe zodia Capricorn coincide și cu trecerea lui Venus pe casa lucrurilor ascunse. Vor să se ducă în altă 

parte, dar depinde alții. Asta înseamnă că reușita momentului va depinde mult de calcule. Dacă se 

uită în portofel s-ar putea să nu vadă ceea ce le face plăcere, iar aceasta, de fapt, să fie cea mai mare 

problemă a începutului de februarie. Nu este indicat să țină cont de concluziile de-acum, așa cum nu 

este indicat să țină cont de concluziile pe care le vor obține și pe alte conjuncturi. Important este ca 

evenimentele la care lucrează acum să fie explicate foarte clar, să nu fie definite de conflictele din 

această perioadă. În felul acesta se poate explica pentru cei născuți în zodia Taur acest careu între 

Venus, guvernatorul lor, și Junon care le intră acum pe o casă a gândirii superioare. Trebuie să-și 

refuze aceste gânduri de critică, pentru că nu le sunt utile. 

De altfel, prima decadă a lunii februarie este foarte importantă la capitolul stabilitate 

emoțională. Pentru faptul că Jupiter intra în mers retrograd pe 6 februarie, deplasare care va ține până 

pe 9 iunie, le dă de gândit taurilor pentru că le va complica acest domeniu al muncii, al serviciului, al 

respectului pe care-l au față de efortul lor sau față de responsabilitățile celorlalți. Ar putea să fie un 

moment de relansare profesională, însă această situație excepțională nu apare decât acolo unde taurii 

au îndurat o mare umilință în anul anterior, au fost dați drept exemplu la capitolul negativ, iar acum 

își pot schimba toată această imagine proastă într-o imagine foarte bună. Femeile sunt mult mai 

avantajate decât bărbații, deși, prin poziționarea lui Marte pe casa lucrurilor ascunse, unor bărbați li 

se va părea că sunt mai norocoși, că să întoarcă mult mai ușor situațiile în favoarea lor, dar părerea 

aceasta ține de un narcisism specific genului. Pentru bărbați nu este un moment avantajos pentru că 

au de împlinit o altă condiție. Trebuie să fie puternici dar cu Saturn pe casa ocultismului nu pot dovedi 

că au abilitatea necesară pentru a lucra cu lucruri ascunse. Ei vor ca totul să fie la vedere, să fie 

declarat, să fie stabilizat, concretizat sub forma unui act. Abia din 7 februarie, când Mercur le va intra 

pe casa imaginii publice, vor reuși să convingă auditoriul că solicitările lor sunt foarte bune. 

Momentul acesta al transformărilor pare să fie bun pentru imagine, pentru carieră, pentru progres, dar 

este foarte prost pentru echilibrul emoțional. Așadar, în această perioadă nici nu poate fi altfel, pentru 

că taurul nu s-a împăcat niciodată cu acele impulsuri foarte rele pe care nu le poate rezolva prin 

discuție, prin comunicare, nu s-a împăcat niciodată cu acele probleme pentru care nu există cineva 

care să le rezolve. Neputința aceasta de a găsi un personaj care să comunice, să îl echilibreze din 

punct de vedere emoțional, să îl ajute să depășească marile obstacole înseamnă pentru el o lovitură 

teribilă. Poate alte semne zodiacale se vor descurca mai bine în acest moment, mai ales că Soarele și 

Uranus se află într-o relație foarte bună, însă taurii nu au nicio satisfacție că sunt acum puși în situația 

să rezolve probleme sociale. Da, le pot rezolva foarte ușor, cu foarte multe soluții bune, pot da dovadă 

de o mare ingeniozitate, însă nu pentru ei, ci pentru alții, pentru comunitate sau pentru rasa umană. 

Vor rămâne în istorie pentru soluțiile geniale pe care le au acum, dar ei nu vor avea nicio satisfacție. 

Dacă vor consulta aceste previziuni astrale, dacă vor fi atenți la recomandările pe care le primesc din 

jur, în observațiile celorlalți, vor vedea că au motive de bucurie. Nu poți să trăiești doar pentru 
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satisfacția personală. Tauri au această meteahnă, pot cădea în acest păcat de a gândi că dacă nu sunt 

mulțumiți, dacă nu sunt sătui, dacă nu sunt împliniți dintr-un anumit punct de vedere atunci toți ceilalți 

se fac vinovați și trebuie pedepsiți. Acesta ar fi momentul când ar putea să schimbe cumva această 

predispoziție bolnăvicioasă. Dacă vor reuși să facă lucrul acesta se vor ridica pe un nivel absolut 

impresionant, care începe cu a nu-

i mai învinui pe ceilalți de 

propriile greșeli sau de propriile 

lipsuri și ajunge în a impune 

comunității etaloane istorice, 

modele de comportament care pot 

deveni în timp valori universale.   

Luna plină de pe 11 

februarie le aduce multe riscuri. 

Poate ar trebui să se gândească 

mai mult la ce proiecte acceptă, la 

demersurile pe care își pun 

semnătura, cât de mult se lasă 

antrenați în crize existențiale, în 

dureri sufletești sau în lipsurile pe 

care vor să le corecteze cu dieta, 

cu economia, cu calcule reduse la 

minimum. Luna plină coincide și 

cu relația proastă pe care Soarele 

și Luna o vor avea pe 11 februarie 

cu Jupiter. Cu cât sunt mai 

zgomotoși, cu cât încearcă să-și 

rezolve aceste probleme mai 

repede, în forță, cu atât mai multe 

greșeli sunt dispuși să facă pentru 

lucruri lipsite de importanță. 

Desigur, asta înseamnă că 

momentul acesta de intensitate nu este foarte important pentru viața personală, pentru imaginea 

publică sau pentru proiectele pe care le au în derulare, dar pentru că această fază a Lunii este într-un 

dezacord teribil cu ideea de dreptate pe care taurul dorește să o implementeze la locul de muncă sau 

o pretinde colegilor de serviciu sau șefilor, pare să fie un moment ciudat, de tensiuni gratuite, de 

soluționare lipsită de sens, de impuneri cărora comunitatea nu le va acorda niciodată atenția cuvenită. 

Ar trebui să țină cont de lucrul acesta cu atât mai mult cu cât pe 14 februarie Luna neagră le va intra 

pe casa ocultismului și le va aduce probleme pe care nu le pot identifica, dușmani care au chip frumos, 

demersuri care par foarte ambițioase sau care îi vor ajuta să se ridice din locul unde s-au așezat acum. 

Toată această schemă înșelătoare îi poate oferii senzația că nu a fost un personaj negativ într-o schemă 

ciudată, ci așa a crezut el și acum vede adevărata realitate, vede cum au fost evenimentele. În realitate, 

nu vede nimic în mod clar, nu înțelege nimic mai clar decât a înțeles la început lunii februarie sau la 

începutul lunii ianuarie. Nu se poate însă nimeni înțelege cu el pentru că este convins că nu poate 

gândi nimeni mai profund decât el și de aceea dacă își iubește propria dramă trebuie lăsat așa pentru 

că orice intervenție din exterior i se va părea un abuz. Nu trebuie să uităm că tauri au acum două 

planete individuale pe casa lucrurilor ascunse și văd conspirații peste tot mai ales că Luna neagră va 

sta pe casa ocultismului timp de nouă luni. Dacă au spirit critic, să fie ascultați atât cât spun, dacă nu 

au concluzii, partenerul de dialog ar trebui să fie atent pentru a nu le elabora înaintea lor, iar dacă se 

plâng prea mult să nu li se reproșeze. Tot ceea ce vine din exterior este dublat ca intensitate, este 

văzut disproporționat. Se poate interveni pentru a merge mai departe doar la nivel de idee și doar în 

modul acesta se poate acționa până la finalul acestei luni. Aceasta se pare că este meteahna lunii 

februarie. 
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Dacă taurii cred că pot rezolva ceva în a doua decada lunii februarie referitor la marile 

demersuri sociale, la ambiții pe care nu le-au putut împlini nici măcar în anii din urmă, atunci se înșală 

amarnic. Sunt în continuare într-o perioadă de progres, din 2008 încoace sunt în această etapă, pe care 

trebuie să o respecte după ritmul său, încet sau foarte lent. Pe 15 februarie când Junon se va afla într-

o relație bună cu Axa Dragonului și va reuși să medieze tendința nodurilor, taurii își dau seama că 

depind foarte mult de ceilalți. Dacă au fost suficient de prudenți și de reținuți și nu au ridicat tonul, 

dacă nu s-au declarat împotriva celorlalți, dacă nu au acuzat fără rost, fără măsură sau fără judecată, 

atunci se pot aștepta ca în 15 februarie să obțină anumite avantaje. Altfel, totul se bazează pe un 

schimb, unul chiar foarte păgubos că viața la locul de muncă nu va fi liniștită până la începutul lunii 

iulie. Apoi, dacă mai luăm în calcul și faptul că profesia este acum un domeniu foarte important, că 

anumite colaborări sunt încă în criză și au nevoie de suportul celorlalți pentru a se împlini într-un mod 

adecvat, înțelegem de ce taurii se vor disimula foarte repede, vor adopta o atitudine plăcută 

anturajului, plăcută colaboratorului, plăcută celui de la care trebuie să obțină ceva și va depăși toată 

această confuzie dată de suprasolicitare, atitudine pozitivă față de muncă, adversari sau față de 

profesie, reușind să-și facă foarte ușor cunoscuți, prieteni, reușind să acumuleze un capital important 

de imagine. 

Prin trecerea Soarelui pe zodia Pești, în 18 februarie, viziunea sa asupra comunității, asupra 

colaborărilor, asupra a ceea ce înseamnă responsabilitate publică, se modifică. Ar trebui ca trecerea 

Soarelui pe zodia Pești să îi pregătească pentru o mare confruntare, una care să se soldeze cu un 

rezultat foarte bun. Acest câștig de imagine trebuie folosit pentru baze solide. Pe 19 februarie când 

Soarele se va afla într-o relație foarte proastă cu Luna neagră abia intrată pe o zodie de foc, le trezește 

intuiția, îi îndeamnă să vorbească foarte mult, să își spună doleanțele, să povestească despre ei lucruri 

pe care nimeni nu ar trebui să le știe, să-i încurajeze și pe alții să facă destăinuiri, să împărtășească 

din secretele proprii. Acesta este un moment foarte prost, de mare vulnerabilitate, pe care dacă nu îl 

vor depăși cu fruntea sus, îl vor mai întâlni în forma aceasta și spre finalul anului însă nu ca posibilitate 

de a fi înșelați, ci ca realitate, ca episodul, adică vor fi dați ca exemplu la capitolul păcăleală, eroare, 

compromis, eșec. Am văzut că au mai avut de câteva ori de-a lungul anului anterior, situații de genul 

acesta și nu le-a fost ușor. Dacă au învățat ceva din ceea ce s-a consumat pe 2016 atunci se vor 

mobiliza și vor depăși cu bine acest moment. Altfel, își vor dezlega din nou limba și o vor face ca în 

celebru proverb: "Fiecare pasăre pe limba ei piere!". 

Pe ultima decadă a lunii februarie lucrurile se schimbă. Până și taurii vor fi ușor pus în 

dificultate de ceea ce înseamnă stabilitate. Prea multă agitație, prea multă impulsivitate, iar toate 

aceste răsturnări de situații par să le aducă mari dificultăți în a se controla în situații limită, în a se 

înțelege pe sine, în a accepta opiniile celorlalți sau a face fapte bune. Finalul lunii februarie este o 

mare problemă la acest capitol. Nu va vrea să ajute pe nimeni cu niciun preț, chiar se va gândi cum 

anume trebuie să facă pentru ca faptele sale să pară bune, dar de fapt să nu fie deloc bune. Nu pot fi 

acuzați că procedează în felul acesta decât de prietenii apropiați cărora taurii le-au împărtășit deja 

dorințele lor cele mai intense de care vor să nu se abată până la finalul acestui an. Astfel, relația 

aceasta bună pe care Mercur o are cu Jupiter la începutul acestei perioade, pe 21 februarie, arată că 

dreptatea este răstălmăcită, că taurii vor să-i pună în dificultate pe ceilalți prin ceea ce gândesc și prin 

ceea ce fac, prin ceea ce au înțeles. Dacă avem de-a face cu un nativ puternic, atunci momentul acesta 

de dificultate va fi istoric, va fi ținut minte de toată lumea, nu va fi uitat, cu atât mai mult cu cât 

Soarele va trece prin Coada Dragonului și taurul va putea aduce din trecut toată puterea sa pentru a 

se opune binelui celuilalt. Dacă avem de-a face cu tauri mai puțin puternici, atunci momentul acesta 

de transfer de putere, de dificultate, de frânare, va fi unul care va genera conflicte teribile. Îi vom 

putea vedea în a treia decadă a lunii februarie făcând fapte mari, fiind foarte agresivi, duri cu ei înșiși, 

renunțând fără nicio explicație, ridicând tonul fără să își pregătească partenerul de dialog ca asta 

urmează să li se întâmple. În plus, vor da dovadă de o inteligență de zile mari și nu trebuie ignorat 

momentul acesta pentru celelalte semne zodiacale care au în preajma lor un nativ născuți în Taur. Pot 

să facă sinteze într-un chip ieșit din comun, pot să facă alianțe chiar și pe promisiuni deșarte, pe 

transfer de putere, de autoritate, de valori sau de bunuri, pot să pară foarte puternici și convingător 

dacă interesul lor este de a se răzbuna. Nu se știe dacă prin acest impuls nervos reușesc să-și modifice 
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simțul realității, dacă reușesc să obțină o altă percepție asupra realității. Cert este că se consumă foarte 

mult, foarte tare și într-un mod neplăcut pentru cei din jur. 

Imediat ce Mercur va intra pe zodia Pești, adică pe casa prietenilor, taurii vor reuși să aibă 

asupra comunității un impact atât de puternic încât cu greu ar putea să fie întors un individ din această 

zodie care vrea să distrugă ceva. Puterea lor este foarte mare cu atât mai mult cu cât pe 26 februarie 

Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna și se vor putea concentra mai ușor, chiar și pe un mesaj 

negativ, pe un gând rău, pe un moment de tristețe. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur, abia 

intrat pe zodia Pești, se va afla într-o dispunere negativă cu Luna neagră. Acesta este începutul unor 

mari conspirații create de cel născută această zodie, inventate de el, care vor avea multă putere, atât 

de multă încât cuvintele false să pară mari adevăruri. Dacă în anul anterior au părut adevărați profeți, 

filozofi, dacă au avut o imagine foarte bună și au văzut cât de important este să trăiești în comunitate 

și să ai în jurul tău persoane cu care să interacționezi pentru a fi bun și pe baza muncii lor sincere să 

trăiești mai ușor, de această dată taurii sunt la polul opus. Desigur, pot să facă lucrul acestea dacă 

existat un istoric. Nu devin dintr-odată răi, agresivi sau duri, nu devin peste noapte torționari. Dacă 

au avut și în anul anterior obiceiul acesta și le-a făcut plăcere să fie considerați filosofi ai anarhiei, 

înțelepți ai agresivității, acum vor trece pe nivelul următor și vor deveni foarte inventivi în calea pe 

care au bătătorit-o în anul anterior. Pluton de pe casa drumurilor lungi îi avertizează însă că aceste 

trasee nu sunt bune. S-ar putea ca până la finalul tranzitului său, Pluton să îi marginalizeze pe acești 

tauri care au abuzat de puterea lor agresivă. Fiecare om are dreptul să se folosească de aceste impulsuri 

pentru a le cunoaște, pentru a vedea de ce anume nu trebuie folosite la scară înaltă. Dacă taurii le-au 

folosit și nu au cunoscut, nu au înțeles, nu au aprofundat, ci au rămas în aceeași zonă a instinctului, 

atunci sunt avertizați că în următorii ani vor avea parte de momente de decădere, adică vor pierde 

ceea ce agresează acum (prietenii, bunurile lor, statutul lor social). Ca și în alte situații, lucrurile acesta 

nu se vor întâmpla peste noapte. Primele semne apar de acum. Peste câțiva ani nu vor afla că au rămas 

fără serviciu, fără imagine publică sau se vor trezi citați la poliție. Nu va fi o surpriză. Primele semne 

apar încă de pe acum, când Marte de pe casa lucrurilor ascunse se va afla într-o opoziție cu Jupiter de 

pe casa muncii. Încă de pe acum lucrează împotriva celorlalți și cred că această acțiune este un mare 

avantaj pentru sine. Încă de pe acum se declară împotriva celorlalți și ar trebui să înțeleagă și să 

conștientizeze că faptele acestea întotdeauna sunt răsplătite pe măsura conținutului lor. 

 

MARTIE 
Răzbunare. Problemele mari sunt insondabile. Acumulează ceea ce nu este folositor. Se 

adâncesc într-o problemă. Cred că se protejează dar, de fapt, se compromit. Reușesc să înțeleagă 

ceea ce se întâmplă. Inteligență practică. Devin periculoși prin intensitate. Au energie. Sunt avertizați 

dar nu țin cont. Încăpățânare. Revoltă gratuită. Instrumentele sunt valoroase doar dacă sunt folosite 

pentru binele celorlalți sau împreună cu iei. Nemulțumiri gratuite. Inițiativă complicată. Vinovăție. 

Impresii legate de un avantaj ce nu sunt confirmate de realitate. Spiritul practic este dificil. 

Argument. Învață din greșelile proprii. 

 

Momentele acestea de răzbunare la care suntem cu toții expuși nici taurilor nu le va face cinste. 

Au mari șanse ca în luna martie să se trezească la realitate, să nu mai fie atât de agresivi, în ideea că 

se vor proteja, că vor dezvolta o altă relație cu familia, cu copiii, cu colegii de serviciu sau cu 

comunitatea. Nu există un progres prin acțiuni brutale de genul acesta. Își vor da seama de lucrul 

acesta chiar de la începutul lunii martie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Neptun pe casa 

prietenilor. Sunt invitați să devină prietenoși, dar nu ignoranți de prietenoși, nu nepăsători în fața 

suferințelor celorlalți. Vor fi tentați să facă asocieri noi, să abordeze schimbul de experiență pe un alt 

nivel, să atingă zone care până acum au fost insondabile, să facă un contrast interesant cu revolta care 

există deja pe zona publică, dar nu pentru a o anula, ci pentru a face un schimb de rol, pentru a o duce 

mai departe. Înțelegem, astfel, că taurii prind curaj. Pe 4 martie Venus va intra în mers retrograd și 

unii vor spune că sunt presați de anumite condiții, că sunt determinați de ceea ce există în jur, de 

suferința umană sau de propriile suferințe, să renunțe la atitudinea aceasta dură. Dacă nu vor face 

pentru că nu înțeleg, ci doar pentru că li se impune, atunci nu au rezolvat prea mult. Nemulțumirile 
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pe care le-au se vor acumula foarte mult și vor ajunge la un moment dat să explodeze. De altfel, nici 

nu ar fi o surpriză prea mare. Acumulează fără să îi lase pe cei din jur să vadă că se întâmplă ceva cu 

el, apoi brusc își descarcă toate aceste acumulări și șochează. Poate înțelege că în momentul acesta 

trebuie să fie deschis față de ideile celorlalți, comunicativ cu cei care se oferă să îi ajute, adică înțelege 

că prin efortul lor se produce o schimbare, să nu mai fie atât de reticenți în situații simple. Dacă pică 

la acest examen atunci se adâncesc și mai mult în stări proaste care ar putea fi văzute, la început, de 

cei din preajmă, ca o modestie, dar ea este de fapt o desconsiderare a propriei ființe argumentată acum 

prin neputința de a face ceea ce-și 

dorește. Pentru a face ceea ce-și 

dorește taurul trebuie să 

îndeplinească această condiție a 

inteligenței practice, a inteligenței 

momentului, adică să nu spună tot 

ceea ce gândește doar pentru că așa e 

bine, să nu asculte de gândurile rele 

doar pentru că așa consideră acum că 

se protejează, ci să se deplaseze pe 

calea de mijloc, adică să vorbească 

atent și să spună mai multe celor care 

vor să-i ajute din proprie inițiativă, 

dar să fie rezervați față de cei care 

sunt răi pentru a nu se molipsi de 

obiceiurile lor.  

De altfel, și pentru cei născuți 

în zodia Taur la fel cum și pentru 

celelalte zodii, luna martie aduce 

sinteze care duc la cercetare și 

aprofundare, dar în cazul taurilor 

aceste informații se particularizează 

pe temperament, pe fire, pe cunoașterea de sine. Au multiple provocări și le acceptă pentru a face 

munca sa mult mai eficientă. Spiritul practic atunci când se combină cu erudiția poate genera apariția 

unor idei absolut spectaculoase, a unor lucrări impresionante care să evite nu doar prăbușirea propriei 

persoane, a creatorului acestor valori, dar să-i ajute și pe ceilalți foarte mult. Au ocazia, astfel, în 

preajma zilei de 5 martie, când Marte se va afla într-o relație bună cu Saturn, să evite acest pericol al 

decăderii gândindu-se mai mult la soluția cea mai simplă pe care un novice ar aplica-o problemelor 

lui. Detașat un pic de această zonă, cea spre care a ajuns fără ajutor, doar prin magnetism, doar din 

stare, reușește să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu el și să evite multe din situațiile care se consumă 

acum pe zona publică și ar putea să-i facă un mare deserviciu. Evită propuneri indecente, deposedare 

de bunuri, atragerea într-o colaborare mai puțin eficientă sau evită chiar îndeplinirea unor condiții de 

boală. Apoi, prin această inteligență practică devin și foarte bun la locul de muncă, răspund prin fapte 

bune la alte fapte bune și reușesc să-și construiască o imagine foarte bună. Nu se știe însă dacă și de 

această dată sunt mulțumiți cu ceea ce obții. În ultim perioadă au mai primit răspunsuri pozitive, au 

mai avut de îndeplinit roluri speciale pentru comunitate, au reușit să obțină rezultate remarcabile 

pentru cei din preajmă, dar au fost nemulțumiți. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna neagră 

impune în această perioadă o presiune teribilă chiar pe mulțumire. Numai cei profunzi și rafinați vor 

reuși să canalizeze relația aceasta proastă a Axei Dragonului cu Luna neagră, oprind anumite 

impulsuri inconștiente către a se concretiza, pentru că nu sunt bune, lăsând libere impulsurile bune cu 

toate că frica de pierdere strigă foarte tare. Momentul acesta va avea un vârf, o intensitate foarte 

periculoasă în preajma zilei de 9 martie când, de altfel, Marte va trece și pe ultimul grad al zodiei 

Berbec, aducând risc de accident, de explozie, de duritate dusă prea departe, către o zonă periculoasă. 

Această poziție le poate aduce despărțiri dure de un bun, de un statut, pierderea unei moșteniri, refuzul 

unui ajutor care ar fi putut fi începutul unei perioade foarte bune. Exista această notă inconștientă prin 
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care taurul este păcălit. I se spune altceva de la început pentru ca apoi lucrurile să se preschimbe pe 

direcția opusă. Dacă se va menține în această notă de mijloc, în această notă obiectivă va putea ști ce 

este bine și ce este rău, se va putea abține când impulsurile sunt prea puternice și nu va mai ține cont 

de frică. 

Trecerea lui Marte pe semnul lor îi face plin de energie și începând cu 10 martie până pe 22 

aprilie, cât timp Marte va sta acolo, taurii vor fi înclinați să muncească foarte mult, își vor găsi resurse 

acolo unde nici nu știau că există, vor fi greu de întors dintr-un drum pe care și-l aleg, foarte puternici 

în a duce pe umeri o greutate și o tensiune ce nu au stat niciodată pe același umăr. Taurii care se află 

implicați într-un proces de cercetare spirituală vor fi deschiși către detalii care vin dintr-o lume subtilă, 

vor deveni foarte sensibili cu atât mai mult cu cât pe 11 martie Mercur se va afla într-o conjuncție cu 

Chiron pe casa iubirii primite și din necunoscut le vin informații, sunt mai atenți la ajutorul pe care îl 

pot primi de la cei din jur, răspund frumos la aceste impulsuri și reușesc să depășească bariere 

personale care altădată ar fi inspirat teamă. Nu toți taurii vor fi victorioși în a doua decadă a lunii 

martie pentru că pe 12 martie Mercur împlinește careul cu Saturn chiar pe Luna plină. Această 

delimitare între taurii superficiali și cei profunzi a fost făcută la începutul acestei luni când au fost 

invitați să facă un minim efort pentru a nu răspunde din primul moment acestor provocări. Acum, în 

a doua decadă a lunii martie, ceea ce au gândit în prima decadă se transpune în realitate, adică văd 

foarte clar cum este drumul pe care l-au ales, cum sunt stările pe care le-a preferat, cum sunt 

colaborările spre care s-au îndreptat. Nu este ușor pentru tauri să conștientizeze lucrul acesta, dar va 

trebui să fie din nou puternici și atenți, să lase romantismul deoparte, să fie foarte practici și să nu își 

inhibe sensibilitatea pe care au avut-o și-n anii din urmă. Dacă nu vor ține cont nici de această dată 

de aceste avertismente atunci trecerea lui Mercur pe casa lucrurilor ascunse le va amplifica această 

senzație că duc pe umeri o mare greutate, această durere a lucrurilor nespuse și se vor întoarce la 

evenimentele lunilor anterioare când erau bun pentru alții dar nu erau mulțumiți, erau foarte eficienți 

pentru cei din preajmă, dar incapabili să-și rezolve singuri propriile probleme. În plus, apar și 

probleme de relație, ca și cum dau numai de oameni mai încăpățânați decât ei, cu mai puțin timp, 

puțin cam răutăcioși și care au o vocație din a dezamăgi. De aici înțelegem că latura această sensibilă 

se va accentua și vor fi extrem de sensibili la vorbe, la duritatea lor, la ceea ce nu înțeleg. Momentul 

14 martie poate fi reprezentativ la acest capitol când trec printr-o nedreptate, se revoltă și prin această 

revoltă își fac mai mult rău. Acum învață să lase de la ei, să nu acorde atât de multă importanță 

dezamăgirilor pentru că nu fac parte din procesul de autocunoaștere, de cercetare și de aprofundare 

pe care cu toții îl parcurg în luna martie. 

Acum ar trebui să se găsească mai mult la suflet, la valori spirituale, la ceea ce îl șlefuiește, 

fără să se preocupe atât de mult de ce se vede din afară, ce ar trebui spus, ce ar trebui împărtășit. 

Poveștile acestea de succes sau de eșec nu-i ajută foarte mult dacă nu fac parte din procesul de 

autocunoaștere. Concepția Soarelui cu Chiron de pe 15 martie înseamnă pentru ei deschidere către 

profunzimile altora. Au ocazia să vadă care sunt instrumente pe care le-au folosit alții pentru a 

progresa. Nu se știe dacă vor reușit să-l integreze adecvat, dacă vor putea să treacă de acest spirit 

critic exagerat, să se detașeze de duritatea cu care își privesc viața, de tendința de a fac alianțe proaste, 

de subiectivitatea care accentuează această neplăcere. Lipsurile de acum susțin un comportament mai 

puțin corect. Devin surse de puțin, de sărăcie, de scădere a vitalității sau forțe care îi vor duce mult 

mai aproape de un ghinion. Peste mult timp de acum încolo își vor da seama când își vor aminti cam 

ce li s-a întâmplat în perioada aceasta că l-ar fi fost mult mai bine dacă nu ar fi avut o gândire atât de 

negativistă, ar fi evitat un accident, ar fi fost mai puternici sau mai curați la suflet dacă nu ar fi 

considerat că gândul cel rău este perfect justificat. 

Există o mare presiune pe care taurul trebuie să o parcurgă în această a doua decadă a lunii 

martie cu atât mai mult cu cât nu prea este în stare să se gândească la evenimente pe termen lung, ci 

mai curând speră ca acestea să se împlinească de la sine dacă le lasă mult timp la dospit, dacă le tot 

amână. Pentru ei aceasta ar trebui să fie o dovadă foarte clară a faptului că sunt prăbușiți, dezamăgiți 

sau că acordă o prea mare importanță gândirii negativiste. Apoi, pentru că nu drama mesajul astral 

este echidistantă, pe această temă a nemulțumirilor vor găsi mulți interlocutori. Pentru asta nu vor 

avea nicio problemă să se deplaseze, să caute compania persoanelor aflate la mari depărtări, să 
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vorbească la telefon cu oameni pe care i-au văzut de mult timp, să își ofere privilegiul unui nou suflu, 

de a se revigora. Dacă procedează în felul acesta trecerea Soarelui pe zodia Berbec îi va găsi puternic 

ancorați într-o comunitate care-i susține, care-i protejează sau măcar le oferă senzația că în caz de 

problemă și mai mare sunt apărați. Acesta este un alt moment de eficiență pentru tauri când ar putea 

să lase teatrul deoparte, să fie puțin mai rațional și să nu-și mai dramatizeze atât de mult condiția. 

Pentru scurt timp Luna va media tendința Nodurilor chiar în ziua în care Soarele intră pe zodia Berbec 

și primesc semnale puternice din partea vechilor colaboratori, din partea unor persoane care au avut 

în trecut disponibilitatea de a-i ajuta, de a colabora cu ei, de a le întinde o mâna de ajutor. Se întâmplă 

ca situația aceasta să apară ca o propunere, nu neapărat ca un ajutor, de milă, ceea ce le va face plăcere 

taurilor. 

Cu toate acestea, le va rămâne vie această nevoie de protecție, de susținere sau de asociere 

care va fi vizibilă tot anul, indiferent de sintezele specifice. Poate de aceea au și acum, dar vor avea 

și în lunile următoare o inițiativă complicată, se vor teme să facă până și lucrurile pe care altădată l-

au făcut foarte bine fără să-i lase pe ceilalți să înțeleagă de ce se întâmplă lucrul acesta. Dacă nu sunt 

supravegheați, dacă sunt lăsați în apele lor, dacă sunt priviți ca niște persoane ce trec prin situații 

normale, deși nu este așa, taurii vor accentua această notă agresivă și își vor folosi simțurile, puterea 

de observație sau de analiză pentru a inventaria greșelile celorlalți și a demonstra la un moment dat 

că nu sunt singurii ciudați. Sunt puțini cei din jur care îi văd acum pe tauri ca fiind ciudați. Au această 

percepție deformată asupra realității și pot renunța la ea în preajma zilei de 21 martie când Neptun se 

va afla într-o relație bună cu Junon și când ar putea afla ce se spune despre ei, ce se discută sau care 

sunt planurile celor din preajmă la adresa lor. S-ar putea ca informația pe care o află să-i zdruncine, 

nu pentru că ea, informația, ar fi vinovată de ceva, ci pentru că Mercur pe 24 martie, aflat într-o relație 

foarte proastă cu Jupiter și în altă relație la fel de proastă cu Pluton, îi face pe acești nativi să 

interpreteze eronat acest mesaj. Nu informația în sine este de vină, ci modul cum o interpretează. 

Dacă le este recomandat să facă economie, privesc ca pe un avertisment de concediere, dacă sunt 

avansați îl privesc ca pe o modalitate de neutralizare și gândurile acestea pe care le au devin din 

aproape în aproape picături care la un moment dat vor umple un pahar. Acum, către Jupiter se află în 

mers retrograd, au această teamă față de stabilitatea muncii, a locului de muncă sau a venitului obținut 

prin efort, prin practicarea unei meserii. După ce Jupiter își va reveni la mersul direct adică din iunie 

încolo, am putea să-i vedem pe tauri revoltându-se pe motive pe care le-au acumulat încă de pe acum 

și abia atunci vor părea ciudați pentru cei din jurul lor. Așadar, ar trebui și de data aceasta să fie atenți 

asupra a ceea ce gândesc, să facă un efort de integrare, să nu caute vinovați în jur doar pentru că nu 

sunt în stare să se ridice. Apoi, pentru că pe 24 martie Soarele și Luna neagră vor fi în trigon, se vor 

simți îndreptățiți să facă lucrul acesta, ba chiar vor avea satisfacții, cu toate că evenimentele pe care 

le vor genera vor alimenta o slăbiciune și îi vor face să se gândească prea mult la nevoi, la neajunsuri.  

Pentru că pe 25 martie Soarele se va afla în conjuncție cu Venus, taurii vor avea impresia că 

sunt avantajați, că o mână a destinului îi ajută, că pentru ei se ridică o interdicție, că nu mai sunt 

pedepsiți, iar dacă, totuși, cineva îi mustră, o face într-un mod blând. Din nou, au ocazia prin schema 

care începe să se contureze cu 26 martie să vadă că viața are pentru ei și episoade fericite. Nu se 

întâmplă nimic în mod concret, ci toate aceste elemente favorabile devin rezultate ale unui alt mod 

de interpretare. Sunt la fel de sensibili ca și până acum, la fel de puternici și au aceeași rezistență la 

efort ca și până acum, doar că, în plus, li se pare că viața s-a schimbat pentru că, în realitate, sunt cu 

ei înșiși mult mai liberi și mai permisivi. Dacă nu cedează din nou tentațiilor și se mențin în aceeași 

notă a libertăților și a curajului, atunci aceste inhibiții care le-au dat de furcă de la începutul anului și 

până acum, aceste frustrări ciudate, nu vor mai fi purtate la gât ca niște bijuterii de preț, ci vor fi 

aruncate, lăsând în locul lor simplitatea, cea care li se potrivește atât de bine. Simplu, clar, și precis, 

abordând spiritul practic cu măsură și ideile filozofice într-o ordine precisă, taurul poate deveni pe 

finalul lunii martie din nou un personaj celebru. El, de această dată, nu își mai dorește celebritatea, 

nu se interesează să primească recunoașterea socială. De altfel, acum nu mai au planete pe casa 

imaginii sociale, ceea ce susține dezinteresul față de celebritate, dar au un mare interes față de cum 

reușesc unii să-și mențină echilibrul atunci când viața trece de la o extremă la cealaltă. Au acum 

puterea să-și facă autocritica, se întorc la anumite reacții pe care l-au avut în a doua decadă a lunii 
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martie și au puterea să se judece puțin mai aspru dar să își acorde și libertatea de a trece dincolo de 

el. Sunt și ei într-un moment intens, unul al extremelor și i-ar ajuta mult dacă i-ar învăța cineva cum 

să-l administreze. Este pentru prima dată de la începutul anului și până acum când taurii își fac 

autocritica așa, fără să se adâncească și mai mult în dezamăgire sau deziluzie. Pot să cadă singuri în 

păcat, să devină mult prea subiectivi, obositori de subiectivi și să creadă că dacă ei au învins acești 

demoni, atunci metoda pe care au aplicat-o este universală și trebuie să fie însușită și de ceilalți. Vor 

insista puțin pe această notă subiectivă începând cu 31 martie, cu ultima zi a acestei luni, când Mercur 

va intra pe semnul lor. Într-adevăr, mesajul pe care-l vor lansa celorlalți nu va fi doar foarte 

argumentat ca informație, ci va fi foarte argumentat și ca experiență personală. Cei care au în preajma 

lor un taur să-i asculte acum durerile, să-i povestească peripețiile prin care au trecut pe finalul anului 

anterior și în primele luni ale acestui an pentru că îi va oferi ceea ce-l interesează cel mai mult și, din 

reacțiile sale, va avea ce să învețe. 

 

APRILIE 
Perspectivă. Dușmanii nu sunt înțeleși. Adevărul este ascuns. Sensibilitatea este un 

medicament universal. Familia îi ajută să treacă peste probleme majore. Nevoie de sănătate fizică. 

Achizițiile materiale sunt necesare. Nu au nevoie de aroganță. Complicațiile sunt greu de gestionat. 

Sunt prea mândrii. Fac un pas greșit. Achizițiile îi compromit. Viteză de reacție. Viața se schimbă 

rapid. Inventariere. Devin buni într-un context dificil. Nefericire. Preocupare pentru definirea 

nevoilor. Invocă motivele care îi duc spre liniște. Resentimente. Au nevoie să analizeze corect 

experiențele anterioare. Descurajare. Sunt în fața unui mare destin. 

 

Dacă pentru toată lumea luna aprilie reprezintă îndemnul la a face verificări repetate asupra 

unor probleme pe care le-am crezut rezolvat, taurii vor să se autoconserve. Chiar de la începutul lunii, 

când vor observa că trebuie să revizuiască anumite decizii pe care le-au comportat în mijlocul lunii 

martie pentru a avea o perspectivă buna de aproximativ două luni de zile pe proiecte importante legate 

de imagine, patrimoniu, acumulare de capital sau discurs coerent, taurii își vor folosi spiritul practic 

doar în sensul acesta. Vor vedea că apropierea de finalul lunii aprilie înseamnă degajarea multor 

centre de putere asupra cărora și-au îndreptat atenția în primele trei luni cu scopul de a redobândi o 

poziție pierdută, de a găsi vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, de a rezolva o problemă de 

comportament pe care o credeau vizibilă pentru toată lumea. Pe 3 aprilie Venus se va întoarce prin 

retrogradare pe casa prietenilor și apar conflicte cu dușmanii mai vechi. Venus retrograd pe casa 

prietenilor selectează cercul cunoscuților și îi ajută pe cei născuți în zodia Taur să și-i țină alături doar 

pe cei care merită. Și pe 4 aprilie, când Soarele se va afla într-un careu cu Junon, mesajul acesta va fi 

judecat doar prin fluctuația sentimentelor, doar prin risc, doar prin ceea ce trebuie să consume pentru 

a și-i ține alături. Taurii sunt avertizați că aceste probleme pe care cred ei că le analizează foarte bine, 

pe care le aprofundează foarte mult, nu sunt altceva decât reacții spirituale, impulsuri nerezolvate de 

la începutul anului și până acum. Adevăratele probleme vor începe din 6 aprilie, când Saturn va intra 

în mers retrograd și va avea această deplasare până pe 25 august. Acum își pot permite să facă mofturi, 

să creadă că acestea sunt adevăratele probleme, să-i imobilizeze pe ceilalți în sensul acesta, să traducă 

după bunul plac aceste intuiții, dar realitatea lucrurilor este de fapt alta. Ei știu că nu procedează așa 

pentru că sunt puternici. Unii se gândesc că poate a sosit momentul să se întoarcă spre casa 

părintească, către sentimentele mai vechi, să nu mai alerge de la un punct la altul arătându-se 

binevoitori, bine-crescuți, educați în situația în care viețile lor nu se schimbă procedând așa. Cred că 

momentul acesta de sensibilitate poate fi un panaceu dacă se întorc spre armonia familiei. Dar noi, 

pentru că studiem astrologia, știm că taurii și-au cam neglijat acest aspect al vieții de familie preferând 

în locul armoniei să se lase antrenați în tot felul de gânduri, unul mai ciudat decât altul, alegând să fie 

echilibrați și armonioși doar în raport cu comunitatea acolo unde de altfel au obținut și rezultate 

impresionante în ochii celorlalți. Pentru că în momentul acesta se situează într-o zonă destul de 

delicată, întoarcerea spre familie nu îi poate ajuta prea mult. 

Retrogradarea lui Saturn pe casa ocultismului este un semn de maximă vulnerabilitate pentru 

tauri. Au văzut că și anul trecut în perioada de retrogradare a acestei planete (25 martie-13 august) au 
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avut parte de multe pierderi, unele profunde care și-a pus amprenta asupra sănătății fizice, asupra 

confortului psihic, asupra echilibrului relațiilor sau chiar asupra patrimoniului. Ceea ce s-a stricat în 

anul anterior nu poate fir reparat acum, la fel cum se va întâmpla și în această perioada a retrogradării, 

efectele sale vor fi decisive. La fel ca și în anul anterior, taurii sunt avertizați că dacă pierd ignorând, 

alungând, atunci decizia le va fi respectata definitiv. Așadar, ca să le fie mai bine să nu se atașeze 

foarte tare de obiecte, să nu acorde foarte multă importanță acestor achiziții materiale pentru că un 

mesaj subtil, unul care vine din adâncul conștiinței, îi îndeamnă să nu devină pătimași cu lucrurile 

pentru că la un moment dat vor fi obligați să aleagă între lucruri și prieteni și vor alege lucrurile. 

Dacă, la toamnă, se vor gândi care a fost momentul prost în care au luat o decizie împotriva 

sentimentul curat atunci se vor întoarce în timp și vor vedea că prima decadă a lunii aprilie este acel 

moment. Dacă se gândesc să-și facă dreptate, dacă cer îndrumare din partea cuiva acesta nu este cel 

mai bun moment, ba chiar ar trebui sa aștepte, să se gândească de mai multe ori, să nu se arunce în 

vâltoarea vieții cu aroganță și să nu caute explicații fanteziste de care să se folosească pentru a-și 

justifica lipsa de control. Momentul de față poate fi foarte important la capitolul valorificare dacă 

emoțiile sunt corecte.  

Apoi, pentru că totul li se va părea complicat sau greu, cred că simplifică lucrurile dacă se 

gândesc doar la victorie, pierzând din vedere că anumite complicații legate de imoralitate, 

îndrăzneală, aroganță sunt produse de conspirații care există deja ori de cele se construiesc acum 

împotriva lor tocmai pentru că sunt vulnerabil în intimitate, dar foarte buni în comunitate. Taurii în 

general au fler în a vedea lucrurile acestea, dar prima decadă a lunii aprilie le întunecă puțin mintea 

îi aduce în fața unor situații atât de diverse încât vor părea față de ceilalți complet lipsiți de viziune. 

Îi doare teribil toată această presiune și caută favoruri, cer consolare, nu neapărat verbal pentru că în 

această perioadă sunt foarte mândri, cât nonverbal. Se vor apropia de cei pe care-i știu puternici fără 

să spună nimic și le-ar face plăcere dacă sunt lăsați să stea tăcuți în preajma lor, să facă parte din 

grupul celor aleși de un om puternic. Dacă au șanse să treacă prin așa ceva atunci reușesc să se ridice 

din aceste probleme și să se simtă din nou utili comunității, să se simtă bine. 

Nu se știe dacă acest bine va ține prea mult pentru că pe 10 aprilie Mercur va intra în mers 

retrograd, deplasare care va ține trei săptămâni, moment în care se va consuma, în dimineața zilei de 

11 aprilie, și Luna plină. Ideea aceasta de conspirație, de fapte care sunt făcute pe ascuns, care sunt 

orientate împotriva lor sau pe care le percep ca și cum le erau destinat își pun amprenta asupra 

ambițiilor lor. Multe din achizițiile pe care le au în a doua decadă a lunii aprilie vin în virtutea inerției 

pentru că inițiativa lor este confuză, mișcările în sine sunt confuze, se tem de obstacole, de minciuni 
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construite împotriva lor, de reușite care nu ajung repede la finalitate, sunt îngrijorați de un context 

social care nu le este nici lor clar. Au abilități de comunicare, nu au rămas fără ele și au și putere, iar 

inițiativa nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Pe 14 aprilie văd că pot mai mult și că dacă până acum au 

crezut că au un ritm foarte lent, că nu pot ieși din această viteză de lucru, că totul trebuie să vină în 

virtutea inerției, de la sine sau pentru că au fost cerute pe alte conjuncturi mult mai generoase, se tem. 

Puterea lor de a investiga este acum atât de mare, sunt atât de motivați să răscolească viețile celorlalți 

pentru a identifica problemele care sunt îndreptate împotriva lor încât uită de ei, uite de faptul că și-

au propus la începutul acestei luni să se apropie de familie. Nu va mai dura mult până când Capul 

Dragonului le va intra pe casa familiei și atunci le vor lăsa pe toate și vor acorda acestui sector mai 

multă importanță. Acum însă lucrurile rămân în criză, dar de această dată este o criză bună, una care-

i motivează să se exprime frumos, să facă o impresie bună, să iasă din această zonă a subiectivității 

păguboase și să obțină avantaje, chiar financiare, nu doar de imagine. Viața li se poate schimba în 

mod substanțial în mijlocul lunii aprilie și toate meritele le revin doar lor, tot ceea ce obțin li se cuvine 

pe bună dreptate. 

Taurii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care aprofundează, care iubesc 

oamenii și nu se lasă în voia acestor sentimente confuze deși le conștientizează și, uneori, le trăiesc 

în mod implicat, în vreo doua decada lunii aprilie vor da dovadă de vitejie. Nu se știe dacă nu cumva 

fac lucrul acesta pentru că nu vor să fie singuri, se tem să își trăiască suferințele departe de ceilalți, 

cred cu tărie că oricât de greu le este, vor putea trece mai ușor peste aceste probleme dacă nu sunt 

singuri. 

Nu există un an semn zodiacal care să fie mai răscolite de ceea ce se întâmplă pe mijlocul 

lunii aprilie decât taurul. Vor să-și trăiască intens viața personală, vor să arate cât de multe sentimente 

au, cât de frumos simt față de ceilalți, cât de dezinteresați pot fi față de planul material dacă munca 

sa, dacă efortul său este respectat, dacă este apreciat, dacă este iubit și răsplătit cu căldură sufletească. 

Au greșit mult în acest sector al vieții personale atât pe finalul anului anterior cât și în primele luni 

ale acestui an și ceea ce se consumă pe 17 aprilie, prin relația de careu dintre Jupiter și Junon este o 

pedeapsă justificată de greșelile acelea. Pot ieși din această încurcătură însă nu întregi, ci terfeliți 

pentru că victoria aceasta prin trigonul Soarelui cu Saturn retrograd este încărcată de pagube 

colaterale. Cei care îl atacă sau îl acuză își asumă răspunderea a ceea ce li s-ar putea întâmpla dintr-

o astfel de confruntare. Taurii sunt însă luați pe nepregătite, sunt treziți la realitate, cu un duș rece, 

sunt puși să facă lucruri pe care nu l-am mai făcut demult ori să invoce argumente pe care nu le-au 

mai folosit de mult timp sau să inventeze unele pe care nu l-a utilizat niciodată. Apare, așadar, nevoia 

de a invoca procese psihice la care tocmai ar fi vrut să renunțe. Iată o mare încercare! 

Ca o consecință a acestei presiuni, taurii pot deveni în mijlocul lunii aprilie reci, ofensați, 

dezordonat și dispuși să rupă multe din înțelegeri pentru că așa li se pare că trebuie să procedeze, așa 

consideră că este corect, doar în modul acesta se pot apăra sau doar așa își pot face dreptate. Cei din 

jurul lor nu au habar de furtuna pe care au trăit-o pe finalul anului anterior și în primele luni ale acestui 

an și dacă au sufletul bun, dacă iubesc armonia, rafinamentul, progresul și sunt curioși să vadă cât de 

puternic poate fi un om bun (taurul), îi vor acorda acestuia mult credit, îl vor lăsa să își ducă programul 

la bun sfârșit, nu îl vor antrena în discuții contradictorii, îi vor aminti de momentele frumoase, pozitive 

în care i-au fost alături, de destinul care i-a unit, de întâmplări frumoase care nu pot fi uitate. Doar în 

modul acesta un taur se poate împlini, tempera din aceste impulsuri și doar așa poate spera că 

proiectele sale vor fi duse mai departe.  

Finalul celei de-a doua decade a lunii aprilie este însă celebru chiar și pentru ei. În noaptea de 

19 spre 20 aprilie Soarele intră pe semnul lor și devin puternici, au mai multă încredere în sine, reușesc 

să se separe de acel zdruncin sufletesc care i-a îndreptat atenția tot timpul spre conspirații sau spre 

faptele greșite ale celorlalți pe care l-au văzut disproporționat. Din nefericire, Mercur le intră pe casa 

lucrurilor ascunse și argumentele pe care și le-au folosit în primele două decade ale lunii aprilie, dar 

și cele din luna martie, vor fi active. Dacă ar fi răspuns corect mesajului astral, dacă s-ar fi detașat de 

lucrurile acela foarte evidente, momentul acesta în care Soarele intră pe semnul lor ar fi fost cu 

adevărat o binecuvântare. Din nefericire, pentru mulți dintre cei care sunt născuți în zodia Taur lucrul 

acesta este un semn de putere, dar nu unul de șansă. Ceea ce-și amintesc că a fost clar devine tentația 
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răzbunării și începând cu 21 aprilie, când Marte va intra pe casa banilor, pe casa hrănirii, vor avea și 

resursele necesare pentru a pune acest plan în aplicare. 

Marte pe Gemeni înseamnă pentru taur nevoie. Vor avea acum toate motivațiile din lume 

pentru a-și defini aceste nevoi însă sunt avertizați că, de asemenea, au suficient de mult timp până pe 

6 iunie să își definească încet aceste nevoi, nu trebuie să se grăbească în aceste prime zile ale celei 

de-a treia decade aferentă lunii aprilie. Acest avertisment este justificată de faptul că pe 21 aprilie 

Venus se va afla într-o relație proastă cu Saturn, iar în noaptea de 21 spre 22 aprilie Marte se va afla 

într-o careu la Axa Dragonului. Dacă în perioada în care Marte se afla pe semnul lor au fost luați de 

val și nu au conștientizat că anumite impulsuri găsesc pe zona publică alte ecouri, fiind prinși foarte 

tare în ceea ce au ei de făcut, în demersul în sine, aceste două zile par să fie reprezentative la capitolul 

înțelegere sau observații. Unii tauri vor renunța la ceea ce a însemnat educația de până acum, se vor 

revolta împotriva unor idei care nu le-au adus decât probleme și vor îmbrățișa o cale a altruismului, 

se vor întoarce spre meditație, spre zen, își vor schimba cultul religios sau se vor gândi să se mute în 

altă țară. Toate aceste schimbări bruște sunt intense acum, credibile prin ceea ce reprezintă momentul 

de față, dar lipsite de rezultate bune pe viitor. N-ar trebui să fie atât de categorici cu aceste schimbări, 

ci doar să le lase să se consume în planul ideilor. Să-și programeze să facă lucrul acesta și să vadă 

dacă până la sfârșitul primei decade a lunii iunie vor primi și alte semnale sau aceste planuri vor mai 

rămâne în picioare. Ar putea să-și îndrepte atenția către alte elemente mult mai importante, spre 

exemplu să-i oblige pe cei din jur să simtă ca el, să nu mai caute motive de conflict și nici să nu se 

mai gândească la câștiguri ușoare. Marte pe casa lucrurilor câștigate prin muncă directă susține 

câștigurile obținute cu sudoarea frunții, cu un mare consum de putere, dar taurii sunt acum altfel. Ei 

vor să-și consume energia în conflicte. Au și argumente în sensul acesta, dar și susținere astrală pentru 

că Venus numai ce și-a revenit la mersul direct dintr-o lungă retrogradare, iar Saturn încă se va afla, 

până spre finalul lunii august, în deplasare retrogradă. Resentimentele sunt în viața unui taur la mare 

artă și cunoașterea lor de acum va depinde prea mult de victorie. De aceea ar fi mult mai bine să 

amâne o decizie atât de amplă care modifică substanțial statutul vieții sociale și să fie puțin mai 

înțelepți. Au cum să facă lucrul acesta dacă își amintesc de argumente pe care l-au primit în anul 

anterior. Vor înțelege lucrul acesta încet, cu multă răbdare din partea celorlalți, în preajma zilei de 24 

aprilie când Mercur, și el retrograd la fel ca și Saturn, împlinește cu acestea un trigon. Acesta este 

momentul când taurul crede că toate divergentele de opinie au fost determinate de un limbaj deficitar. 

Nu limbajul vorbit a fost acela care a devenit obstacol, ci limbajul prin gesturi sau acela folosit la 

nivelul ideilor, la nivelul gândurilor. Astfel, taurii se vor desprinde cu atât mai repede de această 

problemă a limbajului cu cât au fost învățați de timpuriu să lucreze cu instrumente abstracte. 

Dacă spre finalul lunii aprilie vom vedea un taur care își modifică în mod vizibil conduita, 

dacă este mai indulgent cu cei din jur și dacă se mai și înfierbântă puțin când își dau seama că de-a 

lungul anului cei din jurul lor au profitat de succesul pe care-l au, de ușurința cu care găsesc soluții 

pentru toți, dar mai puțin pentru el, atunci putem vorbi despre un taur evoluat, despre un individ care-

i ajută pe ceilalți să treacă peste momente de descurajare, să înțeleagă de ce este important uneori sa 

ai spirit critic, dar de ce este absolut esențial să și renunți la el pentru a-l înlocui cu iubire. 

Evenimentele de rutina sunt acum supuse și ele unei reforme, una care trebuie să le aducă evenimente 

spectaculoase, schimbări importante în grupul de apartenență sau chiar în familie. Sunt avertizați 

taurii că luna mai aduce sinteze absurde, de aceea s-ar putea ca planul de acasă să nu se potrivească 

prin nimic, prin niciun element, cu cel de la piață. Pe 28 aprilie Venus va reveni pe casa lucrurilor 

ascunse și taurii vor fi mai puternici prin ceea ce își amintesc au împărtășit cu ceilalți, prin intimitate, 

prin ceea ce este protejat sau au ținut departe de privirile curioase ale celorlalți. Iarăși, sunt substanțial 

avantajați de această conjunctură cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală, care nu pierd vremea căutând bogății aici, în această lume, ci își construiesc 

averi în ceruri. Prin trecerea Capului Dragonului pe casa familiei taurii se gândesc mult mai serios la 

echilibrul emoțional. Apoi se vor gândi că acest echilibru emoțional nu poate fi atins decât prin 

întoarcerea spre armonia familiei, spre a-i consolida ceea ce până acum a fost privit ca o libertate de 

expresie sau ca o distracție. Apar, în consecință, și legături neobișnuite. Ideile pe care le au despre 

familie se pot răsfrânge și asupra destinului, asupra locației, asupra numărului membrilor familiei, 
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asupra a ceea ce ar trebui puse ca trofeu principal în cea mai importantă cameră. Este clar că acum, 

pe final de luna aprilie, taurii vor face schimbări importante în familie după cum l-au fost gândurile 

prin momentul acesta. Acesta este materialul cu care lucrează și doar prin intermediul acestuia se vor 

exprima. Vor vedea că până la anul viitor multe lucruri se vor schimba, multe tensiuni legate de 

patrimoniu se vor rezolva și atunci armonia familiei și stabilitatea din această zonă vor  avea o altă 

înfățișare. Nu ar trebui să insiste foarte mult cu aceste idei, decât să le lase libere să se exprime la 

intensitatea la care vin ori să le amplifice cu argumente de acum, din prezent. În felul acesta reușesc 

să-și asigure un echilibru psihic și afectiv foarte permisiv pentru următoarele notificări. 

 

MAI 
Evenimente absurde. Interpretare greșită asupra unor situații banale. Avertisment. 

Presentiment. Sunt eliberați de răspundere. Deciziile altora îi pun în dificultate. Se angajează să 

spună un mare adevăr. Nu se tem să administreze resursele celorlalți. Mobilitate. Adevărurile îi 

sperie. Au nevoie de o nouă formă de hrănire. Problemele celorlalți îi preocupă. Apare o nouă 

schemă. Accept o competiție. Se cred liberi dar momentul acesta se sperie. Apar cerințe noi. Se 

împlinește o mare așteptare. Lecții despre conduită. Studiile sunt importante. Au nevoie de o 

comunicare ușoara. 

 

Și taurii vor avea o lună mai încărcată de evenimente absurde, așa cum vor avea și ceilalți 

născuți în celelalte zodii. În plus față de ceilalți, taurii vor trăi cu implicare toate aceste evenimente 

și vor încerca să rețină cât mai multe, să povestească peste ani celorlalți cât mai multe detalii despre 

situațiile acestea absurde pe care le vor parcurge în această perioadă. Asta înseamnă că vor reuși să 

fie foarte lucizi, deși din exterior se va vedea altceva.   

Sunt însă destul de bucuroși că au mai mult curaj, că au mai  multă determinare și nu se vor 

lăsa atât de ușor impresionați de atacurile celor din jur. Vor remarca lucrul acesta începând cu 3 mai 

când Mercur își va 

reveni la mersul direct 

și când vor scăpa de 

oboseala cu care 

interpretează greșit 

anumite situații, dar și 

din 4 mai, când Marte, 

care se află de ceva 

timp pe casa hrănirii, va 

trece prin opoziția cu 

Luna neagră și îi va face 

nerăbdător față de o 

conjunctura socială în 

care nu au intrat, 

urmărind îndeaproape 

ce se discută despre el, 

care este progresul 

evenimentului în sine 

sau în ce termeni se 

discutăm despre ceea ce foarte puțini pot să facă, spre exemplu adoptarea unei diete foarte stricte, 

renunțarea la anumite alimente pentru o mare perioadă de timp sau a unei terapii complicate. Taurii 

sunt convinși că dacă procedează în felul acesta reușesc să obțină mari avantaje, reușesc să își revină 

după o perioadă de absență, de complicații sociale sau să redevină personale importante care au fost 

în primele trei luni. De aici deducem ca în luna anterioară, în perioada aceasta a reverificărilor, taurii 

nu s-au simțit foarte bine, au fost în formă, nu au putut să răspundă provocărilor așa cum și-ar fi dorit. 

Acum, când Marte se află într-o opoziție cu Luna neagră, au cuvintele la ei, se folosesc de toate 

resursele, își amintesc multe lucruri despre ei sau despre alții, își amintesc de conspirații mai vechi 
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pentru că Mercur și-a revenit la mersul direct pe casa lucrurilor ascunse și pot investiga această zonă, 

nu mai sunt compromiși de ea. Din fericire pentru cei din jur, taurii nu mai sunt atât de duri precum 

au fost în primele trei luni ale anului, dar, pentru că acum cu toții se așteaptă ca acest nativ să fie 

galant și rafinat, există și riscul ca orice reacție dură venită din partea lor să fie văzută disproporționat. 

Ar putea ca intensitatea acestor acțiuni să fie puțin cam mare în perioada 2 - 4 mai, când Luna se va 

afla pe zodia Leu. Acela este momentul din an când se pot exprima într-un mod original, fără perdea, 

fără bariere și fără inhibiții. Cine dorește să vadă cum este cu adevărat un taur ar trebui să îl 

urmărească în acest interval. Apoi, ar putea să învețe și puțină astrologie pentru că vor putea observa 

foarte atent corelațiile care există între Luna care trece prin zodia Leu și Soarele care le trece pe 

semnul lor. 

Pentru că în luna mai taurii se vor simți mai puternici, mai eliberați de răspundere, deși unii 

vor da de probleme și mai mari unele dintre ele foarte absurde pe care trebuie să le rețină, să le 

memoreze, să le încadreze adecvat, ceea ce se va petrece în zilele de tranzit al Lunii prin zodia 

Fecioară, adică din după-amiaza zilei de 4 mai până în seara zilei de 6 mai, are o noua însemnătate. 

Se vor simți complexați că nu au înălțimea care trebuie, greutatea care trebuie, nu au limbajul adecvat, 

vor vedea acum doar ceea ce le lipsește și consideră că dacă le-ar avea atunci nu s-ar mai chinui, ar fi 

mai puternici, mai eficienți, nu ar mai trebui să țină cont de atât de multe conveniențe, de haine, de 

severitate, de ambalaj. În realitate, interesul pe care-l au acum față de simplificare, față de sinceritate 

față de deconspirare arată că sunt în fața unei decizii foarte importante. Pe 8 mai când Soarele se va 

afla într-o relație bună cu Junon, taurii se află acum într-o ipostază nouă. Sunt atenți la limbaj pentru 

că vor să-i facă pe ceilalți să se simtă bine, vor să-i ajute, vor să le demonstreze ceva, să le transfere 

din bunuri sau să-i domine. Dacă în primele trei luni ale anului partenerul de dialog de acum al 

taurului a greșit față de el atunci va vedea în ce constă duritatea pe care acest nativ dorește să o pună 

în discuție, va vedea cât de departe poate merge cu tensiunea, cu conflictul, cât de mult se poate 

mobiliza pentru a-i schimba opinia. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Junon va intra în mers 

retrograd pe 10 mai adică la două zile distanță după ce a împlinit trigonul cu Soarele. Taurul este cel 

care anticipează, înaintea celorlalte zodii, că are de făcut ceva și alege să se arunce în această vâltoare 

a vieții, alege să procedeze de o manieră riscantă reușind să schimbe cumva balanța valorilor. Este 

clar că prima decadă a lunii mai îi avantajează, chiar dacă nu-i va mulțumi. Se întâmplă lucrul acesta 

nu pentru că Soarele se află pe semnul lor, ci pentru că toată această combinație, toată această 

mobilitate se bazează pe resursele pe care le au, pe care le dețin, pe condiționări cu care lucrează 

foarte bine, pe probleme de atitudine sau de transfer cu care s-au confruntat în primele trei luni ale 

anului și pe care le cunosc foarte bine. Asta înseamnă că modalitatea de răspuns a taurilor este acum, 

dintre toate zodiile, cea mai bună, cea mai eficientă, cea mai generoasă. Asta înseamnă că nu trebuie 

îndeplinită decât o singură condiție să stabilească dacă cunoaște sau nu tipul de relație în care se 

implică, dacă a avut întâlniri anterioare cu partenerul de dialog, dacă dorește să țină cont de lucrurile 

acesta vechi. Există și taur care vor trece dincolo de aceste probleme, iar aceștia sunt cei care vor 

folosi toată această putere pentru a medita, pentru a se gândi la adevărul de dincolo de iluzie, pentru 

a progresa, pentru a lăsa în urmă toate aceste impulsuri care îi îndeamnă pe oameni în general întâi 

să acționeze apoi să judece. I se va părea epuizant acest perpetuum mobile și va dori să se desprindă 

de el. 

Luna plină care se va împlini pe 11 mai îi îndeamnă pe cei născuți în zodia taur să fie puțin 

mai rezervați cu investițiile, cu încrederea pe care o au într-un prieten, cu impulsurile pe care le vor 

avea în ideea de a respecta un termen, de a se încadra într-un termen, de-a face multe lucruri contra 

cronometru sau de a se implica în evenimente care ar trebui să ducă la creșterea și dezvoltarea 

comunității. Dacă pe această Lună plină dau dovadă de atitudine, dacă sunt reținuți și nu vor să piardă 

din vedere că aceste căi greșite ar putea în anul acesta să-i ducă foarte departe, acolo unde nu vor să 

ajungă, acolo unde se pot întâlni cu adevăratele coșmaruri ale vieții, atunci vor fi foarte reținuți și nu 

vor mai adopta o atitudine artificială, vor fi calzi și generoși, iar relația aceasta frumoasa pe care 

Marte o are de pe casa hrănirii cu Jupiter de pe casa muncii, îi va ajuta să obțină pentru ceea ce este 

mai important și mai valoros. Totuși, vor să obține un câștig material imediat și vor ține cont și de 

ceilalți, și de nevoile lor, dar vor ignora schemele folosite de cei pe care îi ajută. Nu este momentul 
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potrivit să facă lucrul acesta, nu este momentul potrivit nici măcar să înfrunte un adversar, chiar dacă 

acum ar putea să o facă blând. Vor fi foarte tulburați de impactul pe care diversitatea îl are asupra lor, 

vor fi zăpăciți de faptul că trebuie să facă mai multe lucruri deodată, să țină cont și de limitele 

celorlalți, și de limitele lor, și de problemele celorlalți, dar și de problemele lor, încât nu vor ști dacă 

vor avea timpul necesar să ajungă la linia de sosire și, ca apărare, aleg brutal propria metodă în 

detrimentul celorlalte. Asta înseamnă că bucuriile pe care le vor experimenta în mijlocul lunii mai îi 

limitează, îi zăpăcesc, îi atrag către o zonă a cheltuielilor ciudate, îi obosesc. 

Lucrul cel mai important care ar trebui să-l țină cont un taur pe mijlocul lunii mai ar trebui să 

fie legat de pierderile substanțiale pe care le comportă, de faptul că acestea nu vor mai putea fi 

recuperate pentru că în momentul acesta cea mai mare problemă cu care se vor confrunta este una de 

dependență. Sunt dependenți de ceea ce cred că îi hrănește mai bine, dar, de fapt, este toxic, de ceea 

ce îi încurajează mai tare, dar de fapt este otrăvitor, de ceea ce îi ajută să reușească, dar de fapt este 

ceea ce le subminează cel mai mult autoritatea și îi duce spre zone întunecate ale societății. 

Lucrând în modul acesta taurii au nevoie de un susținător foarte puternic. Pe 15 mai Mercur 

se va afla într-o relație bună față de Axa Dragonului, imediat va părăsi zodia Berbec și va intra pe 

zodia Taur, arătându-le celor născuți în zodia Taur că orice lucru minor contează, că orice element 

făcut pe ultima sută de metri este foarte important pentru destinul propriu. Ei sunt acum într-o 

perioadă în care au nostalgii, se gândesc foarte mult de la faptul că fiecare picătură duce la umplerea 

paharului, sunt foarte atenți la ceea ce înseamnă transformare sau orânduire, sunt foarte riguroși cu 

valorile pe care le folosesc, cu schimbul de putere, cu încrederea pe care o acordă. Au foarte clar 

senzația că dacă se apropie de un vindecător devin ei înșiși vindecători, dacă se apropie de o persoană 

care folosește informațiile abstracte, care lucrează cu tabele matematice într-un mod foarte elevat, 

parcă și ei reușesc să fac același lucru la același nivel. Schema aceasta pe care o declanșează trecerea 

lui Mercur pe zodia Taur, pe semnul lor, și care le lasă impresia că pot să facă orice, pot să depășească 

anumite bariere ale înțelegerii sau ale cunoașterii, schimbă cumva raportul pe care taurii îl au cu cei 

din jur. Dacă au început anul 2017 gândindu-se la faptul că de această dată vor da lovitura, vor fi 

foarte buni sau cei mai buni într-o competiție, vor vedea în mijlocul lunii mai că lucrul acesta nu este 

așa cum l-au gândit sau dacă trebuie să-l îndeplinească efortul va fi copleșitor. Lucrul acesta se va 

contura prin ecuația aferentă zilei de 19 mai când apar unghiuri bune și unghiuri proaste, când 

planetele colective arată că nu este încă momentul potrivit pentru a face o demonstrație de forță și a 

rămâne în istorie, iar planetele individuale spun că oamenii trec prin mari momente de slăbiciune sau 

de abuz pe care nu le pot ignora. Taurii fac și parte din zona aceasta a oamenilor simpli și ar trebui să 

fie foarte atenți la promisiunile pe care le fac, la angajamentele pe care și le iau, la ceea ce-și propun 

că trebuie să atingă pentru că nu se știe dacă vor avea puterea necesară ori susținerea adecvată. 

Pe 20 mai Soarele va trece pe zodia Gemeni, adică pe casa hrănirii și pentru ei lucrurile acestea 

seamănă cumva și cu un îndemn la muncă, seriozitate doar dacă până acum au muncit, doar dacă până 

acum au fost foarte atenți la ceea ce trebuie să facă, dacă nu au refuzat nimic din ceea ce li s-a oferit 

pentru muncă, trecerea Soarelui pe zodia Gemeni reprezintă momentul în care se vor dezice de toate 

aceste sarcini considerând că altele sunt importante pentru ei, alte eforturi și deci alte rezultate. 

Cu cea de-a treia decadă a lunii mai apare un val al schimbărilor. Evenimentele concrete îi 

îndeamnă pe cei născuți în zodia Taur să se gândească la responsabilitățile pe care și le-au atribuit în 

mijlocul lunii ianuarie, sau pe care le vor avea pe finalul lunii iunie. Unii se vor gândi că nu este 

momentul potrivit să țintească atât de departe și nici să aducă din trecut povești atât de frumoase încât 

să-i impresioneze pe cei din prezenți încât să îi lase liberi, să lucreze așa cum consideră, să se asocieze 

cu cine doresc, să-și folosească intuițiile așa cum vor, să viseze, să-și imagineze lucruri absurde. Este 

adevărat, momentul acesta înseamnă pentru toți o uzura accentuată pentru că sintezele acestea absurde 

aduc o mare problemă de adaptare la un context nou, la o nouă ideologie, la noi concepte, la noi 

restricții. Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni, concomitent cu intrarea Capului Dragonului pe zodia 

Leu, înseamnă pentru mulți dintre cei născuți pe zodia Taur dorința de a intra în competiție cu toată 

lumea, de a demonstra în orice moment că sunt puternici, viabili, rezistenți la efort și plini de resurse. 

Dacă fac lucrul acesta nu reușesc decât să arate cât sunt de chinuiți, cât de îngrijorați sunt de viitorul 

pe care-l au, și cât de mult suferă dintr-o răsplată pe care ar putea s-o primească din aceste câteva 
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schimburi de experiență din aceste câteva solicitări care apar în momentul de față. În realitate, ceea 

ce trăiesc taurii foarte intens în a treia decadă a lunii mai este legat de o intuiție spectaculoasă. Un 

personaj se adresează din proprie inițiativă, îi spune ceva, alții completează și în final taurii reușesc 

să înțeleagă toată această schemă, care aparent nu are logică, făcând trimitere la primele trei luni ale 

anului când au avut intuiții spectaculoase. Li se va părea că oamenii aceștia au un rol special, că nu 

sunt în preajma lor în mod întâmplător și vor încerca să scoată mai multe informații de la aceștia. 

Dezamăgirea aici apare, dar nu le vor spune. În preajma zilei de 24 mai, când Venus se va afla într-o 

relație negativă cu Junon și taurii sunt dispuși cu toate forțele să privească foarte adânc în relațiile pe 

care le au, să lanseze față de comunitate cerințe absolut speciale, apare această dezamăgire dată de 

faptul că dincolo de ceea 

ce văd și constată la prima 

vedere nu există nimic. 

Nu ar trebui să fie atât de 

dezamăgiți decât dacă își 

pierd controlul și uită că 

valorile personale se 

construi prin efort 

personal, prin ceea ce la 

un moment dat un 

partener de dialog 

garantează, prin ceea ce 

ne închipuim că altul 

deține.  

Taurii care vor fi 

maturi, atenți la ceea ce 

trebuie să construiască și 

care nu se lasă atât de ușor 

înduplecați de lucrurile 

acesta mărunte, vor da 

zilei de 25 mai un sens aparte. Există un careu între Venus și Pluton, cu Venus pe casa lucrurilor 

ascunse și cu Pluton pe casa drumurilor lungi, adică există în cazul lor o problemă de ideologie, de 

concepție sau o eroare care vine dintr-o dominare nefirească, dar Luna nouă care se va împlini în 

seara zilei de 25 mai ridicat această problemă de dominare pe care taurul o va duce mai departe. Unii 

tauri vor considera că au ghinion din cauza celorlalți, că nu au noroc pentru că nu au fost ajutați sau 

că nu și-au pregătit din timp momentul acesta. Cert este că ipostaza de final a lunii mai pentru tauri 

este absurdă într-un mod plăcut, într-un mod eficient dacă în primele trei luni ale anului au gândit 

corect, a fost maturi, serioși și au abuzat de încredere celorlalți. Dacă au abuzat de încredere celorlalți, 

în ziua de 28 mai, când Mercur se va afla într-un sextil cu Neptun, schema individuală se va supune 

în totalitate unui interes colectiv, adică apar primele probleme generate de aceste abuzuri. Taurului îi 

face plăcere să-și supună ideile personale față de interesul celuilalt, dacă are ceva de câștigat, dacă nu 

pierde mai mult decât câștigă, dacă intră într-o altă încurcătură. De această dată nu se poate vorbi 

despre o încurcătură, cât despre o întârziere. În cazul de față, această întârziere poate semăna cu 

devierea de la un traseu, de la o cale, cu refuzul unui traseu foarte ambițios sau cu renunțarea la studii. 

De acest lucru își vor da seama mult mai târziu, adică din 4 iulie încolo când Marte va intra pe casa 

studiilor primare, pe o axă a comunicării, Până atunci au impresia că pot decide în favoarea lor doar 

judecând după avantajele pe care le pot obține imediat, doar după lucrurile pe care le rezolva foarte 

repede. Este adevărat, în mare parte, schema care se aplică în cazul celor născuți în zodia Taur pe 

finalul lunii mai, arată că sunt dispuși să accepte condițiile celorlalți și să nu piardă, să fie foarte buni 

prin profesia pe care o au, să obțină un mare avantaj pentru că au clar intuiția că urmează să se 

întâmple ceva. A doua jumătate a anului 2017 are însă o altă dinamică pentru care taurii, la fel ca și 

celelalte zodii, trebuie să se pregătească. 
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IUNIE 
Comunicare liberă. Agitație. Compromis. Merg pe un drum nou. Își permit să facă acrobații. 

Se tem de noutate. Cunoștințele sunt utile și comunității. Hrănirea este necesară și pentru grupul de 

apartenența. Se face apel la un mecanism două. Genialitate. Descoperirea unor noi surse de putere. 

Obișnuință. Altruism. Importanța de sine este de neînțeles pentru partenerul de dialog. Senzație de 

progres. Boala primește un medicament nou. Muncă suplimentară. Risc. Descoperirea unor mijloace 

noi. Relaxare. Se consuma din energia suplimentară. Întâmplările banale sunt comparate cu cele 

valoroase. Rezistență la efort. Importanță acordată valorilor ezoterice. Mare presiune. 

 

Luna iunie îi va aduce pe tauri în postura de a explora probleme de opinie. Până pe 4 iunie 

când Marte le va intra pe casa familiei vor avea în continuare o mare libertate în a se exprima, în a-și 

impune punctul de vedere sau în a-i atrage pe ceilalți în creșterile pe care le au în această perioadă. 

Nu se va pune problema dacă aceste fructe sunt bune sau nu, dar după aceea vor fi judecați după 

armonia pe care o răspândesc în jur, după stabilitatea pe care o oferă celorlalți ca model. 

Chiar de la începutul acestei luni când Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Saturn 

retrograd taurii încearcă să își repare greșelile mai vechi. Nu reușesc să facă lucrul acesta așa cum și-

ar fi dorit pentru că apar probleme materiale, probleme de bani, de hrănire sau probleme legate de 

înțelegerea mesajului pe care l-au de transmis. Pe de o parte, există relația aceasta foarte proastă între 

Soare și Luna neagră, iar de partea cealaltă există relația bună pe care Marte o are cu Axa Dragonului 

și prin intermediul căreia se mediază tendința Nodurilor. Aproape că se află în fața dilemei anului 

2017, când nu știu dacă să aleagă între un compromis sau între un element bun. Există o mare tristețe 

pe care o au în momentul acesta și vor încerca să și-o compenseze prin activități dinamice, prin sport, 

prin întâlniri, prin deplasări adică printr-o formă de agitație pe care altădată ar fi respins-o. Dacă obțin 

rezultate minime din această deplasare, din această mobilitate atunci vor fi fericiți și vor considera că 

până la urmă viața nu este chiar atât de grea, nu este chiar atât de apăsătoare. N-ar trebui să fie atât 

de încrezători în reușitele acestea pentru că din 4 iunie Marte le va intra pe o zodie unde nu se simte 

bine, în aceeași zi în care Soarele va avea de trecut prin careu cu Neptun. Începutul lunii iunie devine, 

așadar, complicat pentru că nu-i spune taurului ce ar trebui să facă, ce ar trebui să prefere, pe care 

drum să meargă. Nu este prima dată când se întâmplă lucrul acesta, dar de această dată au clar 

impresia că cineva o face intenționat, adică o persoană care îi cunoaște cele mai adânci defecte profită 

de un posibil moment de slăbiciune și îl atacă. De aceea au această senzație că lucrurile mărunte sunt 

construite împotriva sa, că visul de a trăi mai bine este compromis iremediabil. De altfel, ei știu că 

aceasta este doar o încercare a anului 2017, mai ales dacă studiază științele ezoterice, mai ales dacă 

vor consulta previziuni astrale care se bazează pe sinteza mesajului astral, nu pe o expunere 

superficială. Ei știu cum anume să se orienteze pentru că mai clar decât în momentul acesta nu le va 

fi niciodată de-a lungul acestui an cine este bun și îl ajută și cine nu. 

Își permit însă să facă diverse acrobații în primele zile ale lunii iunie pentru că pe 6 iunie 

Venus va intra pe semnul lor. Vor avea noroc, șansă, vor fi protejați de sentimentele pe care le au, pe 

ceea ce promit, vor atrage atenția celor pe care-i vizează pentru că știu să se îmbrace, să se poarte, 

știu să vorbească frumos, știu să facă exact ceea ce le face plăcere celor pe care îi vizează. Asta 

înseamnă că în această prima decadă a lunii iunie, când toți se tem că sunt luați la rost de probleme 

care s-au consumat în mijlocul lunii aprilie, când Jupiter s-a aflat într-o relație proastă cu Junon și 

asocierile nu au fost dintre cele mai bune, taurii se bucură că reușesc să recupereze mult din ceea ce 

au pierdut în acea perioadă. Se bazează mult pe planul sentimental, pe relațiile constructive de la locul 

de muncă, pe impactul cunoștințelor lor asupra comunității, pe descoperirile pe care l-au făcut, pe 

inspirația cu totul specială pe care au avut-o de la începutul anului și până acum. Este clar că mult 

mai avantajat este taurul care a fost riguros, inspirat să muncească, încurajat să depună efort, căruia 

i-a plăcut să facă sacrificii pentru idealul pe care și l-a ales. Pe 7 iunie Mercur va intra pe zodia 

Gemeni, adică pe casa hrănirii și taurii își vor defini un nou ideal. S-ar putea ca de această dată idealul 

pe care și-l definesc să nu fie foarte bun. În fiecare an când Mercur trece prin zodia Gemeni ei sunt 

foarte atenți la schimbarea lor, la schimbările celorlalți, la factorii care ar putea să îi ducă la 

transformare. De această dată Luna neagră de pe zodia Săgetător îi pune în dificultate. Schimbările 
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nu mai sunt așa cum le gândesc ei, la capătul drumului nu mai găsesc rezultatele pe care știu că de 

regulă le primesc, nici măcar cu marja de eroare având în vedere că Saturn se află în această zodie de 

câțiva ani și aproape că s-au învățat cu anumite probleme. Chiar dacă se așteaptă la ele, până și aceste 

probleme se schimbă, se transformă, se preschimbă în ceva compromițător. Au ocazia acum, în prima 

decadă a lunii iunie, să vadă cât de dureros este 

să pierzi ceva, să ți se fure, să folosească 

cineva cuvintele pe care ai mizat foarte mult, 

să fii înșelat cu zâmbetul pe buze. Apoi, pentru 

că pe 9 iunie se va împlini și faza de Lună plină 

cu Soarele pe aceeași casă și Luna pe casa 

complementară, taurii ar trebui să se 

pregătească pentru ceva foarte puternic. Binele 

lor nu mai este acceptat, comunicarea 

funcționează doar dacă ei oferă celorlalți 

rezultatele muncii lor, doar dacă dăruiesc, doar 

dacă împart, doar dacă se desprind foarte ușor 

de ceea ce pentru alții ar însemna realizarea 

vieții. Dacă fac lucrul acesta atunci se pot 

aștepta la rezultate spectaculoase puțin mai 

încolo, după ce Uranus le va intra pe semnul 

lor. Momentul acesta de pierdere va putea fi 

compensat de trecerea lui Uranus pe zodia 

Taur, adică de o reacție spectaculoasă, de un 

impuls genial în a demonstra că în spatele unei 

mari realizări pe care cineva o fură acum se 

află un nativ născut în zodia Taur. Chiar dacă 

gloria aceasta va veni mai târziu, pe el nu-l va  

mai bucura.  

Rămânând în același registru, 

revenirea lui Jupiter la mersul direct pe casa 

muncii arată că taurii sunt acum în fața unei 

mari realizări profesionale de care nu se poate 

bucura. Ar trebui să fie foarte atenți să nu 

devină reticenți în fața acestui furt. Nu este un 

îndemn prea frumos adresat cuiva dar taurii ar 

trebui acum să aprecieze faptul că descoperirea 

lor, informația pe care o dețin, efortul pe care-

l fac pentru alții devine un bun comun, mai 

mult decât să fie o realizare spectaculoasă a 

lor. Se pare că au aflat de lucrul acesta înainte 

de vreme, că grăbesc lucrurile, că, până la 

urmă, nu sunt chiar niște năpăstuiți ai sorții așa cum se consideră. 

Dacă vor consulta aceste previziuni din timp, vor știi că lucrul acesta este stabilit să li se 

întâmple indiferent de nivelul de cultură, de stadiul atins, de cunoaștere, de competențele pe care le-

au dovedit până acum. Pe 12 iunie Jupiter de pe casa muncii, de pe casa bolilor acute, se va afla într-

o relație cu Luna neagră cea care îi pune în dificultate, care le compromite acest mesaj. Aproape că, 

înțelegând despre ce este vorba, taurii își vor ceda singuri aceste bunuri, o parte din realizări, vor 

accepta ca experiențele lor să fie așezate la baza unui edificiu de care să se bucure întreaga comunitate. 

Cei din jur nu sunt obișnuiți să vadă un taur atât de altruist. De altfel, taurul ajunge la acest dezinteres 

material, la acest dezinteres față de ceea ce ar putea să îi consolideze poziția în grupul de apartenență 

numai printr-o instruire severă. Asta înseamnă că ar trebui în momentul acesta să ținem cont de dubla 

calitate pe care Jupiter, abia revenit din mersul retrograd, o are pentru cei născuți în zodia Taur. În 
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primul rând, Jupiter reușește să medieze opoziția pe care Mercur o are cu Luna neagră, apoi devine o 

piesă importantă într-o configurație numită aripi de pasăre pe care o definitivează împreună cu Luna 

neagră, Junon și Neptun. Momentul acesta în care taurii sunt deposedați de ceea ce este foarte valoros 

pentru ei reprezintă o mare chemare în a se dovedi utili comunității, în a răspunde unui impuls de 

vindecare, în a schimba o problemă personală cu o problemă socială tocmai pentru că nu este capabil 

să rezolve. Maniera aceasta pare să fie una de-a dreptul spectaculoasă tocmai pentru că în această 

perioadă, în această a doua decadă a lunii iunie, când cu toții avem clar senzația că progresăm, taurii 

simt că fac 100 de pași înaintea celorlalți prin faptele acestea altruiste. Este adevărat, puțini sunt cei 

care ar putea să întoarcă din drum un taur atât de hotărât, atât de determinat să ridice pe cel slab, să 

vină cu soluții geniale într-o societate bolnavă sau pe care o consideră bolnavă și împotriva acestei 

boli să aibă de ceva vreme medicamentul cel mai bun. 

Apoi, pentru că Soarele va trece prin opoziția cu Saturn, taurii ar trebui să se aștepte să creeze 

animozități, să-i enerveze pe cei din jur, să nu fie atât de apreciați doar pentru că dăruiesc, ci să 

stârnească invidii pe care să nu le mai poată rezolva prea curând. Ar trebui să nu-i intereseze lucrul 

acesta pentru că poziția socială, impactul pe care-l au prin profesie, prin muncă, prin sudoarea frunții, 

prin descoperirile pe care le fac în această perioadă este atât de mare încât ei cu adevărat vor rămâne 

în istoria grupului, a comunității, a națiunii sau chiar a umanității. 

Această opoziție pe care Soarele o are de împlinit cu Saturn pe 15 iunie înseamnă pentru taur 

pierderi materiale. Cu toate că imaginea aceasta în care dăruiesc, în care sunt folosiți pentru achizițiile 

celorlalți, în care fac o mare demonstrație de forță și aproape că ar putea să nu-i intereseze ce pierd 

pentru că se văd glorioși înainte de vreme. Vor pierde într-adevăr ceva important și durerea aceea ce 

li se întâmplă în această perioadă nu va putea fi uitată prea curând. Acum se află deja într-un cont 

favorabil, sunt avantajați de ceea ce li se întâmplă, sunt pe o pantă ascendentă, apreciați pentru că știu 

să muncească pentru alții, știu să-i avantajeze pe alții să renunțe la orgoliile personale, știu să se facă 

plăcuți și util. Nu este însă plăcut să constate că tot acest demers pe care l-au parcurs până în momentul 

acesta a fost foarte greu, epuizant, foarte sever și se văd în momentul acesta cu prieteni puțini. Dacă 

au foarte mulți în jur nu trebuie decât să arunce o privire critică spre ei să-i vadă cât de reci sunt sau 

să constate cât de reci sunt relațiile pe care le au cu aceștia. În plus, această a doua decada lunii iunie 

îi îndeamnă pe tauri să vadă și cât de riscante sunt aceste relații reci, pentru că foarte ușor pot ajunge 

să-și piardă statutul, imaginea publică pentru că au încredere în prieteni și le împărtășesc acestora 

lucruri pe care nu ar trebui să le spună nimeni. De aici taurii ar trebui să înțeleagă un lucru absolut 

esențial în a doua decadă a lunii iunie: să vorbească mai puțin despre problemele personale și mai 

multe despre ale altora, să ignore complet în conversațiile cu ceilalți ceea ce îi doare și să acorde o 

maximă importanță durerilor celorlalți. 

Taurii care sunt preocupați de latura ezoterică a vieții pot avea acum o mare deschidere către 

împlinire. Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general care este împlinirea pe care 

o urmărește un taur, mai ales că există o reacție dură ce apare între avantajele pe care taurii cred că le 

obțin din trecerea lui Venus pe semnul lor și marile probleme de patrimoniu, de evaluare a rezultatelor 

muncii, marile probleme cauzate de o descoperire a lor. Pentru că, în general, sunt firi puternice, care 

nu se lasă dați la o parte chiar atât de ușor, au resurse puternice și niciodată acestea nu par că nu se 

epuizează, ceea ce se va consuma pe finalul celei de-a doua decade este semnul că taurii trebui 

apreciați prin ceea ce sunt și nu ar fi indicat, mai ales în momentul acesta, să-i aibă pe dușmani. 

Opoziția lui Mercur cu Saturn care se consumă pe 18 iunie aduce o mare putere de a demonstra, o 

mare forță în a câștiga, chiar dacă pentru acest avantaj taurii sunt dispuși să facă mari sacrificii. Au 

și noroc de această dată, au și mari avantaje, atât în sfera personală cât și în cea publică iar acest lucru 

ar trebui să fie apreciat. 

Taurii sunt avantajați de mesajele pe care le transmit cu atât mai mult cu cât pe 21 iulie Soarele 

le va intra pe casa comunicării și vor fi încurajați să se deplaseze, poate nu doar concret, adică să se 

ducă în altă localitate, să plece într-o vacanță, să plece în delegație, cât mai ales să-și permită să 

călătorească cu mintea. De această dată această călătorie este încărcată de nemulțumire, de durere sau 

de insatisfacție. Vor să demonstreze că persoanele care își însușesc rezultatele muncii lor sunt de 

proastă condiție și își fac un plan de bătaie care nu este tocmai corect. Dacă vor consulta aceste 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  734  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

previziuni astrale atunci sunt avertizați să renunțe la planurile stricte și sever creionate, așa cum sunt 

obișnuiți, să se ducă pur și simplu într-o călătorie, să iasă din casă și să meargă până la piață, până 

într-un magazin, să își piardă timpul stând pe o bancă într-un parc fără să facă nimic. Nu este un 

moment favorabil pentru a se gândi la căi de atac, nu pentru că nu ar avea dreptate, chiar au dreptate, 

dar sunt foarte vulnerabili, nu sunt în stare să facă față unui conflict deschis fără revoltă furtunoasă, 

fără bătaie, fără amenințări. Așadar, este mai bine să evite aceste situații pentru că nu sunt avantajați 

dacă arată, după realizările pe care le-au avut până acum, că pot fi și duri.  

De altfel, a treia decadă a lunii iunie care aduce pentru foarte mulți dintre noi o confirmare a 

ceea ce am parcurs în prima jumătate a anului, pentru tauri înseamnă întâlnirea cu situații epuizante. 

Nu vor să-și amintească ceea ce s-a întâmplat la începutul anului, nu vor să repete situațiile de atunci, 

nu vor nici măcar să se întâlnească cu ele, ci să le vadă pe partea cealaltă a străzii. Vor să uite complet 

că ce au trăit la începutul anului pentru că li se pare mult mai interesant ceea ce se întâmplă acum, 

chiar dacă este apăsător, epuizant sau îi instigă la agresivitate și violență. Plăcerea aceasta îi 

mobilizează foarte mult în a-și defini într-un mod cum numai ei știu scopul următoarelor perioade, să 

își redefinească nevoile, să își amintească nu de întâmplările care s-au consumat la începutul anului, 

ci de nevoile pe care l-au avut la momentul respectiv. 

Vor trece, în consecință, prin mari tensiuni, dar pentru 

cel născut în zodia Taur nu va conta având în vedere că 

evită un conflict deschis despre care și el știe că acum ar 

putea să îi fie fatal. 

Pe finalul lunii iunie taurii se întorc la o 

problemă mai veche de conduită. Relația proastă pe care 

Marte o va împlini pe 25 iunie cu Jupiter, îi îndeamnă să 

vorbească fără rost, să își facă planuri împotriva 

celorlalți, așa cum am văzut anterior, să creadă că li se 

permite aceasta atitudine dură, refractară. Este un 

moment foarte delicat pentru ei, unul dintre cele mai 

delicate de peste an. Momentul în care Marte se va afla 

în această dispunere proastă cu Jupiter el deja se află 

într-o dispunere și mai proastă cu Pluton, octava sa 

superioară. Dacă în debutul acestei luni taurii s-au plâns că au probleme cu patrimoniul, că nu-și pot 

păstra bunurile sau că nu se pot bucura de ele pentru că alții le pretind, vor vedea că acelea a fost niște 

situații banale în comparație cu ceea ce vor avea parte acum. De altfel, pentru că opoziția perfectă 

dintre Marte și Pluton se va împlini la începutul primei decade a lunii iulie, tot acest crescendo este 

absolut epuizant pentru cel născut în Taur pentru că le aduce ghinioane unul după altul, încurcături 

sau accidente la deplasare, despărțiri pe niște vorbe pe care le-au spus fără să-și dorească să ajungă 

în punctul acesta, doar pentru că au acumulat de la începutul anului și până acum ceea ce anturajul 

nu poate înțelege dacă el nu le spune. De aceea trebuie să tacă și să dea dovadă de rezistență și de 

răbdare că nu degeaba sunt lăudați în tot zodiacul că pot să facă lucrul acesta. De altfel, vom vedea 

tauri pe finalul lunii iunie care nu se vor abține de la absolut nimic, vor lovi în toți cei care le ies în 

cale, vor spune tot ceea ce au auzit de la alții, vor împărtăși secretele celorlalți, vor deveni foarte 

ciudați sau foarte răi procedând în felul acesta. Aceștia sunt taurii inferiori. Taurii superiori vor deveni 

un exemplu la capitolul îndurare. Este greu de crezut că în această societate unde anduranță nu este o 

atitudine preferată, nimeni nu este învățat cum anume să suporte, ci toți sunt îndemnați să urle că au 

drepturi, nu și obligații, să mai existe și oameni care să se comporte așa. Răbdarea taurului superior 

va deveni un element absolut impresionant. Sunt avertizați însă taurii că trebuie să țină totul pentru 

ei, nu trebuie să fie reținuți în totalitate, ci trebuie să-și găsească câțiva prieteni, cei care i-au încurajat 

să vorbească, să-și depășească durerile și, procedând așa, au văzut că nu li se întâmplă nimic, cei care 

i-au îndemnat să-și povestească durerile sufletului pentru a se elibera. Chiron de pe casa prietenilor îi 

ajută pe tauri acum, doar dacă au avut grijă să se înconjoare de astfel de oameni, să se elibereze prin 

mijloace ezoterice de toată această presiune. Dacă nu, toată această presiune îi va doborî. 
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IULIE 
Apare o nouă problemă. Termenele nu sunt respectate. Ceea ce este puternic poate fi și 

periculos. Se refuză un ajutor. Binele nu folosește nimănui. Faima. Tradiționalul se bazează mult pe 

comportamentul celorlalți. Presiunea nu este înțeleasă. Se face abuz. Greșeală în negociere. Se 

ascultă vocea grupului. Recomandarea este bună. Apar încurajări negative. Drumuri încurcate. 

Deplasări rele. Nu sunt susținuți de cineva din familie. Urmăresc erorile celorlalți. Vor să fie băgați 

în seamă. Probleme materiale. Fantezii bolnăvicioase. Greutate. 

 

Încercările lunii iulie sunt și pentru cei născuți în zodia Taur o mare problemă. Și pentru acești 

nativi se poate vorbi acum de sinteze care apar din deplasări, dinamică sau supremație. Și pentru ei 

lucrul acesta se bazează foarte mult pe promisiuni, pe termene, pe declarații pe care le-au făcut 

celorlalți sau care le-au fost făcute, în mare parte, ca dovadă de agresiune sau de război. În consecință, 

luna iulie vine pentru cei născuți în zodia Taur cu mari provocări, o invitație la autocontrol, la 

maturitate pentru că orice mică eroare se poate întoarce împotriva lor cu o ușurință extraordinară. 

Chiar de la începutul acestei luni când Chiron se va afla într-o ipostază aparte, adică își va începe 

deplasarea retrogradă care se va încheia pe 5 decembrie, taurii înțeleg că zona aceasta a prietenilor 

devine vulnerabilă. Apare, astfel, prima încercare a lunii, cea care se va concretiza pe 2 iulie. 

Momentul zilei de 2 iulie este cu adevărat ciudat, puternic și periculos pentru acești nativi pentru că 

le aduce mari probleme de care vor să fugă, cărora nu le pot face față și care vor fi dominate de o 

mare agresivitate. În cazul lor această agresivitate vine și din conjuncturi obiective, nu doar din fapte 

pe care anumite persoane care nu-i agreează pe acești nativi le îndreaptă împotriva lor. Au și un 

ghinion prin natura lucrurilor, prin alegeri pe care le fac fără să-și dea seama, intuitiv, doar că această 

intuiție la începutul lunii iulie nu le prea funcționează. Cei care până acum au avut putere, funcție și 

autoritate vor acționa prin aceste impulsuri și vor refuza imaginea aceasta de victimă. Dacă sunt slabi 

nu-i deranjează prea tare acum, dar nu vor să fie apreciați așa pentru o perioadă lungă de timp, adică 

suportă să fie văzuți slabi acum când tuturor le este greu, dar nu să umble tot anul cu această etichetă. 

Momentul acesta ridică astfel o problemă de conduită ca și cum ar fi trebuit să se fii pregătit pentru 

momentul acesta, să fii ținut post, dietă, să se fi documentat suplimentar la sala de lectură, să fi învățat 

o limbă străină, să aibă deja anumite experiențe care se cer în momentul de față. Au nevoie acum de 

o mare mobilitate și, în plus, au nevoie să dea dovadă de respect în această mobilitate, de răbdare în 

toate aceste demersuri, să arate nu doar că sunt activi, nu doar că sunt buni în aceste acțiuni, ci că au 

o anume măiestrie, tocmai pentru că au mai trecut prin așa ceva. Ei știu că nu au mai trecut prin 

situații atât de corozive și de aceea se tem. Unii vor dori să reușească prin atacuri foarte puternice, în 

care să-și folosească o mare parte din arsenalul propriu, alții vor deveni cuceritori, vor face apel la 

farmecele personale pentru a rezolva prin seducție ceea ce nu pot rezolva prin cunoștințe sau putere. 

Pe 5 iulie Venus va intra pe zodia Gemeni, adică pe casa hrănirii și taurii reușesc să iasă din 

câteva încurcături prin elementele pe care nu au mizat până acum niciodată. Vor folosi un ton agreabil, 

vor invoca anumite cunoștințe pe care le-au acumulat în anii din urmă și pe care nu le-au crezut 

niciodată utile, vor face fapte bune față de niște persoane care până la finalul acestui an vor deveni 

adevărați salvatori pentru cei născuți în acest semn. Ziua de 5 iulie este însă foarte dificilă la capitolul 

înțelegere. Cu alte cuvinte, faptele acestea pe care taurii le fac sunt mai mult bazate pe instinct, decât 

pe intuiție. Pentru că sunt accentuate casele de finalitate, taurul are nevoie să fie activ, să se implice, 

să-și exprime poziția, altfel va pierde momentul și altul nu va mai avea. Prezența lui Mercur pe casa 

comunicării, în 5 iulie, când se va afla într-o relație cu Chiron îi îndeamnă pe aceștia să se gândească 

la o altă formă de expresie, de comunicare sau la transfer. Vor considera că pot să facă o bună impresie 

dacă folosesc alți termeni, dacă fac trimitere la alte noțiuni, dacă se preocupă de latura sufletească a 

vieții, în cazul în care până acum nu i-a acordat acesteia importanța cuvenită sau a ignorat-o complet 

refuzând orice noțiune ce ar putea să vină din celelalte domenii. Evoluția are, în consecință, conotații 

neobișnuite. Din 6 iulie Mercur va intra pe casa familiei și dacă în această zonă au aproape oameni 

care au dat dovadă până acum de un anumit echilibru atunci se poate vorbi în această prima decadă a 

lunii iulie despre rezolvarea unor regrete, despre depășirea unor obstacole și inițierea unor proiecte 

de colaborare care să ducă la repararea imaginii, la compensații, atât cele de patrimoniu, cât și cele 
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de statut sau faimă. Este însă un moment greu pentru tauri deoarece nu se pot hotărî ce metode să 

folosească. Relațiile Soarelui, proastă cu Jupiter și bună cu Neptun, arată în momentul acesta că sunt 

foarte conștienți de câtă presiune există pe umerii lor, de cât de multe ar putea să spună ori să facă și 

nu știu. Problema aceasta de alegere devine astfel una foarte delicată și pe Luna plină din 9 iulie ea 

se va inflama. Apar pierderi financiare pe care taurii și le vor imputa, pierderi de obiecte care se 

bazează foarte mult pe declarații ciudate din care comunitatea află că taurii au niște pasiuni care nu 

se încadrează în normele prezente, care sfidează tradiționalul. În realitate, valorile cu care lucrează 

taurul nu sfidează normalitatea și nici tradiționalul decât dacă acestea devin toxice. Când taurul este 

conștient că mediul în care trăiește este toxic va recompune toate aceste elemente pe care le are în jur 

pentru a crea o altă bază. Devine atent la comportamentul celorlalți, muncește mai mult decât trebuie, 

face ore suplimentare, devine un opozant teribil împotriva celor care alimentează caracterul anarhic 

al societății aflată în decădere și încearcă, prin forțe proprii, să salveze ceea ce mai este de salvat. 

Pe 10 iulie Soarele se va afla într-o dispunere foarte proastă cu Pluton pe o axă a drumurilor 

și apar probleme de deplasare. Aceste complicații care apar în deplasare se bazează mult pe decizia 

de a se deplasa către o anumită zonă ce a fost adoptată în debutul acestei luni. Astfel, taurii devin 

foarte reticenți la tot ceea ce înseamnă mobilitate pentru că au senzația că sunt împinși să facă greșeli 

foarte mari și nu vor să devină eroi degeaba. Sunt supărați pe toată această presiune care le vine din 

zona publică, că nu sunt lăsați să facă ceea ce trebuie și sunt încurajați, șantajați sau plătiți suplimentar 

să facă ceea ce nu le-a făcut niciodată plăcere. Unii se vor controla foarte bine, își vor suprima toată 

această agresivitate prin efort, prin muncă sau doar pe baza speranței că la un moment dat locurile 

acestea vor fi foarte bune și pentru ei. Nota aceasta agresivă se menține mult timp și am putea vedea 

la ei un caracter nonconformist, cu atât mai mult cu cât în perioada aceasta Luna le trece prin zodia 

Vărsător, adică pe casa imaginii publice și se va afla și într-un raport foarte bun cu Jupiter, cel care 

le aduce atât de multe probleme în această perioadă, de atitudine, de adaptare sau de rezistență la 

efort. Astfel, momentul de față, coroborat și cu trecerea Lunii peste Coada Dragonului, în 12 iulie, îi 

ajută pe aceștia să repare o greșeală de afacere, de negociere sau de adaptare care se poate aplica doar 

în cazul lor. Celelalte zodii se vor întâlni cu pedeapsa, vor face alegeri proaste, vor da dovadă de un 

romantism ciudat. Dacă se vor ține cu firea și nu vor fi lacomi, vor avea puterea să asculte vocea 

grupului, o recomandare din jur, sfatul cuiva din familie, sfatul unei persoane pe care taurul o poate 

considera ca făcând parte din intimitatea sa, și să poată astfel evita o calomnie sau o situație foarte 

delicată. 

Pentru că lucrul acesta le conferă taurilor un avantaj prin noroc sau în virtutea inerției, ei se 

vor simți umiliți. Taurul nu acceptă să obțină avantaje în modul acesta, lui trebuie să i se spună cât 

anume din această realizare se datorează efortului său intens, pentru că dorește să știe cum i se 

apreciază munca, sacrificiul, privațiunile la care de bunăvoie s-a supus. Cei care sunt acum implicați 

în zona publică cu mare dedicație, reușesc să capteze atenția unor personaje care se vor recompensa 

față de acești nativi spre finalul anului. Vom putea vedea însă și tauri care își vor trăi ultimul moment 

de glorie al anului 2017. 

În mijlocul lunii iulie apare un moment de revolta. Se gândesc la o perioadă mai ciudată, își 

caută vinovații, vor să se răzbune pe ei și aproape că nu mai țin cont dacă gândurile pe care le au sunt 

corecte sau nu, aproape că nu-i mai interesează dacă adevărul pe care-l spun rănește sau nu, important 

este pentru ei că își consolidează poziția în familie, față de cei pe care îi iubesc, dar pe care îi va 

considera datori tocmai pentru că îi iubește și le va spune lucrul acesta spre finalul anului. Momentul 

acesta devine reprezentativ prin puterea pe care o dovedesc în a aștepta momentul potrivit pentru a 

lupta împotriva celui pe care-l consideră vinovată de ceva. 

În realitate, schema care apare în mijlocul lunii iulie este una încărcată de teama de sărăcie, 

de grija că cei pe care taurul îi are în preajmă nu-i mai pot ajuta. Ba chiar apelează la câteva persoane 

și faptul că nu li se răspunde pe moment, că li se da ceea ce așteaptă îi îndeamnă pe aceștia să fie 

foarte reticenți. Sunt avertizați taurii că având acum un Marte pe casa comunicării, iar pe 18 iulie 

acesta se va afla într-o relație de careu cu Uranus, problemele pe care le traversează și cu greu le 

împărtășesc se pot transforma în semne de boală, în accidente, în conflicte care sunt escaladate foarte 

repede și care duc la despărțire. Mai târziu, taurii vor considera că despărțirile din această perioadă 
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au fost până la urmă bune pentru că sunt opriți din deplasări rele. Una este ceea ce ar putea să se 

întâmple în momentul acesta și alta este ceea ce evaluează ei peste mult timp de acum încolo. Firul 

pe care îl determină, acela reprezintă realitatea. Se poate vorbi însă, tot în preajma zilei de 18 iulie, 

despre un noroc în a identifica personajul care dorește subminarea celui născut în zodia Taur. Află 

despre un asociat care este rău, fățarnic sau trădător, află despre diferite meschinării care nu au fost 

corecte, care nu au reprezentat o dovadă de putere, care au fost foarte periculoase și nu le-a văzut 

nimeni. Acum taurului le vede și până la finalul celei de-a doua decade va încerca să-și explice 

probleme care sunt pentru alții în curs de vindecare, dar pentru el sunt motive de durere sau de 

dezamăgire. Ceea ce înțeleg acum ar putea deveni pe finalul acestui an un argument foarte puternic 

în a renunța la traseul care-l atrage foarte mult acum. Nu contează că ceea ce-l atrage acum este un 

proiect foarte ambițios pe care ar putea să îl desfășoare într-un alt domeniu, cu cineva dintr-un alt 

sector, în străinătate, într-o altă zonă decât cea în care am activat acum, important este că dezamăgirile 

sau insatisfacțiile de acum vor deveni pe final de an motive de renunțare. 

Pe 20 iulie Marte le intră pe casa familiei și apar probleme de opinie sau tensiunile pe care nu 

le-au putut rezolva pe zona publică se mută în spațiul intim. Pot apărea pentru tauri probleme de 

patrimoniu, probleme cauzate de faptul că nu le mai ajung banii pentru cele pe care vor să le facă, le 

lipsește în casă ceea ce le trebuie, nu sunt susținuți de cineva din familie sau nu au reușit, în cazul 

celor tineri, să aducă pe lume un copil deși își doresc foarte mult. Mulți vor face cale întoarsă, vor 

considera că valorile sociale sunt mult mai importante decât cele personale și dacă se vor arunca în 

vâltoarea vieții în modul acesta vor greși foarte mult pentru că nu acesta este scopul pentru care li se 

întâmplă toate lucrurile de acum. Procedând așa arată că sunt superficiali sau lipsiți de profunzimea 

cerută în momentul de față, că sunt reticenți sau au fost de la începutul anului până acum înclinați să 

urmărească mai mult zona aceasta a greșelilor, mai mult erorile celorlalți, accidentele lor, secretele 

ori ceea ce i-ar compromite, decât seriozitatea și liniștea pe care le invocă acum. 

Exista și o categoria a celor născuți în această zodie care, începând cu 22 iulie, vor dezerta. O 

încercare stă să se producă chiar pe 22 iulie, când Mercur se va afla în conjuncție cu Capul 

Dragonului, iar Soarele va trece pe ultimele minute ale zodiei Rac. O problema de disciplină îi pune 

în dificultate armonia vieții, nevoia sa de stabilitate, de echilibru sau de liniște. Cu alte cuvinte nu 

doar faptul că Marte le intră pe casa familiei și devin autoritari, ci faptul că se dovedesc a fi în cadrul 

familiei elementul slab. Asta, de fapt, îi deranjează cel mai tare și numai observând situația aceasta 

ar putea să dea evenimentelor o notă tristă. Nota această tristă ar putea să fie menținută mult timp, 

până în mijlocul lunii iulie când se va încheia ciclul lunar care debutează pe 23 iulie prin conjuncția 

Soarelui cu Luna. Regresia impusă acum se va încheia peste o luna, cu condiția ca evenimentele care 

se vor produce în răstimpul acesta de patru săptămâni să nu lupte împotriva prieteniei, să nu distrugă 

relațiile solide pe care le-a construit cu atât de mult efort și le-a menținut la fel de greu, să nu corodeze 

stabilitatea familiei. Le va veni greu să facă lucrul acesta pentru că apar dezamăgiri legate de bunurile 

pe care le au, de imaginea pe care nu reușesc să o obțină, de faptul că nu li se spune ceea ce vor sa 

audă, deși nimeni din jur nu știe că taurul se află într-o asemenea criză. Dacă în preajma zilei de 24 

iulie trec prin astfel de momente să își ia inima în dinți și să le spună celorlalți care sunt născuți într-

o altă zodie decât zodia Taur că vor acum să fie băgați în seamă, să se discute despre problemele lor, 

să fie îmbrățișați, să fie iertați, să li se ofere ceea ce merită, o recompensă sau să li se facă plata pentru 

munca pe care au făcut-o în ultima perioadă. 

Trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară îi ajută pe aceștia să devină mai conștienți de impactul 

pe care-l au asupra celor din jur și să fie mai selectivi. Faptul că pentru tauri zodia Fecioară ocupă 

casa creativității arată că au prin naștere această calitate de a putea fi selectiv la momentul potrivit, 

de a judeca aproape toate situațiile din punct de vedere practic, de a fi responsabili cu ceea ce au și 

foarte calculați cu ceea ce au reușit să acumuleze prin efort propriu. De aici înțelegem că pe 27 iulie, 

când Venus se va afla într-o relație bună cu Capul Dragonului, reușind în felul acesta să medieze 

tendința Nodurilor, taurii reușesc să rezolve și o problemă de materie și una de spirit, și o problemă 

de opinie, dar și una de acceptare. Se văd acum puși în postura de a merge în adâncime, de a vedea 

care este cauza problemelor din familie, de ce se plâng atât de mult ceilalți de ei, de ce edificiul pe 

care l-au construit cu atât de mult efort se dărâmă. 
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Pentru a fugi de toată această responsabilitate care ar putea să-l doboare pe taurul comun, unii 

vor evada din cotidian într-o zonă a artisticului, a sensibilității, a creativității. Pot, în consecință, să 

fie creatorii unor valori care să rămână în istorie și care să sublinieze chiar această aventură a 

autocunoașterii, a cercetării sau a progresului. Severitatea momentului ridică pentru taur și o problemă 

de administrare. Dacă devin creatori de 

valori sufletești nu înseamnă că trebuie 

să sfideze întru totul valorile materiale, 

nu înseamnă că se pot implica în acțiuni 

ciudate, că pot să facă fapte rele, 

aberante, că-ți pot permite să își extindă 

viziunea către serviciu sau către 

compromis. Au nevoie ca prin soluțiile 

pe care le găsesc în momentul acesta, fie 

că vor să ducă pe umeri această greutate 

foarte mare, fie că evadează într-o zonă 

a artisticului, să își consolideze poziția 

pe care o au, nu să sublinieze și mai mult 

dezordinea, nu să cadă în fantezii 

bolnăvicioase. Taurii ar trebui să se 

pregătească pe finalul lunii iulie pentru 

a vedea care este limita inspirației pe 

care o au. Desigur, nu înseamnă că dacă 

se ocupă de lucrurile materiale nu au 

inspirație, sunt niște ciudați sau sunt 

materialiști. De asemenea, nu înseamnă 

că dacă se ocupă de valorile spirituale 

de la sine dispun de o intuiție foarte mare. Intuiția se măsoară acum după eficiența pe care o obțin în 

domeniul pe care-l preferă. În ultima zi acestei luni Venus va intra pe zodia Rac și vor afla despre 

faptele rele ale celorlalți. Le va face plăcere să constate că și alții greșesc, că și alții au trecut prin 

probleme similare cu ale lor și pentru moment se vor simți motivați să meargă mai departe oricât de 

greu le va fi. Greutatea aceasta, dacă o formulează, ar putea să sperie, ar putea să îi facă să pară în 

ochii celorlalți adevărați martiri. Cel mai bine ar fi să nu spună nimic pentru că Venus pe zodia Rac 

are pentru ei o altă calitate, nu de a investiga situațiile acestea grele din viețile celorlalți care seamănă 

cu ceea ce au trăit ei. 

 

AUGUST 
Avantaj. Zdruncina. Povești neclare. Schema este compromisă. Se cred prea sănătoși. Insistă 

pe un traseu original. Se tem de sancțiune. Demnitate. Vor să ajungă foarte departe. Rememorări 

teribile. Comunitatea nu răspunde favorabil. Schimbări de structură. Durabilitate compromisă. 

Secretele sunt dificil de împărtășit. Instabilitate. Mare problemă cu o persoana nesinceră. Interes 

pentru povestea vieții unei persoane dragi. Compromis. Fascinație pentru mobilitate. Este nevoie de 

luciditate. Încurajare. Valorile personale demonstrează eficiența prin muncă. 

 

Nu se știe dacă schema astrală a lunii august îi va avantaja pe tauri așa de mult cât se așteaptă 

ei. Cert este că în momentul acesta trebuie să facă dovada curajului pe care-l au, pe care-l cunosc sau 

pe care cred că-l pot demonstra pe aceste conjuncturi spectaculoase. Se întâmplă lucrul acesta pentru 

că luna august aduce explorare a unor probleme de comportament, conștientizarea unor simțuri stranii 

sau observarea unor fapte confuze. Unii se vor simți puternici pentru că observă lucrul acesta, alții se 

vor simți zdruncinați pentru că nu înțeleg de ce, după toate atâtea încercări, mai trebuie să 

demonstreze că sunt puternici sau eficienți. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 3 august Uranus 

își va începe deplasarea retrogradă care se va încheia în anul următor. De aici înțelegem că, în sfera 
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acestui an, taurii vor invoca motivul acesta doar pentru a scoate în evidență o slăbiciune, doar pentru 

a-i convinge pe ceilalți că sunt și ei oameni și trebuie tratați ca atare. 

Inițierea mersului retrograd al planetei Uranus înseamnă pentru taur întâlnirea cu probleme 

ciudate pe care nu le pot controla, nu le pot evalua, nici măcar nu le pot povesti foarte clar încât cineva 

din anturaj să intervină și să îi ajute. Astfel, această deplasare susține foarte mult unghiurile negative 

care se vor consuma pe 4 august, adică opoziția lui Venus cu Junon și careul lui Jupiter cu Pluton. 

Problema momentului pare să fie dată de niște recomandări, de lăcomie pe care au dovedit-o până 

acum și din care nu mai pot ieși. Dacă oamenii pe care-i întâlnesc sunt altfel nu vor fi agreați, iar dacă 

sunt la fel de lacom precum sunt ei vor fi văzuți ca niște veritabili competitori. Unii cred că acest 

impas este dat de perseverență ori pentru că nu mai au rezerve, nu mai au bani, prieteni sau nu mai 

au o imagine bună. Nu este așa! Schema aceasta, susținută cu precădere de relațiile proaste care există 

între Venus și Junon, dar și între Jupiter cu Pluton, arată că răul de acum nu este întâmplător și că el 

a fost pregătit din timp. Dacă taurul reușește să încadreze adecvat schema aceasta, adică dacă nu va 

considera că traversează o problemă de patrimoniu, ci doar una de opinie, că nu-i bagă nimeni mâna 

în buzunar și nu-l fugărește nimeni din casă, atunci va depăși cu bine tot acest moment. Va fi greu de 

înțeles de ce trebuie să devină martori ai unor conjuncturi sociale triste. Nu înțeleg de ce acest careu 

dintre Jupiter și Pluton reprezintă pentru ei un obstacol pentru a trece pe nivelul următor, pentru a fi 

mai puternici sau mai sănătoși, pentru a fi mai apreciați la locul de muncă sau mai bine pregătiți ori 

să lucreze în altă parte, într-un alt domeniu sau într-un alt loc. Există un mare obstacol pe care taurul 

în va resimți cu precădere în primele zile ale lunii august. 

Pentru tauri situația aceasta care se va consuma în prima decadă a lunii august poate însemna 

ca o luptă cu dreptatea. Li se va părea că dacă nu dau lovitura, dacă nu sunt foarte agresivi și nu-i 

impresionează pe cei din jur, nu-i bagă nimeni în seamă și dacă nu-i bagă nimeni seama atunci pierd, 

nu mai sunt atât de atractivi, nu mai reușesc să pară în ochii celorlalți serioși. Luna plină din 7 august 

are un rol decisiv în toată această ecuație. Taurii încearcă să le impună celorlalți propriile convingeri 

despre stabilitate emoțională, despre relații, despre echilibru sau familie. Li se va părea că dacă sunt 

foarte coerenți și insistă foarte mult pe această problemă atunci reușesc să ajungă la capătul firului, 

să greșească mai puțin ori să atragă atenția celor din jur asupra adevăratelor probleme cu care se 

confruntă în momentul acesta. Cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l aibă în vedere în momentul de 

față nu este acela legat de captarea atenției, ci de ceea ce ar trebui să facă pentru propria familie. Luna 

plină, cea care se împlinește cu Soarele pe casa familiei și cu Luna pe casa demnității sociale, pune 

această problemă a echilibrului afectiv ca și cum dacă această condiție nu este îndeplinită atunci nu 

poate vorbi despre reușite sociale deși celelalte condiții sunt îndeplinite. Taurul are neapărată nevoie 

să știe că acolo unde se întoarce este un loc liniștit, curat și hrănitor. Asta înseamnă că tot ceea ce se 

consumă pe finalul primei decade a lunii august face referire la relația frumoasă care se va împlini pe 

10 august între Mercur și Venus. Taurii se angajează să facă lucruri mari, să atragă atenția celor din 

jur, să investească ori să nu mai țină cont de atât de multe probleme așa cum au făcut în ultimele luni 

ale anului anterior, așa cum a fost văzut de ceilalți în primele șase luni ale anului curent. 

În realitate, schema aceasta se referă la emoții și la cum anume ar putea un individ să-și 

canalizeze planurile de viitor. S-ar putea ca taurii să fie deficitari la acest capitol pentru că se așteaptă 

foarte mult să primească ajutor din jur, adică se așteaptă ca persoanele din preajmă să știe și să 

înțeleagă ce simt, cât de departe vor să ajungă. Atunci când lucrul acesta nu se întâmplă avem de-a 

face cu tauri care eșuează, care sunt triști sau dezamăgiți de cei din jur, care nu pot merge mai departe 

și care consideră ranchiuna drept o metodă de atac. 

Cu toate acestea, taurii în a doua decadă a lunii august visează la un noroc foarte mare și vor 

discuta despre el, vor încerca să se asocieze cu oamenii care ar putea să le faciliteze împlinirea acestor 

aspirații sau să netezească drumul către adevăratul noroc. Se va pune problema unei moșteniri sau a 

unei rememorări teribile, situație care le va vorbi acestor nativi despre un talent. Este posibil ca 

această moștenire să fi fost anunțată în prima parte a anului și acum să vină ca o confirmare a 

norocului pe care-l au, ca răspuns la anumite solicitări pe care ei le fac în mod direct. 

Cu toate acestea, nu ar trebui să viseze cu ochii deschiși pentru că acest noroc este ușor afectat, 

lezat sau poate fi ușor distrus. Relația bună pe care Venus o are cu Neptun, dar și relația bună pe care 
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Soarele o are cu Jupiter în această perioadă, pentru cei născuți în zodia Taur subliniază o problemă 

care vine prin impactul comunității. Comunitatea nu a răspuns favorabil pentru niciun semn zodiacal 

în luna anterioară, în luna iulie. Acum taurii vor să compenseze, vor să li se întâmple și lor ca în 

marile povești de succes, să se împiedice de o geantă de bani, să primească o moștenire de la mătușa 

Tamara, viața lor să se schimbe substanțial. Au existat însă semne că lucrul acesta este posibil să se 

împlinească. Absența semnelor în lunile anterioare face ca acest noroc să se limiteze la ceea ce au în 

momentul acesta, adică taurii să fie ajutați să-și păstreze ceea ce au acumulat, să nu li se ceară, să nu 

le pretindă nimeni nimic și nici să nu fie obligați să le ofere. Pe 13 august Mercur va intra în mers 

retrograd și va avea această deplasare până în septembrie, ceea ce va face ca luna aceasta în care 

Soarele va avea un tranzit pe finalul zodiei Leu și începutul zodiei Fecioară să-i îndemne pe aceștia 

să-și schimbe atitudinea față de comunitate, să creadă că șansa pe care au avut-o acum o pot avea 

oricând și își pot permite să facă schimbări de structură. Aceste schimbări de structură prin relația 

bună a Soarelui cu Saturn retrograd trebuie să se adreseze și familiei. Dacă se gândesc doar la binele 

lor, doar la satisfacția lor, dacă au în vedere doar ceea ce-i privește pe ei, nu și pe cei din jur, structurile 

acestea sunt solide acum, dar nu au durabilitate. Durabilitatea vine prin răsplată pe care taurul o face 

față de un om care i-a fost alături mult timp și pe care îl include acum în norocul său. Altfel, își 

construiește un element care îl încântă acum, care îl bucură, care este și solid pe moment, care ar 

putea răspunde unor nevoi comunitare, dar, tocmai pentru că se sprijină pe interesul său egoist și doar 

pe acestea, nu are durabilitate în timp. 

E greu de crezut că taurii au secrete pe care vor să le împărtășească. În mijlocul lunii august 

când Venus se va afla într-o relație proastă cu Pluton aceștia vor povesti celorlalți ce i-a ajutat foarte 

mult în prima jumătate a anului, ce i-a făcut puternici. Au emoții ciudate, reacții stranii la presiunea 

din jur și cred că dacă fac aceste destăinuiri detensionează toată această presiune. Dacă ne referim 

strict la momentul dat de 15 august, când Luna se va afla, de pe semnul lor, într-o relație proastă cu 

Axa Dragonului, vor vorbi prea mult, informații vor fi oferite împotriva lor, mesajele vor accentua 

sentimentul de împlinire, instabilitate la locul de muncă, încurajând situațiile delicate. Nu doar Luna 

este vinovată pentru ceea ce se întâmplă în momentul acela, ci și opoziția lui Venus cu Pluton prin 

care se accentuează un compromis personal pe baza unui mesaj, pe baza unei deplasări pe care taurul 

o face către o zonă, o persoană, o idee sau pentru o deplasare concretă. 

Pentru că pe 16 august Soarele se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului pe casa 

familiei, schema aceasta a taurului trebuie să susțină un ideal de grup. Dacă au o familie numeroasă 

atunci au nevoie să se gândească la faptul că aceste destăinuiri despre el ar putea să afecteze și pe cei 

dragi, să le compromită statutul, imaginea și poate, dacă nu sunt născuți în același semn, nu au același 

noroc să iasă din situații încurcate așa cum se întâmplă cu ei acum. În consecință, mijlocul lunii august 

le aduce întâlnirea cu un episod marcant al destinului lor, când trebuie să devină un element de 

stabilitate pentru familie sau grupul de apartenență, trebuie să devină un element solid, de bază, nu 

unul care să accentueze instabilitatea sau pe care nu se poate nimeni sprijini. De altfel, toată schema 

pozitivă se poate duce pe apa sâmbetei dacă greșesc în modul acesta. Apar ghinioane mari, mai mari 

decât cele pe care le poate rezolva norocul pe care-l au în momentul de față. Ar trebui să fie foarte 

atenți, să nu dea curs impulsurilor de răzbunare doar pentru că acum li se pare că sunt mai puternici. 

Dacă fac lucrul acesta și greșesc, își pot da seama că este vorba despre o mare eroare în momentul în 

care constată că nu li se mai cere părerea despre o situație sau o persoană, ci sunt acuzați că au anumite 

păreri, când vor să facă un efort și obosesc prea repede, nu mai au rezistență la activități de durată și 

nu mai au nici răbdare. Acestea sunt primele semne că armonia nu mai este cum era pe vremuri. 

Desigur, norocul nu-i părăsește, dar dacă la jumătatea acestei greșeli vor să se întoarcă din 

drum și, având resentimente sau remușcări, se vor preocupa de binele celorlalți, efortul va fi mai 

mare, dinamica mult mai amplă, iar consumul mult mai mare. Lucrul acesta îl vor constata pe finalul 

celei de-a doua decade a lunii august, când Marte și Jupiter se vor afla într-o relație bună. Își pot 

permite să se întoarcă de la acest traseu greșit, dar să nu se aștepte că le va fi ușor. 

Povestea vieții lor capătă o altă nuanță în a treia decadă a lunii august când și ei, la fel cum 

sunt și celelalte zodii sunt invitați să își amintească ceea ce li s-a întâmplat în mijlocul lunii aprilie 

când și-au făcut autocritica, când au văzut cât de periculoase pot fi crizele în relații și cât de multe 
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pot pierde dacă nu se controlează. Relația bună pe care Soarele o are acum cu Uranus în ziua în care 

se împlinește Luna nouă, adică pe 21 august, reprezintă un start interesant în această călătorie. Din 

nou, nu le va fi ușor pentru că acesta este și momentul când Saturn se va afla într-o conjuncție cu 

Luna neagră, iar Marte va trimite raze pozitive către cele două elemente astrale aflate în conjuncție. 

Și pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, toată această schemă se va consuma când Soarele 

se va afla în tranzit pe ultimul grad al zodiei Leu. Moment greu pentru tauri care sunt chemați să 

răscolească prin arhivele personale pentru a găsi acolo ceea ce nu au pus, un element gata elaborat, 

gata conturat, care să se adapteze perfect nevoilor de acum. Pentru asta taurul va apela la celelalte 

semne zodiacale și se pare că în momentul de față nu va putea găsi înțelegere decât la două semne: 

Săgetător și Capricorn. Pentru că, știm, compatibilitatea taurului cu săgetătorul este minimă sau nu 

putem vorbi despre o înțelegere fără un mare efort sau fără o fișă a postului, fără atribuții clar definite 

pentru ambele semne, taurul se va simți mult mai susținut de mesajele gata elaborate ale capricornului, 

dar fascinant de mobilitatea săgetătorului. Va fi în momentul acesta ascuns și foarte interesat să-și 

rezolve această problemă, adică va profita de disponibilitatea capricornului de a-i oferi mesaje clare. 

Taurul va fi mai abil, mai viclean și va reuși să scoată castanele din foc cu mâna altuia pentru că și 

norocul este de partea lor acum. Trecerea Soarelui pe zodia Fecioară îi va face pe aceștia însă 

risipitori. Binele acesta, care vine prin efortul celorlalți, ar putea să fie risipit în două clipe, să fie 

pierdut la jocuri de noroc, oferit ca împrumut pe care niciodată nu-l va mai putea recupera. Va fi un 

moment de durere pentru taurul care s-a lăudat că reușitele acestea îi aparțin în totalitate. Sinceritatea 

momentului este cea care îl ajută să mai salveze puțin din pierderile acestea. De altfel este și foarte 

bine să mai piardă din ceea ce primesc de-a gata de la alții pentru că nu totul li se potrivește chiar 

dacă ceea ce își însușesc se potrivește situațiilor pe care le parcurg. Ei sunt diferiți de situațiile care 

le parcurg acum și dacă vor să își atribuie o parte din aceste rezultate ar trebui să le mai lase pe acestea 

să se mai uzeze, să se mai rupă, să se fragmenteze sau să se mai bucure și alții de ele. 

Au nevoie să fie lucizi pentru a face față acestui moment de nesiguranța, de zăpăceală, de 

lipsă de control asupra gândurilor și emoțiilor, nu doar asupra situațiilor. Pe 25 august Saturn și-a 

revenit la mersul direct în aceeași zi când Soarele și Junon își vor definitiva trigonul pe care îl 

formează de ceva vreme. Pentru că Soarele se află acum pe zodia fecioară, problemele acestea de 

asociere care a început să se contureze în mintea celui născut în Taur când Soarele era pe Leu se 

schimbă acum, trec într-un registru, adică s-au pregătit pentru niște situații care până la urmă se 

consumă altfel. Iarăși, dacă se țin prea tare de metoda în sine, dacă sunt rigizi pe cât de lacomi au fost 

în momentul în care anterior și-au însușit rezultatele celorlalți și au spus că sunt ale lor, atunci sunt 

avertizați că îi așteaptă o perioadă lungă de îndoieli și singurătate. Revenirea lui Saturn la mersul 

direct înseamnă revenirea la o formă de justiție care este împotriva lor. Vor rămâne cu achizițiile pe 

care le-au comportat pentru că norocul rămâne, nu li-l ia nimeni, dar nu mai pot merge mai departe 

în aceeași manieră eronată. 

Trecerea planetei Venus pe zodia Leu ar trebui să-i încurajeze pe cei născuți în Taur să fie 

mult mai apropiați față de familie. Acum văd dacă au fost calculați și atenți, dacă tot acest noroc pe 

care l-au avut de-a lungul lunii august este folosit pentru stabilitatea personală, a familiei sau a 

comunității, dacă nu este susținut doar de un interes personal egoist. Dacă vor cădea în acest păcat 

am putea vedea tauri foarte nervoși, irascibil, incapabil să se controleze, având și probleme de 

memorie, de coordonare sau de toleranță. Nu este de dorit să ducă o problemă personală în această 

zonă pentru că vor rămâne captivi acestei stări de nervozitate și în luna următoare. Dacă vor intra în 

septembrie atât de tulburați nu vor fi capabili să înțeleagă sensul ascuns al lucrurilor, să vadă care 

sunt acele întâmplări care doar în esență nu au legătură între ele. 

În ultima zi a acestei luni Mercur va intra prin retrogradare în casa familiei și acesta devine 

pentru tauri un moment de conștientizare asupra problemelor de cuplu, de familie, de breaslă, asupra 

problemelor de autocontrol pe care ar trebui să le rezolve urgent. Situația aceasta pare ca și cum li se 

mai dă o șansă. Cei care sunt profunzi, care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală, vor înțelege cât de important este acest moment cât de multe pot câștiga dacă 

privesc către erorile de pe finalul lunii august ca la niște simple deviații pentru că în momentul acesta 

este dispus să facă orice pentru a se întoarce pe drumul cel bun. Finalul acestei luni este furtunos, 
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obositor dar dacă aceste probleme sunt întâmpinate cu atenție se poate vorbi și despre o mare lupta 

cu defectele personale, cu erorile ascunse, cu acele probleme cu care și-a umplut cămara. 

 

SEPTEMBRIE 
Complicații. Autodistrugere. Se cred acuzați în mod gratuit. Penitență. Relații dificile. 

Familia devine un domeniu prioritar. Intimitate este vulnerabilă. Discrepanțe între adevăr și 

realitate. Criză de identitate. Brusc își schimbă traseul. Apare un obstacol. Puterile și slăbiciunile 

sunt greu de investigat. Capacitate de cuprindere. Luciditate. Creativitate. Complicații de sociale nu 

îi sperie. Devin ascultători. Criză. Creativitate. Valurile superioare lucrează cu receptivitate 

obositoare. Compromis. Lipsă de putere. Un personaj obscur își anunță prezența. Refuz. Durere 

cauzată de o dramă mai veche. Realitatea sperie. Criză de nervi. 

 

Luna septembrie este foarte complicată până și pentru cei născuți în zodia Taur care se bazează 

foarte mult pe norocul lunii anterioare. Apar complicații generate de faptul că se întâlnesc cu tot felul 

de situații care nu au legătură unele cu altele sau cel puțin șa li se va părea. Luna va fi dominată de 

relația bună pe care Jupiter o are cu Capul Dragonului, de trigonul pe care Saturn, la rândul său, îl va 

realiza cu Capul Dragonului și de revenirea lui Pluton la mersul direct. În plus, tot în această luna 

apare și opoziția lui Jupiter cu Uranus, semn de autodistrugere, de penitență, de revoltă împotriva 

unei forțe pentru care taurii nu sunt încă suficiente pregătiți să o combată.   

Încă de la începutul lunii septembrie, când sintezele pentru acțiunea se îndrepta către mijlocul 

lunii februarie, taurii dau dovadă de un mare spirit practic. 

Sunt atenți la detalii, inteligenți atunci când se pune problema 

să demonstreze că trebuie să se adapteze unor condiții vitrege, 

interesați de transferul de responsabilitate, așa cum au fost în 

stare să facă în luna anterioară, când au preferat să preia din 

avantajele celorlalți. Reușesc să se facă remarcați în fața 

celorlalți fiind nonconformiștii, renunțând la anumite relații 

și îndreptându-și atenția către alte relații, către cele care sunt 

de această dată mult mai inferioare, care nu au nici 

profunzimea pe care au avut-o în prima parte a anului, ci poate 

sunt mult mai incisive. Primele zile ale lunii septembrie sunt 

foarte complicate. Mercur se află în continuare în mers 

retrograd pe casa familiei și tot ceea ce hotărăsc pe zona 

publică, cea care este prioritar pentru tauri se răsfrânge asupra 

zonei intime. Descoperă acum că au un alt etalon de înțelegere 

sau de socializare, ajung mult mai ușor în criză, se complac 

foarte mult în condițiile acestea ciudate în care se află și acuză 

o oboseală stranie. Din exterior, lucrurile acestea sunt 

frumoase și oricine și-ar dori să treacă prin experiențele pe care taurul le parcurge. El însă se plânge, 

acuza faptul că este trădat, că este jignit ori că prietenii nu mai sunt cum erau odată, că realitatea pe 

care o trăiesc este una destul de delicată, chiar neplăcută. Nu le va face plăcere să le povestească 

celorlalți toată această aventură a lor, ci așteaptă, sub impulsul unor recomandări venite din jur sau 

sub puterea unor recomandări astrale, să treacă această perioadă. Peste ani, când se vor întoarce cu 

gândul către această perioadă, vor fi uimiți cât de mare este discrepanța între ceea ce simt, între ceea 

ce trăiesc și experimentează ei și ceea ce este văzut din exterior. Dacă în luna anterioara au simțit că 

sunt curtați de noroc, acum cei din jur îi văd ca fiind norocoși, deși ei nu se mai considera așa. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct coincide cu trecerea lui Marte pe zodia Fecioară, adică 

pe casa creativității, ceea ce are consecințe puternice asupra imaginii sociale, asupra motivațiilor pe 

care cel din zodia Taur nu le va folosi pentru a se ridica din negura. Momentul zilei de 5 septembrie 

nu este unul fericit, cu atât mai mult cu cât Soarele și Neptun își ating acum opoziția lor perfectă. Pare 

să fie un moment de transformare pentru taur care se face în văzul tuturor, fără avertisment, ceea ce 

ar putea să îi umple de rușine. În realitate, situația este declanșată de o criză de identitate, de un 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  743  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

obstacol care apare brusc în calea evoluției sale pe care îl poate depăși doar dacă este profund, doar 

dacă se află într-un proces de evoluție spirituală și nu a făcut rabat la calitate în ultimele luni. Pentru 

că am văzut ultimele luni au fost foarte delicate pentru acest nativ, momentul acesta în care Jupiter 

se află într-o dispunere foarte bună cu Axa Dragonului pare să fie un element care avantajează doar 

taurii aleși. Ceilalți, pentru a supraviețui considera că au ac de cojocul fiecăruia și cred că pot 

demonstra dacă știu ce să le ofere celorlalți, le sunt puterile și care le sunt slăbiciunile și nu vor ca 

sub impulsul unor lingușiri să rămână în ploaie, să fie marginalizați să piardă ceva foarte important. 

În 7 septembrie Luna neagră se va afla într-o dispunere foarte bună cu Axa Dragonului reușind să 

medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Cu toate că taurii au o capacitate scăzută, există 

cineva sau ceva care îi protejează. Acel cineva poate fi un protector, o persoană în vârstă, un om cu 

statut, cu imagine, cu o mare avere sau titlul nobiliar pe care îl deține. Unii poate se consideră săraci 

lipiți pământului pentru că își doresc mai mult, dar faptul că reușesc să se descurce printre oameni 

care au un statut social foarte bun îi face și pe ei părtași la toată această bogăție. Au, în prima decada 

lunii septembrie, această capacitate și cu cât văd că se descurcă mai bine cu atât vor să se prezinte 

față de ceilalți mai sensibil, mai teatral, mai pătrunzător. Este și cazul zilei de 10 septembrie când 

Mercur se va întoarce pe zodia Fecioară, de această dată în mers direct, și încearcă să scrie o pagină 

interesantă în destinul său. Devin foarte creativi, inventivi, amatori de distracții sau de consum, dar 

fac acest consum pentru a trăi foarte intens pentru că această plăcere de acum să li se pară și mai 

intensă. Tot pe 10 septembrie Marte se va afla într-o dispunere foarte bună cu Junon și se detașează 

de relațiile vechi, bolnăvicioase, se detașează de ceea ce a fost până acum un obstacol în calea 

creativității. 

A doua decadă a lunii septembrie este pentru tauri un interval de comunicare. Debutează acest 

interval cu o relație bună a Soarelui cu Luna și se simt motivați să pună în practică ceea ce au gândit, 

conștientizat sau traversat în prima decadă. Se va pune problema efortului, a muncii, a răstălmăciri 

unor mesaje tendențioase care au venit spre zona publică pentru ca înțelesul evenimentelor care s-au 

consumat la începutul lunii mai să fie mult mai profund. Despre profunzime, practic, va fi vorba 

pentru tauri în prima parte a celei de-a doua decade a lunii septembrie pentru că aceasta are puterea 

de a le modifica substanțial comportamentul și a-i scoate din această zonă complicată. Sunt triști 

pentru că din nou se văd singuri împotriva unor adversari, din nou cred că trebuie să își folosească 

multă putere pentru a fi creativi, pentru a se prezenta celorlalți într-un mod original. Pierd din vedere 

că așa se întâmplă cu toții, că tuturor le este foarte greu atunci când vor să fie originali, vor să deschidă 

pentru prima dată un drum. 

Schema aceasta îi suprasolicită foarte mult și îi încurajează să rămână originali chiar dacă 

prețul pe care îl plătesc este unul foarte mare. Astfel, vor fi așa pentru că sunt norocoși și destinul are 

pentru ei ceva aparte, deși dacă se uită în jur totul se  schimbă, se dărâmă, totul se transformă, fiecare 

persoană arată că drumul sau nu este sigur sau că se întâlnește cu persoane care le fac probleme. 

Taurii învață din întâmplările pe care le parcurg că bunăstarea de acum este foarte bună pentru familie. 

Primesc ajutor și din partea Capului Dragonului care încă se mai află pe casa familiei, dar și pentru 

ceea ce vor avea ei de făcut de acum încolo. Chiar dacă unele persoane arată acum o loialitate 

diminuată sau îi trădează la modul direct în văzul tuturor, să fie cu fruntea sus, să dea dovadă de 

noblețe, de demnitate, să nu-i sfideze pe ceilalți prin aceste calități, ci pur și simplu să le trăiască, 

pentru că în modul acesta reușesc să depășească cu mai puține complicații sociale aceste încercări. 

Realizarea cea mai mare pe care taurii ar putea să o parcurgă în mijlocul lunii septembrie este cea 

care încurajează să se desprindă de o problemă. Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter 

general dacă această problemă se referă la copii, creativitate, speculație, la o relație de iubire, cea în 

care taurii au dăruit foarte mult, adică domeniul Soarelui de acum sau se referă la ceea ce au refuzat 

să împărtășească până acum, la disciplină, metoda, tentație, la dorința de a obține fără muncă rezultate 

durabile. Se poate stabili însă că observația aceasta pe care taurii o fac va dura foarte mult. Au nevoie, 

pentru ei înșiși, nu pentru ceilalți, să fie buni, înțelegător, simpli și atenți. Nu sunt prea multe calități, 

dar sunt foarte valoroase și ele fac parte dintr-o schemă personală care i-a ajutat întotdeauna pe tauri 

să devină mai puternici. 
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Constanta aceasta a libertății de expresie înseamnă un avantaj teribil în a-și fi depășit o mare 

problemă de atitudine care i-ar fi dus la criza. Venus se află acum pe casa familiei și foarte curând va 

ieși din acest semn și va intra pe casa creativității. Au nevoie de sprijinul celor dragi, au nevoie să-și 

consolideze o structura afectivă foarte puternică pentru a face față la ceea ce urmează să se întâmple. 

Dacă nu sunt suficient de atenți atunci schema aceasta ar putea să le aducă o receptivitate obositoare, 

să devină foarte ușor de sugestionați, pioni în planurile diabolice ale celorlalți, adică din dorința de a 

capta atenția unor persoane plasate pe o ierarhie superioară a societății să accepte, după cum gândesc 

ei pentru o perioadă scurtă de timp, să devină pion în acest plan. Dacă vor cădea la această încercare 

vor rămâne pentru mult timp captivi în acest cerc vicios, fără a mai putea nici măcar nuanța toată 

această situație complicată. În felul acesta se poate traduce combinația dintre bine și rău care se 

concretizează în cea de a doua decadă a lunii septembrie dominată de tensiuni relaționale, de nevoie 

de a vindeca ceea ce nu poate fi vindecat, dar și de întâlnirea cu o confruntare ciudată. Pentru că tot 

în acest interval taurii beneficiază, ca și alte semne zodiacale, de o relație bună dintre Venus și Jupiter, 

se pot folosi de aceasta atitudine critică, de rezultatele pe care le-a obținut în prima jumătate a anului, 

pentru a evita un compromis, pentru a le arăta celorlalți că nu sunt atât de naivi, atât de superficiali și 

că doar sunt lipsiți de acea putere care se cere acum, poate chiar puțin bolnavi sau slăbiți. Cel care îl 

va lua acum pe cel născut în zodia Taur de prost își va limita propria capacitate de transformare pentru 

ca îl va motiva pe acesta să lupte împotriva sa. Taurul care va crea aceste conflicte va deveni celebru 

în societate, va fi un personaj care va capta atenția foarte ușor prin puterea de a-i pune pe ceilalți în 

dificultate. De-a lungul acestei a doua decade a lunii septembrie taurul a captat atenția prin discrepanța 

teribilă între ceea ce a putut face în luna august și ceea ce nu poate face acum, prin această distanță 

majoră între ceea ce a fost cândva și ceea ce reprezintă acum. Am mai spus de multe ori în descrierile 

pe care le facem aici că nu este niciodată bine să tulburi un taur care are multe resentimente, mai ales 

să-l tulbure și să îl umilește pe acele resentimente pe care le consideră cele mai dureroase. Niciodată 

nu va spune tot că nu degeaba este complementarul scorpionului care excelează la acest capitol. 

Taurul se teme să împărtășească chiar și când spune despre el că este foarte vulnerabil. Dacă va întâlni 

în această perioadă oamenii care vor profita de această slăbiciune le va face viața un coșmar în 

următoarele patru săptămâni începând cu 20 septembrie când se va împlini Luna nouă. De altfel, sunt 

și foarte irascibili în momentul de Lună nouă, nu se pot controla, sunt dornici de aventură, dar își 

caută doar aventurile păguboase. Deci, la un capitol negativ, le va fi foarte ușor să întâlnească oameni 

care să-i jignească și apoi o lună de zile să tot lupte împotriva lor până când vor fi mulțumiți că le-au 

făcut suficient de multe probleme. 

A treia decadă a lunii septembrie le aduce taurilor posibilitatea de a se ridica deasupra acestei 

condiții dificile, de a face o figură foarte interesantă, fapt care se va întâmpla chiar din 22 septembrie, 

când Soarele va trece pe casa muncii. Se întorc din nou la un ritm de lucru pe care l-au avut în prima 

parte a anului, dar de această dată în mod intenționat, ca și cum de-aici le vine salvarea, nu mai trebuie 

să-și petreacă timpul visând la vacanțe pe care nu le pot obține niciodată sau dacă le obțin să fie pline 

de compromisuri ori de insatisfacție. Relațiile cu ceilalți se repară prin intermediul acestui efort. În 

consecință, apar și mai multe șanse de relansare, iar gălăgia se diminuează. Sunt motivați să își reducă 

tot acest impuls către lux, către dominare sau către succes prin efortul celorlalți pentru că văd că nu 

se mai poate altfel. În continuare se accentuează acest materialism, pe alocuri chiar obscur, care ar 

putea să le ofere situații complicate. Dacă vor să lucreze în altă parte vor fi refuzați, dacă vor să aibă 

un control asupra colaboratorilor, de asemenea, nu vor avea sorți de izbândă și lucrurile acestea îi vor 

demoraliza puternic. În felul acesta se poate explica norocul pe care cred că îl au în relații, adică 

trigonul Venus-Junon, dar și ghinionul teribil că nu reușesc să obțină o intrare la oamenii pe care-i 

vizează, adică opoziția Marte-Neptun. De aici se declanșează procese mentale ciudate, dominată de 

confuzie și neîncrederea, de teama de deposedare sau de grija că își vor pierde statutul pe care-l au 

acum, funcția, demnitatea, că nu vor mai fi apreciați de cei din jur și poate chiar nici de cei dragi. 

Apar și probleme în relații sentimentale ceea ce înseamnă pentru taur o greutate mult prea mare pusă 

pe umerii lor încercați. Pentru unii, acesta reprezintă un început dificil al unui proces de transformare. 

Au nevoie să se adune, să fie foarte lucizi și să facă o delimitare clară între complicațiile sentimentale 
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și cele profesionale. Dacă le amestecă, se vor amesteca și problemele și atunci greutatea, prin toate 

aceste situații adunate, va fi mult mai mare. 

Dacă au provocat în mod necuviincios persoane dragi în prima parte a anului acum se vor 

trezi din partea lor cu invidie. Și reacțiile lor la aceste invidii vor fi dureroase, iar taurii se pregătesc 

pe finalul lunii septembrie să ajungă la concluzia că nu există nicio legătură între situațiile acestea, 

că toată această căutare a situațiilor/conjuncturilor/întâmplărilor care sunt legate într-un mod foarte 

complex este de fapt o mare păcăleală. Ei trăiesc intens drama și au ajuns la această concluzie tocmai 

pentru că problemele mari, cele pe care și le-au făcut așa, trebuie rezolvate repede, bătând din palme. 

Este de la sine înțeles că în momentul acesta, nu doar pentru tauri, ci pentru toate zodiile acest lucru 

nu este posibil. 

În realitate, ceea ce se întâmplă pe finalul lunii septembrie pentru taur este mult mai dureros 

decât pare la prima vedere. Relația proastă pe care Mercur de pe casa creativității o are cu Saturn, 

arată că au probleme de înțelegere, de adaptare și de toleranță. Tocmai de-aici le vin marile 

complicații sociale. Prin aceste respingeri reușesc să îi îndepărteze pe cei pe care-i iubesc foarte mult 

și să își ducă traiul de acum și până la finalul acestei luni prin conversații sterile și eforturi la fel de 

sterile. Nimeni nu este vinovat pentru că taurilor li se întâmplă lucrul acesta, cu atât mai mult cu cât 

Mercur, aflat acum în plin tranzit prin domiciliul, prin zodia fecioară, încercă să pună ordine în 

problemele care nu au fost ordonate de-a lungul acestui an și care sunt legate de situații foarte delicate. 

Problema aceasta a disciplinei este una dintre cele mai mari. În general, taurii sunt disciplinați și prea 

serioși în ceea ce au de făcut, enervant de serioși față de ceilalți pentru că vor ca rezultatul pe care-l 

obțin să fie răspunsul corect al efortului real pe care l-au făcut. În ultimele luni a lipsit această 

componentă a ambițiilor și de aceea acum trebuie să recupereze. Unii vor părea lipsiți de rațiune, 

adică implicați în tot felul de evenimente sociale care enervează gratuit, care îi destabilizează pe 

ceilalți s-au care destabilizează armonia grupului, care lansează provocări lipsite de sens ori impun 

momente de derută, dominate de frică sau lipsă de concentrare în așa fel încât erorile pe care le fac să 

pară mici pentru că erorile pe care le fac ceilalți brusc devin mari. 

Este clar că la mijloc au de-a face cu o păcăleală sau cu un moment de disperare pe care taurii 

îl trăiesc cu maximă implicare. Revenirea lui Pluton la mersul direct în aceeași zi în care Jupiter se 

află în opoziție cu Uranus, iar Mercur în opoziție cu Chiron, arată că toată această schemă pe care 

taurii vor să o rezolve după propria opinie, fără recomandările celorlalți, fără să se adapteze, este una 

dintre cele mai mari probleme ale lor din această perioadă. Foarte ușor vor considera că cei din jur 

sunt vinovați, dar ei știu, tot dintr-un unghi care se împlinește pe 28 septembrie - careul Soare-Junon 

- că trec prin momente delicate, când nu le convine nimic, când îi considera inferiori pe ceilalți, când 

nu văd decât defectele lor și chiar dacă în exterior sunt persoane agreabile, că doar așa și-au exersat 

succesul de-a lungul acestui an, adâncul sufletului este complicat și rănit. Rănile acestea se vor 

vindeca doar prin muncă, prin metodă, prin schimb de experiență și prin satisfacții mici. Dacă nu sunt 

în stare să se bucure de lucrurile mici, cele mari nu vor veni, oricât de mult s-ar strădui să le obțină, 

oricât de insistent le-ar cere. 

 

OCTOMBRIE 
Este nevoie de putere. Colaborarea se bazează pe armonia grupului. Se gustă din bucurie, 

plăcere, distracție. Încărcătura suplimentară îi enervează. Conflictele deschise sunt epuizante. 

Intrigi. Revoltă pe un compromis. Iese în evidență un element dureros. Nimeni nu este perfect. 

Atitudini conservatoare. Gândire lentă. Se crede nedreptățit. Procedează altfel decât ceilalți. Se 

impun ușor. Opiniile celorlalți sunt importante. Ambiția îi motivează. Au nevoie de conștientizare. 

Sunt avertizați că revolta nu-i ajută. Se bazează mult pe o recomandare. Depind de grup. 

 

De-a lungul lunii octombrie taurii încep să se pregătească pentru marele eveniment care este 

programat să se consume în 2018. Nu se știe precis când anume se va consuma acest eveniment, 

pentru că depinde foarte mult de un element particular. În funcție de acesta, ce poate fi observat pe 

tema personalizată, sunt foarte importante ascendentul, poziția guvernatorului natal, relația pe care 

acesta o are cu guvernatorul temei, dar și alte elemente care accentuează mesajul revoluționar al anilor 
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ce vor veni. De aici înțelegem că sintezele pentru viitorul grupului reprezintă pentru taur o mare 

provocare. Chiar de la începutul acestei luni, când Marte se va afla într-o dispunere foarte bună cu 

Pluton, schema astrală a momentului le arată cam pe ce drum ar trebui să pornească. Unii vor fi 

speriați de faptul că poate nu au puterea necesară, nu sunt pregătiți și nici nu știu cum anume trebuie 

să procedeze pentru a nu se afla într-o relație proastă cu cei cu care colaborează. Pe 3 octombrie 

Chiron se va afla într-o dispunere foarte proastă cu Lilith, iar Mercur cu Junon. Venus, cu toate că va 

încerca să aducă puțină armonie în zona aceasta a bucuriilor, a plăcerilor, distracțiilor, împlinind un 

trigon cu Pluton, nu va putea să ofere individului explicații pertinente pentru durerile pe care le are și 

nici soluții la bolile care îl frământă foarte mult. În consecință, taurul ar trebui să știe foarte clar că 

dacă dorește să meargă mai departe va trebui să fie disciplinat, să renunțe la nota egoistă pe care și-o 

ascunde foarte bine, adică să fie curajos într-un mod sincer, nu într-un mod ascuns. Dacă își va stabili 

obiective foarte ambițioase s-ar putea să fie foarte dezamăgit. Are nevoie să se întoarcă la mijlocul 

lunii ianuarie, când Marte s-a aflat într-o conjuncție cu Chiron și într-un careu cu Saturn, adică au 

pornit la drum cu speranțe puternice în a schimba ceva foarte bun, foarte corect și foarte sigur în 

propria existență. Ajunși acum la începutul lunii octombrie se văd într-o mare dificultate. Dacă nu au 

cultivat de-a lungul acestui an această notă egoistă, probleme personale, în special cele care vin dintr-

o zona profesională, nu vor fi atât de mult discutate de ceilalți și ei nu vor fi atât de mult puși în 

dificultate.  

Dacă se vor ambiționa și vor regreta mai mult decât vor asculta părerile celorlalți atunci 

momentul de 5 octombrie, când se va împlini Luna plină și când Venus se va afla într-o conjuncție 

cu Marte pe casa iubirii dăruite, taurii vor considera că sentimentul dăruit este cel mai important și 

nu contează dacă trec prin momente dureroase, dacă sunt într-un blocaj, dacă au probleme de 

comunicare sau dacă au în jurul lor oamenii care nu-i acceptă. Cred că pot să treacă peste orice fel de 

problemă, peste orice fel de încurcătură și dacă vor mențin această atitudine până la finalul acestei 

decade vor vedea că decădere este un lucru foarte concret. Pe 8 octombrie, când Soarele se va afla 
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într-o conjuncție cu Mercur, schimbul de idei va fi delicat. La locul de muncă se întâmplă ceva. Află 

despre o informație, despre o cheltuială pe care altcineva a făcut-o, despre anumite fapte mai puțin 

corecte care nu-l privesc, dar care compromite imaginea celorlalți și au o mare satisfacție că se 

întâmplă lucrul acesta și cu ceilalți. De lucrul acesta vor fi conștienți chiar din 9 octombrie când 

Mercur se va afla într-o relație foarte proastă cu Pluton și un bine care vine din partea unui apropiat 

este răsplătit cu o faptă rea. Taurii continua să greșească la capitolul recompensă sau răsplată, tocmai 

pentru că sunt obsedați de anumite revendicări și pentru că le mențin foarte mult în sfera gândurilor, 

tocmai pentru că se gândesc foarte mult la ele, aceste devin absurde. În consecință, ceea ce se va 

consumă pe 10 octombrie, când Jupiter va intra pe zodia Scorpion, unde va sta aproape un an, adică 

pe casa parteneriatelor, înseamnă pentru taur promisiunea de a se ridica deasupra nivelului, de a fi 

văzuți prin calitățile pe care le au. Dacă nu au calități și dacă în ultima perioadă s-au ocupat doar de 

intrigi, asta vor vedea ceilalți. Cert este că prin trecerea lui Jupiter pe zodia Scorpion se va pune o 

mare presiune pe imaginea sa, pentru că de această dată tot ceea ce face va fi la vedere, până și intrigii 

le pe care le va alimenta vor genera conflicte deschise, nu altele, ascunse, așa după cum știu ei să facă 

de câțiva ani buni de când Uranus le trece pe casa lucrurilor ascunse. Au nevoie să se pregătească 

pentru acest moment, nu prin luptă, nu prin invidie, pentru că nu-i ajută cu nimic dacă la nivel social 

conflictul personal este confirmat și de conflictele celorlalți. Nu-i ajută cu nimic dacă sunt afiliați 

începând cu 10 octombrie la anumite grupuri revendicative, structuri administrative care au această 

calitate de a cere să se facă dreptate sau de a atrage atenția opiniei publice asupra unor lucruri care nu 

sunt corecte. Taurii nu au de ce să facă parte acum din alte structuri decât din cele din care au făcut 

parte până acum. Dacă vor trece această barieră și își vor muta tabăra atunci sunt avertizați că în ochii 

celorlalți vor părea chiar obraznici. 

De lucrul acesta devin conștienți pe 11 octombrie când Venus se va afla într-o opoziție cu 

Chiron de pe casa protectorilor. Fac ceva și reușesc să supere pe prietenul cel mai bun, pe susținătorul 

care i-a promis acestui nativ salvarea din păcate. Sunt multe conjuncturi negative care vor activa în a 

doua decadă a lunii octombrie până în mijlocul acestei luni și care dezavantajează un nativ născut pe 

zodia Taur pentru că îl pune pe acesta la muncă, îl compromite prin rezultatele muncii sale sau îl 

expune față de un audit, față de o comisie de verificare chiar în momentul când rezultatele muncii 

sale nu sunt pe măsura efortului. Mulți vor încerca să îi compromită munca, să îl pun într-o lumină 

proastă, să scoată în evidență că lucrul pe care l-a făcut de lungul acestui an nu este conform cu 

standardele sau cu angajamentele pe care și le-a stabilit. Pe 13 octombrie Mercur se va afla într-o 

relație bună cu Saturn de pe casa ocultismului ceea ce un lucrul foarte bun pentru taur. Mercur de pe 

casa muncii înseamnă pentru ei complicații pe care le pot explica, dar va trebui să treacă prin aceste 

probleme, să se întâlnească cu aceste pretenții și s-ar putea să fie pentru ei o mare problemă. Unii vor 

fi foarte dezamăgiți de cei cu care colaborează, de oameni, de partenerii de afaceri, de colegii de 

serviciu și s-ar putea ca această dezamăgire să fie un element reprezentativ pe care să nu îl mai înlăture 

până la sfârșitul acestui an. Momentul acesta este însă unul dominat de reacții rapide. Taurii se simt 

îndreptățiți să adopte acum o atitudine protectoare față de bunul propriu, față de patrimoniu față de 

rezultatele muncii lor. Despre muncă este vorba până în mijlocul lunii octombrie chiar dacă Venus 

va intra pe Balanță și ar putea să schimbe atmosfera la locul de muncă, adică taurii să nu mai fie 

văzuți așa, drept ființe conflictuale, ci să fie văzuți prin farmecul lor și prin ușurința cu care reușesc 

să îi aducă și pe ceilalți către atitudini constructive, către respectul față de muncă, către seriozitate. 

Dacă intrigile personale sunt destul de proaste, chiar dacă Venus intră pe zodia Balanță și 

acesta ar trebui să fie un mare bine, nu înseamnă că părerile lor sunt obiective. Există o mare problemă 

de greutate care a fost gândită, regândită, judecată și întoarsă pe toate fețele de-a lungul întregului an. 

Acum apar câteva elemente importante care fac trimitere la realizare, la metodă, la austeritate, la 

greșeală sau la perspectiva lucrurilor. iar contextul social nu favorizează îndeplinirea unor idealuri 

îndrăznețe pentru taur decât dacă aceste elemente nu sunt rezolvate ori clarificate. Din această cauză, 

din interior taurul consideră că este nedreptățit, iar din exterior toți ceilalți spun că se face dreptate. 

În sfera personală se întâmplă după mijlocul lunii octombrie un fapt foarte interesant. Se simt 

puternici pentru a lua parte la acele evenimente sociale când trebuie să muncească suplimentar ori să 
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demonstreze ceva. Faptul că fac parte dintr-un conflict îi ajută pe ei să se detașeze de toată această 

notă ciudată, să nu se mai implice în revolte împotriva unui bine, ci la demersuri publice foarte bune.  

Există o poveste frumoasă pe care taurul ar putea să o spună în momentele acestea și ea se 

referă la dragoste, la sacrificiile pe care le face pentru a ține aproape persoană iubită, la obstacolele 

pe care a trebuit să le depășească, la banii pe care i-a cheltuit, la casele pe care le-a cumpărat, la 

bunurile pe care le-a făcut cadou, la tot ceea ce au pus la dispoziția celorlalți pentru a le oferi 

sentimente. Imediat ce s-a trecut de mijlocul lunii octombrie taurul devine brusc sentimental, poate 

chiar patetic și crede că poate evolua numai dacă procedează în felul acesta. Dacă Venus a intrat pe 

casa muncii și acolo încearcă să echilibreze relațiile profesionale sau sănătatea, taurul nu se mai simtă 

marginalizat sau un exponent al imoralității, iar din 17 octombrie când Mercur va intra pe zodia 

Scorpion vor dispărea și loviturile pe sub centură. Chiar dacă vor fi mințiți vor vedea. Chiar dacă vor 

fi înșelați le va fi foarte clar că lucrul acesta se petrece pentru că așa le este scris ori că persoanele 

care procedează așa au o condiție morală îndoielnică și sunt lăsate în voia sorții. Procedând în felul 

acesta, taurul ar putea apărea chiar înțelept. În realitate, toată această schemă servește unui interes 

nobil. Vrea să pară că a progresat, că trăiește acum o altă viață, că se bucură de o altă calitate a vieții, 

că renaște din propria cenușă și că așa va fi de acum încolo. Nu se știe dacă așa va fi de acum încolo, 

însă se știe că ziua de 19 octombrie este un fel de încheiere de ciclu, de deznodământ, de clarificare 

a unor probleme legate de angoasă sau dezordine. Unii tauri se vor elibera de toate aceste probleme 

țipând, ridicând tonul, urlând, impunându-se în fața celorlalți fără să țină cont dacă explozia aceasta 

temperamentală i-ar putea răni pe ceilalți. Se gândesc doar la faptul că se eliberează de o mare 

frustrare. Da, momentul 19 octombrie este unul edificator în sensul acesta. 

Pe 21 octombrie Soarele se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, însă această schemă 

aduce ultimele rămășițe ale unui conflict la locul de muncă sau prin intermediul profesiei, adică se 

referă la acele lovituri din întuneric pe care a trebuit să le suporte mult timp de-a lungul acestui an. 

Apoi, pe 20 octombrie se va petrece un fapt absolut minunat care îi va elibera pe tauri de obligația 

cheltuielilor suplimentare. Marte le intră pe casa muncii și cu toate că gândul acesta de a trece într-o 

altă etapă a colaborărilor profesionale îi enervează, orgoliul de a demonstra că nu este așa cum s-a 

spus reprezintă o motivație teribilă pentru a trece dincolo de aceste obstacole. Apoi, în această 

perioadă se mai produce o schimbare. Soarele va trece pe 23 octombrie pe casa parteneriatelor și 

pentru taur înseamnă noi proiecte de colaborare, o nouă capacitate de a observa problemele celorlalți 

și de a face față conflictelor deschise, mai multă atenție pe opiniile celorlalți, mai mult interes față de 

nevoile lor. Nu este un lucru plăcut pentru tauri pentru că intră în această etapă fără să aibă sentimentul 

că și-au rezolvat o parte din probleme. Apare astfel sentimentul că trebuie să participe la o revoltă, la 

război, că toleranța este ceva mult prea prețios ca să și-o poate permite acum. Nu este puțin lucru să 

treacă cineva printr-o relație foarte proastă între Venus și Junon, în situația în care din alte conjuncturi 

conflictul acesta relațional a devenit un element important, esențial. Au nevoie de toleranță, nu atât 

care să vină din partea lor, cât mai ales din partea celorlalți. Dacă până acum au fost mulțumiți de 

rezultatele muncii lor, dacă nu au fost prea ambițioși pe merite venite prin funcție, ci au fost ambițioși 

prin merite venite prin efort personal, atunci au posibilitatea ca în preajma zilei de 24 octombrie să 

se desprindă de un rău, nu să se adâncească în el. Cert este că dacă au oameni sinceri în jur, care 

iubesc frumosul, oamenii rafinați care gândesc profund, care iau în serios latura rafinată a vieții, nu 

cea materialistă, atunci reușesc, începând cu 24 octombrie, să-și construiască și ei o parte frumoasă a 

vieții, să devină foarte siguri pe ceea ce este rafinat și distins. Nu vor uita problemele pe care le-au 

parcurs până acum, dar asta nu va influența cu nimic rezultatul. Cu cât se apropie de finalul anului, 

cu atât schema aceasta legată de evoluția individului către recunoașterea sa socială se maturizează și 

începe să înțeleagă de fapt că rezultatele cele mai importante sunt cele construite în armonie cu 

mediul, nu care sunt impuse după o schema a gândirii sale sau revendicate pe baza unui preț. Nu poate 

vinde și nu poate cumpăra orice, la asta se referă momentul de conștientizare ce apare în a treia decadă 

a lunii octombrie pentru taur. 

Dacă această condiție este îndeplinită atunci conjuncția Soarelui cu Jupiter din 26 octombrie 

va reprezenta prima dovadă a realizărilor importante care vor continua, cu alte etape, și în anul 

următor. Dacă nu îndeplinesc condițiile indicate mai sus, dacă sunt în continuare ascunși și ciudați, 
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obraznicii și materialiștii, conjuncția Soarelui cu Jupiter reprezintă o dovadă de dreptate la adresa lor. 

Pentru că această dreptate împotriva lor seamănă cumva cu conflictele pe care le-au parcurs până 

acum, taurii din zona aceasta inferioară, vor considera că în viețile lor nu s-a schimbat nimic. În 

realitate, schimbarea programată în viețile taurilor este esențială. Acum se va vedea diferența între 

cel care este foarte serios pentru a da viață sensurilor profunde ale vieții și cei care sunt foarte serioși 

în a menține caracterul materialist. Până acum taurii păreau la fel, cu toții interesați de ceva care se 

consumă. Acum se face diferența între conținutul elementului care se consumă. 

Pe 28 octombrie, când Venus va împlini în sfârșit careul cu Pluton, apar intrigi personale pe 

care taurul nu le poate duce așa cum trebuie. Sunt avertizați că abia acum sunt foarte vulnerabil în 

fața celor pe care i-au iubit, pentru care au muncit, cărora le-au dăruit din puținul care le-a rămas în 

tot acest conflict al anului 2017. Dacă este supărat acum va ridica tonul, va spune că este dezamăgit 

nu doar de persoana în sine, ci de întreaga categorie din care vine această persoană, de oameni de 

cultură, de copii, de femei de bărbați, de politică, de Administrație, alimentând tensiuni care se vor 

stinge gradat până la finalul acestui an. Revolta aceasta însă este intensă, așa cum sunt, de regulă, 

revoltele care vin din partea acestui nativ. 30 octombrie reprezintă ultima etapă a acestei luni când 

taurul are senzații stranii. Venus împlinește o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu poate media 

tendința Nodurilor, ceea ce înseamnă că în urma tensiunilor care au fost parcurse de acest nativ de-a 

lungul acestei luni apare o concluzie, cea care îi îndeamnă să își reducă numărul de prieteni, să nu 

mai investească atât de multă putere în relații care nu au viitor. Despre asta este vorba pe finalul lunii 

octombrie și sintezele pentru viitorul grupului se bazează foarte mult pe această selecție. 

 

NOIEMBRIE 
Am nevoie de noroc. Ostilitate. Nu se pot adapta. Suportă greu condițiile impuse de ceilalți. 

Se gândesc să renunțe. Fidelitate. Certitudinile nu fac trimitere la fericire. Îi deranjează lipsurile pe 

care le iau. Drumurile lungi sunt dificile. Oamenii îi păcălesc. Sunt tulburați de ceea ce nu înțeleg 

din societate. Încurcăturile li se par prea grele. Baza se zdruncină. Vorbesc frumos, blând, dar nu 

folosește nimănui. Sunt un exemplu pentru ceilalți. Au nevoie să renunțe. Greșelile nu sunt atât de 

mari. Dorințele nu sunt atât de compromițătoare. Lucrurile simple devin complicate. Răspund unei 

chemări interioare. Calitățile sunt bune. Gândul este concentrat. Nu se tem de ceilalți. 

 

Dacă pentru toate semne zodiacale luna noiembrie este aducătoare de noroc, taurii nu vor face 

excepție. Își vor aduce aminte de perioada în care au avut noroc și vor încerca să împartă și cu ceilalți 

bucuriile pe care și le amintesc. S-ar putea ca momentul acesta să fie foarte dureros, cu precădere la 

începutul acestei luni când pentru anumiți nativi născuți în Taur ideea aceasta de împărțire sau de 

generozitate ar putea să le dea de furcă. Careul pe care Saturn îl împlinește cu Chiron vorbește despre 

suferință, despre gândul de boală, de puțin, de sărăcie și de consecințele acestora. Din fericire, Chiron 

împlinește un trigon cu Mercur și toată această schemă ar putea să îi îndemne să vadă dincolo de 

obsesiile lor, de grijile lor, dincolo de ceea ce este în viziunea lor refularea, inadaptarea și ostilitatea. 

Este adevărat, la începutul acestei luni ostilitățile pe alegere sunt cam reduse pentru acest nativ, dar 

până la finalul lunii lucrurile se vor schimba. Adică gândurile acestea obsesive sunt atât de puternice, 

atât de vii încât au impresia că și voința le este coordonată de ele. În consecință, se impune în debutul 

lunii noiembrie o deblocare. Această deblocare se face cu Luna pe semnul lor, dar în faza de Lună 

plină (Lună plină de toamnă), deci prin impactul celuilalt. Sunt în continuare nesiguri, pentru că nu 

degeaba Venus și Uranus sunt în opoziție pe o axă a bolilor acute și cronice, când se va pune problema, 

în cazul taurilor lacomi, obsedați de faimoasa de bani, în cazul celor care au fost obraznici în lunile 

din urmă, a unei sancțiuni, poate chiar privarea de libertate. Există acest risc și norocul la care face 

trimitere luna noiembrie să fie de fapt nu al taurilor, ci al celor care au avut de suportat un taur în 

lunile din urmă care vedea tot timpul roșu în față, ca în celebra expresie. 

Un element foarte bun care va face referire doar la taurii care au activat la un înalt nivel moral 

va veni tot din partea planetei Venus și care nu se referă la privare de libertate, pentru că nu există 

fapte rele care să fie pedepsite acum la taurii profunzi, ci la rezolvarea unei tensiuni prin ignorare. 

Unii tauri vor considera că trebuie să renunțe, să abandoneze un demers, să nu se mai gândească atât 
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de intens la aceste probleme, să nu mai fie atât de serioși în toată această schemă a problemelor fără 

soluție, ci pur și simplu să le lase. Unii vor considera că acum trebuie să pornească pe un drum, poate 

chiar unul al izolării, al singurătății, al solitudinii. Pentru că Soarele se află într-o dispunere bună cu 

Neptun de pe casa prietenilor, vor căuta înțelegere într-un plan superior, unul care să vină cu 

recompense pentru suflet, pentru conștiință și care să folosească instrumente ale iubirii universale, 

instrumente ale moralității. Este foarte intens acest început al lunii noiembrie pentru tauri și indiferent 

pe ce traseu pornesc devin celebrii.   

Problema aceasta a celebrității va avea alte conotații începând cu 5 noiembrie când Mercur va 

intra pe casa ocultismului. Pe Săgetător, Mercur îi ajută pe tauri să aibă încredere în progresul lent pe 

care îl fac, să conștientizeze realizările mici, să le țină pentru ei, să se bucure pentru că doar ei dețin 

cheia, doar ei le înțeleg. Este adevărat, în acest context se va pune problema fidelității. Taurul poate 

părea trădător dacă 

întoarce spatele și se 

ocupă de traseul său. 

Drumul său poate fi acum 

și încărcat de suferință sau 

de conflicte deschise 

pentru că în 7 noiembrie 

Venus va avea pentru ei 

un mesaj aparte. Cu puțin 

timp înainte de a ieși de pe 

casa muncii Venus va 

avea de împlinit o relație 

bună cu Luna neagră și 

taurii caută certitudini 

acolo unde nu le vor găsi 

niciodată. Ei vor spune că 

sunt în căutarea fericirii, 

dar de fapt fericirea lor se 

va baza acum și pe 

suferințele celorlalți. 

Bucuria de a vedea pe alții 

chinuiți de probleme, de 

lipsuri, așa cum ei, taurii, 

erau până nu demult, 

poate însemna pentru 

acest nativ un impuls către 

a avea mai multă încredere în el. Este greu de crezut cum un om are încredere în sine în momentul în 

care îi vede pe ceilalți suferind. Taurii au acum această meteahnă și un nativ, dintr-o altă zodie, dacă 

are în preajmă s-a un taur să fie atent să nu-i povestească ce-l deranjează, care sunt lipsurile pe care 

le traversează pentru că acesta se va bucura de necazul său. 

Apoi, cu Venus pe casa parteneriatelor, taurii nu vor reuși să fie antipatici pentru cei din jur, 

nici măcar dacă procedează așa cum am spus mai sus. Au spirit întreprinzător, reușesc să facă un 

slalom interesant printre ghinioane, lipsuri, reușesc să găsească surse de venit neobișnuite ca să 

rămână la înălțime. Viața unui taur are însă acum un caracter complicat. Luna neagră le intră pe casa 

drumurilor lungi și dacă parteneriatele pe care vor să ne facă în perioada trecerii lui Venus prin zodia 

Scorpion implică și deplasări, zona socială se va dovedi a fi foarte delicată pentru ei. De altfel, cu 

relația bună pe care Soarele o are cu Pluton de pe zona aceasta a drumurilor lungi, cu Pluton din 

Capricorn, vor fi atrași către a evada spre mari spații. Vor considera că lucrând în altă parte își găsesc 

norocul, numai deplasându-se își vor împlini o dorința mai veche de a se îmbogăți rapid. De fapt, 

gândind așa taurii reușesc să pună în practică una din ideile lor ascunse. Vor considera că dacă se 
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deplasează către alte zone vor întâlni oameni care nu-i cunosc și, măcar pentru segmentul acesta de 

început, ar putea să-i păcălească. 

Poate nu ar trebui să se gândească atât de repede la deplasări, la drumuri foarte lungi, la ideea 

că de acolo ar putea să le vină succesul pentru că a doua decadă a lunii noiembrie îi duce cu gândul, 

ca și pe celelalte semne zodiacale, către începutul anului. Sintezele pentru acțiune se consumă și în 

cazul lor într-un mod neplăcut. Sunt tulburați la gândul că societatea s-ar putea să nu-i ajute, să nu-i 

încurajeze, să le punem bețe-n roate, să le scot în cale pe cei care sunt mai puternici decât ei, din alte 

semne zodiacale pentru a deveni elemente de bază în succesul acestora. Acesta este momentul când 

taurii arată că s-au săturat să-i tot ajute pe alții, să impulsioneze, prin fapte bune sau prin fapte rele, 

acesta este momentul când doresc să se dezică și de această șansă a vieții, și de această binecuvântare 

a destinului. Taurii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care visează să obțină 

putere prin spirit, prin moralitate, prin gânduri bune, se vor adapta acestor noi condiții și modificările 

pe care le vor parcurge vor fi foarte bune. Conjuncturile vor fi înțelese altfel, norocul va fi din nou 

aproape de ei, vor întâlni oameni care vorbesc frumos, care sunt blânzi, iar lucrul acesta le va plăcea 

foarte mult pentru că și ei se văd procedând așa. Pentru că Mercur este acum într-o relație proastă cu 

Neptun, dar nu oricum, ci de pe casa ocultismului, gândurile lor cele mai ascunse sunt dureroase, sunt 

încărcate de reproșuri și se tem ca nu cumva această nouă zonă în care intră să nu fie mai nesigură, 

mai neplăcută sau mai enervantă decât au fost alte zone noi prin care a trebuit să treacă de-a lungul 

acestui an. Acești tauri superiori cu toate că adâncimea gândirii lor este tulbure, reușesc să fie 

puternici, să treacă dincolo de aceste neplăceri personale și să fie oameni de ajutor pentru ceilalți, iar 

pe ei să nu-i deranjeze lucrul acesta. Vor mai avea însă câteva porniri, dar dacă se vor menține în 

această zonă a moralității, iar aceste momente de revoltă vor avea conotații mistice, vor face alegeri 

care păreau altădată imposibile, vor renunța la anumite alimente, vor sta mai mult departe de privirile 

celorlalți, își vor schimba programul de lucru, vor căuta ca prin schimbările pe care le fac să fie mult 

mai puternici, mai simpli, mai puternici în spirit. Este un ideal pe care taurii ar putea să-l atingă acum 

fără să facă prea mare efort, doar să fie foarte hotărâți. 

Astfel, taurii consideră că pot cere ajutorul celor din preajmă, se pot asocia și pe baza acestor 

noi concepții, pe baza acestor noi aspirații își vor conserva puterile. Vindecările, în cazul persoanelor 

implicate în acest domeniu, vor veni de la sine, ca urmare a faptului că sunt conectați, că sunt lipsiți 

de blocaje, că nu mai au atât de multe frustrări, nu mai rezistă împotriva acestor lucruri bune și nu 

vor să le folosească împotriva celorlalți. Poate ar trebui să se gândească mai mult la lucrul acesta 

pentru ca și pe alte conjuncturi să invoce aceste impulsuri pentru a-și spori puterea. Acum lucrurile 

acestea care se întâmplă de la sine ar putea să le diminueze puțin puterea de concentrare, dar situația 

aceasta este lipsită de pericole. Dacă pe viitor își va aduce aminte doar că este posibil ca anumite 

situații, numite lucruri să se întâmple de la sine, atunci vor greși foarte mult pentru că starea aceasta 

de deconectare este importantă, nu faptul că unele întâmplări au venit în virtutea inerției. 

Apoi, există o problemă care trebuie să se consume pentru tauri în a doua decadă a lunii 

noiembrie și ea face referire la această concepție despre viață pe care trebuie să și-o schimbe, să o 

vindece. Se întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere fac 

trimitere la ceea ce s-a consumat pe finalul lunii mai. Pentru tauri finalul lunii mai a însemnat o 

continua lupta pentru bunurile proprii, dar și o invitație la a-și defini nevoile. Dacă și le-au definit 

prin lucruri rele, acum au nevoie să se vindece de ele. Dacă și le-au definit prin lucruri bune atunci 

sunt invitați, în special în preajma zilei de 19 noiembrie, să le folosească pe acestea pentru a-i ajuta 

pe ceilalți să iasă din această lume iluzorie. Careul pe care Marte și Pluton îl împlinesc la puțin timp 

de la împlinirea fazei de Luna nouă arată ambiție puternică folosită prin impulsuri negative. Dacă 

sunt orientați corect vor avea parte acum de sentimente confuze, vor risca în ajutorul pe care vor să-l 

acorde cuiva, vor fi geloși dacă vor fi respinși, vor pune puțin la îndoială calitatea vieții spirituale și 

vor cădea în păcatul de a considera că valoarea care le este acordată de către societate este și valoarea 

pe care o au. Nici că se putea ceva mai greșit, dar există însă și resortul de care se pot folosi pentru a 

ieși din acest impas. Nu au coerență, dar prin trigonul lui Mercur la Capul Dragonului, prin care se 

mediază tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, reușesc să își înțeleagă această durere, să se 

împace cu propriul trecut, cu statutul pe care și l-au construit din aproape în aproape, ca și cum ceea 
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ce au în momentul acesta reprezintă o dorință pe care și-au formulat-o mai demult și acum este 

împlinită. 

Nu încape discuție că zona aceasta de pe finalul lunii noiembrie înseamnă pentru taur o mare 

încercare. Sintezele pentru acțiune fac trimitere și-n cazul lor la mijlocul lunii mai, când au avut o 

aparență socială bună, dar au răspuns urât, au bătut în retragere sau s-au arătat nemulțumiți de ceea 

ce au. Acum primesc roadele a ceea ce li s-a întâmplat atunci sau văd ce putere au avut tot în 

primăvară, când Marte s-a aflat într-o relație bună cu Chiron, adică în mijlocul lunii aprilie, și când 

au cântărit lucrurile într-un mod aparte. Au însă din nou o șansă de care se pot folosi pentru că Soarele 

intră pe casa ocultismului și nu trebuie să dea socoteală pentru toate aceste frământări, nu trebuie să 

le spună celorlalți prea multe lucruri. Dar, ca de fiecare dată anul acesta, de fiecare dată când apare o 

situație frumoasă ea este secondată de o situație urâtă. Venus din Scorpion se va afla într-o relație 

proastă cu Axa Dragonului și taurii sunt invitați să învețe din greșelile lor. Unii, cei care de la 

începutul lunii și până acum au dat curs chemării interioare vor reuși să administreze și această 

problemă de opinie, de conștiință. Alții o vor transforma într-o problemă de patrimoniu și vor declanșa 

o întreaga luptă cu cei pe care-i consideră păcătoși, mai răi decât ei, mai lacomi sau mai privilegiați. 

Pot apărea și accidente în deplasare, iar taurii sunt avertizați că au nevoie de această latură spirituală, 

au nevoie de recomandări care să vină din această zonă, în cazul în care ei nu-și pot procura singuri 

cele necesare. Pentru ei, cerul astral de pe finalul lunii noiembrie vine cu o limitare, dar nu una impusă 

de comunitate, ci una pe care și-o impun singuri, și-o construiesc din combinații foarte ciudate, unele 

mai complexe decât altele, în care promisiunea a ceea ce nu pot împlinii ocupă un loc de cinste. Taurii 

știu foarte multe despre ceea ce se întâmplă în jur, despre mersul lucrurilor, știu foarte multe despre 

cei cu care colaborează și au un acut sentiment de frustrare în momentul în care îi văd pe aceștia 

urcând pe treptele sociale, iar ei rămân în continuare la bază. Situația aceasta îi enervează foarte mult, 

îi pun în dificultate și îi îndeamnă să se agite ori să se implice în atât de multe situații fără să aibă 

puterea necesară sau timpul cerut pentru a le finaliza. Tot este bine că măcar în această perioadă de 

intense frământări pentru ei Neptun își va reveni la mersul direct și pentru a ieși din această presiune 

psihică înclină către fantezie și nu vor face lucrul acesta singur, ci vor găsi în jur oameni care vor fi 

la fel de sensibili sau de nebunatici așa cum sunt ei acum. 

În această conjectură ciudată taurii ar putea să-și descopere o vocație. Cei care nu mai vor să 

răspund acestor rivalități, care nu mai vor să dea o replica la tot pasul, taurii care vor să transforme 

deplasările în ipostaze avantajoase ale destinului, vor acorda mai mare importanță și acumulărilor 

bune și vor reuși să interacționeze frumos. Alții vor abandona aceste proiecte și se vor lăsa atrași într-

o zonă a socialului unde trebuie să vorbească despre ceea ce știu foarte bine. Deja nu se mai 

interesează dacă vor obține și avantaje, dar dacă procedeul pe care-l aplica cum este încărcat de 

satisfacție le va plăcea foarte mult. Unii își vor găsi acum calități despre care știau, dar pe care nu le-

au folosit de mult timp.  

Ecuația astrală care se consumă pe finalul lunii noiembrie îi avantajează pe tauri din acest 

punct de vedere și dacă, folosind aceste calități mai și greșesc, vor primi înțelegere din partea 

celorlalți, iar ei, față de ei înșiși, își vor acorda circumstanțe atenuante. Faptul că vor găsi puterea 

necesară să se ierte reprezintă un impuls către perseverență, să meargă mai departe prin aceste calități, 

să le cultive, să renunțe la răzbunare. Vor exista și taurii care nu prea au ce calități să-și găsească în 

trecut, pentru că și-au petrecut o mare parte a vieții fiind împotriva celorlalți, gândind doar la ceea ce 

le lipsește, fără să se poată bucura cu ceea ce au. Gândul acesta concentrat pe lipsuri a devenit în timp 

o calitate, un talent și își vor aminti de lucrurile acestea doar că acum pesimismul nu îi ajută. Astfel, 

severitatea cu care vor porni în această nouă aventură, dificultatea psihică pe care o vor dovedi și cu 

care vor intra în lunii decembrie, nu îi pregătește pentru ceea ce va însemna anul 2018, ci îi ține în 

aceeași stare de încordare în aceeași zonă a sentimentelor confuze. Foarte ușor un asemenea taur 

ajunge la conflict și tensiunile pe care le va alimenta pe finalul lunii noiembrie se vor menține până 

la finalul acestui an ba chiar și pe începutul anului următor. Asta înseamnă că invitația lansată taurilor, 

indiferent de nivelul sau de zona din care vin, este aceea de a face apel la moralitate. Cu cât sunt mai 

puternic implicați în acest sector al vieții cu atât beneficiile sunt mai mari, iar chinurile pe care le 
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parcurgă sunt mai slabe. Și înțelegerea va fi sporită, și rezistența la efort, de asemenea, iar relațiile pe 

care le vor dezvolta cu ceilalți vor fi rafinate și aducătoare de noroc. 

 

DECEMBRIE 
Devin creativi. Cred în sentimente. Sunt deschiși față de oamenii care nu-i agreează. Trec 

prin conflicte gratuite. Nu se tem de muncă. Sunt pretențioși. Valorile celorlalți sunt atractive. Apare 

o nouă problemă. Înțelegerea nu îi ajuta. Sunt îngrijorați pentru ceea ce nu este clar. Se gândesc la 

muncă suplimentară. Bunurile celorlalți îi întristează. Apare o nouă judecată. Se întâlnesc cu o 

minciună. Griji suplimentare. Drumurile lungi le arată că vin vremuri de mare consum. Se gândesc 

prea mult la blocaje. Au probleme de memorie. Evoluția se face doar prin valorile conștiinței. Apar 

probleme de legalizare, despărțire sau divorț. 

 

Deși nici lor nu le va veni să creadă, decembrie va veni cu reglare de conturi. Dacă au fost 

obraznici vor participa la această reglare de conturi într-un mod trist, enervant sau epuizant, lăsând în 

urmă acele câteva achiziții cu care s-au tot lăudat în ultimele luni și care nu le aparțineau. Nu mai 

contează când anume le-au obținut, cum l-au furat sau cum au ajuns să fie în posesia lor, cert este că 

luna decembrie va face puțină curățenie în sensul acesta. De altfel, sintezele pe care luna decembrie 

le va realiza îi va îndemna pe cei care s-au născut în zodia taur să fie atenți la sentimente. Cei care 

de-a lungul întregului an nu au fost atenți la sentimente, care s-au revoltat foarte ușor împotriva 

oamenilor slabi sau pe care-i considerau mai puternici decât ei, vor trăi acum momente de groază. Pe 

de o parte Venus va intra pe casa ocultismului și vor avea parte de complicații de natură relațională. 

Vor fi dintr-odată foarte deschiși față de oamenii care nu-i agreează și vor crede că dacă se apropie 

de aceste sentimente atunci lucrurile se vor rezolva, vor dispărea obstacolele din calea lor și vor reuși 

să construiască punți de comunicare și de înțelegere. Este o mare eroare dacă vor gândi în felul acesta 

cu atât mai mult cu cât tot în prima zi a lunii decembrie Marte de pe casa muncii va împlini o opoziție 

cu Uranus. Pentru taur este un moment de conflict, unul care ar putea să-i ducă la izolare, ori să se 

împlinească în sfârșit acea sentință care ar putea să îi limiteze anumite prerogative, să îi schimbe locul 

de muncă, încadrarea la locul de muncă ori să-l priveze de libertate. Sunt și tauri care au noroc și care 

depășesc această conjunctură nefastă, iar aceștia vor activa prin lucrurile bune care se consumă la 

începutul lunii decembrie. Este adevărat, sunt puține aceste unghiuri bune, cele mai multe vor construi 

ideea că un ghinion îi trezește la viață și îi obligă să activeze într-un alt registru. Începutul lui 

decembrie este foarte intens și foarte puternic pentru foarte mulți, moment în care sentimentele bune 

vor trece printr-o mare criză, dar rezultatul va fi unul bun, 

pentru că tipul de relație care se va lega în urma consumării 

acestei crize, pentru fiecare, nu doar pentru cel născut în Taur, 

duce la consolidarea unei colaborări.   

Cu toate acestea, taurii vor fi foarte mofturoși, 

pretențioși, vor considera că dacă nu au primit cadoul pe care 

l-au cerut, dacă nu au fost protejați cu curaj de cel care le-a 

promis lucrul acesta și nu s-a întâmplat acum doar atunci când 

a fost promis, atunci au motive de îngrijorare, au motive să 

fie nemulțumiți de tot ceea ce se întâmplă jurul lor. Multe s-

au reglat și pentru taur, nu doar pentru celelalte semne 

zodiacale, cu revenirea la mersul direct al lui Chiron. Dar de 

pe 3 decembrie Mercur își va iniția mersul retrograd care va 

ține până pe 23 decembrie și asta înseamnă pentru taur 

dificultatea de a accepta regula celuilalt. Faptul că anumite 

probleme de conștiință au revenit la normal, că nu mai sunt 

atât de conflictuale, cel puțin nu mai au impulsul acela 

revoluționar, ci conflictele merg mai departe de la sine, cele 

care vin din sfera conștiinței, nu înseamnă că problemele s-au 

rezolvat. Retrogradarea lui Mercur le va crea taurilor 
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probleme cu bunurile pe care le au, cu ceea ce sunt invitați să ofere, să folosească împreună cu ceilalți, 

cu acea latură rațională a vieților care pare să intre în criză. Apare, astfel, o mare discrepanță între 

ceea ce cred ei despre sine și modul cum sunt văzuți din afară. Se văd puternici și dispuși să reziste 

tuturor problemelor de la locul de muncă, probleme generate de o stare de sănătate afectată de o 

gândire deficitară sau de un efort calculat, dar, în realitate, nu este așa. Nu-i solicită nimeni așa cum 

cred ei și tocmai de aceea reușesc să depășească cu brio acest moment pe care și-l supraevaluează. Pe 

final de tranzit al planetei Marte pe zodia Balanță se va reactiva o problemă de înțelegere, de coabitare 

sau de contract. Această putere lăuntrică a taurului se bazează pe o înțelegere secretă pe care nu va 

dori să o dezvăluie, nu va dori să o spună nimănui pentru că reprezintă punctul lui forte, adică dacă 

nimeni nu știe care este adevărata putere el poate spune orice, poate face orice. 

Trecerea lui Marte pe zodia Scorpion pe 9 decembrie le aduce acestor nativi o problemă de 

administrare de bunuri, de parteneriat și de echilibru. Abia începând cu 9 decembrie vor putea să 

demonstreze dacă lucrurile acestea spectaculoase pe care le-au spus despre ei, dacă baza aceasta 

teribilă pe care au declarat-o este cu adevărat reală. Au în continuare o forță psihică foarte mare, au 

carismă, au farmec, au și putere fizică prin intrarea lui Marte pe zodia Scorpion și cu toții se vor mira 

de unde mai are taurul atât de multe resurse. Nimeni nu știe, nici chiar el, de unde mai are atât de 

multă putere pentru că, mai mult decât ceilalți, taurii știu foarte bine cât de tare s-au îngrijorat pentru 

lucruri lipsite de importanță, cât de mult au consumat de la ei pentru activități sociale banale. 

Taurii sunt informații că se află într-o etapă a vieții când trebuie să tindă către o realizare 

socială, trebuie să obțină ceva de pe zona publică, dar nu prin orice mijloc, nu oricum și nu fără a ține 

cont de doleanțele celorlalți. Sunt avantajați de destin, de soartă, au noroc deși sentimentele lor sunt 

conflictuale, acuză o oboseală puternică, cred că nu sunt independenți, ci se consideră chiar 

dependenți de ceea ce trebuie să obțină, dar dramatizează și, în unele cazuri, o fac degeaba. Valorile 

cu care lucrează sunt așezate într-o ordine precisă, adică li se înlesnește acestora accesul și la oameni 

puternici și influenți și la situații în care să nu se facă de râs, pe care le pot administra foarte bine. Ei 

consideră că sunt ghinioniști, că nu sunt ajutați, dar de acest lucru se face, în mare parte, vinovat 

Mercur retrograd de pe casa ocultismului. Au acum, în decembrie, această problemă de administrare 

și din această cauză consideră că puterea le este ușor diminuată. Dacă s-ar gândi că această putere pe 

care o consideră diminuată crește prin inventariere, prin ordine și precizie, prin respectul pe care-l 

acorde celorlalți atunci nu vor mai fi atât de îngrijorați față de lucrurile acestea de rutina pe care 

trebuie să le facă și despre care cred că-l opresc de la adevăratul succes social. Dacă renunța la această 

închipuire, dacă nu voi mai evalua atât de dramatic valorile personale, greutățile financiare, dacă 

acceptă să lucreze în echipă chiar și cu cei pe care i-au disprețuit până acum, dacă nu mai visează la 

contestații făcute la președinție sau către un alt for superior, dacă nu se mai culcă cu gândul la 

primejdii sau amenințări atunci ceea ce va veni spre el în a doua parte a lunii decembrie va fi frumos 

și constructiv. Au de traversat conjuncția Soarelui cu Mercur care se va împlini pe o casă care 

administrează bunurile celorlalți, deci au parte pe 13 decembrie de probleme legate de o administrare 

greșită a bunurilor care nu le aparțin, fără să conteze dacă aceasta administrare este făcută pentru ei 

sau pentru alții. Este însă o experiență tristă, dar constructivă pentru tauri, pentru că vor ști cum anume 

să procedeze cu valorile personale atunci când se vor întâlni cu situații similare. Deci, dacă ar fi să 

judecăm după cum au gândit ei în ultimele luni, dacă au învățat lucrul acestea pe banii altora este un 

motiv de bucurie. 

În mijlocul lunii decembrie, când Venus se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și va 

reuși să medieze tendința Nodurilor, taurii vor fi fericiți. Practic, nu cunosc foarte bine care este 

motivul pentru care starea lor s-a schimbat. Poate fi o minciună, poate fi un adevăr profund, pot fi 

lucruri pe care le-au observat la ceilalți sau pot fi dovezi de prietenie sau de sinceritate pe care le-au 

căutat tot anul și abia acum au venit. Nu contează cum anume s-au așezat acestea în viețile lor 

important este că prin ceea ce trăiesc acum se simt puternici și pot să o ia de la capăt, însă doar ei 

cred că o iau de la capăt, pentru că în ochii celorlalți aceste demersuri sunt o continuitate.  

Tot în a doua decadă a lunii decembrie când este invocată, ca și pe finalul lunii noiembrie, dar 

în mod concret, nu ca înțelegere sau emoție, decada situată pe mijlocul lunii aprilie, se va mai 

consuma un eveniment important pentru stabilitatea socială a taurilor. Se vor gândi că pot să reducă 
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motivele boală. Junon va trece pe casa demnității sociale și cred că începând cu această a doua decadă 

a lunii decembrie se află pe o pantă ascendentă. Nu se știe dacă se poate vorbi deocamdată despre o 

pantă ascendentă, dar se poate vorbi despre modificarea interesului pe care taurii îl au față de relațiile 

personale. Dacă până acum sentimentul avea o importanță mare, prin trecerea acestui astru pe casa 

demnității sociale lucrurile se schimbă. Devin mai atenți la motivele de prietenie decât la schimbul în 

sine și acesta nu este un lucru bun pentru taurul implicat într-un proces de evoluție, de cercetare 

spirituală, pentru cel care caută să evolueze în plan spiritual. Luna nouă care se va împlini pe 18 

decembrie, pe casa ocultismului, înseamnă pentru taur un moment de pierdere. O parte din pierderi 

vor fi trăite acum, pe finalul anului 2017, iar o altă parte va fi trăită pe începutul anului următor. În 

momentul acesta vor știi concret cât de departe se poate merge cu cheltuiala pe care trebuie să o facă, 

cu investiția pe care gândesc că este necesar să o facă, va considera că este un spirit întreprinzător și 

trebuie să se respecte. Trecerea lui Saturn pe casa drumurilor lungi îi avertizează pe tauri că vin 

vremuri de mare consum. Este adevărat, și presiune psihică va fi, în privința acestei poziții a lui 

Saturn, mult diminuată față de ceea ce au parcurs în ultimii doi ani și jumătate. Cert este că la acest 

capitolul al investiție, în această zonă a cheltuielilor taurii dacă sunt nesăbuiți și pe finalul acestui an, 

vor fi nesăbuiți și pe începutul anului următor și debutul acestui tranzit al lui Saturn pe Capricorn va 

fi rău. 

Vor încerca să ascundă această nevoie de a trăi pe picior mare, de a scoate capul în lume, de 

a ieși din anonimat, de a fi văzuți ca fiind un element esențial în grupul de apartenență lansând tot 

felul de provocări de natură filozofică, implicându-se în tot felul de competiții pe care le evaluează 

foarte bine, că toată această perioadă le-a pregătit psihicul pentru a face față acestor confruntări și va 

reuși să-i zăpăcească pe cei din jur, să le impute foarte ușor greșelile, să arate ca a stat în umbră din 

modestie, nu că a fost pedepsit sau nu că a fost ocupat în cea mai mare parte cu gândul obscure pe 

care nu le-a cunoscut decât el. Pe 21 decembrie se va împlini și conjuncția Soarelui cu Saturn și taurii 

se gândesc la obstacolele vieții. Au motive de meditații asupra acestor probleme cu atât mai mult cu 

cât în 23 decembrie Mercur își va reveni la mersul direct. Aceste probleme de autocontrol, aceste 

probleme de investigarea blocajelor personale îi pun din nou în cursa. Gândesc intens și mai ales la 

faptul că trebuie să recupereze și nu se vor opri doar la ultimele luni, ci vor dori să recupereze cam 

ce au pierdut din tranzitul planetei Saturn prin zodia Săgetător, adică în ultimii ani. Vor considera că 

binele acesta trebuie onorat și vor refuza părerile celorlalți, iar ca replică le vor demonstra celorlalți 

ce memorie teribilă au. Este adevărat, taurii dispun de un mod aparte de a reține, de o modalitate 

specială de accesare a memoriei, de a răspunde la anumiți stimuli. Niciodată nu poți ști din exterior 

ce anume își ducea aminte un taur, o informație, o imagine, un miros, starea pe care a avut-o când s-

a întâlnit prima dată cu persoana respectivă, ceea ce s-a discutat pe partea cealaltă a străzii, durerile 

pe care le-a avut în momentul acela sau aspirațiile pe care și nu l-a putut împlini prin intermediul 

acelei persoane. Lucrurile sunt foarte complexe atunci când vine vorba de conexiunile făcute de un 

taur sau de alții prin intermediul acestei zodii. De aceea cel care se va lăsa păcălit de manierele pe 

care le are taurul acum nu va face altceva decât să-și amâne un succes și să asculte de sfaturile sale 

proaste. Taurul știe să-și dea lui însuși sfaturi bune. În consecință, vorbim despre a treia decadă a lunii 

decembrie ca despre un interval conflictual, iar taurii au neapărat nevoie să-și amintească cât de 

important este pentru ei ca finalul acestui an să și-l petreacă cu o moralitate solidă, nu una îndoielnică. 

Problema aceasta a evoluției prin conștiință, apelul acesta la o moralitate foarte puternică 

trebuie să însemne pentru taur un lucru foarte important. Venus va intra pe zodia Capricorn pe 25 

decembrie și le va aduce acestora un interes pentru a valorifica ceea ce știu mai bine. Cumva, toată 

această schemă dominată de responsabilitate, de valori profunde, toată această zonă a problemelor de 

conștiință pe care taurii nu au reușit să o administreze corect, se transformă într-o mare putere și ea 

va avea de trecut un alt test, acela dat de conjuncția Soarelui cu Luna neagră de pe aceeași casă. Pentru 

că au activată casa gândirii superioare, a educației superioare și a drumurilor lungi, orice formă de 

neglijență este pedepsită dur. Taurii sunt invitați acum pe finalul anului 2017 să arate în ce mod au 

fost foarte responsabili, cât de sus au putut ajunge prin efort propriu și cât de răbdători au fost. Pentru 

celelalte persoane născute în celelalte zodii, care au în preajma lor un taur, schema aceasta ar putea 

să li se pară de-a dreptul genială. Taurii nu sunt geniali acum pe final de decembrie, dar în ochii 
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celorlalți așa vor părea. Unii vor spune că această problemă este de natură psihică, alții de natură 

fizică, cert este că acest Uranus care le trece taurilor pe casa bolilor lungi și cronice le aduce acum un 

avantaj, acela de a cunoaște fațetele unei greutăți, a unei munci pentru a ajuta, dar și a unei boli, 

ipostazele unei dureri sau etapele prin care trece un om care suferă. 

Nu este de neglijat sensibilitatea taurilor pe finalul lunii decembrie nici chiar în momente de 

genul acesta. Pe 28 decembrie Marte de pe casa parteneriatului se va afla într-o dispunere foarte bună 

cu Neptun de pe casa protectorilor. Acest element cumulat cu faptul că Jupiter se află într-o ipostază 

tristă față de Axa Dragonului reprezintă o dovadă clară că taurii nu pot reuși așa cum cred că, dar vor 

demonstra că sunt foarte buni. Dacă sunt acum apreciați să-i lase pe ceilalți să se exprime, să se mire, 

să vină spre ei așa cum consideră mai bine pentru că au prin acest gen de manifestare iun mare avantaj. 

Relația aceasta proastă pe care Jupiter o are cu Axa Dragonului nu poate fi depășită decât prin ajutorul 

celorlalți, pentru că este un semn de dominare proastă, de pierdere a unei poziții, de înșelare față de 

un partener, față de un domeniu de activitate. Dacă atacă primul, nu va ști care-i este partenerul, ci 

doar adversarul. Astfel duritatea aceasta îi determină pe unii să-l considere un trădător sau despotic 

și renunță la o colaborare cu el pentru că nu rezistă la ritmul său de lucru. Apoi apar și probleme 

legate de legalizare, despărțire sau divorț. Mulți taur se vor gândi că le va fi mult mai bine singuri sau 

într-o altă relație decât în cea îi care îi găsește finalul anului. Nu este așa, au nevoie să aștepte puțin 

până când tot acest marcaj de pe casa parteneriatelor care pare într-o contradicție totală cu destinul 

lor, să se declanșeze. Se întâmplă să aibă această impresie acum pentru că toată această presiune vine 

după ce o bună perioadă din an casa muncii a fost foarte încărcată. Nu mai au acum răbdarea necesară 

să reziste la aceste probleme. În plus, aceste complicații nu sunt deloc minore. Asta înseamnă că 

soluția cea mai bună este să se mobilizeze împotriva acestor probleme pe care să le lase pur și simplu 

să-și vadă singuri de grijă, să aștepte să treacă timpul până când își vor reveni din punct de vedere 

fizic sau psihic. Abia atunci vor putea să le vadă corect și să le înțeleagă așa cum trebuie. 

 

  



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  757  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

 

 

 

 

 

GEMENI 
 

 

 

 
 

„Mulți indivizi din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la 

vâsle, dar stau cu spatele la viitor.” ( Henri Coandă)  
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Încercări profesionale. Concentrare pe forțe nespecifice. Parteneriate dificile. Se simt 

vulnerabili. Au nevoie de dragoste. Caută echilibru. Trec printr-o mare încercare a vieții. Relațiile 

cer să fie redefinite. Probleme complicate care, aparent, nu au legătură între ele. Se accentuează 

nota conflictuală. Obiceiuri nesănătoase. Înclinație către studiu. Nevoie de spectaculos. Cer să fie în 

centrul atenției. 

 

2017 este pentru gemeni un an de încercări profesionale. Cu toate că intenția lor este de a 

deturna acest sens, adică de a le povesti celorlalți că, de fapt, ei nu au probleme profesionale, nu au 

avut niciodată, deși toată această concentrare de forțe pornește și se întoarce tot către zona 

profesională. Cea mare parte din an, prin Jupiter care trece pe casa iubirii dăruite, le va da această 

impresie că de fapt marea lor drama vine din zona afectivă. Pentru că au de ceva vreme planeta Neptun 

aflată în plin tranzit pe casa imaginii publice, gemenii nu vor să obțină faimă și succes prin iubiri 

ciudate, nici măcar atunci când se folosesc de aceste sentimente pentru a obține un avantaj. Presiunea 

pe care de ani buni Neptun o pune pe acest sector al vieții, îi face mult prea atenți la ceea ce strică 

prin sentimente necontrolate, prin abuzuri, prin lăcomie. De aici înțelegem că refuzul unui sentiment, 

refuzul unei relații, dramele pe care le-au parcurs în ultimii ani se transformă în necesitatea de a lucra 

mai mult, de a face ore suplimentare, de a se adânci în studiu pentru a uita de ceea ce îi nemulțumește. 

Trecerea Lunii negre pe casa parteneriatelor în mijlocul lunii februarie le aduce o perioadă de 

nouă luni de sinceritate față de oamenii pe care-i consideră slabi sau creduli. Cu toate că gemenii sunt 

foarte versatil, cu toate că acest semn zodiacal este renumit că se descurcă foarte bine în situații de 

genul acesta, al transferului de idei, al dramelor pe care le lasă foarte ușor în urmă, Luna neagră pe 

casa parteneriatelor le va da de furcă. Sectorul acesta va deveni foarte vulnerabil cu atât mai mult cu 

cât până la sfârșitul anului și Saturn se va afla pe zodia Săgetător, pe finalul tranzitului său și îi va 

îndemna să ceara partenerului de dialog dovezi de dragoste, dar ei să nu ofere așa ceva. Cu greu vor 

găsi gemenii oamenii înțelepți care să îi accepte, care să le accepte aceste condiții fără a-i pune în 

dificultate ori fără a le cere ceva în schimb. 

Apoi, planeta Marte va avea o deplasare surprinzătoare, adică va porni de pe casa imaginii 

publice până pe casa muncii, va parcurge aproape trei sferturi din zodiac, activând case care sunt 

legate de imaginea socială, de dezvoltarea personală, case emoționale sau case de creștere prin 

acumularea informațiilor primare, prin modelarea elementelor de bază ale comportamentului. 

În tot acest tranzit, trecerea lui Marte pe semnul lor, perioadă cuprinsă între 21 aprilie și 4 

iunie, care se suprapune peste sintezele absurde, arată că anul acesta nu este deloc ușor, că pot obține 

o avansare, că se pot deplasa către o zona valorilor impresionante doar dacă își ies din matca, doar 

dacă renunță la confortul pe care îl iubesc atât de mult. Având în vedere că anul 2016 a fost pentru 

gemeni destul de dificil pentru că au cerut multe și nu au primit decât ceea ce nu li s-a părut neesențial, 

preocupările față de familie din anul 2016, interesul pentru lucruri minore care vin din acest sector și 

pe care în anii din urmă le-au neglijat vor fi invocate în anul 2017 în intervalul indicat mai sus. Vor 

proceda așa pentru a se echilibra, pentru a nu uita ce înseamnă să trăiești frumos, liber și să fii 

înconjurată de oameni care te iubesc. 

Apoi, pentru gemeni anul 2017 mai are un eveniment interesant. Capul Dragonului va trece 

pe zodia Leu, adică pe casa educației primare și dacă din ceea ce am indicat mai sus nu se înțelege 

clar că gemenii sunt trimiși din nou la școală, începând cu 28 aprilie vor vedea că sunt invitați să își 

redefinească mulți termeni, să-și redefinească relațiile, să se întoarcă la iubirile mai vechi, la noțiunile 

mai vechi, să coboare din pod cufărul cu amintiri și să șteargă praful de pe agenda de consemnări. 

Începând cu 28 aprilie gemenii intră într-o perioadă de educație intensivă și vor vedea peste ani, în 

special cei care sunt acum mai tineri, că își vor aminti cu mare plăcere de această perioadă a anului 

2017, cu toate că este presărată de mari probleme. Cu timpul, aceste probleme se vor șterge și vor 

rămâne doar etapele acestea de reeducare care îi vor transforma în alți oameni. Gemenii maturi se 

schimbă mai greu, dar până și aceștia dacă vor depăși fără evenimente majore începutul lunii aprilie, 

când Marte de pe semnul lor va împlini opoziție cu Luna neagră de pe casa parteneriatelor, dacă vor 

fi și lucizi, dar și pozitivi în momentul acesta, care le vorbește despre conflicte deschise, poate chiar 

despre procese sau amenințări periculoase, atunci problemele care vor veni spre ei până la finalul 
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acestui an vor putea fi încadrate corect și soluționate. Au și ajutor din partea celorlalți, că nu degeaba 

casa parteneriatelor este accentuată. 

Apoi, Luna neagră nu va sta pe zodia Săgetător decât nouă luni și la începutul lunii noiembrie 

va intra pe casa ocultismului acolo unde va intra la un moment dat și Saturn, pe finalul lunii 

decembrie. În consecință, schemele acestea astrale pe care gemenii le parcurg în 2017 le promit o 

maturizare, o schimbare a modului de lucru, dar îi invită să treacă din nou peste niște informații, să-

și amintească de promisiuni mai vechi, poate chiar să pornească la drum, dar nu la drumuri lungi așa 

cum cred ei că au nevoie, ci să facă drumuri scurte, să se obișnuiască cu un program de lucru, cu un 

alt ritm de lucru, să-și formeze obiceiuri sănătoase de studiu, obiceiuri alimentare, obiceiuri de 

socializare care să îi transforme în alte persoane. Dacă procedează în felul acesta atunci finalul anului 

2017 le promite o schimbare bună. Cine sfidează recomandarea aceasta astrală adică cine refuză să 

fie în consonanță cu echilibrul perfect al cosmosului, arată că dorește să activeze în izolare, în 

dizarmonie și încă de pe finalul anului 2017 își pregătește un an 2018 intens, lipsit de înțeles, cu 

evenimente care pot fi finalizate foarte greu sau care vor fi definite nu de conținutul lor, așa cum ar 

trebui, ci de obstacolele spectaculoase pe care le întâlnesc. 

 

 

IANUARIE 
Lipsă de efort. Nu-și pot adapta inteligența conform situațiilor. Se folosesc de cei din jur. Se 

simt părăsiți. Agresivitate. Replicile necontrolate creează urmări dure. Conflicte. Au nevoie de 

responsabilitate. Cer să fie respectați prin lux. Voința celuilalt este importantă. Au de transmis un 

mesaj. Trebuie să respecte un program strict. Insatisfacția este discutată prea mult. Activează într-

un domeniu nou. Zona cunoașterii este accesibilă. Conflictele inutile sunt discutate la colț de stradă. 

Sunt creativi. Descoperă cum este să câștigi din compasiune. 

 

De la 2017, gemenii așteaptă foarte mult. Nu se știe dacă vor reuși să obțină ceea ce cer, cel 

puțin această necunoscută va fi foarte vizibil în cazul celor care în anul anterior nu s-au străduit să 

facă nimic bun, ci au împlinit caracterul ambivalent și periculos al anului 2016. Lipsa efortului din 

2016 va fi văzută în absența eficienței în 2017, chiar dacă vor avea mai mult noroc, mai multă putere 

și mai multă determinare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Marte are un tranzit pornind de la casa 

demnității sociale până pe casa muncii. Au parte de-a lungul acestui an de foarte multe experiențe și 

pentru că acestea să rămână ca forțe de sine stătătoare în forul lor au nevoie să probeze că au 

cunoștințele necesare, inteligența adecvată situațiilor pe care le parcurg în luna ianuarie. Cu toate că 

de această dată traseele li se vor părea complicate, poate chiar obositoare, pentru că vor semăna prea 

mult cu ceea ce au parcurs în anul anterior, adică nu vor vedea o schimbare semnificativă, li se cere 

încă de pe acum să devină alți oameni, să se comporte altfel, să scoată din arhivă toate dosarele 

prăfuite și să le arate celorlalți cât de multe știu despre ei și cât de puțin periculoși sunt pentru că știu 

lucrurile acestea. 

La începutul lunii ianuarie Marte se va afla într-o conjuncție cu Neptun pe casa demnității 

sociale și se consumă un eveniment pe care nu și l-au dorit. Este adevărat, pentru că pe 3 ianuarie 

Venus va intra pe casa demnității sociale trecând printr-o relație bună cu Mercur se poate anticipa că 

gemenii vor face față acestor situații. Reușita pe care o vor dovedi la începutul lunii ianuarie devine, 

începând cu 4 ianuarie, și cea mai mare problemă. Prin retrogradare, Mercur se întoarce pe zodia 

Săgetător, pe casa parteneriatelor, și vor fi tentați să abuzeze de încredere a cuiva sau chiar să participe 

la o conspirație, să se implice într-un conflict care să ne creeze mari probleme până la sfârșitul acestui 

an. Întoarcere a lui Mercur pe casa parteneriatelor le ridică acestora ceața cu care s-au înconjurat de-

a lungul anului anterior și cu ajutorul căreia au reușit să-i păcălească pe cei cu care au interacționat. 

Acum, prin cuvintele pe care le folosesc, prin tonul la care apelează, prin informațiile cu care lovesc 

în ceilalți gemeni se deconspiră, se arată exact așa cum sunt, dezveliți de iluzie. Cei care în anul 

anterior au activat pe un nivel superior, vor conștientiza aceste trasee complicate, dar nu se vor simți 

atât de răscoliți de problemele celorlalți și nici obligați să ia atitudine. Vor rămâne în continuare 

observatori și această poziție îi va evidenția ca personaje pozitive. Rămâne de văzut dacă până la 
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finalul acestei luni vor reuși pentru a putea activa într-un registru pozitiv. Cert este că repetarea unor 

situații care s-au consumat în anul anterior îi obosește, îi indispune și îi ambiționează să ceară mai 

multă putere.  

În momentul în care Uranus își definitivează trigonul cu Junon, gemenii se vor simți părăsiți 

de prieteni sau îngrijorați de faptul că toate aceste replici pe care le dau ei, în viziunea lor lipsite de 

agresivitate, au un impact teribil asupra acestui sector. Glumesc și toată lumea îi ia în serios. Se tem 

să nu rămână cu prieteni puțini sau singuri, se tem ca nu cumva patimile pe care le simt în momentul 

acesta să nu se transforme într-o constantă, adică să fie tot anul după cum a început. Nu va fi așa, 

Uranus pe casa prietenilor din 2011 îi face pe aceștia deschiși către noi contacte, capabili să-și facă 

noi prieteni sau să atrag atenția persoanelor cu opoziție socială importantă prin care să devină 

protectori. Este adevărat perioada aceasta nu este foarte generoasă pentru ei la acest capitol. Jupiter 

de pe casa iubirii dăruite le aduce mari conflicte interioare și acestea se vor răsfrânge asupra 

comunității prin replici necontrolate sau prin atitudine ciudată. Poate faptele lor sunt perfect 

justificate, dar se pare că în această perioadă nu fac nici cel mai mic efort pentru a adapta limbajul în 

așa fel încât conținutul să fie înțeles și de partenerul de dialog. Dacă această prima decadă a lunii 

ianuarie, definită de trasee complicate, va rămâne ca o amprentă în destinul său prin lipsă de control, 

prin capricii, le va afecta imaginea de sine, ceea ce cred despre ei înșiși într-un mod iremediabil. 

Conjuncția Soare-Pluton de pe casa ocultismului le oferă acestora certitudinea că nu greșesc, ci doar 

trăiesc într-un mediu dominat de oameni flexibili, obtuzi, incapabil să vadă ansamblul situației. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct, în acest context, în care unghiurile pozitive se îmbină într-un 

mod complex cu unghiurile negative, le aduce sentimente adânci. Din nefericire, pe 8 ianuarie Venus 

va trece prin Coada Dragonului și le va aduce conflicte din trecut, dar nu la modul general, ci doar 

acele conflicte pe care nu le-au gestionat corect. Faptul ca o imagine bună s-ar putea să nu-i ajute prea 

mult, ci să reprezinte o altă formă de risipă este un lucru la care ar putea să gândească. Dacă altădată 

au risipit idei importante refuzând să își adapteze limbajul, acum își vor folosi poziția socială, 

farmecul personal ușurința cu care atrag atenția celorlalți arătând că lor nu le pasă de probleme. A se 

gândi la probleme este un lux pe care un om responsabil nu și-l permite. Nu se știe dacă gemenii vor 
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reuși să dea dovadă în această prima decadă a lunii ianuarie de atât de multă responsabilitate. Cei care 

sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, care se preocupă de acest domeniu și au obținut 

și rezultate, vor înțelege că finalul primei decade a lunii ianuarie este dominat de nesiguranța. Vor ști 

că această nesiguranță este cauza marilor greșeli de acum și vor încerca să țină sub control această 

tendință pentru a nu ajunge la viciu. Dacă această categorie a gemenilor se va preocupa de echilibru, 

ceilalți vor insista mult pe justificări și nu se vor arăta deloc îngrijorați de consecințe. 

Prin presiunea care se realizează pe zodia Capricorn, gemenii au acum nevoie să își definească 

prioritățile. Este un paradox, pentru că nimic din jurul lor nu îi ajută în sensul acesta, ci dacă sunt cu 

adevărat norocoși vor întâlni oameni care, din proprie inițiativă, se vor ocupa să pună ordine în viețile 

lor. Desigur, vor fi puțin gemeni care vor trece prin situații de genul acesta și aceștia vor deveni vedete 

ale anului în curs, reprezentanți de seamă ai gândirii și culturii, oameni care reușesc să lase o urmă 

interesantă asupra trecerii lor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că dispun acum de tot ceea ce este mai 

bun, dar nu știu cum să folosească și, poate, pe alocuri, nici nu vor. Asocierile care sunt active în 

momentul acesta, cele care sunt susținute astral de relația bună pe care Jupiter o are cu conjuncția 

Junon-Saturn, dar și relația bună pe care Marte o are cu Pluton, este un semn de echilibru care se 

împlinește prin aportul celuilalt, prin voința celuilalt, prin ajutorul necondiționat primit de la cineva 

drag. Dacă anul 2016 și l-au petrecut luptând împotriva acestor oameni dragi considerând că adevărul 

pe care-l dețin îi încurajează din când în când să mai și lovească, înseamnă că nu vor avea acum în 

preajma lor oameni speciali care să le ofere o asemenea susținere și vor rămâne în continuare nesiguri, 

temători la o schimbare și refractari față de cei care le arată bune intenții. Luna plină care se împlinește 

cu Soarele pe zodia Capricorn și cu Luna pe zodia Rac ce accentuează această necesitate a marilor 

valori, împlinește această condiție de ordine și precizie, cu scopul de a valorifica un bun pe care îl 

dețin deja. Apoi, aspectul zilei de 12 ianuarie pentru gemeni este foarte bun și pentru că Mercur se 

întoarce pe zodia Capricorn și pentru că primesc un asemenea ajutor pentru valorificare vor fi foarte 

lucizi și conștienți încât să îl vadă din prima secundă. 

Se poate spune că gemenilor nu le face plăcere să sufere împreună cu ceilalți. Uneori chiar 

caută oameni foarte responsabili care să le ducă greutățile pe umeri ca ei să-și trăiască viața prin 

satisfacție, prin bucurii superficiale, prin joc. La un moment dat, chiar și gemenii se plictisesc de 

această latură superficială și atunci se întorc spre sine și se uită în tolba cu săgeți să vadă dacă nu 

cumva cineva le-a pus și o scrisoarea de dragoste. Acest moment de responsabilitate, acest moment 

de întoarcere către sine, reprezintă doar o ipostază de conștientizare, nu și de faptă. Nu devin mai 

buni pentru că găsesc acolo ceea ce caută, ci doar mai mulțumiți cu jocul lor. Ceea ce se consumă pe 

12 ianuarie este pentru gemeni o modalitate de a conștientiza ce dețin. Unora s-ar putea să nu le facă 

plăcere ceea ce descoperă, dar dacă au făcut un bine de-a lungul anului 2016, fie el cât de mic, acum 

vor primi răsplata și vor fi protejați de un pericol. Notă arogantă a anului anterior, dacă a fost abordată 

cu maximă implicare, nu-i va mai putea proteja de un pericol. 

Mijlocul lunii ianuarie le aduce o problemă la locul de muncă, ca și cum trebuie neapărat să 

fie clarificat și acest aspect înainte ca Junon să intre pe zodia Capricorn. Deocamdată va mai sta pe 

zodia Săgetător până pe 3 februarie, ceea ce înseamnă că evenimentul care se consumă în mijlocul 

lunii ianuarie va avea o durată de cel puțin jumătate de lună, adică va ține până la începutul lunii 

următoare. Se va pune problema unui mesaj transmis greșit, a unei complicații pe care cel din gemeni 

nu-l va putea înțelege într-un mod adecvat. Va avea și o atitudine greșită față de un colaborator, pentru 

că va dori să își ascundă acest deficit de putere sau de cunoștințe, va dori să nu fie văzut ca vinovat. 

Nu va putea face lucrul acesta pentru că Marte, de pe casa imaginii publice, se va afla într-o relație 

proastă cu Saturn de pe casa parteneriatelor. Vor avea senzația că acest episod se întâmplă acum când 

sunt cel mai vulnerabili și, cei care sunt mai sensibili din fire, vor crede că acest eveniment a fost 

declanșat în mod intenționat pentru a-i compromite. 

De fapt, ceea ce-i va supăra pe gemeni cel mai mult nu ar fi faptul că este afectată imaginea 

sau că este considerat vinovat, ci modul cum îi este adusă această calitate la cunoștință. Prin ton, prin 

gesturi, prin sfidare simte că pierde un echilibru și nu-și mai permite să facă acest joc periculos pe 

care l-a abordat cu implicare de-a lungul anului anterior. Practic, pentru gemeni, finalul celei de a 

doua decade a lunii ianuarie reprezintă sfârșitul copilăriei, intrarea în anul sintezelor când trebuie să 
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muncească mai mult. Deocamdată problematica aceasta a muncii, pentru că vine din partea Lunii 

negre de pe casa muncii, îi sperie. Se vor menține în acest registru cea mai mare parte a anului, dar 

finalul lui 2017, adică din octombrie încolo, când Jupiter va intra pe casa muncii, vor vedea că toată 

această contracție, toată această experiență nefastă legată de muncă, are și un final bun. 

Trecerea Soarelui pe zodia Vărsător pentru gemeni înseamnă interes pentru deplasare, pentru 

a evada din această zonă a efortului, din acest sector care constrânge prin seriozitatea pe care trebuie 

să o dovedească și nu au reușit, prin însușirea unui program strict de lucru deși acesta ar fi ultimul 

lucru pe care și-ar dori să-l facă. Cu Soarele pe zodia Vărsător evadează din această zonă a durerilor 

și a insatisfacției, a constrângerilor obținând o altă percepție. Deocamdată, această percepție nu este 

prea profundă, dar nici nu le trebuie. Faptul că sunt eliberați puțin de spaima că își vor petrece anul 

lucrând în ritmul acesta îi ajută foarte mult. De fapt, ceea ce se întâmplă cu trecerea Soarelui pe zodia 

Vărsător este un mare prilej de a începe o altfel de muncă, de a vedea că se poate lucra și altfel. Cu 

trecerea Soarelui pe casa gândirii superioare se anticipează ceea ce se va întâmpla pe finalul lunii 

aprilie, când Axa Dragonului va trece de pe Fecioară-Pești pe Leu-Vărsător, adică gemenii vor avea 

Coada Dragonului pe casa gândirii profunde. Ceea ce încep să învețe de acum, de când Soarele le-a 

intrat pe casa gândirii superioare, și până la sfârșitul lui aprilie, va fi de o importanță covârșitoare 

pentru multe realizări ale acestui an, chiar pentru o eventuală schimbare de profesie sau activare într-

un alt domeniu fără a renunța definitiv la domeniul în care au activat până acum și vor activa până la 

toamnă. 

De lucrul acesta va trebui să fie singur conștient acest nativ pentru că nu va veni nimeni din 

afară să-i spună ce anume trebuie să învețe de acum încolo. Nimeni nu va lua o decizie în locul său 

și nici nu îl va obliga să facă un anumit lucru pentru a ajunge, ca urmare a acestei constrângeri, să 

vadă cât de important este studiul, o preocupare față de un anumit domeniu sau un interes față de 

anumite persoane. Este o mare încercare a vieții lor pe care trebuie să o depășească de la nivelul pe 

care și-l atribuie. Nu mai pot face jocuri de cuvinte, nu își mai pot permite să-i judece atât de ușor pe 

cei din jur pentru că, din punct de vedere subtil, sunt deja atrași către această zonă și nu mai au atât 

de multă putere pentru confruntări sau pentru joacă. 

Astfel, în momentul acesta, în care nu văd un ajutor venit din partea celorlalți sau nu sunt 

tolerați prin comportamentul acesta ori nu sunt ajutați, este perceput ca un moment de criză. Criza, 

dacă nu este ținută sub control, se va duce către zona cunoașterii și vor considera că aceasta este 

marea încercare a vieții lor, să conștientizeze crizele de cunoaștere, crizele existențiale, să filosofeze 

despre oscilația prețurilor de la aprozar. Au nevoie să fie foarte atenți pentru că dacă vor gândi în 

felul acesta vor arăta că fug de muncă. Noua provocare a destinului său conține efort, adoptarea la un 

nou program de lucru, muncă, și dacă se mint pe sine că se arată mai interesați de muncă, decât 

preocupați de ceea ce implică ea, ei vor fi singurii care vor suporta consecințele. 

Schema aceasta în care sunt integrați gemeni are și beneficii importante pentru modul cum își 

evaluează propria sensibilitate, tinerețea, aspirațiile pentru viitor. Cu toate că în mod concret 

gândurile lor nu se leagă de ceva, dacă se liniștesc au o altă stare de spirit, sunt mult mai lucizi în 

deciziile pe care le au și nu se mai risipesc atât de mult în conflicte inutile. Nu se poate vorbi acum 

despre o generozitate, pentru că această problemă a dăruirii este pentru ei o sursă de scandal, dar se 

poate vorbi despre observarea oamenilor generoși, despre a învăța cum trebuie procedat pentru a fi în 

armonie și cu sine și cu ceilalți atunci când lucrezi. 

Această problemă a administrării bunului propriu, a muncii, este una delicată pe finalul lunii 

ianuarie pentru că gemenii nu știu să aleagă în mod concret eforturile pe care trebuie să le facă, dar 

știu că trebuie să facă ceva. Astfel, riscul de a risipi energie, bani, timp este foarte mare. Relația 

proastă pe care Venus o are cu Saturn pe 27 ianuarie pune problema răbdării ca și cum ei trebuie să-

și definească o altă condiție, au nevoie să se adapteze prin efort propriu, fără să știe nimeni că măcar 

au avut o problemă. Acest careu pe care Venus îl împlinește cu Saturn și care le vorbește gemenilor 

despre conflicte deschise pe ideea de imagine publică, atac la adresa unei persoane pe care cel născut 

în Gemeni o consideră avantajată pe nedrept, este ultima etapă într-un demers complex. Pe 28 ianuarie 

Marte le va intra pe casa protectorilor și dinamica trece într-un alt domeniu. Pot avea accidente însă 

împreună cu cineva, ca urmare a răspunsului pozitiv pe care îl dă unei invitații de a se deplasa într-
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un loc ciudat, riscant, de a porni într-o expediție, de a demonstra putere, forță sau pricepere. Începând 

cu 28 ianuarie și până pe 10 martie, riscul acesta al problemelor care se complică prin demonstrații 

de forță este foarte mare. Tot acest interval, începând cu 28 ianuarie timp de patru săptămâni cât va 

dura ciclu lunar care începe acum, este zona cea mai intensă și cea mai bogată în evenimente. 

Reușitele gemenilor vor fi însă foarte bune și în raport cu propria familie. Pentru că văd că pe 

zona socială lucrurile sunt foarte complicate își îndreaptă atenția către intimitate. Am putea să-i 

vedem acum făcând gesturi remarcabile, din care ar trebui să se înțeleagă că se sacrifică pentru cineva 

drag, că-și lasă la o parte chiar și impertinența pe care o consideră o veritabilă armă și revolta arătată 

în anul anterior și devin creativi și milostivi. Există un interes la mijloc, iar acesta este legat de risipa 

sau de respingerea pe care trebuie să o parcurgă la locul de muncă ori acolo unde vor să facă ceva, 

acolo unde vor să demonstreze că știu, că se pricep că sunt oamenii potriviți la locul potrivit. Toată 

această tensiune îi epuizează, le impune o mișcare confuză și nicăieri nu găsesc o înțelegere mai pe 

placul lor decât în familie. 

Gemenii nu ar trebui să ia de decisiv toată această schemă pentru că măsura în care reușesc 

acum să își controleze iresponsabilitatea și impulsul de a-i judeca pe ceilalți este și măsura cu care 

vor aprecia faptele bune pe care ceilalți le vor face la adresa lor. 2017 nu este un an atât de greu 

precum a fost anul anterior pentru ei, dar este nevoie de un efort pentru a sintetiza, pentru a selecta 

ceea ce este util pentru ei și pentru ceilalți, pentru a pune într-o structură unitară rezultate care au fost 

îndreptate spre ei în timp. Fără aceste sinteze gemenii se vor întâlni cu norocul, dar îi vor da cu 

piciorul. 

 

FEBRUARIE 
Schimbări majore. Revoltă ciudată. Nu interesează problemele celorlalți. Vor să fie 

seducători. Complicațiile sociale sunt interesante. Nu au simțul ridicolului. Îi fac datori pe protectori. 

Procedează greșit într-o situație delicată. Au nevoie de faimă. Trădare. Opiniile celorlalți nu sunt 

importante. Vor să-i impresioneze. Simțul concretului îi ocolește. Văd realitatea dintr-o altă 

perspectivă. Se simt datori, dar nu fac nimic în sensul acesta. Combinații ciudate. Interacțiune 

neobișnuită. 

 

Luna februarie aduce schimbări importante de vibrație care nu sunt de bun augur pentru că, 

de altfel, pentru toată lumea această perioadă este dominată de emoții tulburătoare. Pentru ei însă 

aceste emoții tulburătoare vor ieși la suprafață, nu vor fi create în momentul acesta, vor fi adunate de 

peste tot din timp și vor avea senzația că există cu adevărat o conspirație împotriva lor. Dacă vor 

rămâne în aceste impresii vor exagera pentru că nu există conspirații, ci doar păreri unanime despre 

greșeli pe care le fac în mod repetat.   

Relația proastă a lui Mercur cu Uranus care se 

împlinește chiar în prima zi a lunii februarie îi îndeamnă 

pe gemeni la revoltă. Această revoltă este de fapt o mare 

prostie, pentru că nu-și aleg bine nici momentul, nici 

instrumentul și nici nu au un conținut foarte clar pe care 

să îl abordeze în această revoltă. Se simt foarte bine 

pentru că sunt împotriva celorlalți, pentru că discută 

acum despre câteva neînțelegeri încât alte lucruri nu-i 

mai interesează. Luna, aflată acum în tranzit prin zodia 

Berbec, le dă senzația că sunt protejați, că nu trebuie să 

țină cont de lucrul acesta pentru că pe ei viața îi ajută și 

reușesc să iasă victorioși din orice încurcătură. De altfel, 

momentul acesta de început a lunii februarie este pentru 

gemeni dominat de decizii dificile. Dacă sunt 

recalcitranți, dacă aleg să abordeze latura seducătoare a 

vieții când ar trebui să muncească, dacă vor să fie veseli când ar trebui să fie serioși și să fie foarte 

gravi atunci când toată lumea râde, arată că trec prin momente foarte complicate. Pe 3 februarie Junon 
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va trece pe zodia Capricorn, adică pe casa ocultismului și nu vor mai fi atât de vulnerabili prin relațiile 

pe care le au, dar nici atât de deschiși încât să reușească foarte ușor să creeze prietenii sau asocieri de 

pe urma cărora câștigau atât de bine. Vor fi însă foarte buni în a milita pentru scopuri nobile, adică 

își vor abandona dramele personale pentru a acorda o importanță mai mare dramelor colective. Cei 

care se pricep să facă lucrul acesta, care au arătat că nu sunt chiar precum frunza-n vânt, au cunoștințe 

și mai și înțeleg cam cum merg lucrurile, se vor bucura de un mare succes social. Ceilalți însă vor fi 

penibili, ridicoli și cu cât vor încerca să demonstreze că înțeleg aceste probleme colective cu atât mai 

multe conflicte își vor crea pentru că le lipsește tactul și nici nu sunt atât de flexibili încât să înțeleagă 

că ar trebui să-și vadă de treaba, dar nici nu au simțul ridicolului. Trecea lui Venus pe zodia Berbec 

îi face pe aceștia atractivi pentru persoanele care sunt poziționate pe o ierarhie înaltă a societății, dar, 

în această etapă de început a lunii februarie, ipostaza aceasta în care gemenii sunt remarcați este poate 

deveni nefastă dacă se hotărăsc să-și simplifice programul, să reducă efortul, munca. Dacă fac o astfel 

de schimbare vor fi remarcați prin prostii, prin gafe, prin erori. 

Pe 6 februarie, când Jupiter își va iniția mersul retrograd care va dura până spre sfârșitul primei 

decade a lunii iunie, gemenilor li se va atrage atenția asupra autorității. Abia această ipostază astrală 

ar putea să-i pună la punct. Apar situații, conjuncturi sau poate chiar persoane care le prezintă foarte 

clar gravitatea falsă pe care o abordează sau ambițiile nemăsurate în voia cărora se lasă acum. Desigur, 

nu toți oamenii sunt acum supuși acestor erori, dar avertismentul astral este foarte clar - chiar și în 

cazul celor foarte educați există o picătură de revoltă care-i face să iasă în evidență față de cei din 

preajma lor, dar nu prin profunzime sau prin invenții geniale, ci prin joc, prin inventivitate sau 

expresivitate. Gemenii vor avea ocazia începând cu 6 februarie să vadă că teatrul lor nu este bun așa 

cum cred ei, nu este atât de profund și nici atât de eficient așa cum consideră. De altfel, pe 6 februarie 

Mercur, despre care știm că le trece rapid prin zodia Capricorn, pe casa ocultismului, îi îndeamnă să 

folosească prea mult cuvintele altora, să facă apel prea des la experiențele de viață ale celorlalți 

insinuând ceva care le este până și lor neclar. Li se pare că sunt aparte dacă vorbesc într-un anumit 

fel, dacă folosesc anumiți termeni sau dacă se îmbracă ciudat. Această problemă de atitudine devine 

mult mai clară și mai evidentă în cazul celor complexați. 

Pe 7 februarie când Mercur va intra pe casa drumurilor lungi îi vom vedea pe gemeni făcându-

și planuri de vacanță. Deocamdată își vor face aceste planuri doar în gând, doar visând la faptul că, 

poate, cineva din preajmă, cu o situație materială mult mai bună, cu venituri mult mai consistente ar 

putea să le propună și lor o vacanță interesantă la care acești nativi să aibă o contribuție minimă. Unii 

dintre ei, care au fost foarte serioși și au ținut cont de sentimentele celorlalți în 2016 vor avea acum 

parte de o răsplată. Protectorii se vor simțit cumva datori și le va oferi acestora cadoul pe care și-l 

doresc, ideea pe care o caută, diploma de care au nevoie sau vacanța la care au visat dintotdeauna. 

Lumea însă trece acum în prima decadă a lunii februarie prin schimbări interesante. Este foarte 

important ca momentul acesta, pentru gemeni, chiar dacă se concretizează doar sub forma unei 

promisiuni, trebuie să fie mulțumitor ca și cum lucrurile s-au întâmplat deja. Nu se știe câți dintre 

acești nativi au puterea să fie atât de rezervați și de profunzi, dar cei care vor fi așa vor câștiga 

încrederea protectorului pentru că există o mare determinare care vine de pe această casă, dar și o 

mare competiție. Parteneriatul la care se face apel pentru ca această dorință să se împlinească este 

însă supus unui mare risc și de fiecare dată când o persoană este tentată să procedeze în felul acesta 

dă înapoi, se gândește de mai multe ori, renunță pentru o perioadă din motive pe care cel născut în 

gemeni nu le cunoaște. Îl au în continuare pe Saturn pe casa parteneriatului și gemenii știu de câțiva 

ani că situații de genul acesta reprezintă o constantă în viețile lor. 

Luna plină care se împlinește pe axa drumurilor îi incită să facă fapte majore. Unii dintre ei 

chiar vor reuși, pentru că această Lună plină primește și suportul planetei Jupiter, cea care se află 

acum în mers retrograd pe casa liderului. Gemenii sunt chemați de acasă să exercite o funcție de 

conducere ori să coordoneze o echipă, sunt consultați într-o astfel de analiză ori sunt chemați ca șef 

de grupă, ca lideri într-o negociere. Nu se știe dacă vor face față acestor sarcini majore pentru că în 

această perioadă au mai multă șansă la faimă decât la rezultate care să susțină această faimă. Dacă 

sarcinile nu sunt complicate, atunci experiența pe care o au și suportul astral își dau mâna pentru a se 

detașa de o problemă personală și a face față acestei situații. Apar însă și coincidențe stranii. Le vin 
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din trecut oamenii, revăd persoane pe care nu le-au întâlnit de mult timp adică drumurile lor se 

complică dintr-odată pentru că urmează să se întâmple ceva foarte interesant începând cu finalul lunii 

aprilie când Capul Dragonului era trece pe zodia Leu. Impulsul acesta de a considera drumul foarte 

important, traseul în viață sau de a face o alegere majoră în ideea că aceasta va fi foarte importantă 

pentru un drum al vieții, definește această perioadă până în mijlocul lunii februarie. 

Trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător, adică pe casa parteneriatelor, îi face incomozi. Unii 

s-ar putea să calce strâmb, să își înșele partenerul de afaceri, partenerul de viață, să devină oaia neagra 

a familiei, chiar și atunci când nu există un motiv real în sensul acesta. Toate suspiciunile care au fost 

îndreptate împotriva lor de-a lungul timpului sunt acum concentrate pe această neseriozitate față de 

partener. Că este sau nu adevărată, gemenii vor fi invitați să facă o demonstrație de măiestrie, să lase 

sala de conferințe deoparte, să nu mai meargă în audiență la primar sau la deputat și să se ocupe de 

copii, de soție, de soț, de patrimoniul familiei sau de datoriile pe care trebuie să și le achite. 

De partea cealaltă, semnul acesta vulnerabil pe care-l reprezintă poziționarea Lunii negre pe 

zodia Săgetător, pentru gemeni, arată cât de repede obosesc atunci când sunt acuzații, de parcă au 

buton ce poate fi apăsat numai în felul acesta. Tot ceea ce li se pare în momentul acesta că este creștere 

pare să fie definit prin intermediul celuilalt. În consecință, sunt inspirați prost să aleagă oamenii care 

îi vor înșela. Apoi, pentru 

a se apăra, la rândul lor vor 

înșela. Din toată această 

schemă nu va fi văzută 

decât fapta sa. El va fi dat 

ca exemplu la capitolul 

trădare. Apoi, există nicio 

problemă de sănătate care 

ar putea să vină prin 

epuizare, prin schimbarea 

regimului de viață, prin 

neputința de a face față la 

diferențele de temperatură, 

prin modificări în regimul 

apei. Pentru ei, trădările 

acestea pot fi traduse și 

prin situații neobișnuite: 

corpul să nu mai răspunde 

la solicitările pe care le 

primesc din jur, să fie 

dezamăgiți de faptul că 

trebuie să schimbe 

programul de lucru deși au 

mai făcut-o și altădată, că 

trebuie să-și respecte 

odihna, liniștea. Nu ar trebui să fie dezamăgiți de faptul că primesc astfel de semnale din partea 

corpului. Au mai avut și de-a lungul anului anterior momente de expansiune, de mare consum care 

nu au fost susținute de impulsuri de genul acesta, cele spre odihna. Dacă acum simt că nu pot face 

față unor solicitări pentru că există limite pe care nu le pot depăși, să mulțumească cerului pentru că 

primesc aceste avertismente. A nu ține cont de ele înseamnă ajunge la o limită periculoasă.   

Cu toate acestea, se simt puternici și aproape că nu-i va mai interesa dacă vor fi judecați de 

comunitate sau dacă această critică ce le este adresată are suport real. Pe 15 februarie când Junon se 

va afla într-o relație bună la Axa Dragonului și va media tendința Nodurilor, gemenii sunt inspirați să 

pună problema într-un mod în așa fel încât să pară că domină cu adevărat situația în care discută, 

conjunctura în care doresc să se impună. De altfel, cine este atent, va vedea că lucrurile acestea nu 
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sunt de neglijat. De altfel, nu fac decât să vină cu o interpretare foarte subiectivă într-o conjunctură 

generală și să rupă gura târgului impresionând.  

Va fi însă foarte interesant de văzut cum își vor petrece momentul acesta până pe 18 februarie 

când Soarele va trece pe zodia Pești, pe casa demnității sociale și când sunt obligați să iasă din zona 

teoreticului, a discuțiilor, poate chiar sterile, pentru a intra într-o zonă a concretului. Rămâne de văzut 

dacă vor face pasul cel mare, adică să-și recunoască vina, să vadă și cei din preajma lor care sunt 

limitele pe care aceștia nu le pot depăși atât de ușor, nu pentru că nu vor sau pentru că au reguli, ci 

pentru că nu sunt în stare. 

Imediat ce Soarele va intra pe zodia Pești, pentru gemeni va începe un moment de 

responsabilitate. La un moment dat, în cea de-a treia decadă a lunii februarie, Soarele va trece și prin 

Coada Dragonului, asta înseamnă că începând cu 18 februarie se pregătesc să arate că nu sunt așa 

cum îi văd ceilalți, că nu sunt iscoade, nu sunt persoane care se ceartă prea des, care vor cu insistență 

să iasă în evidență, ci au obiective foarte clare, sunt oameni serioși și responsabili. S-ar putea ca 

trecerea aceasta a Soarelui pe casa demnității să le dea de gândit gemenilor, urmărind cu mirare 

reacțiile celorlalți. Unii își vor dori să devină autonomi, să se separe de colaboratori, să nu fie necesar 

ca de fiecare dată să dea socoteală ori pur și simplu nu doresc să mai fie urmăriți degeaba. Fac lucrul 

acesta cu mare tristețe pentru că pe 19 februarie Soarele se va afla într-o relație proastă cu Luna 

neagră, de curând trecut-o pe casa parteneriatelor, și această dezamăgire le va rămâne puternic 

adâncită în conștiință ca și cum văd acum foarte bine care sunt persoanele care le interzic să trăiască 

în modul acesta, să se comporte așa cum ne place mai bine, să fie liberi. 

De aici înțelegem că a treia decadă a lunii februarie aduce o problemă de asociere. Multe 

lucruri nefavorabile sau, cel puțin, nu sunt în avantajul lor în așa fel încât prosperitatea pe care o 

gândesc să vină mai aproape. Nu se știe însă dacă gândesc foarte bine acest avantaj personal, nu se 

poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă nu cumva dorințele lor sunt acum intense, 

încântătoare, dar pe viitor vor deveni păguboase. Le este permis să ceară mai mult, le este permis să 

se deplaseze către ceea ce ar trebui să-i avantajeze, dar nu garantează nimeni că succesul obținut este 

și de durată. În general, ceea ce ar trebui să dureze are nevoie de girul celorlalți, de credibilitatea pe 

care un partener al acestui nativ o realizează. Nu înseamnă că gemenii nu au trecere în fața celorlalți 

sau nu au cunoștințele necesare să obțină singuri avantajul pe care și-l doresc. Există o urzeală de 

forțe, există o mare presiune pe această dorință de a avantaja sau de a progresa pe care cel născut în 

zodia Gemeni nu o poate gestiona în mod corect. Se întâmplă lucrul acesta și pentru că Soarele pe 22 

februarie va trece prin Coada Dragonului în aceeași zi în care Marte se va afla într-o dispunere 

negativă cu Pluton. Gemenii vor dori să evadeze într-un plan al imaginarului, având chiar o atitudine 

agresivă față de cei care încearcă să-i aducă cu picioarele pe pământ. Asta înseamnă că dacă sunt 

obligați acum să se țină de-o promisiune, să se achite de o datorie sau să-și îndeplinească sarcinile 

profesionale vor considera că se află în zona aceea foarte neplăcută căreia cu greu îi face față fără o 

criză de nervi sau fără a da vina pe altcineva. Gemenii care au funcție de conducere devin acum 

autoritari, poate prea dur și văd conspirații peste tot. Cu Luna neagră pe casa parteneriatelor 

conspirațiile pe care le văd sunt reale, dar nu sunt atât de periculoase și nici atât de caustice precum 

spun. 

Gemenii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, pe 23 februarie când Mercur 

se va afla într-o relație bună cu Saturn vor fi foarte inspirați să acorde credibilitate elementului 

puternic din conspirațiile pe care descoperă pentru a transforma toată această situație construită 

împotriva lor, în situații care să le susțină ambiția sau idealurile. Doar așa reușesc să iasă victorioși 

din toată această încurcătură. 

Nu trebuie însă nimeni să le ceară socoteală pentru faptele acestea ciudate în care se implică. 

Nu pentru că nu ar dori să le împărtășească, ci pentru că nu sunt în stare să explice foarte clar cum 

anume au procedat. De aici deducem că sunt în mare parte intuitivi și într-o mai mică măsură raționali. 

Trecerea lui Mercur pe zodia Pești îi face foarte sensibili la imaginea publică și disperați să capteze 

atenția pe anumite calități pe care cred că le stăpânesc cel mai bine. Din nefericire, momentul acesta, 

pentru că va coincide și cu Luna nouă, va pune o amprentă rea asupra firii acestui nativ. Cred că se 

pricep foarte bine să-i păcălească pe ceilalți să-i manipuleze, să le spună ceea ce le face plăcere sa 
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audă și de aici să apară tot felul de combinații care să rămână vii doar prin cuvinte. Vor rămâne în 

continuare puternici prin impactul social pe care îl au asupra celor din preajmă, prin imaginea publică 

construită cu atât de mult efort, însă doar ei știu că pe finalul lunii februarie vor gestiona foarte greu 

situațiile acestea delicate. Apare, astfel, o nouă nevoie în viața celui născut în zodia Gemeni, cea de 

dragoste. Cu Mercur trecând peste Coada Dragonului dragostea pe care încearcă acum să o arate 

inspiră milă, este îmbrăcată în prea multe cuvinte și nu are echivalent în realitate. Schema aceasta le 

atrage însă atenția că trebuie să îndeplinească față de comunitate alte funcții. Dacă au planuri de viitor 

nu și le pot duce mai departe decât împreună cu colaboratorii, împreună cu cei care le-am transmis 

tot felul de răspunsuri de la începutul lunii și până acum, dar și în prima lună a anului 2017. Ar fi 

indicat acum, dacă pot să facă lucrul acesta, dacă vor considera necesar, să renunțe la etichetele la 

care apelează atât de ușor. Fără etichete se vor strădui să se apropie de cel cu care colaborează, vor 

găsi resursele necesară să treacă dincolo de această problemă de autoritate care este conturată cu 

precădere în preajma zilei de 27 februarie, când Marte se va afla într-o opoziție cu Jupiter și într-o 

conjuncție cu Uranus. Apare din nou această problemă de răzvrătire, de refuz al ajutorului, fără o 

explicație rațională. Dacă și-ar putea permite să refuze acum un ajutor pentru că situația în ansamblu, 

pentru toate semnele zodiacale, este complicată, cel născut în Gemeni ar motiva că, de fapt, respinge 

omul pentru că nu știe dacă ar putea să îl ajute cel mai mult. Nu-i va fi de folos dacă apelează la 

cuvinte, dacă își amintește că acest om i-a mai greșit și altădată așa cum crede că i-a greșit acum. 

Faptul că nu este în stare să vadă că între timp oamenii s-au schimbat, cel puțin cei cu care 

interacționează pe final de februarie, arată că nu va fi în stare să aprecieze nici calitățile pe care acești 

oameni și l-au dezvoltat în timp, poate chiar de-a lungul vieții. Lucrurile acestea le vor conștientiza 

spre finalul lunii când Axa Dragonului va trece de pe Fecioară-Pești pe Leu-Vărsător. Atunci 

înțelegerea acestor nativi va fi la un alt nivel, dar, pentru mulți dintre ei, va fi inutilă însă nu pentru 

problema de interacțiune. Ceea ce rănesc prin acuzație în februarie se va menține ca tensiune tot anul. 

 

MARTIE 
Se preocupă de imaginea socială. Se pregătesc pentru un mare eveniment. Informațiile 

complexe îi obosesc. Trăiesc în umbră. Valorile celorlalți sunt mai importante decât ale lor. Se 

destind când toți se stresează. Conflictele sociale sunt luate în sens personal. Comunicare deficitară. 

Dacă păcălesc trebuie să plătească. Se deschide un nou capitol. Răspund pentru faptele proprii. Se 

simt prizonierii propriilor relații. Lovituri puternice. Vor să devină salvatori ai grupului de 

apartenența. Iubesc situațiile neprevăzute. Caută profunzimea. Găsesc un element foarte special dar 

nu știu ce să facă cu el. 

 

Luna martie este foarte delicată pentru cei care s-au născut în zodia Gemeni pentru că le aduce 

aprofundarea într-o zonă pe care au ignorat-o până acum, de care nu doresc să se ocupe în momentul 

acesta pentru că și-a propus să nu o abordeze deloc anul acesta. Cu toată această încrâncenare nu au 

ce face. Trebuie să acorde acestui sector o importanță susținută cu atât mai mult cu cât Soarele, 

trecând prin zodia Pești, pe casa imaginii sociale, le spune că problemele acestea legate de 

aprofundare care vin, în mare parte, de pe casa parteneriatelor, acolo unde există Luna neagră și 

Saturn, sunt o condiție absolut esențială pentru a-și menține poziția socială. 

Prima decadă a lunii martie le aduce, în felul acesta, o călătorie în trecut, o invitație la a fi 

mult mai inteligenți, poate chiar la a fi inteligenți într-un mod în care cere comunitatea, cineva din 

preajmă, grupul de apartenență, nu așa cum consideră ei. De aici ar trebui să înțeleagă că nu mai pot 

oferi prețul pe care-l consideră ei. Făcând lucrul acesta trebuie să se pregătească ca în preajma zilei 

de 3 martie când Jupiter va împlini opoziția cu Uranus, forma aceasta de infidelitate, de sfidare a 

puterii cuiva să se transforme în sfidarea puterii celui născut în Gemeni. Dacă vor evita episodul 

acesta, dacă vor fi profunzi și vor accepta cu îndurare sau cu maturitate să se glumească pe seama lor, 

să fie ignorați, să nu fie ajutați deși li s-a promis, își vor pregăti o lună martie foarte frumoasă. Nu le 

cere nimeni să accepte această umilință ca o plată pentru binele care va urma. Dacă vor răspunde în 

mod pozitiv la această presiune, deși, în general, gemenii nu răspund în felul acesta la presiuni care 

le afectează imaginea ori care sunt vădit orientate împotriva lor, arată că sunt suficient de maturi și 
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vor putea gestiona alte probleme mai puțin delicate ce vor veni spre ei până la finalul lunii martie. 

Asta înseamnă că studiile acestea care țin de cercetare și de aprofundare găsesc în sufletul său un 

teren fertil, o masă pregătită pentru a lucra cu informații complexe, pentru a produce o elevare reală, 

nu una închipuită. Pe ei, pe acești gemeni superiori, retrogradarea lui Venus nu îi va afecta atât de 

mult, pentru că nu vor avea așteptări prea mari de la prieteni și dacă aceștia nu le vor răspunde foarte 

repede sau dacă vor fi marginalizați atunci nu am pierdut nimic.   

Se poate vorbi, așadar, despre un mare noroc doar pentru cel care nu se teme de prăbușire, 

care a privit cu maximă responsabilitate ceea ce s-a întâmplat în viața sa până acum și nu se teme să 

fie rezervat, nu se simte umilit dacă trăiește în umbră. Trebuie să recunoaștem că gemenii care 

procedează în felul acesta sunt destul de puțini. Ei cred că dacă se abțin să nu spună ceva, sunt 

rezervați. Realitatea este însă alta. Un om care se abține cu adevărat pornește de pe o altă bază, 

consideră că valorile celorlalți sunt mult mai importante și când va fi important ceea ce are de oferit 

sau de spus va simți.  

Trigonul pe care Marte de pe casa prietenilor îl are de împlinit cu Saturn de pe casa 

parteneriatelor poate însemna pentru gemenii care nu știu să se abțină momentul în care încep să 

decadă. Unghiul acesta aduce inițiativă, curaj, exprimare pe un nivel superior, deschidere către 

informații noi, poate chiar o victorie, așa cum și-au dorit în primele două luni ale acestui an sau chiar 

pe finalul anului anterior, dar nu despre asta este vorba. Victoria de acum trebuie să vină prin 

moralitate, prin respect față de prieteni sau față de prietenie, prin dorința de a-l ajuta pe cel slab, nu 

de a-l umili sau de a-l marginaliza. Momentul acesta de prăbușire ar putea să declanșeze o suită 

întreaga de evenimente care să ducă până la finalul acestei luni către prăbușire sau către o epuizare a 

energiei. În general, gemenii, chiar dacă se plâng că nu le ajunge ceea ce au, întotdeauna își păstrează 

o rezervă, întotdeauna își ascund ceva într-un colț al lor, într-o zonă unde numai ei au acces și să facă 

apel la această rezervă doar în momentele în care se simt cu adevărat bine, când sunt antrenați, 

entuziasmați, când sunt invitați la joc, la destindere. Este posibil ca în prima decadă a lunii martie să 

aibă parte și de situații de genul acesta însă nu putem generaliza. Careul pe care Luna neagră îl 

definitivează la Axa Dragonului pe 9 martie arată că lucrurile sunt mult mai grave pentru acești ei și 

nu se pot juca de-a responsabilitatea. Apoi Marte se pregătește să iasă de pe casa prietenilor pentru a 

intra pe casa lucrurilor ascunse și, cu toate că vor să transforme toată această schemă în ceva plăcut, 

într-o poveste frumoasă, vor în mod artificial să vadă binele în toată această masă amorfă, lucrurile 
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nu sunt foarte bune pentru ei. Trăiesc un moment de conflict social, de contracție, de reținere, care-i 

motivează pe unii să demonstreze că sunt superiori. A fi superior presupune a avea un potențial pe 

măsură, a știi să-l folosești și a avea și șansa adecvată sau atenția celorlalți pentru a face lucrul acesta. 

Dacă nu pot îndeplini aceste condiții, șansa pe care un gemeni ar putea să o obțină în prima decadă a 

lunii martie se apropie mult de minciună, de hoție, de însușirea bunurilor celorlalți, de deposedare de 

un drept pe care să nu-l mai poată obține înapoi. 

Dacă relația aceasta proastă pe care Luna neagră o are cu Axa Dragonului pune în dificultate 

celelalte unghiuri pozitive care se împlinesc acum, trecerea lui Marte pe zodia Taur ar putea să-i ajute 

pe gemeni care sunt în formare. Cei care sunt într-o perioadă de creștere, în curs de calificare, care 

urmează să obțină un titlu științific, o diplomă care să ateste anumite competențe profesionale, care 

au nevoie să fie recunoscuți în mod deschis ca ocupând o poziție vor fi avantajați de trecerea lui Marte 

pe zodia Taur. Desigur, așa cum multe avantaje vin simplu, și acesta vine fără să conștientizeze. Cel 

născut în zodia Gemeni va spune un lucru care pentru el nu contează, dar care va avea pentru 

comunitate o greutate teribilă. Fiind inspirat să procedeze în felul acesta arată, pe de o parte, că 

destinul nu le este potrivnic așa cum le este întreaga situație în care sunt integrați, dar și că au o mare 

finețe a intuiției pe care o pot folosi de-a lungul acestui an chiar dacă nu o pot controla. Acesta este 

un motiv de bucurie pentru gemeni. 

Ideea aceasta de restricție trebuie luată foarte în serios pentru că ea le trezește acest simț al 

detaliilor pe care ar putea să-l folosească cu mare succes de-a lungul lui 2017. Li se pare că valorile 

personale pe care le observă la ceilalți sunt enervante pentru că ei nu au așa ceva, că nu reușesc să 

obțină câștigul pe care și-l doresc, că nu ajung la țintă atât de repede. De aici înțelegem că sunt 

nerăbdători să obțină un avantaj și acesta nu este un element pe care ar trebui să-l exploreze. Pe 12 

martie se va împlini și Luna plină, cu Soarele pe casa imaginii publice și ar putea în acest moment de 

explozie să treacă dincolo de o barieră despre care și-au propus, pe finalul anului anterior, să nu o 

depășească niciodată. Această barieră este una de comunicare, de limbaj, de termeni, dar poate fi și 

una de decizie în privința adoptării unei atitudini noi față de grupul de apartenență. În felul acesta se 

poate explica pentru acești nativi impactul pe care-l are Lună plină asupra lor, dar și careul Mercur-

Saturn care leagă o casă dinamică, de interacțiune, cu una care favorizează succesul personal. Pe 13 

martie Mercur le va intră pe casa prietenilor și vor fi avantajați de limbaj, de cunoștințele pe care le-

au acumulat până în momentul acesta, dacă există așa ceva, de titlurile științifice pe care urmează să 

le obțină, de atenția pe care cei din jur, cu funcție, cu demnitate cu putere, o acordă celui născut în 

zodia Gemeni care promite în mod convingător ceva. 

În realitate, ceea ce ar trebui să-i preocupe pe acești nativi vine dintr-o zonă a moralității, a 

spiritualității, a cunoașterii. Dacă vor prefera să se păcălească, să se mintă pe sine atunci aleg să se 

plaseze într-o zonă defavorizată unde vor câștiga atenție sau un alt gen de capital doar prin invocarea 

compasiunii, doar dacă vor cerși milă. Nu se știe dacă nu cumva victorioși lunii martie nu vor fi chiar 

gemenii care și-au exersat în anii din urmă aceste obiceiuri de a cerși mila. Cert este că mijlocul 

acestei luni îi găsește într-o condiție mai puțin plăcută. Au nevoie de ajutor, dar deocamdată nu știu 

cum anume trebuie să procedeze pentru a-l obține. Au o șansă teribilă, intuiesc lucrul acesta, dar nu 

știu concret cum anume trebuie să se folosească de ea. 

Pentru că Soarele se află pe 15 martie într-o conjuncție cu Chiron, iar Mercur cade la pace cu 

Luna neagră, gemenii ar trebui să se preocupe acum de sporire a puterii personale prin echilibru, prin 

sănătate, alimentație sănătoasă, prin modificarea obiceiurilor pe care le-a iubit foarte mult și care le-

au afectat echilibru interior. Se poate vorbi acum și despre gesturi pe care trebuie să le facă în public, 

de diminuare a importanței de sine, adică să facă ceea ce le este cel mai greu, să vorbesc mai puțin, 

să nu răspundă decât dacă sunt întrebați, să își vadă locul, să țină pentru ei o informație chiar dacă 

sunt convinși că aceasta ar putea rupe gura târgului. Este mult mai important ca în această perioadă 

să păstreze armonia, chiar dacă procedând în felul acesta au sentimentul că nu obțină nimic în mod 

concret. Aceasta este doar impresia lor pentru că reținerile pe care le vor avea gemenii în această 

perioadă vor avea un impact teribil asupra imaginilor publice, dar vor fi și binefăcătoare pentru grupul 

de apartenență. De aici se înțelege că dacă intervin în mod brutal vor fi duri, nu se vor opri la un 

simplu argument așa cum gândesc inițial, vor brusca vizibil conștiințele celorlalți, se vor deplasa lent 
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sau cu viteză, după cum au fost învățați, către o victorie teribilă. S-ar putea ca această victorie de 

acum să însemne o mare problemă pentru modul cum vor fi priviți de comunitate. Dacă nu-i 

interesează atunci ar putea să ignore acest avertisment astral și să facă ceea doar ce-i interesează, doar 

ceea ce-i taie capul. Cu toate acestea, sunt avertizați că nu le va fi utilă prima schemă la care apelează, 

prima idee pe care vor să o spună, ci este nevoie să fie flexibili în relația lor cu ei înșiși, adică în 

administrarea noțiunilor pe care le dețin. 

Totuși, se poate spera într-o schimbare pozitivă cu toate că pe 17 martie Soarele se va afla 

într-o relație proastă cu Saturn și imaginea lor poate fi afectată de o analiză sterilă, lipsită de viitor 

sau de o consistență pe care cel născut în Gemeni o va numi ghinion. Până când se va sfârși această a 

doua decadă a lunii martie, adică Soarele va intra pe casa prietenilor, vor fi frământați si de aceste 

asocieri ciudate și vor avea clar senzația că sunt prizonieri în propriile relații. Imediat ce Soarele va 

intra pe casa prietenilor vor simți o eliberare. Vor considera că pot să facă uz de forță, de prerogativele 

funcției, de patrimoniul pe care îl au. 

În a treia decadă a lunii martie gemenii și fac prieteni noi. De altfel, pentru ca lucrul acesta să 

se împlinească au existat semne preliminare, au fost plasați în anumite împrejurări, au trecut prin 

anumite situații când au reacționat diferit față de cei din jurul lor și făcând această notă discordantă 

cu comunitatea au fost remarcați. Pentru că atunci au fost remarcați acum obțin anumite beneficii, au 

un spor de imagine, atenție sau ajutor într-o problemă pe care o invocă în mod punctual. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că Mercur, trecând prin casa prietenilor, va trebui să împlinească o opoziție cu 

Jupiter și un careu cu Pluton. Motivul acesta de prietenie poate fi ușor interesat, adică gemenii să vadă 

că sunt avantajați pentru niște lucruri pe care le-a făcut fără să își dea seama că aici vor ajunge și se 

adaptează imediat acestei situații dorind să obțină un avantaj. Tot cadrul social de acum este susținut 

de dezavantaje, unele dominate de lovituri teribile care țin de injustiție sau care vin dintr-o zonă a 

vulgarului. Gemenii se descurcă foarte bine la acest capitol, trecând dincolo de aceste complicații, de 

imoralitate, făcând o glumă, zâmbind, 

comportându-se ca și cum aceste informații 

nu au ajuns la urechile lor, ceea ce iarăși va 

avea un impact foarte bun asupra celor din 

preajmă. Se poate spune chiar că gemenii 

vor fi un exemplu pentru ceilalți la acest 

capitol, îi vor ajuta pe ceilalți să-și 

depășească obstacolele vieții, să treacă 

dincolo de această problemă de adaptare 

sau de readaptare, să fie înțelepți și să vadă 

dincolo de aparențe. Este un lucru bun pe 

care gemenii îl vor face în această ultima 

decadă a lunii martie, ceea ce le va atrage 

anumite beneficii. 

Este de la sine înțeles că o persoană născută în această zodie care va încerca să treacă dincolo 

de gradul acesta de satisfacție, adică va obține beneficii de la o persoană foarte importantă pe care nu 

le va ține pentru sine, ci le va împărți cu cei dragi, la rândul său va ajuta un om necăjit, va deveni un 

fel de salvator al grupului de apartenență. Aceste persoane care ating momentul de glorie indicat sunt 

avertizate să rămână în această zonă a conjuncturilor favorabile, să nu creadă că dintr-odată li s-a 

schimbat destinul, că dintr-odată au atins un alt stadiu evolutiv. Șansa de acum este doar 

conjuncturală.  

De lucrul acesta vor fi conștienți pe 25 martie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu 

Venus și când vor vedea, pentru o scurtă perioadă, adică în mijlocul zilei, când această conjuncție va 

atinge gradul perfect, că lucrurile s-ar putea să fie așezate altfel decât văd ei. Efectele sociale vor 

rămâne aceleași, adică gemenii se vor menține în această zonă a avantajelor sociale pe care le vor 

folosi după cum vor considera de cuviință. Unii vor trece pe un nivel, vor dori să fie avantajați pentru 

un titlu științific, să primească o diplomă, să fie lăudați într-un cadru oficial, să fie lăsați să se laude 

singuri. Astfel, vitalitatea sporește, înfloresc, iubesc dintr-odată viața sau oamenii pe care îi au în 
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preajma. Situația aceasta nu face altceva decât să invoce anumite elemente de patrimoniu pe care 

gemenii le-au ascuns cu mare dibăcie. Pentru că acum se simt avantajați, nu fac decât să scoată toate 

aceste elemente pe care le-au ținut ascunse și se hotărăsc să le folosească pentru a da situațiilor de 

față o intensitate mult mai mare. 

Nu se poate spune că procedând în felul acesta greșesc. Luna nouă care se împlinește pe 28 

martie îi ajută pe aceștia să preîntâmpine un eveniment trist interacționând cu oameni puternici, 

lăsându-se antrenați în această speranță de a-și schimba viața prin intermediul acestor persoane. 

Gemenilor le plac foarte mult aceste situații, iubesc conjuncturile acestea în care se simt luați de val, 

cu atât mai mult dacă în valul respectiv sunt doar oameni pe care el îi apreciază sau îi consideră foarte 

importanți. 

Cu toate acestea, nu trebuie să piardă din vedere că luna martie este pentru ei una dificilă. 

Avantajele acestea nu sunt pe termen lung, sunt conjuncturale, iar dacă le vor privi ca fiind de sine 

stătătoare, dacă vor considera că le merită de la sine, că li se cuvine să primească ceea ce au primit 

acum nu fac decât să consume într-un mod ciudat o mare șansă a vieții.  

Pe finalul lunii martie Jupiter și Pluton se vor întâlni într-un careu și vor vedea că nisipurile 

pe care merg nu sunt Nisipurile de aur din Bulgaria, ci simple nisipuri mișcătoare. Pe 31 martie 

Mercur va intra și el pe casa lucrurilor ascunse și partea aceasta emoțională va intra într-un ușor 

declin. Vor rămâne în continuare amabili, vor fi în continuare indiferenți față de lucrul acesta care se 

complică de la sine, dar vor greși fiind indiferenți față de suferințele celorlalți considerând că le ajunge 

cât trăiesc, cât simt, cât suferă și nu mai pot să ducă în spate și problemele celorlalți. Trecerea lui 

Mercur pe casa lucrurilor ascunse, pe casa iluminării îi invită pe gemeni să fie atenți chiar la 

suferințele celorlalți. Dacă nu și-au făcut de cap de-a lungul lunii vor avea acum momentul de 

iluminare care îi va scoate dintr-o încurcătură și mai mare decât oricare dintre încurcăturile pe care 

le-au parcurs de-a lungul acestei luni. Problemele acestea de suflet de conștiință sunt acum pentru 

gemeni mult mai importante decât altele pentru că ele au un ecou teribil asupra destinului. Cei care 

sunt superficiali vor ignora lucrurile acestea considerând că sunt prostii. Un gemenii care s-a informat 

de-a lungul vieții, care a mai și încercat să practice câte ceva din ceea ce a consultat, a citit sau auzit, 

va acorda atenția cuvenita acestui aspect. 

 

APRILIE 
Noroc. Se simt obosiți. Sunt trimiși la reverificare. Au nevoie de credibilitate. Relațiile 

personale sunt încercate. Devin ranchiunoși. Nu vor să împartă sarcinile personale cu alții. Vor să 

trăiască ușor. Colaborările sunt dificile. Apar acuzații noi. Colaborări ciudate. Povestesc într-un 

mod distractiv marile probleme ale vieții. Sunt indulgenți dar nu le folosește la nimic. Comportament 

neobișnuit. Au nevoie de familie. Schimbări importante. Mobilizare majoră. 

 

Dacă au fost foarte serioși în a îndeplini anumite solicitări care au venit din comunitate sau 

dacă nu au dorit să se bucure pe seama celorlalți atunci luna aprilie va fi una foarte frumoasă și 

încărcată de semnificație pentru ei. Pentru toată lumea sintezele sunt acum de reverificare și pluta pe 

care stăm pare că se duce într-un sector trist, obositor, pe care gemenii au încercat în primele trei luni 

ale anului să îl evite. 

Se contura șansa la începutul lunii aprilie pentru cei născuți în zodia gemeni o problemă de 

atitudine față de un protector. Dacă nu văd peste tot conspirații, așa cum ne sugerează Luna neagră, 

atunci sintezele pentru reverificare vor avea o profunzime aparte. Vor întâlni oameni care îi vor ajuta 

și se vor simți privilegiați că ocupă în ochii acestora o asemenea poziție. Apoi, mai este și Marte care 

le trece pe casa lucrurilor ascunse și care îi ajută să obțină un mare avantaj din situații ciudate, din 

întâmplări care, la prima vedere, i-ar avantaja. 

Pe 3 aprilie Venus va intra, prin retrogradare, pe casa prietenilor și au acum ocazia să câștige 

atenția celorlalți prin defecte de caracter. Dacă sunt recalcitranți, obosiți, dacă sunt mereu puși pe 

ceartă vor fi atrași către zone care tolerează așa ceva și, în felul acesta, gemenii vor putea să devină 

din nou persoane foarte importante ori foarte vizibile. Nu se știe dacă lucrurile acestea nu-i deranjează 

pe ei mai mult decât ar putea să-i deranjeze pe ceilalți. Pe 4 aprilie Soarele se va afla într-o relație 
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proastă cu Junon și au probleme de credibilitate. Cu toate că, pe moment, gemenii reușesc să sucească 

mințile celorlalți, să-i zăpăcească ori să se întoarcă împotriva adversarilor lor, lăsând impresia că sunt 

înconjurat de oameni fideli, de prieteni credincioși, însă imediat cum dispar de la fața locului toată 

această aură de persoane învingătoare se risipește ca prin minune. Avantajele sociale pe care le-au 

avut dispar și se văd singuri împotriva celor pe care i-au provocat cândva. Acesta poate fi, cu adevărat, 

un moment foarte 

delicat al anului 2017.   

Gemenii vor 

face din nou apel la 

experiențele anului 

anterior când anumite 

avantaje sociale au fost 

analizate exact așa cum 

sunt, periculoase sau 

compromițătoare. 

Acum, dacă au avut 

suficient de multă 

înțelepciune în anul 

anterior, vor reușit să 

simuleze toate aceste 

demersuri prin care 

încearcă să obțină un 

mare avantaj social. 

Prin această simulare 

fac economie de timp, 

de hârtie sau chiar de 

putere. 

Retrogradare lui Saturn pe casa parteneriatelor le aduce însă probleme de cuplu. Chiar dacă 

reușesc să-i păcălească pe cei din comunitate ori să-i atragă în proiectele lor fiind dezarmant de 

sinceri, adică spunându-le acestora ceea ce au de câștigat, fiind deschiși și mult prea sincer cu aceștia, 

în relațiile personale gemenii sunt ranchiunoși, răzbunători și nu se pot adapta condițiilor puse de 

parteneri. Retrogradarea lui Saturn va ține până la vară și aceste condiții nu sunt de moment, ci de 

durată. În felul acesta, gemenii se tem că nu cumva aceste condiții să le modifice comportamentul și 

în încercarea de a face pe plac cuiva, pentru că așa cere situația ori pentru că acesta este prețul pe care 

dorește să-l ofere, să ajungă într-un drum greșit, să ajung într-o zonă ciudată, și să nu obțină armonia 

sau să nu atenueze agresivitatea partenerului, ci să accentueze și mai mult conflictul. 

Cert este că începând cu 6 aprilie relația bună pe care Marte din Taur o are cu Pluton le aduce 

acestora câștiguri, avantaje, succes sau îi transformă pe aceștia în persoane atrăgătoare. Nu sunt însă 

mulțumiți pentru că victoria nu este completă. Prin retrogradare lui Saturn de pe casa parteneriatului 

ei știu că oricât de multe avantaje vor avea de pe zona publică există o durere pe care nu vor putea 

rezolva și care se accentuează acum prin sentimentele neîmpărtășite sau prin dragostea pe care nu o 

primesc ori prin cea pe care nu doresc să o ofere. Oricum ar fi, există o minciună la mijloc pe care 

gemenii o vor plăti foarte scump până la finalul acestui an. Începutul despărțirilor, începutul separării 

în firmă, dacă dispun de așa ceva, a împărțirii sarcinilor într-un departament pornesc din prima decada 

lunii aprilie. Schema aceasta are multe răni pentru acest nativ pentru că zona aceasta astrală le 

vorbește despre un film dramatic în care nu au dorit să joace niciodată. Se tem să nu piardă mai mult 

decât pare la prima vedere, să nu fie deconspirați, să nu facă favoruri care să nu le fie întoarse peste 

ceva vreme. Este într-adevăr un moment de criză de identitate, dar această criză de identitate se poate 

transforma și într-o revelație. Dacă își dau seama cât de mândri au fost pentru că au ales acest drum 

și au ajuns în momentul acesta, toată această durere personală va fi înțeleasă rapid și vor avea puterea 

să oprească degradarea. Vor putea să întoarcă timpul pe care l-au pierdut în situații ciudate, adică vor 
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rămâne în aceeași incertitudine, iar impresiile proaste pe care le-au lăsat celorlalți vor rămâne vii. Vor 

fi însă mult mai curați prin intențiile pe care le vor avea de acum încolo. 

Unii nu vor reuși să-și spele păcatele în a doua decadă a lunii aprilie cu atât mai mult cu cât 

momentul acesta pune foarte mult accent pe perspectiva a ceea ce se va consuma pe finalul lunii 

aprilie când Capul Dragonului va trece pe zodia Leu. Este de la sine înțeles că și pentru acești nativi 

momentul în care Capul Dragonului va trece pe zodia Leu este pregătit din timp. Pentru că pe 10 

aprilie Mercur va intra în mers retrograd schema aceasta de gândire este mult accentuată pe minciună 

și pe teama de a nu pierde un avantaj despre care colaboratorul sau partenerul nu știe încă totul. 

Aceasta pare să fie una din marile situații încurcate ale anului 2017 când receptivitatea celui născut 

în zodia Gemeni este foarte mare, dar nu în general, ci strict pe acest subiect. În 14 aprilie se va 

împlini și Luna plină care-i limitează din punct de vedere afectiv, le reduce capacitatea de a simți 

ceea ce se întâmplă cu celălalt, sunt în stare să-și ajute copiii, pot să-și ajute iubita sau iubitul, nu pot 

decât să trăiască în acest cerc vicios în care emoțiile sunt la voia întâmplării sau devin foarte ușor un 

mare obstacol al vieții lor. 

Pe această conjunctură astrală apar și regretele. Nu se știe dacă momentul acesta devine el 

însuși o criză de identitate, însă dacă au șansa să nu adauge la vechile probleme una nouă, în mod 

sigur își vor aminti de crizele de identitate care i-au învăluit de la începutul lunii aprilie până acum și 

pentru care nu au soluție. Vin, în schimb, cu acuzații noi. Cred că împotriva lor s-a creat o conspirație, 

că oamenii superiori își văd de treabă și vor să dea, prin umilința făcută pe seama acestui nativ, un 

mare exemplu. 

Conjuncția Soarelui cu Uranus care se va consuma chiar pe casa prietenilor arată că lucrurile 

nu stau chiar așa. Vom vedea cât de curând că și Venus își va reveni la mersul direct însă deja prin 

această deplasare ea a ajuns pe casa imaginii publice. Pentru gemeni lucrul acesta este bun pentru că 

aduce o viziune nouă asupra vieții și puterea de a atrage atenția unui om care nu a dovedit până acum 

cât de puternic este și cel născut în acest semn îi oferă prilejul de a ajuta un om necăjit care nu știe 

cum să iasă din încurcături. Pe principiul „o mână o spală pe cealaltă" gemenii reușesc prin farmecul 

personal să întoarcă multe situații ciudate în avantajul lor. 

Se pot lăuda însă că devin foarte buni la capitolul recomandări, sugestii, că sunt ascultați de 

cei din jur și nu obosesc să vorbească despre experiențele lor, despre deciziile majore ale vieții, despre 

marile probleme sau încercări care i-au făcut atât de înțelepți. Nu sunt înțelepți, ci doar complexați 

de faptul că s-au blocat o reușită care lor nu le este folositoare. O povestesc cu atât de multă 

generozitate pentru că au timp și au timp pentru că nu pot merge mai departe. Rămâne de văzut însă 

dacă vor exista nativi din acest semn care se vor ridica deasupra celorlalți, care nu își vor motiva 

generozitatea prin gălăgia din jur, care nu vor fi indulgenți cu cei din preajmă doar pentru că se 

plictisesc, ci să mai fie generoși și atenți la suferințele celor din jurul lor și pentru că înțeleg misterele 

vieții, și pentru că știu cum anume să întindă o mănă de ajutor celui aflat într-o mare problemă. Cu 

cât ne apropiem de finalul lunii aprilie cu atât planetele se îndepărtează unele de celelalte și 

problemele pentru cel născut în zodia Gemeni se complică ori se ramifică. Își pun tot felul de întrebări, 

una mai ciudată decât alta, aproape că obosesc să fie indulgenți cu ceilalți, dar știu că numai în modul 

acesta reușesc să țină sub control o problemă care le scapă printre degete. Unul dintre cele mai dificile 

aspecte ale celei de-a doua decade a lunii aprilie, care ar putea să pună în dificultate toată buna 

colaborare a celor născuți în acest semn și care, în consecință, ar putea să le afecteze imaginea publică 

și starea de vitalitate, este careul lui Jupiter cu Junon care se împlinește pe 17 aprilie. Degeaba caută 

să fie indulgenți, destinul se răzbună, oamenii nu sunt chiar atât de naivi sau poate nu sunt chiar atât 

de proști pe cât îi crede cel născut în Gemeni, se revoltă, opun rezistență sau nu-i bagă în seamă. 

Desigur, un gemeni nu va sta cu mâinile încrucișate, ci va interveni. Planul său de bătaie 

vizează apelul la prieteniile mai vechi. Acest capitol este departe de a fi epuizat și dacă nu are 

probleme cu autocontrolul, dacă nu se folosește de gălăgie sau de suferințele celorlalți pentru a se 

impune atunci intervențiile le sunt foarte bune. 

Pe 20 aprilie Soarele va trece pe zodia Taur, adică pe casa lucrurilor ascunse și gemenii trebuie 

să se achite de datorii. Nu se știe dacă au cu ce pentru că în aceeași zi și Pluton intervine inițiindu-și 

deplasarea retrogradă pe casa imaginii publice. A sosit momentul să înceapă să plătească ratele pe 
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care le-a promis ori o persoană care le-a oferit ajutorul le cere acum ceva în schimb. Acest nativ nu 

are de oferit prea multe decât sfaturi, nu vrea să fie de ajutor celorlalți decât să impresioneze, să 

capteze atenția, nu este acum pregătit să se achite de o datorie. Pentru că 2017 este anul sintezelor 

problema aceasta a izolării, a ascunderii este una pe care gemenii au nevoie să o gestioneze cu maximă 

eficiență. Dacă eșuează pe 20 aprilie o vor ține tot așa până spre finalul anului.   

În ultima decadă a lunii aprilie gemenii se tem să nu fie părăsiți. Schema care s-a consumat 

pe 20 aprilie are un ecou teribil asupra a ceea ce vor face în perioada aceasta. Apoi, mai au de trecut 

o încercare. Marte va intra pe semnul lor și imediat va avea de împlinit un careu la Axa Dragonului. 

Deși în mod normal ipostaza aceasta ar trebui să-i avantajeze, se pare că primesc declarațiile de 

dragoste pe care le-au căutat din anii anteriori într-un moment complet nefavorabil când nu pot 

răspunde, când le lipsește mobilitatea pe care au avut-o altădată.  

Relația proastă pe care Marte o are cu Axa Dragonului reprezintă, practic, ultima etapă într-

un lung șir de evenimente care s-au consumat în viața acestui nativ în virtutea inerției sau din 

plictiseală. Este greu de crezut că Marte s-ar putea mulțumi cu situații de genul acesta, dar pe zodia 

Gemeni nu va renunța niciodată din a căuta ceea ce distrează, din a urmări ca prin profesie, prin 

schimb de experiență să-și asigure o poziție privilegiată. Momentul acesta arată că prin metodele pe 

care doresc să le folosească această poziție privilegiată nu va veni. E greu de crezut că un gemeni 

într-un moment în care Marte este pe semnul lor ar putea să nu obțină ceea ce își pune minte. Este un 

moment de mare eroare pentru ei, situație în care își văd cu ochii larg deschiși propriul eșec, când 

plătesc un preț mult prea mare pentru niște pasiuni tulburătoare. Încearcă să mai salveze puțin prin 

trigonului lui Mercur de pe casa prietenilor cu Saturn de pe casa parteneriatelor și constată în mijlocul 

celei de-a treia decade a lunii aprilie că foarte ușor pot fi trădați sau lăsați în urmă, marginalizați sau 

ignorați pentru o perioadă doar pentru că se pot comporta ca atare. Pasiunile acestea sunt zburătoare 

pentru ei și dacă nu au oameni echilibrați în preajmă, dacă nu au oameni care să-i iubească așa cum 

sunt, ating o culme a deviațiilor de la normalitate, se vor comporta ciudat. Cu toții vor avea de suferit 

dacă în această perioadă gemenii își pierd controlul. Cu toții vor simți care sunt limitele 

imposibilității, ce colaborări neobișnuite pot avea, cât de duri sau de periculoși pot fi atunci când nu 

au cu ce să se joace. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  775  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Luna nouă care se împlinește pe 26 aprilie pregătește terenul pentru trecerea Capului 

Dragonului pe zodia Leu, adică pe casa educației primare și a drumurilor scurte. Își fac planuri, dar 

nu au judecata necesară, sunt prea descurajați și rutina la care au fost obligați să participe a lăsat urme 

adânci. Dacă pe finalul lunii aprilie gemenii vor trece printr-o perioadă de verificare, dacă sunt lideri 

sau șefii care trebuie să prezinte un raport de activitate atunci vor eșua lamentabil. Schimbările acestea 

nu le sunt pe plac și nu au cum să obțină un avantaj pe termen lung dacă își petrec finalul lunii aprilie 

în aceste dileme. Vor spune și acum, dar și mai târziu, că au fost loviți, că au probleme cu banii, cu 

patrimoniu, că s-au întâmplat prea multe în ultimii ani și puterea aceasta, pe care nu au recunoscut-o 

niciodată și care venea din sânul familiei, a dispărut ori nu-i mai ajută. Vor vedea că obosesc foarte 

repede pentru că nu mai sunt învățați să asimileze cunoștințe, nu mai sunt obișnuiți să învețe. Lucrurile 

acestea par să accentueze într-o formă socială derapajele personale pe care nativii născuți în acest 

semn nu au fost în stare să le rezolve de la începutul anului și până acum. Este adevărat, drama 

personală este mult prea mare pentru a face față acestei schimbări, dar dacă se mobilizează atunci 

prin această atitudine categorică reușesc să găsească o soluție minoră care să se transforme într-un 

mare avantaj. Gemenii nu ar trebui să se atașeze nici de acest câștig pentru că îl au pe Neptun pe casa 

imaginii publice și prea ușor ar putea fi dezamăgiți de rezultatul care vine din această zonă. Pentru că 

pe 30 aprilie Saturn se va afla într-o relație proastă cu Chiron ar trebui să se preocupe de impresiile 

pe care le-au lăsat celorlalți, de ușurința cu care i-au jignit, i-au marginalizat sau i-au redus la tăcere. 

Dacă se schimbă ceva în zona aceasta a vizibilității față de propriile greșeli se poate schimba ceva și 

în celelalte zone afectate de erorile pe care gemenii doresc ignore ori să le ascundă. 

Apoi, Axa Dragonului pe noile poziții le vorbește gemenilor despre călătorii pe care trebuie 

să le facă din obligație. Dacă viața personală este, așa cum am observat, încărcată de eșec, călătoria 

îi oferă prilejul de a se elibera de gânduri rele, de paraziți, de a ieși din rutină sau de a se relaxa. Pe 

principiul „Ulciorul nu merge de multe ori la apă!" gemeni ar trebui să știe că această formă de 

detensionare nu ține mult. Coada Dragonului pe casa drumurilor lungi, a educației superioare îi 

cheamă să arate ce au învățat în ultimul deceniu, dacă au învățat ceva. Ideea cu călătoria, cu evadarea 

din acest prezent obositor este din capul locului una foarte proastă sau una care oferă soluții doar pe 

moment dacă această educație bazată pe moralitate lipsește. 

 

MAI 
Sunt rezervați. Se consuma pentru lucruri inutile. Răsturnare de situație. Devin indignați 

pentru lucruri lipsite de importanță. Se întorc la obiceiuri mai vechi. Certuri gratuite. Sunt 

înconjurați de oameni falși. Se asociază cu oameni puternici pentru a depăși un impas. Competiție. 

Parteneriate ciudate. Caută extremele. Se consideră mai puternici decât ceilalți. Reușesc prin 

orgoliu. Îi rănesc ușor pe ceilalți. Caută motivații noi. Vor să depășească un test al vieții. 

 

Dacă în lunile anterioare nu și-au rezolvat problemele de conștiință, de atitudine sau de 

impulsivitate, dacă nu au fost rezervați și atenți la sentimentele celorlalți atunci luna mai va fi 

complicată, rea periculoasă care le va aduce un sentiment nou pe care nu l-au apreciat niciodată: 

rușinea. Atât în prima decadă, cea care face trimitere la ceea ce urmează să se consume peste o lună, 

dar și în următoarele două, care încearcă să facă o combinație între ceea ce s-a consumat în prima 

parte a anului și ceea ce se consumă pe finalul lunii iunie sau în a doua parte a anului, apar probleme 

de retribuție, ca și cum gemenii nu mai au răbdare cu cei din jur, consideră că se află într-un moment 

în care nu își mai pot permite să aștepte ca persoana datoare să-și amintească de ceea ce trebuie să 

dea înapoi și să se și hotărască în sensul acesta pe motiv că alții așa au făcut cu ei în luna anterioară. 

Revenirea lui Mercur la mersul direct pe 3 mai le arată acestora că datele problemei se pot modifica 

în bine. Sigur, nu se modifică în ansamblu, ci în câteva puncte esențiale, acolo unde obiceiurile lor 

erau bune și la acestea se întorc. 

Povestea aceasta care începe cu revenirea la obiceiul frumoase primește o lovitură dură prin 

opoziția lui Marte cu Luna neagră, cea care trece acum prin Săgetător și care le face gemenilor zile 

fripte. Acesta este momentul când se văd pe sine ca fiind foarte corecți și îi văd pe ceilalți ca fiind 

neserioși, mincinoși sau intriganți. În anumite privințe nu greșesc. Luna neagră de pe casa 
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parteneriatelor, cea care se află acum într-o opoziție cu Marte, le creează probleme ample care nu mai 

sunt ascunse, nu mai sunt desfășurate dincolo de perdea. Dacă reușesc să țină sub control acest impuls 

de a-și face dreptate de unii singuri, de a ridica tonul, de a arăta că pe ei nu-i sfidează nimeni, reușesc 

să-și reamintească de o sensibilitate care i-a avantajat întotdeauna. Vor putea să servească mai frumos 

să își amintească ceea ce este important pentru carieră, pentru impactul social, adică se vor întoarce 

la preocupări care țin de stabilitatea imaginii publice. Pentru acești gemeni momentul de față aduce 

revenirea la obiceiurile mai vechi ceea ce le va plăcea foarte mult. Prin aceste obiceiuri reînviate, sunt 

evitate răsturnări de situație, iar gemenii pot avea parte de înțelegeri speciale, poate chiar de momente 

de iluminare. Unii ar putea să vadă cât de departe ar fi putut ajunge dacă nu s-ar fi controlat, dacă s-

ar fi lăsat în voia acestor impulsuri ciudate. Pentru ei acesta sunt momente de iluminare, pentru că nu 

sunt mulți cei care le-au acordat atenție pentru a-i ajuta să evite situații dramatice. Observându-le 

singuri își dau seama cât de grave sunt. 

Greșeala cea mai mare pe care un gemeni ar putea să o facă la începutul lunii mai este să se 

revolte declarat împotriva celorlalți. Sentimentele oricum vor fi puternice și multe răsturnări de 

situație îi vor enerva la culme. Dacă sunt învățat să se abțină și vor depăși momentul de 4 mai, când 

Luna se va afla într-o conjuncție cu Capul Dragonului, adică atunci când Marte va atinge opoziția 

perfectă cu Luna neagră, atunci declanșează evenimente în cascadă pe care le vor putea controla sau 

faptele lor, tot în cascadă, nu vor fi atât de compromițătoare pentru imaginea pe care o au în momentul 

acesta. Vor fi puternici vor găsi și resursele necesare să le facă celorlalți favoruri fără să le scadă 

puterea sau să le afecteze imaginea. Certurile vor fi mult mai slabe în intensitate sau mai puține ca 

număr ceea ce le va plăcea foarte mult. Acest lucru le va fi mult mai clar în preajma zilei de 8 mai 

când Soarele se va afla într-o relație bună cu Junon. De undeva din interior le vine o putere specială. 

Unii chiar se vor minuna de ei înșiși, de unde mai găsesc atâtea resurse pentru a răspunde la solicitări, 

pentru a asculta cu atenție un discurs, pentru a învăța lucruri noi sau de unde mai au atât de multă 

răbdare cu oamenii care până acum n-au făcut decât să îi dezamăgească. Cumva, tot intuitiv, se 

pregătesc pentru o perioadă de restricții afective când, culmea, s-ar putea să se simtă mult mai bine 

singur decât înconjurați de ceilalți. În mod sigur impulsul acesta spre izolare la un gemeni este 

rezultatul unei mari frustrări. Faptul că acum se simt motivați să respecte asocierile acestea sau poate 

chiar să se implice în altele noi arată că, tot intuitiv, dorește să se pregătească pentru următoarea 

perioadă de frustrare care va începe pe 10 mai și se va încheia pe 26 august. 

Apoi, finalul primei decade a lunii mai va veni către acești nativi și cu ușurința în a combate 

negativitatea celorlalți. Este adevărat, s-ar putea ca faptele acestea să nu producă urmări imediate, dar 

pentru ei este deconectantă această situație în care se prezintă la înălțime. Se întâmplă ca și cum 

aceasta este plata pe care o așteptau de mult timp, în modul acesta ar fi trebuit ca o persoană care a 

beneficiat de ajutorul celui născut în zodia gemeni să se achite de datorie. 

Luna plină care se împlinește pe 11 mai îi îndeamnă să se pregătească pentru o schimbare de 

nivel. Deocamdată și-o programează, speră că dacă vor fi suficient de pregătiți vor reușit să treacă un 

examen important al vieții sau poate chiar un examen concret, vor reuși să se asocieze cu oameni 

puternici, vor beneficia de pe urma acestei asocieri. Dacă își vor conserva energia și nu se vor risipi 

în conflicte inutile atunci vor fi pregătiți, pe fază, vigilenți, în situația în care și cei din jur, împreună 

cu care iau parte la un eveniment important pentru comunitate, sunt destul de îngrijorați. Au mai 

trecut prin situații de genul acesta în mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le-a intrat pe casa 

parteneriatelor. Momentul acela în care au fost eliberați de o mare presiune pe muncă, pe 

responsabilități profesionale sau pe boală, a avut un ecou aparte în conștiință. Acum acest nativ crede 

că se poate obține mai mult decât au obținut atunci, adică poate trece de la o stare la o faptă, de la un 

gând la un mare ideal. 

Unii au acum sentimentul că nu aparțin niciunui grup. Această realitate îi obosește, îi 

epuizează, poate chiar îi enervează și îi motivează să facă mai mult. Pentru acești nativi mai mult 

înseamnă neapărat să câștige într-o competiție, neapărat să iasă dintr-o încurcătură, să fie văzuți mai 

buni decât ceilalți, mai puternici, mai deștepți. Sunt avertizați acești nativi că în momentul acesta nu 

este favorabil pentru ambiții formulate așa. Dorința lor de a străluci, de a teatraliza, va fi, o mare parte 

a acestui an, zdruncinată de prezența Lunii negre pe zodia Săgetător, semnul care are vocația pe care 
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gemenii doresc acum să și-o însușească, să o demonstreze: vocația reușitei. Or, pentru că pe 

horoscopul lor această Luna neagră ocupă casa parteneriatelor, tot ce implică o raportare la celălalt, 

indiferent de tipul de activitate, nu poate ajunge la performanța gândită inițial, ci doar după măsura 

stabilită prin interacțiune. Își vor da seama că lucrul acesta nu este posibil așa cum formulează în 

momentul în care vorbesc și nu sunt înțeleși, au de transmis un mesaj și din jur răspunsul nu este 

acceptat. Este de la sine înțeles că momentul 14 mai când Venus se va afla într-o relație bună cu Luna 

neagră, deci se va încerca medierea acestei opoziții temperamentale, opoziția Marte-Luna neagră, 

prefigurează o mare dezamăgire. Ceea ce se întâmplă acum poate fi bun prin promisiune, pentru 

speranțele care se înfiripă în mintea unui gemeni, dar de aici și până la realitate este un drum foarte 

lung. 

În mijlocul lunii mai primesc semnale pozitive. Pentru a se păcăli ca aceste semnale pozitive 

pot fi transformate în evenimente, gemenii își îndreaptă atenția către cadouri, către cheltuieli, către 

un comportament extremist sau către domeniul casnic. Mercur de pe final de zodia Berbec, de pe casa 

protectorilor trimite acum raze pozitive către Capul Dragonului și transformă toată această percepție 

generală într-un cadru social foarte avantajos prin situații mărunte, mici ca însemnătate sau ca 

amploare, dar care au un mare grad de satisfacție în forul interior. Am putea să-i vedem acum pe 

gemeni spunând că pe ei nu-i interesează cariera, deși de la începutul anului și până acum au arătat 

că acesta le este un domeniu prioritar, și că în realitate interesul lor este pentru stabilitatea familiei 

sau pentru propria satisfacție. Nu au planete pe casa familiei, deci nu există ceva care să îi constrângă 

să-și îndrepte o mare parte din energia astrală către zona aceasta. Dacă o fac vine dintr-o mare dorință 

de a se împlini și zona aceasta era inclusă în vechile definiții ale succesului, ale progresului, ale 

echilibrului.  

Din 16 mai Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse și se vor comporta așa cum au declarat, 

adică se vor ascunde, vor fi constrânși de ceea ce au declarat să facă. Nu se știe dacă lucrul acesta 

este atât de rău pe cât li se va părea. Cu siguranță sunt și gemeni pentru care trecerea lui Mercur pe 

casa lucrurilor ascunse are un rol tonic pentru psihic, pentru cunoaștere spirituală, pentru înțelegere 

sau pentru devenirea lor ca ființe profunde. Sextilul pe care Soarele și Chiron îl împlinesc pe 18 mai 

are pentru această categorie de gemeni un efect copleșitor. Devin foarte atenți, foarte permisivi pentru 

sugestii, foarte atenți la însingurarea celorlalți încât pot deveni adevărate forțe vindecătoare pentru 

alții, consilieri foarte buni, terapeuți foarte eficienți. Cea de-a doua decadă a lunii mai care face 

trimitere la un episod pe care gemenii l-au depășit într-un mod specific în mijlocul lunii februarie, 

pune și această problemă a nevoii de sănătate obținută prin metode neconvenționale. 

De partea cealaltă, gemenii care nu au ținut cont de oameni, de educația lor sau de 

sensibilitatea pe care oamenii cu care interacționează o au, vor deveni ființe respingătoare. Opoziția 

lui Venus cu Jupiter le aduce acestora ghinioane la oameni, iar relația proastă a Soarelui cu Axa 

Dragonului transformă toate aceste ghinioane în obstacole ale propriului destin. Nu sunt înțeleși de 

oamenii de care efectiv nu pot trece. Aceștia nu vor fi ajutați cu intrarea Soarelui pe semnul lor, deși 

se vor simți revigorați, puternici, vor considera că au mai multă energie pe care să o folosească după 

bunul plac, chiar și pentru a persista în greșeală, dacă tot un schimb constructiv nu pot avea în perioada 

aceasta. 

Cei care sunt bine intenționați vor folosi trecerea Soarelui pe semnul lor pentru a dobândi 

cunoștințe noi, pentru am discutat despre putere doar pentru a o obține pentru sine, implicându-se în 

șlefuirea propriei personalități. Asta înseamnă și să refuze anumite angajamente dacă acestea se ridică 

la nivelul așteptărilor lor, dacă le rănește orgoliu sau dacă se transformă din aproape în aproape într-

o mare piedică. Luna, la începutul celei de-a treia decade, va fi pe casa iubirii primite și gemenii vor 

spera ca tot la protectori le sta norocul. Imediat ce le va intra pe casa lucrurilor ascunse și vor cădea 

în melancolie dacă sunt mai sensibili, Venus se va afla într-un careu cu Junon, semn că raporturile 

acestea cu cei din jur nu sunt tocmai potrivite. Pentru că Junon se află acum pe casa ocultismului, 

gemenii ar trebui să se gândească la faptele pe care l-au făcut pe ascuns. S-ar putea ca refuzul de acum 

să fie declanșat de caracterul ocult al unor acțiuni săvârșite în mijlocul lunii ianuarie. Totul este 

posibil, cu atât mai mult cu cât trăiesc această duplicitate bolnăvicioasă, care spune că ba sunt 

interesați de devenirea socială, ba doresc să se izoleze. Reușesc să bulverseze anturajul, să-i 
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zăpăcească, să le lase impresia că dacă cineva din jur dorește să-i ajute să o facă din proprie inițiativă, 

pentru că nu au cerut în mod direct nimic. Cumva mențin atmosfera aceasta care duce spre dezamăgire 

sau insatisfacție, cumva îi determină pe cei din jur să aibă astfel de reacții. Dacă ar fi puțin mai atenți 

și s-ar gândi la evoluție, adică la mesajele care vin de pe casa lucrurilor ascunse atunci ar învăța din 

aproape în aproape cum să se poarte cu ceilalți. Dacă refuză, atunci toată această tensiune pe care nu 

o pot împărtăși se va transforma în boală și pot avea tulburări ale aparatului respirator, probleme cu 

gâtul sau probleme emoționale ce se pot răsfrânge și în plan psihic. În funcție de cât de multă tensiune 

vor să țină la interior atât de intense vor fi și aceste simptome. Au nevoie să fie ajutați, uneori vor să 

ceară, dar se tem să nu aleagă prost. Cumva și această 

temere este justificată, dar au nevoie să treacă și peste 

această barieră, chiar dacă momentul acesta frige.   

Pe 25 mai, pe Luna nouă, vor să transforme un 

avantaj care existat în jurul lor ca promisiune într-un 

eveniment. Au mai avut impulsuri de genul acesta însă 

au fost nevinovate, slabe în intensitate sau nu au 

produs efectele pe care le-au așteptat. Acum, pe 

această Lună nouă, au putere și reușesc să o folosească 

motivați fiind de problemele care s-au acutizat în 

ultima vreme. Relația proastă pe care Venus o are cu 

Pluton le vorbește acestor nativi despre o dominare pe 

care n-o mai pot suporta, despre grija că lucrurile 

acestea duse la interior care nu sunt împărtășite vor 

face pui, se vor înmulți și rezultatul nu va fi bun. 

Aceasta este motivația pentru care vor acum să 

stabilească un anumit tip de relație, să ceară în 

căsătorie pe cineva, deși nu este bine, să deschidă o 

afacere, deși nici acest lucru nu este bun, se hotărăsc să se înscrie la un examen, deși nu sunt pregătiți 

suficient. Își cunosc limitele și cu toate acestea vor să treacă dincolo de ele în speranța că mișcarea 

aceasta ar putea să-i salveze. În anumite privințe se poate vorbi despre un succes mai mult prin atenția 

vie pe aceste valori. Mai mult de atât nu se știe dacă ar putea să obțină pentru că pe 29 mai, Marte se 

va afla într-o relație de opoziție cu Saturn. Gemenii trebuie să fie conștienți că nu vor primi atât de 

multe răspunsuri favorabile pe cât se așteaptă, că n-o să meargă lucrurile foarte bine doar pentru că 

s-au hotărât în privința aceasta sau pentru că au curaj acum și au făcut un pas. Trebuie să se aștepte 

la multe refuzuri, la respingeri sau la întârzieri în planurile acestea. Dacă au un psihic puternic și dacă 

aceste ieșiri din bârlog nu sunt temporare, dacă acestea sunt clar definite și argumentate bine atunci 

vor găsi puterea necesară să depășească ceea ce li se va întâmpla pe finalul lunii mai. Cert este că vor 

avea senzația că sunt loviți din mai multe părți, că trebuie să răspundă bine până și celui care nu 

merită. Există însă un avantaj care se menține și care vine chiar din această preocupare față de mai 

multe domenii. Trebuie să fie curajoși acum și numai dacă dovedesc curaj, nu aroganță sau 

impertinenta, vor reușit să depășească problemele vechi și să se asocieze cu oamenii care sunt cu 

adevărat puternici, molipsindu-se de puterea care sporește binele, nu care-l consumă.. 

 

IUNIE 
Evenimente bogate. Se pregătesc pentru o nouă etapă. Se responsabilizează. Se simt 

îngrijorați pentru că nu câștiga. Se cred mai inteligenți decât alții. Viața este intensă. Problemele 

sunt depășite ușor. Apelează la instrumente ale gândirii fundamentale. Încercare esențială pentru un 

demers social. Constrângeri noi. Devin agresivi, dar nu le folosește la nimic. Interacțiune pe baza 

unor principii noi. Se simt atrași de o zonă ciudată. Viața este răscolită în mod gratuit. 

 

Și pentru cei care s-au născut în zodia Gemeni luna iunie este bogată în evenimente. Pe lângă 

faptul că Marte va trece pe zodia Rac, adică pe casa hrănirii și gemenii vor fi îndemnați să își 

definească nevoi noi, raportate la cerințele actuale, Neptun își va reveni din deplasarea retrogradă, iar 
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spre finalul lunii va împlini și un trigon cu Marte. Deși luna iunie conține mai multe aspecte decât 

cele indicate mai sus pentru gemeni acestea par să fie reprezentative pentru că-și rezolva o problemă 

de disconfort, pentru a se pregăti pentru o nouă etapă a vieții. Pentru acești nativi puterea, iubirea și 

sensibilitatea trec acum prin stomac, au nevoie să fie îmbrăcate cu titluri științifice, cu laude, cu 

aprecieri la scenă deschisă. 

Chiar de la începutul lunii iunie, când Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn pentru ei 

se vor pune problema unui avantaj obținut prin intermediul vârstei, fie că vor să vând această valoare, 

să se impună prin numărul de ani fie că vor să o transforme pe aceasta în experiență. Nu este un 

moment bun să facă lucrul acesta pentru că tot la începutul lunii iulie Soarele se va afla într-o relație 

proastă cu Luna neagră, iar Marte într-o relație încordată cu Chiron. Vor considera că această 

componentă a vieții (vârsta) nu a fost abordată până acum, nu a fost folosită pe măsură și nu se poate 

lăsa nevalorificată. Vor invoca prin vârstă și elemente de reputație, de creștere și dezvoltare socială, 

de profunzime ori de lipsa acesteia. Vor să se impună în relațiile personale, vor să schimbe sensul de 

pe responsabilitate pe ușurință, comunicare și frumusețe. Cred că în modul acesta reglează conturi, 

își fac dreptate singuri. În realitate, problema aceasta a responsabilizării trebuie să fie abordată cu mai 

mult rafinament, cu mai multă sensibilitate, nu cu impunere. Dacă reușesc să se țină departe de acest 

impuls de a fugi de răspundere, dacă iau în considerare acest avertisment atunci începutul lunii iunie 

nu va mai fi atât de periculos și nu-l va adânci în superficialitate. Cei din jur nu-l vor vedea superficial, 

pentru că poate acum să lucreze cu informațiile într-un mod aparte, poate accesa memoria, pentru că 

există o componentă afectivă de care se folosește cu mare eficiență. Nu va putea însă să o transforme 

pe aceasta într-un avantaj personal. Va fi plăcut pe moment, dar după ce episodul s-a consumat nu va 

mai rămâne în memoria celorlalți, nu va știi nimeni că a existat în acest demers sau în grupul respectiv 

o persoană născută în zodia Gemeni care a avut o contribuție substanțială la succes, la reușită, la 

stabilitate. Asta înseamnă că trebuie să țină cont de responsabilitate, de valorile pe care le-au folosit 

în lunile din urmă pentru a combate un rău sau pentru a-și cizelat caracterul, pentru a fi modești și a 

nu cere un preț pentru ceea ce fac acum, pentru nu-l vor primi. Nu totul stă în a lucra rapid cu 

informațiile, în a fi prezent printr-un cuvânt sau printr-o atitudine, important este ca aceste valori cu 

care lucrează să reprezinte soluția pe care partenerul de dialog a invocat-o, a chemat-o, rezolvarea 

care apare din relația în sine, nu după cum gândește cel născut în Gemeni că trebuie procedat. De 

aceea nici prețul nu-l stabilește el acum. 

Marte pe zodia Rac este un semn de slăbiciune pentru acești nativi pentru că sunt puși la 

muncă. Programul de lucru îi va enerva, le va lăsa impresia că trebuie să schimbe ceva, să plece 

departe, să schimbe domeniul sau poate chiar metoda de lucru. Pentru a se simți bine acționând în 

această direcție vor adăuga operații la un demers, vor inventa un nou procedeu, vor face în așa fel 

încât să aibă o mare satisfacție prin ceea ce fac, pentru că nu sunt siguri că procedeul pe care îl aplică 

ar putea să le ofere un câștig substanțial. Intervine însă în grupul de apartenență cu o intuiție puternică, 

cu toate că grupul acum nu are nevoie de lucruri de genul acesta. Prin intuiție au magnetism și cei din 

preajmă, dacă lucrează prin emoții, atunci vor descoperi un gemeni complex, care simte profund și 

care își trăiește în momentul de față drama de a nu putea fi apreciat pentru ceea ce reprezintă. Începând 

cu 7 iunie când Mercur va intra pe zodia Gemeni se poate vorbi despre o revigorare, despre trecerea 

acestui nativ pe un alt plan. Apoi pe 9 iunie se împlinește și Luna plină pe semnul lor, ceea ce le poate 

trezi acel simț al ridicolului care ar putea să-i protejeze de situații penibile. Este greu de crezut că 

gemenii vor fi atât de înțelepți pentru că Mercur, intrat pe semnul lor, le aduce multă putere, multă 

determinare, dar nu este în stare să vină cu soluții la problemele pe care le au de ceva timp și la crearea 

cărora chiar el, Mercur, a contribuit. Sunt sensibili și le face plăcere să trăiască în modul acesta, deci 

vor putea ignora faptul că persoanele din preajmă sunt în stare să vadă ce ființe complexe sunt ei. 

Tot pe 9 iunie, în ziua în care se împlinește Luna plină, Jupiter își revine la mersul direct și 

pentru că această planetă le-a compromis de câteva luni statutul și puterea de influență, începând cu 

momentul acesta s-ar putea ca oamenii cu care au colaborat și altădată și cu care au avut în ultima 

perioadă o relație puțin cam încordată să-i vadă din nou așa cum sunt și să-i aprecieze. Răul efemer, 

problemele pe care l-au avut în ultima vreme, începând cu nouă iunie, se vor rezolva și gemenii se 

vor simți bine observând lucrul acesta. Nu trebuie însă să se aștepte că problemele lor se vor rezolva 
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dintr-odată. Revenirea lui Jupiter la mersul direct trebuie să însemne și pentru ei o inventariere a 

problemelor care s-au acutizat din cauza lor. 

A doua decadă a lunii iunie îi găsește pe gemeni puternici. Știu ce vor, dar nu au viziune, sunt 

siguri pe nevoile pe care le au, dar nu sunt buni cunoscători ai evenimentelor care urmează să se 

consume în a doua parte a anului. Unii dintre ei, pentru a ascunde acest neajuns, se vor prezenta față 

de ceilalți cu multă îndrăzneală, arătându-le că ei își trăiesc viața, trăiesc în prezent pentru că prezentul 

este cel mai important. În cazul în care nu și-a dat seama încă, impulsul acesta modern, obsesia aceasta 

de a trăi în prezent vine dintr-o gândire fragmentată, din neputința de a avea o viziune de ansamblu. 

Timpul este o structură compactă și împărțirea sa în trecut, prezent și viitor este doar tehnică. A alege 

dintr-o reprezentare tehnică un fragment pentru a spune că acela este cel mai important, înseamnă a 

construi o întreaga filozofie pe un artificiu de calcul. Trecerea Lunii prin zodia Capricorn la începutul 

celei de a doua decade a lunii iunie le tulbură gemenilor această percepție asupra realității și cu cât 

sunt mai încrâncenați în a le atrage celorlalți atenția pe aceste noi nevoi ale lor, de a fi în prezent, de 

a se bucura de ceea ce au în preajmă, cu atât mai disperați sunt. Relația bună pe care Jupiter o are de 

împlinit cu Luna neagră subliniază această problemă de reputație pe care gemenii o explorează acum. 

Cei care sunt conștienți că trăiesc un moment foarte intens vor încerca să se apropie de cei cu 

putere de influență care le-au promis la începutul anului un ajutor substanțial. Acest lucru este explicat 

prin relația bună pe care Uranus o definitivează acum cu Capul Dragonului atrăgând în această furtună 

pozitivă și planeta Saturn. Au nevoie să primească recunoaștere din partea acestor persoane și dacă 

vor primi atunci împlinesc o condiție absolut esențială pentru a reuși într-un demers complicat. 

Gemenii sunt acum într-un moment foarte delicat al anului 2017 când se face trecerea de la problemă 

la soluție. Este delicat acest moment pentru că problema nu s-a rezolvat, iar soluția nu a venit încă. 

În plus, n-au nici garanția că această soluție poate deveni realitate. Îndoiala aceasta îi consumă foarte 

mult și nu rezolvă dacă o ignoră, ci dacă o iau în considerare pentru a nu deveni oameni slabi. 

Opoziția Soarelui cu Saturn pe axa personalității nu este deloc un lucru ușor de trecut. 

Poveștile de viață dramatice pe care le aud de la alții îi impresionează, îi îndeamnă să-și schimbe 

opiniile, să se adapteze la ceea ce aud sau la ceea ce constată în ideea că ar putea, procedând în felul 

acesta, să preîntâmpine o problemă similară care ar putea apărea și-n cazul lor. Din nefericire, mulți 

gemeni care nu sunt atenți la bani vor pierde acum încercând să câștige mai mult, fiind lacomi, 

considerând că de la începutul anului și până acum au fost obligați să facă economie, să se abțină de 

la anumite cheltuieli, să trăiască cu puțin. Nu este un moment potrivit pentru a gândi în felul acesta 

pentru că problemele se pot inflama nu doar în modul acesta, adică așa cum ne spune opoziția Soarelui 

cu Saturn, prin obstacole sau prin întârzieri, prin lipsă de vitalitate sau prin puțin, ci și prin schimbări 

de situație, prin inflamații obositoare acum vor vedea că va fi de acum și până spre finalul lunii 

noiembrie când Neptun își va reveni la mersul direct. Există anumite constrângeri care pornesc de 

acum, din această a doua decadă a lunii iunie și care se bazează foarte mult pe gândurile rele pe care 

le-au avut pe finalul lunii anterioare. Dacă le-au fost rușine de statut și au încercat să-i păteze, să se 

prezinte altfel, au încercat să ascundă adevărata natură a problemei, dacă s-au simțit neputincioși în 

fața unei probleme și au devenit agresivi pentru a ascunde lipsa ori puținul, în momentul acesta vor 

vedea că fapta pe care au gândit-o sau au aplicat-o pe finalul lunii mai acum poate fi reparată. 

Având Soarele pe semnul lor gemenii sunt determinați să facă o impresie foarte bună. Mercur 

va trece și el printr-o opoziție cu Saturn și aproape că sunt exasperați de atât de multe obstacole pe 

care le-au în această lună și pe care nu pe pot soluționa prin stilul “smuls”. Dacă zodia Săgetător nu 

ar fi atât de încărcată, atunci momentul acesta ar fi generos în avantaje, ar fi ușor de remarcat de alții, 

nu ar fi trebui să lucreze singur, nu ar fi marginalizați. Ar trebui să fie conștienți că dacă această 

situație nu este gestionată corect, dacă nu fac în așa fel încât pericolul acesta al lipsurilor sau al 

obstacolelor să nu fie administrat în mod corect nu vor reuși să treacă în etapa următoare, nu vor putea 

să înțeleagă de ce serviciul în această perioadă este atât de periculos pentru ei. Dezinvoltura nu-i ajută 

deci ceea ce pentru alții este foarte avantajos și minunat pentru ei devine atractiv pentru a fi 

compromițător. 

Ajunși pe finalul celei de a doua decade a lunii iunie gemenii vor dori să dea lovitura. Din 

nou, nu se știe dacă vor avea suficient de multă putere pentru că Mercur se află într-o relație proastă 
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cu Chiron cu puțin timp înainte ca Soarele să treacă pe zodia Rac, adică pe casa hrănirii. Aproape că 

ar fi putut să-și rezolve o problemă de principiu sau de interacțiune, una în care poziția pe care o 

aveau în dispunere respectivă să nu mai fie văzută de celălalt ca fiind compromițătoare sau 

periculoasă. Cu Soarele pe zodia Rac gemeni devin lacomi și cheltuitori. Apoi, mai sunt și alte forțe 

care le încurajează această atitudine, spre exemplu cele două careuri care se împlinesc tot pe 21 iunie, 

Jupiter-Junon și Neptun-Lilith. Și pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, în mijlocul zilei 

de 21 iunie Mercur le va intra pe casa hrănirii și va împlini cu Soarele o conjuncție. Sunt foarte siguri 

că această intenție a lor este foarte bună, procedeul acesta este foarte bun, la fel de siguri sunt și pe 

faptul că există acum un anturaj împotriva căruia trebuie să obțină o mare victorie. Toată această 

presiune care începe să se contureze pe casa gândirii le pune în pericol un patrimoniu care le este 

predispus, dar pe care nu l-au obținut încă. Fie că momentul acesta de revoltă îi va face să își depună 

demisia, să își ceară concediul fără plată sau pur și simplu să pornească pe un traseu fără să aibă nici 

cea mai vagă idee referitor la cât de multe ar fi putut să obțină dacă ar fi rămas în continuare în acest 

mediu. Mediul în sine este considerat de gemeni ca fiind periculos, ciudat sau compromițător. Apoi, 

pe 24 iunie lucrurile se accentuează. Marte și Junon își vor împlini opoziția perfectă chiar în ziua în 

care se va împlini Luna nouă. Gemenii sunt avertizați că problema aceasta a lunii iulie care lucrează 

cu sintezele pentru putere, iubire și sensibilitate le răscolește acele sentimente care nu sunt corecte, 

care le-au făcut probleme de-a lungul vieții, care le-au accentuat această latură vulnerabilă și care le 

pun în dificultate o autoritate. Ca să iasă din această încurcătură trebuie să facă un lucru foarte simplu: 

să se dea la o parte. Este greu de crezut că un gemeni care a luptat cu încrâncenare de la începutul 

anului și până acum să fie în frunte, cu toate că multe din evenimentele sociale au fost rele sau au 

încercat să îi atragă spre o altă zonă, poate face așa ceva. Sunt acum pe nisipuri mișcătoare și dacă-i 

vom vedea zâmbind în cea de-a treia decadă a lui iunie, făcând glume și arătând că nu-i afectează 

nimic, va trebui să fim conștienți că în fața noastră avem un personaj care face surfing pe nisipuri 

mișcătoare.  

Relația proastă pe care Marte și Jupiter scoate în evidență zona aceasta periculoasă pentru cei 

născuți în Gemeni care nu au pe ce se baza, care nu au oameni dragi care să facă sacrificii pentru ei 

ori care să le indice la un moment dat ce ar trebui să facă și ce ar trebui să evite. Problematica vieții 

sociale pentru acești nativi aduce o altă durere a lor, cea legată de pierderea puterii. Abia acum pe 

finalul lunii iunie își dau seama cât de dureroasă este pentru ei pierderea puterii, cât de puternică le 

este dorința aceasta de a se vedea în centrul atenției, de a ocupa o poziție privilegiată, de a fi păstrători 

ai unor valori care să nu fie contestate de ceilalți. În realitate, cu cât își doresc mai mult lucrurile 

acestea cu atât își dau seama că se accentuează criza. 

Toate aceste probleme pentru ei, cu toate că seamănă cu 

ceea ce au avut de experimentat, în mare parte, și în anul 

anterior, îi avertizează asupra unui risc. Riscul de a se 

implica în acțiuni care nu sunt clare, care nu au o notă 

pozitivă, care nu sunt cristalizate încă arată că gemenii 

sunt în tranziție de la o problemă mai mare la o problemă 

mai mică pe care, până la final, o vor vedea și pe aceasta 

ca fiind o problemă mai mare. 

Apoi, în viața acestui gemeni, mai apare o 

problemă, legată de respectul pe care îl primesc la locul 

de muncă. Toată această opoziție poate fi și o provocare 

pentru a da la o parte pe cineva și, prin faptul că acel 

concurent nu mai există, cel născut în Gemeni să fie 

apreciat, rezultatele muncii lui să fie văzute, toată 

această presiune pusă pe umerii săi din cauza competiției 

să dispară ca prin minune. Dacă este vorba despre o 

competiție loială, dacă a înlătura un adversar presupune și a parcurge unele etape legale, atunci 

rezultatul este binemeritat și se pot bucura pentru mult timp de ceea ce obțin acum. Altfel apar 

ciocniri, conflicte, confruntări, unele dintre ele destul de grave care se pot solda și cu afectarea stării 
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de sănătate. Cu toate că acum Venus va trece pe casa bolilor cronice, și se pot bucura de o revigorare 

dacă sunt mulțumiți, dacă au un anumit confort din punct de vedere afectiv, loviturile acestea sub 

centură nu vor rămâne neobservate. 

 

IULIE 
Se apropie de evenimentele concrete cu grijă. Vor să fie deschiși și puternici, dar nu reușesc, 

deocamdată. Participă la o conspirație. Evenimentele sociale sunt definite după un mesaj care le 

aparține. Probleme de nutriție. Complicații în zona patrimoniului. Nu au măsură. Cer apreciere 

suplimentară. Vor să fie admirați. Drumurile scurte sunt încercate. Probleme de autocontrol. Fac 

apel la experiențele anilor anteriori. Situațiile banale se inflamează. Conflictele sunt reeditate. 

Probleme de patrimoniu. Schimbările spectaculoase îi pun în dificultate. 

 

Cu toate că gemenii au Capul Dragonului de pe finalul lunii aprilie pe casa drumurilor, pe 

casa deplasărilor, abia în luna iulie reușesc să concretizeze ceea ce le-ar fi plăcut să se împlinească 

din lunile anterioare. Au acum convingerea că merită mai mult și se implică în tot felul de activități 

pentru a-și însuși aceste beneficii. Sunt avertizați însă că începutul lunii iulie invocă o lecție de viață 

care a venit spre toți începând cu mijlocul lunii ianuarie și care a făcut trimitere la asocieri stabile. 

Au nevoie să pornească în această călătorie, să fie deschiși și puternici, să fie curajoși îndrăzneți cu 

proiectele de viitor, dacă acestea sunt deplasările pe care le fac într-o zonă abstractă, a mentalului, 

dar să se gândească la faptul că poate ar trebui să meargă mai departe prin relații vechi, nu doar prin 

ceea ce li se oferă acum. Relațiile noi au acum o greutate foarte mare asupra acestui nativ pentru că 

îi încurajează să fie duri, agresivi, poate chiar violenți, să spună ceea ce nu cred și să susțină ceea ce 

nu au susținut niciodată. Pentru toți începutul lunii iulie este foarte dur pentru că aduce împlinirea 

opoziției dintre Marte și Pluton, dar și a opoziției dintre Soare și Junon. Ceea ce au acumulat până 

acum li se pare inutil. Asta înseamnă că pentru gemeni acumulările relaționale din prima jumătate a 

anului ar putea să-i pună în dificultate și să le reducă puterea de decizie. 

Sunt însă pregătiți să facă un salt prin aceste provocări pentru că tot la începutul lunii iulie 

Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului, dar de pe casa lucrurilor ascunse. Ceea ce 

gândesc nu va putea fi citit foarte ușor de cei din jur, vor putea să participe la o conspirație, să-și poată 

însuși anumite bunuri procedând greșit. Bucuria de la începutul lunii iulie, pentru gemenii care 

procedează în felul acesta, va fi reală, la fel cum vor fi și consecințele acestor fapte. Gemenii au 

nevoie să-și canalizeze aceste forțe către a găsi un nou izvor al puterii, pentru a-l distruge pe a-l 

celorlalți. De aici ar trebui să înțeleagă că provocările de la începutul lunii iulie sunt de fapt cele care 

trebuie să-l încurajeze să facă un salt, să devină mai bun, mai conștient și mai profund și să folosească 

aceste noi abilități pentru a se vindeca. Din nefericire, sunt mulți gemeni care trăiesc doar pentru o 

plăcere de la o zi la alta. Asta înseamnă că începutul lunii iulie poate fi definit și ca o seducție a răului. 

Trecerea planetei Venus pe semnul lor îi încurajează să arate că sunt foarte importanți. Știm 

ca de fiecare dată când trec prin situații de genul acesta au sentimentul că doar atât le lipsește să își 

dea importanță pentru că auditoriul se uită spre ei cu gura căscată, au în permanență în jur persoane 

pe care să le distreze, față de care se afișeze o anumită imagine. Este și cazul primei decade a lunii 

iulie, în special 5-10 iulie. Pe 5 iulie Mercur se va afla într-o relație proastă cu Uranus și modul acesta 

de a se prezenta, teatrul acesta devine ieftin, de proastă factură, o greșeală pe care o fac față de cei 

puternici de la care așteaptă un ajutor pentru că altele ar trebui să fie preocupările lor de-acum. Știm 

că pe finalul tranzitului său prin zodia Taur, Venus le atrage atenția asupra noilor priorități, asupra 

faptului că ar trebui să lase în urmă mâniile, ciuda, dorința de răzbunare sau durerea că nu au fost 

apreciați așa cum s-au așteptat. 

Pentru că Mercur le trece pe zodia Leu, adică pe casa drumurilor scurte, schema aceasta 

reușește să-i avantajeze pe gemeni și să le ofere clar senzația că dacă pleacă într-o călătorie, dacă se 

dezic de ceea ce până acum a fost apăsător atunci au rezolvat o mare problemă de viață. Sentimentele 

le sunt confuze însă, tocmai pentru că acest capitol este deficitar, pentru că așteaptă cu mare nerăbdare 

o recompensă și aceasta nu mai vine. Există și riscul să piardă în putere, în stabilitate, să fie acuzați 

pe nedrept și să nu se poată apăra. Este o dramă dacă se întâmplă lucrul acesta pentru că având o axă 
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a deplasărilor foarte activă, aceste probleme se pot rezolva foarte ușor prin mobilitate, prin reacții, 

prin împărtășire, prin a povesti ceea ce se întâmplă, iar blocajul de aici va fi resimțit ca o mare piedică 

a vieții. Este și cazul zilei de 9 iulie când se va împlini Luna plină și când toți gemenii cred că au 

dreptul la o părere, iar această părere vor să reprezinte pentru cei din jur o opinie etalon. S-ar putea 

să fie dezamăgiți pentru că de fapt această Lună plină pentru ei este una care le aduce probleme de 

patrimoniu, de nutriție, de acumulare și nu doar atât, întâlnirea cu o informație pe care nu o vor putea 

digera prea curând. Află despre faptul că în preajma lor sunt oameni care vor să le facă rău în mod 

intenționat, care au pus la cale un plan pentru a le capta atenția și a-i compromite. Chiar dacă situația 

nu este prea dură, pe finalul primei decade a lunii iulie gemenii vor fi acaparați întru totul de acest 

sentiment al agresiunii. Opoziția Soarelui cu Pluton, cu Soarele pe casa hrănirii și cu Pluton pe casa 

ocultismului, accentuează aceste evenimente care le creează impresii greșite și îi îndeamnă să le fie 

frică de viitor. Trebuie să facă un efort și să se controleze pentru că situația este dificilă, dar nu atât 

de dificilă pe cât o văd ei. 

Problema aceasta a compromisului, a acumulărilor inutile sau a încercărilor majore ale vieții 

va fi una de maximă importanță pentru a doua decadă a lunii iulie. Vor fi tentați să cadă în gânduri 

rele, să fie depresivi, dar, în egală măsură, vor fi atrași către o zonă foarte mobilă, către lux, către 

zone unde trăiesc oameni bogați, care se simt bine în acest lux și care lansează către comunitate 

mesaje de genul acesta: luxul înseamnă un trai ușor. Este o altă păcăleală pe care gemenii o vor 

îmbrățișa la începutul celei de-a doua decade a lunii iulie. Lucrurile însă nu sunt așa cum le văd ei. 

Dacă sunt implicați într-o afacere pentru care contează foarte mult asocierea și sinceritatea 

partenerului de dialog, atunci aceasta se degradează pentru că există o otravă pe care ei nu o pot 

digera, există opinii care vin din comunitate și care îi ajută să devină persoane agreabile, eficiente sau 

măcar să se mențină la nivelul pe care l-au avut în prima jumătate a anului. Exista această componentă 

dură care le dă gemenilor o ușoară tristețe. Dacă sunt însă fideli bunului simț, educație morale, 

oamenilor care i-au ajutat atunci situația aceasta va fi depășită cu mare ușurință și traseul pe care sunt 

acum să nu se închidă. De fapt, aceasta este marea grijă a gemenilor să nu ajungă la fundul sacului, 

să nu intre pe o linie moarta, să nu se tulbure atât de mult în zona intimă încât să nu-și mai permită să 

se bucure, să se joace, să câștige în problemele mici așa cum s-a întâmplat și-n prima jumătate a 

anului. 

Pe 14 iulie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter apare șansa de a dovedi că au 

cunoștințele necesare sau că pot spera într-o apreciere suplimentară față de cei pe care îi admiră, față 

de colegii de la locul de muncă, pot spera într-o altfel de relaționare și în felul acesta să evite conflicte 

pe care persoanele rău intenționate din preajma lor doresc să le genereze pentru a pune efectele nefaste 

pe umerii lor. Și de această dată mobilitatea specifică acestui semn îi ajută mult pentru că reușesc să 

fie îndrăzneți atunci când trebuie, suplimentează informația atunci când atenția celorlalți o poate 

valorifica, este prezent într-un loc când va fi cel mai mult nevoie de el. Asta înseamnă că mijlocul 

lunii iulie are acel fler al omului care poate ieși din încurcătură ceea ce îi va bucura foarte mult. 

Faptul că este foarte inspirat să iasă din încurcătură le aduce acestor nativi mai multă încredere 

în genul acesta de explorare. Nu vor fi mai încrezători în forțele proprii, nici măcar nu se vor simți 

mai puternici, pentru că această frică de pierdere rămâne, dar vor avea mai mult curaj în a manipula 

informația, în a așeza aceste cărămizi existențiale într-o anumită ordine încât ar putea ca în a doua 

decadă a lunii iulie să obțină un succes zdrobitor. Desigur pentru că această metodă se bazează pe 

trigonul Mercur-Luna neagră, cu Mercur pe casa drumurilor scurte, gemenii ar trebui să fie foarte 

atenți asupra planurilor de viitor. Dacă văd că se pot descurca în situații minore ar fi tentați să își 

inventeze tot felul de demersuri care să le obțină aceste avantaje și la o scară mai mare, și pe un 

interval mai mare de timp. Aceasta este o greșeală pentru că nu au acum suficient de multă putere 

pentru a trece înainte celorlalți, ci au doar norocul celui căruia i se acordă încă o șansă. 

Cei care au dorit mai mult de la viață, care nu au fost reținuți și nici nu sunt în stare să facă o 

retrospectivă eficientă asupra ceea ce trăiesc vor avea pe finalul celei de-a doua decade a lunii iulie 

mari probleme cu autocontrolul și se vor declara împotriva tuturor considerând că dacă nu obțin cât 

vor nu mai contează pentru că oricum vor fi nemulțumiți. În felul acesta, își vor folosi șansa, norocul 

și deschiderea pe care le au acum față de un mare câștig pentru a deveni malițioși, meschini, ciudați 
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sau pentru a fi mult prea duri la adresa celorlalți. Știm că sunt gemeni care au o plăcere neobișnuită 

din a face demonstrație de putere la adresa celorlalți arătându-le că nu le pasă de câtă suferință 

provoacă în jur, de câtă umilință sau de câtă durere poate aduce prin deciziile sale. Acesta însă nu 

este un moment când ar trebui să facă demonstrații de putere în felul acesta, ci unul în care ar trebui 

să suplimenteze forța pozitivă, să le arate celorlalți că nu compromisul este soluția, ci simplitatea, 

curajul adevărat, bucuria de a trăi cu puțin sau mulțumirea de a trăi cu cât le este oferit. Genul acesta 

de înțelepciune nu vine peste noapte. Gemenii ar trebui să invoce episoade care s-au consumat în anul 

anterior, în anul dihotomiilor periculoase. Dacă în anul anterior nu găsesc putere, nu descoperă 

elemente foarte solide de care să se folosească pentru a se menține acum în echilibru, își vor petrece 

a doua decadă a lunii iulie acuzându-i pe ceilalți că le fac viața un chin sau că nu se ridică la nivelul 

așteptărilor. Dacă anturajul care trăiește este indiferent la genul acesta de pretenții atunci drama celui 

născut în Gemeni va fi și mai mare.   

Pe 20 iulie Marte va intra pe zodia leu, pe casa drumul lor scurte și gemenii vor deveni aspri 

la vorbă. Debutul acestui tranzit se face într-o notă agresivă pentru că Venus de pe semnul lor 

împlinește la puțin timp de la intrarea lui Marte pe zodia Leu o opoziție cu Luna neagră. Crizele 

parteneriale îi îndeamnă să renunțe, să se izoleze sau să îi oblige pe ceilalți să renunțe ori să se izoleze. 

A treia decadă a lunii iulie, chiar dacă pentru toată lumea vine cu elemente care să ne ajute să ne 

adaptăm la noua condiție socială aduce și o mare presiune internă, multă neîncredere și situații 

neprevăzute, cele care aparțin întâmplărilor ce enervează cel mai mult. În felul acesta, neprevăzutul 

zilei de mâine îi incită, dar și îi și sperie, îi încurajează în a găsi noi metode de vindecare, de 

comunicare sau de sporirea patrimoniului, dar nu-i învață ceea ce au mare nevoie în această perioadă: 

să fie disciplinați. Asta înseamnă că în preajma zilei de 22 iulie când Mercur va trece peste Capul 

Dragonului ca situațiile să se inflameze. Gemenii să aibă dreptate prin ceea ce susțin, prin dramă pe 

care o prezintă în modul în care o prezintă, dar în realitate, ceea ce trăiesc ei să necesite o altă 

prezentare. Poate ar trebui să se gândească mai mult la faptul că le-ar prinde bine în această perioadă, 

cu atât mai mult în 23 iulie când se va împlini Luna nouă, să abordeze calea de mijloc. Ei sunt renumiți 

în tot zodiacul prin ușurința cu care se pot desprinde de situații nefaste, de persoane care creează 

suferință, de întâmplări conflictuale. Și lor le va veni greu în această perioadă să se desprinde de așa 
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ceva pentru că au impresia că o măna nevăzută a destinului îi obligă să învețe numai în condiții 

drastice, numai de la oameni care nu sunt în regulă, numai de la persoane cu care interacționează 

foarte greu. 

Dacă vor cădea în această patimă, dacă se vor plânge tot timpul că viața este grea și că așa de 

complicat cum trăiesc ei nu mai trăiește nimeni, atunci vor aluneca pe o pantă descendentă, se vor 

apropia cu pași repezi de incompetență. Se vor trezi la finalul anului că de acum și până atunci nu au 

făcut nimic decât s-au plâns că viața este grea. 

Începând cu 26 iulie când Mercur va intra pe zodia Fecioară condiția aceasta ciudată pe care 

au povestit-o cu lux de amănunte, pe care o afișează peste tot, intră într-o perioadă de normalitate. 

Trecerea lui Mercur pe casa familiei le arată că adevăratele resurse de acolo vin. Brusc îi vom vedea 

interesându-se de ceea ce au acasă, de sporirea patrimoniul familiei, își vor cumpăra lucruri pe care 

să le folosească împreună cu ceilalți, vor dori să facă în așa fel încât toți cei cu care se întrețin să fie 

puternici, nu doar ei. Asta înseamnă că prin șansa pe care o au începând cu 26 iulie să se modifice o 

problemă a destinului și gemenii să facă mai ușor diferența între adevăratele motive de drama și 

teatrul la care se pricep foarte bine. Apoi, vor vedea că deja s-a produs o schimbare față de începutul 

lunii, că Venus pe 27 iulie se află într-o relație bună cu Axa Dragonului și poate media tendința 

Nodurilor, iar asta înseamnă că noul impuls, noua stare, noile observații îi îndeamnă pe cei care s-au 

născut în zodia Gemeni să se ridice la suprafață, să capete din nou putere, să fie din nou bine văzuți 

de ceilalți. Desigur, există și un preț pentru asta, acela de a renunța la planurile de răzbunare, de a 

amâna pentru o perioadă planul acesta de a produce un blocaj social, de a înțepeni proiectele celorlalți, 

de a le face greutăți. Finalul lunii iulie îi găsește într-o stare bună, curajoși, deschiși față de ceea ce 

este frumos și bun pentru ei și pentru familiile lor, dar și interesați de noi proiecte pentru a spori 

patrimoniul. Sunt în continuare avertizați că dacă se pierd în detalii, dacă acordă mai multă importanță 

obiectivelor minore atunci tot acest compromis se va transforma începând cu luna următoare în 

fantezii și fanteziile lunii august, cele care ar trebui să conviețuiască cu probele de curaj, nu sunt 

altceva decât niște povești pescărești. Dacă se vor mobiliza pe finalul lunii iulie, dacă vor renunța la 

aceste ciudățenii și nu vor îmbrățișa dezordinea și resentimentele atunci vor ocoli acest blocaj social, 

vor renunța la planurile prin care i-ar fi pus în dificultate pe ceilalți și vor avea grijă la ceea ce spun, 

la ceea ce gândesc, la cum ar trebui valorificată informația sau inspirația. Prin trecerea lui Venus pe 

Rac puterile lor vor crește prin schimb de experiență, prin interacțiune, prin reconciliere. Totuși, nu 

putem vorbi despre schimbări spectaculoase pentru că acești nativi au Luna neagră pe casa 

parteneriatelor și dacă se pune problema unui schimb de experiență, zona celuilalt va fi întotdeauna 

o mare problemă, un punct vulnerabil, locul de unde vor porni toate acuzațiile. 

 

AUGUST 
Conștientizare. Originalitate. Limbaj ciudat. Participă la conflicte existențiale din care să 

aleg cu o mare victorie. Gândurile nu sunt curate. Vor să mănânce sănătos. Gândurile curate îi 

tentează. Viața îi încearcă. Expresivitate. Se cred neștiutori. Aroganța este plătită scump. Sunt 

lingușitori. Apare o încercare afectivă. Viața este complicată. Participă la activități multiple. Se 

apropie de ceea ce este profund și sensibil. Sunt atrași de dimensiune abstracta vieții. Se văd dintr-o 

dată ființe excepționale. 

 

Luna august le aduce gemenilor un element de conștientizare în care ar trebui să îi pună pe 

gânduri. Sintezele pentru probele de curaj reprezintă pentru ei o provocare legată de educație. 

Începutul acestei luni se va face cu inițierea mersului retrograd al planetei Uranus care se află pentru 

acești nativi pe casa protectorilor. Apare astfel o problemă de acumulare, care nu este a lor, ci o 

acumulare de încredere în această zonă a oamenilor la care gemenii apelează pentru a reuși într-un 

demers foarte important. Schema astrală pe care o parcurg la început de august se axează pe această 

nevoie de deplasare, de a domina anturajul, de a-l cunoaște, de a-l investiga, de a cerceta ceea ce se 

află în jurul său pentru a deveni mai puternic prin ceea ce știe, nu doar prin ceea ce are. În felul acesta, 

opoziția pe care Venus și Junon o vor împlini în ziua de 4 august, când și Jupiter și Pluton își vor 

definitiva careul lor, le aduce acestor nativi griji față de puterea pe care o au, față de credibilitatea pe 
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care cred că o au față de ceilalți, o mare neputința în a iniția proiecte noi și în a utiliza o metodă care 

a fost verificată până acum, dar pe care acești nativi nu vor s-o mai folosească așa cum a fost ea 

demonstrată, ci în mod original. Problema aceasta a originalității devine pentru gemeni un fel de luptă 

pentru un titlu onorific. Pentru că în această prima decadă a lunii august sintezele pentru acțiune fac 

trimitere către finalul lunii noiembrie când Neptun revine la mersul direct, iar Marte se va afla într-o 

relație proastă cu Junon, momentul acesta în care ar trebui să demonstrăm cu toții, indiferent de zodia 

în care ne-am născut, că suntem stăpâni pe poziție și nu avem probleme de conștiință și nici de 

inspirație, devine un moment edificator, unul care va clarifica poziția pe care un personaj negativ o 

are față de cel născut în zodia gemeni. Relația aceasta dintre două puteri, una la vedere, cea dată de 

Jupiter de pe Balanță, iar cealaltă ascunsă, data de Pluton de pe zodia Capricorn, cere o putere 

suplimentară. Sunt invitați acești nativi să nu mai viseze, să își traducă într-un limbaj adecvat 

conflictele existențiale și să ajute necondiționat. Momentul acesta devine pentru ei reprezentativ la 

capitolul generozitate. Acum, la începutul lunii august, se va vedea foarte clar care dintre acești nativi 

sunt cu adevărat generoși și care dintre ei apelează la această calitate pentru a face spectacol. 

Dar marea problemă a gemenilor în prima decadă a lunii august nu constă în conflictele 

localizate la nivel de conștiință, ci în explicarea problemelor de viață, cele care devin o rezultantă a 

ceea ce au făcut în ultimii ani, nu doar în ultima perioadă spre care anul 2017 le îndreaptă atenția. 

Luna plină care se primește pe 7 august ridica această problemă de atitudine și le aduce acestor 

nativi o curiozitate pe care sunt invitați să o semneze corect. Sunt invitați să călătorească, sunt invitați 

la o călătorie mentală, poate nu doar una fizică și dacă nu au un bagaj informațional puternic, dacă nu 

au dovedit până acum că sunt stabili în idei nu doar versatili, atunci toată această mișcare, toată 

această deplasare a valorilor le accentuează curiozitatea și îi duc la decizii eronate. 

Ar trebui să fie însă foarte atenți asupra deciziilor pe care le iau, asupra gândurilor pe care le 

mențin în această perioadă pentru că raportul acesta dintre eu și celălalt, relația pe care cel născut în 

Gemeni o are cu partenerul de viață sau cu cel care ar trebui să-l învețe ceva ori să-i ofere un exemplu, 

este una foarte delicată. 

Abia pe 10 august, când Mercur și Venus se vor afla într-o relație bună, se poate spera la o 

schimbare pozitivă, se poate spera la mai mult. Mercur se află pe casa familiei și când împlinește 

acest sextil cu Venus deja se află în relația de opoziție cu Neptun de pe casa imaginii publice. Asta 

înseamnă că Venus de pe Rac ar trebui să se sustragă complicațiilor legate de o administrare greșită 

a unui patrimoniu, să se sustragă fricii de sărăcie, de boală, de alimente toxice sau de adicție față de 

țigări, alcool, substanțe care dau dependență, pentru a media această problemă de conștiință. Asta 

înseamnă că pe finalul primei decade a lunii august îi vom vedea pe gemeni încercând să se împartă 

între nevoile familiei și cele personale, între interesul pe care îl vor găsi în familie și cel care vine în 

raport cu comunitatea prin administrarea unor bunuri. Nu se poate vorbi în cazul lor de haos, ci doar 

de o grijă exagerată față de situațiile acestea complicate cărora cu greu ar putea să le facă față. 

A doua decada lunii august le aduce un moment de relaxare. Sunt invitați să invoce momente 

care s-au consumat la începutul acestui an pentru a fi mai puternici și mai sigur pe poziție, pentru a 

nu mai fi atât de emotivi și a nu mai considera că emoțiile sunt elemente de care nu se pot dispensa. 

Chiar din 11 august când Soarele se va afla într-o relație bună cu Jupiter gemenii simt că intră într-o 

perioadă bună. Această perioadă bună va depinde foarte mult de preocupările pe care le-au avut în 

prima jumătate a anului față de a trăi simplu, frumos și fără a-i responsabiliza pe ceilalți. Apare, în 

consecință, nevoia de a-și dezvolta discernământul, de a fi calzi, frumoși, de a fi expresiv, de a renunța 

la gesturile teatrale și de a construi gesturi care au echivalent în viața reală cu toate că mesajul este 

unul complex în care nu se pot regăsi. Este, în consecință, un moment foarte important pentru cei care 

activează într-un domeniu artistic, care pot crea sub impactul unei mari inspirații stări, tablouri, 

muzică, pot desena frumos și expresiv, pot crea celorlalți o lume virtuală în care să se izoleze și care 

să fie perfect în sine. Momentul acesta este unul de mare expresivitate pentru gemeni și pentru ei nu 

va conta că guvernatorul lor pe 13 august va intra în mers retrograd. Pentru acești gemeni creativi, 

care trăiesc pentru un ideal abstract, retrogradarea lui Mercur înseamnă detașarea de responsabilitățile 

familiei deci un pas înainte pe calea pe care și-au ales-o. Nu putem vorbi de inconștiență, deși vor fi 

acuzați și de așa ceva, dar putem vorbi despre o pasiune care îi va zdrobi, care le va modifica percepția 
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asupra vieții, care le va închide demersuri sociale cărora le era destinat să le aducă gemenilor 

prosperitate materială. Nu se știe dacă nu cumva chiar se bucură de acest eșec material pentru că 

reușita spirituală pentru acest nativ este acum una care le valorifică ambițiile pe care le-au avut în 

prima jumătate a anului și pe care nu le-am putut onora într-un mod adecvat. Nu-și vor bloca rațiunea, 

nu se vor desprinde de judecata pe care au dovedit-o în prima jumătate a anului, nu vor fi stresați de 

ceea ce știu sigur că nu pot obține, ci pur și simplu evadează într-o zona abstractului pentru că nu 

degeaba Soarele se află foarte aproape de Capul Dragonului pe o casă foarte mobilă și împlinește 

acum un trigon cu Saturn care îi îndeamnă să nu țină cont de părerile partenerilor, indiferent care sunt 

aceștia, indiferent de conținutul acestuia. 

Opoziția pe care trebuie să o parcurgă pe 15 august între Venus de pe casa hrănirii cu Pluton 

de pe casa ocultismului arată că anumite probleme vor reveni la normalitate. Nu se știe dacă nu cumva 

gemenii sunt invitați acum să administreze bunurile celorlalți într-un mod în care să fie compromiși, 

adică să fiu obligații de starea de fapt a lucrurilor să aplice metode pe care nu le stăpânesc și în felul 

acesta să nu ajungă la niciun rezultat. Au acum ocazia, în mijlocul lunii august, să se facă de râs, nu 

pentru că ar fi neștiutori, ci pentru că cineva din preajma sa, așa cum am constatat și în luna iulie, le 

poartă sâmbetele, urmăresc să îi expună unor situații ciudate cărora să nu le facă față.   

Pe 16 august, când Soarele va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului, li se va împlini un 

vis. Vor primi un cadou, vor fi invitați să se deplaseze într-o zonă pe care o iubesc foarte mult, vor 

vedea că li se deschid multe drumuri și că au mai multă putere sau primesc promisiunea că toate 

acestea se vro întâmpla foarte curând. Această situație nu este pentru cel născut în Gemeni o iluzie, 

ci este rodul unei arderi intense, rezultatul unei munci abordată împotriva imoralității, împotriva 

subiectivității. Dar pentru că pe 17 august Venus și Jupiter se va afla într-o relație conflictuală, nu vor 

fi singurii care vor avea noroc. Există o problemă de optimism pe care gemenii nu vor putea să o 

gestioneze acum pentru că sunt interesați de ceea ce ar putea să le sporească patrimoniul, de ceea ce 

ar trebui să-i facă mai puternici prin atitudine sau prin funcția pe care urmează să o obțină. Nu se știe 

dacă funcția pe care au cerut-o în prima jumătate a anului nu cumva este o aroganță mult prea mare. 
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Se știe însă că acum vor realiza care este măsura solicitării formulată în prima jumătate a anului și 

care sunt șansele ca această formulare să fie îndeplinită. 

În a doua decadă a lunii august gemenii întâlnesc oameni care vorbesc foarte frumos, care 

apelează la formulări lingușitoare, oameni care procedează în felul acesta pentru că vor să obțină de 

la acești nativi ceva. Pe 20 august Marte se află într-un sextil cu Jupiter, iar gemenii vor deveni foarte 

sensibil la acest capitol al discursului, al comentariilor la adresa celorlalți, la adresa oamenilor de 

succes, la adresa celor care au reușit fără ca acest nativ să cunoască detalii. Pare să fie un moment 

compromițător pentru că le aduce acestor nativi prea multă rigiditate, prea multă nevoie de a știi ceea 

ce nu-i privește. 

Din nou se întorc la ideea că drumurile rezolva toate problemele. Pe 21 august Soarele se va 

afla într-o relație bună cu Uranus și vor să pornească într-o călătorie pentru a cunoaște oameni noi 

sau pentru a-i reîntâlni pe cei pe care i-au iubit cândva și care l-au întors această iubire. Ultima decadă 

a lunii august are o componentă afectivă vizibila pentru ei, însă ea este în concordanță cu ceea ce au 

cultivat în prima jumătate a anului. Această notă afectivă încearcă să le aduc acestor nativi o atitudine 

nouă față de iubire, față de viață, față de oameni puternici sau față de motivele pe care un om puternic 

ar putea să le aibă pentru a depăși o grea încercare a vieții. Problema aceasta a armoniei devine un 

element foarte important pentru acești nativi pe 21 august când se va împlini Luna nouă. Luna nouă 

pe o casă foarte dinamică, îi încurajează să fie deschiși față de sugestiile celorlalți, să învețe ceea ce 

simt ca le lipsește și este important pentru a depăși cu brio etapele următoare, să nu nege soluțiile 

frumoase pe care cei din preajmă le au chiar dacă acestea par dificil de implementat. Împlinirea 

conjuncției dintre Saturn și Luna neagră de pe casa parteneriatului aduce o confirmare a faptului că 

au nevoie să țină cont de ceilalți, dar nu fără a face o selecție înțeleaptă. Acum își dau seama că prima 

jumătate a anului i-a forțat cumva să trăiască într-o fragmentare obositoare. Acum sunt interesați de 

ceea ce îi mulțumește, îi încurajează și le oferă satisfacție emoțională. Familia este primul element 

spre care se îndreaptă și ar putea să fie până la finalul acestui an elementul cel mai puternic de care 

se poate folosi un gemeni pentru a rămâne în zona în care a activat până acum. 

Există însă multă durere pe cerul lor pentru că problemele materiale pe care Venus de pe casa 

hrănirii le aduce nu mai pot fi soluționate atât de ușor. În general, Venus pe casa doua subliniază 

pentru acești nativi venituri garantate, cele care vin din prestarea unei activități pe care o vor face cu 

o mare bucurie pentru că este atractivă și are impact social. De această dată lucrurile nu mai stau în 

felul acesta. Au fost prea instabili, au lansat mesaje ciudate față de cei care ar putea să devină 

consumatorii fideli ai produsului pe care un gemeni îl lansează acum. 

Pe 25 august Saturn revine la mersul direct și multe dintre problemele parteneriale par să 

devină mai clare. Deocamdată această claritate nu-l ajută, nu îl încurajează să se detașeze de acest 

plan, ci are mai curând un rol informativ. Gemenii reușesc pe finalul lunii august să conștientizeze 

dacă sunt înconjurat de prietenii, dacă merită să se implice în aceleași tipuri de activități, dacă 

perioada care va urma va fi obositoare. Trigonul pe care Soarele îl are cu Junon retrograd de pe casa 

ocultismului îi încurajează pe acești nativi să fie atenți la lucrurile care se desfășoară dincolo de 

privirea omului comun, dincolo de ceea ce este evident. Apar astfel îndoieli pe care ar putea acum să 

le rezolve cu o viteză fantastică, cu o eficiență de zile mari, cu o intuiție spectaculoasă, dar care să nu 

aibă un impact imediat asupra destinului lor. 

Pe 26 august Venus va intra pe casa comunicării și vor fi cumva dezavantajați de faptul că 

binele va veni întâi prin atitudine sau prin cuvânt, nu neapărat prin fapt. Este însă o perioadă bună 

pentru ei pentru că Marte le trece peste Capul Dragonului și sunt în stare să își susțină punctul de 

vedere, să se prezinte celorlalți într-un mod cu totul aparte cu atât mai mult cu cât Junon își va reveni 

la mersul direct, iar Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur. Din nou sunt avantajați cei care 

iubesc dimensiune abstractă a vieții, care iubesc arta, cultura, care nu pot să separe munca lor de 

partea emoțională. Gemenii care sunt de felul lor foarte creativi vor avea pe finalul lunii august 

momente spectaculoase, trăiri intense, întâmplări neobișnuite care îi încurajează să fie dezinhibați, 

liberi în gândire și foarte creativi. Și pentru că în fiecare dintre acești nativi există o picătură de 

genialitate, există o scânteie de neobișnuit, se poate anticipa pentru acești nativi că finalul lunii august 

este unul cu totul aparte. Ceea ce este neobișnuit devine și foarte frumos la fel cum în prima jumătate 
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a anului ceea ce a fost spectaculos a fost neplăcut. Acum este invers. Revenirea lui Mercur pe zodia 

Leu, chiar dacă prin retrogradare, înseamnă întoarcerea la probleme mai vechi pentru a le soluționa 

împreună cu cei pe care îi impresionează, împreună cu cei pe care îi ajută. 

 

SEPTEMBRIE 
Revolta. Severitate pe probleme care nu au fost încă discutate. Momente delicate. Apelează 

la oamenii importanți. Probleme cu deplasarea. Drumurile sunt încercate. Sunt accentuate 

compromisurile. Se cred răsfățați. Caută motive noi pentru reușită. Se comportă frumos. Mulțumirea 

este un motiv de reușită. Apelează la talentul celorlalți. Nevoie de schimbare. Revoltă împotriva unui 

element slab. Lucrurile mici îi enervează. Nu au răbdare. Se comportă normal, dar nimeni nu vede. 

Dau un test al vieții. 

 

Luna septembrie vine cu o mare provocare în a se controla sau în a se abține și a nu aduce 

problemele sociale în zona intimă. Această problemă a autocontrolului este una destul de delicată 

pentru că de-a lungul acestui an gemenii nu au excelat la acest capitol. Unii vor fi atât de revoltați pe 

ceea ce nu au obținut sau pe faptul că nu mai au în preajma lor oameni care să le stabilească armonia 

și ei să spună că toate meritele li se cuvin și ajung să treacă prin momente foarte delicate. Unele dintre 

ele se vor exprima față de cei din familie, care le au fost în prima jumătate a anului alături, altele 

vizează comportamentul lor greșit care va trece în etapa următoare, adică vor fi mai duri, mai 

indiferenți față de nevoile celorlalți, mai interesați față de propria satisfacție. 

Încă de la începutul acestei luni, când Marte de pe casa comunicării se va afla într-o dispunere 

foarte bună față de Uranus de pe casa protectorilor gemenii își schimbă tactica. Vor dori să vorbească 

altfel, să apeleze la alți oameni, dar această exprimare este subțire, nu îi ține mult, deci nu-i ajută să 

producă schimbări spectaculoase. Sunt însă foarte concentrați pe acest mesaj și, în consecință, sunt 

avertizați cei din preajma gemenilor că aceștia la începutul lunii septembrie sunt dispuși să facă orice 

pentru a-și atinge scopul. De altfel începutul lunii septembrie înclina pentru fiecare zodie în modul 

acesta. Dacă cel născut în zodia gemeni nu se va grăbi să-și facă dreptate așa cum gândește acum, nu 

ar declanșa un val de agresivitate, nu ar enerva pe cel care ar putea pe viitor să-l solicite într-o 

problemă personală. Ar fi prudenți și și-ar folosi energia pentru altceva. 4 septembrie este un moment 

reprezentativ la acest capitol pentru că aduce trecerea Lunii prin Coada Dragonului și se întâlnesc cu 

o pedeapsă. Pentru că tot pe 4 septembrie se împlinește sextilul Jupiter-Luna neagră gemenii reușesc 

cumva să transforme această pedeapsă în altceva. Vor avea putere de convingere, vor fi concentrați 

pe mesajul pe care trebuie să îl lanseze și vor deveni victimele unor abuzuri, vor poza în persoane 

care au fost nedreptățite și vor reușit să iasă învingători și din această situație ciudată. 

Pe 5 septembrie Marte le intră pe casa familiei și timp de o lună și jumătate lucrurile vor fi 

puțin cam zdruncinate în acest sector. Dacă au avut liniște până acum, trebuie să se pregătească că 

vin perioade care îi solicită, încărcate de responsabilitate, iar gemenii acum nu vor să fie responsabili. 

Momentul acesta în care Marte intra pe zodia Fecioară este tensionat și încărcat de griji, le aduce 

acestor nativi revolta împotriva unui factor de corecție și Alex să facă lucrul acesta cu instrumente 

rudimentare, fără argumentul adecvat, din plictiseală sau pe ocolite. 

Sunt avertizați gemenii că există o problemă de deplasare, o problemă cu Drumurile 

programate care au fost amânate din diverse motive și pe care vor fi obligat să le fac în această 

perioadă. Apar evenimente neprevăzute la aceste drumuri, apar conflicte în trafic, conflicte pe ideea 

de deplasare, de evoluție sau de educație. Vor fi irascibil și nemulțumiți și pentru că cei din familie 

vor să fie ajutați acum de cel născut în Gemeni chiar dacă acesta nu poate. Luna plină din 6 septembrie 

accentuează această criză pe care o traversează în raport cu familia sau în raport cu cariera pe care nu 

o pot duce mai departe din cauza grijilor din familie. De altfel, dacă ar fi să privim dintr-un alt punct 

de vedere, acela al evoluției morale sau spirituale atunci gemenii sunt opriți din această ascensiune 

socială pentru care sunt dispuși să facă orice ca un ajutor, ca o protecție. Dar dacă sunt dispuși să facă 

orice nu înseamnă că faptele lor rămân fără consecințe. Atunci când sunt opriți din a face orice pentru 

o carieră sunt ajutați să nu-și atingă realizările sociale pe compromisuri. Prima decadă a lunii 

septembrie accentuează aceste compromisuri pe care le-au cunoscut prima dată anul acesta în mijlocul 
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lunii februarie. Acum ele par blânde pentru gemeni, tentante, nu sunt văzute în aspectul lor 

înfricoșător, nu sunt percepute așa cum sunt în realitate. Trigonul pe care Luna neagră de pe casa 

parteneriatelor îl trimite către Capul Dragonului și prin care se mediază tendința Nodurilor 

accentuează pentru gemeni binele cel mai mare pe care îl pot obține acum. Dar pentru că tot timpul 

au fost niște răsfățați sau dacă nu au avut cine să-i răsfețe și-au căutat jocuri care să-i distreze, gemenii 

își asumă pe finalul primei decade a lunii septembrie responsabilități ciudate. Pe 10 septembrie, când 

Mercur intră și el pe casa familiei, își ascund această lipsa de competență, această revoltă împotriva 

celor care nu-i lasă să-și facă de cap prin detașare. Aleg să ia lecții de pictură, de muzică, de dans, 

urmăresc clipuri motivaționale ore întregi, devin interesați de meditație, de lucrul cu energia, de ceea 

ce crede că le-ar sta bine dacă ar practica. În realitate, există o mare ostilitate pe care gemenii o pun 

în aceste preocupări ca și cum vor să demonstreze că fac și parte dintr-un grup elitist sau vor să-i 

pedepsească pe ceilalți ocupându-și timpul cu altceva.   

Există o formă de lașitate pe care gemenii ar putea să o afișeze de-a lungul celei de-a doua 

decade a lunii septembrie pentru că au nevoie de un moment al lor și nu sunt lăsați în pace. Dacă unii 

au crezut că acești nativi nu au colți, că nu știu să muște, că știu doar să vorbească frumos, să fie 

agreabil, să treacă ușor peste 

momentele penibile, vor vedea 

că a doua decadă a lunii 

septembrie lucrurile sunt altfel. 

Relația frumoasă pe care 

Venus o realizează cu Saturn și 

prin care sunt îndemnați să se 

exprime, atunci când întâlnește 

primul obstacol le creează 

acestor nativi senzația că au 

pierdut trenul, au pierdut 

ultimul tren al succesului. Nu 

vor fi irascibil din primul 

moment, ci instabil cât timp 

Luna va trece pe semnul lor, 

adică din seara zilei de 11 

septembrie până în noaptea de 

13 spre 14 septembrie, apoi din 

14 septembrie, când Luna le va 

intra pe zodia Rac ar trebui să 

se bucure de noroc, să le fie 

apreciată munca, să fie mai 

încrezători în forțele proprii și 

mai siguri pe muncă, devine 

brusc instabili, ridică tonul, își scoate din adâncul sufletului cele mai mari temeri pe care le au. Dacă 

i-au învățat pe cei din jur să le explice, să le povestească ce se întâmplă cu ei sau ce se întâmplă cu 

alții, care este natura demersurilor în care sunt implicați, acesta este momentul când nu-și mai doresc 

să facă așa ceva, pedepsindu-i prin tăcere, întârziind răspunsul. Gemenii, în general, nu sunt firi 

ascunse, ci prea jucăușe, până și minciunile lor nu sunt conspirative, ci sunt de-a dreptul naive. Genul 

acesta de minciună va fi preferat pe 14 septembrie când Soarele se va afla în relație proastă cu Saturn. 

Nu mai vor să mă ia parte la greutățile celorlalți pentru că au nevoie de o vacanță, de un respiro, de o 

detașare de probleme și nimeni nu-i ascultă. Vor fi tentați să facă un compromis dacă nu sunt atenți 

la pericolul care vine de pe casa parteneriatelor. A fi împotriva familiei înseamnă neapărat alipirea de 

un străin, de un ideal despre care acest nativ nu știe încă prea multe. Pentru că există acest pericol 

care vine din casa parteneriatelor gemenii fug acum de acasă, dorm în gară, își cheltuie toți banii pe 

care i-au strâns cu greu oferindu-si săptămână liberă, una de lux, vor să uite de tot ceea ce au făcut 
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până acum, dar nu vor reuși. Cu toate că mulți dintre acești nativi vor face o asemenea escapadă 

sperând că multe se vor rezolva prin destindere, presiunea rămâne. 

Mijlocul lunii septembrie conține și speranța că lucrurile vor fi orientate către bine. Relația 

bună pe care Venus de pe casa comunicării o are cu Luna neagră se transformă pentru acești nativi 

într-un noroc pe care-l vor plăti scump mai târziu, dar de care se vor bucura mult în momentul de față. 

Marea realizare a momentului constă în mulțumirea pe care un gemeni ar putea să o aibă pentru că 

evenimentele nu devin mai grave. S-ar putea să nu le ajungă, iar dacă nu le ajunge, dacă sunt lacomi, 

dacă nu se pot mulțumi cu puțin atunci trebuie să se pregătească pentru a face față unor atitudini 

critice ciudate care vor fi îndreptate spre ei până la finalul acestui an. 

Cu toate acestea, începând cu a doua jumătate a lunii septembrie gemenii care sunt atenți la 

fenomenul social, care încearcă să înțeleagă talentul oamenilor este așa cum este, de ce li se întâmplă 

unora lucruri de genul acesta, de ce reușesc să se armonizeze cu societatea, cu cei din jur, de ce reușesc 

să-și găsească un canal eficient pe care să îl folosească pentru a nu decădea. Norocul acesta de care 

s-ar putea să nu fie mulțumiți nu reprezintă un impediment prea mare tocmai pentru că pot face și de 

această dată un joc de rol, pot să treacă dintr-un domeniu într-altul cu mare viteză, pot să renunțe la 

evenimente sociale pentru a se ocupa de familie și invers, pot să facă gesturi ieșite din comun pentru 

a bulversa pe cel care și-a programat să facă rău. Între acestea gemenii sunt protejați fără să știe de 

multe lucruri rele. Peste luni sau poate peste ani de zile când vor afla cum au fost construite episoadele 

din această perioadă se vor minuna cât de bine s-au mobilizat, cu câtă eficiență au putut să facă față 

situațiilor conflictuale. Este adevărat, momentul acesta ar putea să-i consume prea mult, adică 

organele care erau slăbite să devină și mai slăbite, să aibă și mai puțină energie, să se concentreze mai 

greu. Relația aceasta de opoziție pe care Soarele o are cu Chiron le vorbește gemenilor despre rolul 

de martor pe care-l au într-o revoltă, într-un conflict. Cu Marte care trece pe casa familiei gemenii au 

parte de o atmosfera agitată în familie, dar pe care nu o determină doar iei. Momentul acesta în care 

Soarele se află în opoziție cu Chiron le vorbește despre o revolta la care iau parte, pe care nu au 

determinat-o și de care nu sunt vinovați. Asta înseamnă că imediat ce Venus va intra și ea pe casa 

familiei gemenii vor trebui, adică începând cu 20 septembrie, să devina mediatori. Luna nouă care se 

împlinește în dimineața zilei de 20 septembrie are asupra lor un impact special. Pierd la acest capitol 

doar gemenii care nu au demnitate, cei care au o mare satisfacție din a-i vedea pe alții suferind sau 

săraci, care nu fac fapte bune decât atunci când există premisa de a fi avansați, plătiți foarte bine sau 

lăudați. Aceștia pierd șansa de a trece pe nivelul următor sau de a se împăca, fie și numai pentru o 

perioadă, cu viața, cu destinul. 

Trecerea Soarelui pe zodia Balanța, adică pe casa liderului le aduce acestora posibilitatea de 

a se desprinde de acuzații vechi. Deja ne aflăm în ultima decadă a lunii septembrie și aceste acuzații 

mai vechi au fost formulate la începutul lunii iulie. Începutul lunii iulie nu a fost agreabil pentru acest 

nativ de aceea nici evenimentele programate în a treia decadă a lunii septembrie nu vor fi plăcute. Au 

însă șansa de a le privi pe acestea ca fiind provocări ale vieții, ale destinului, pentru a dezvolta un nou 

limbaj, pentru a se lipsi de promisiuni deșarte ale celor care au încercat de-a lungul întregului an să îi 

păcălească. Este un moment de agitație care poate fi ținută sub control, care nu poate produce atât de 

multe evenimente sociale rele câte au produs cele pe care le-au parcurs în luna iulie, spre exemplu. 

Momente dureroase vor mai fi, iar ele se vor consuma chiar în prima parte a acestei decade, adică în 

zilele de 24 și 25 septembrie. Nu este ușor de parcurs opoziția Marte Neptun, dar niciun careul Mercur 

Saturn, când relațiile sociale, schimbul de experiență și fragilitatea demersurilor bune complică viața 

într-un mod atât de vizibil. Opoziția lui Marte cu Neptun se realizează pe o casă a relațiilor personale, 

cea care deține și secretul fericirii, secretul armoniei sau secretul succesului. Aici pierd gemenii, deși 

din exterior puține vor fi văzute de ceilalți. Vor accentua această notă conflictuală dacă vor avea 

pretenții prea mari, dacă nu îi vor ierta pe cei care l-au promis reușita și nu s-au putut ține de cuvânt. 

Dacă eliberează astfel de gânduri atunci vor devenim prizonierii propriilor frustrări și mult timp vor 

suferii pentru că au fost înșelați și nu vor mai avea timp să asculte și ce s-a întâmplat de fapt de nu au 

primit ceea ce au cerut. 

Lucrurile acesta nu sunt foarte rele pentru gemeni pentru că există și alte planete individuale 

care participă acum la aceste episoade dramatice pentru a repara sau pentru a obloji rănile. Există într-
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adevăr multe provocări care vin dintr-un plan psihic, dar gemenii au capacitatea de a lucra cu 

informațiile abstracte, au mobilitate foarte mare, iar dacă se vor abține și nu vor fi capricioși în această 

perioadă atunci vor depăși cu bine aceste încercări.   

Este adevărat, viața li se va părea puțin cam nedreaptă sau vor considera că pentru lucruri 

minore trebuie să muncească mai mult decât alții, să ducă muncă de lămurire cu cei care nu vor să-i 

asculte sau să câștige simpatia celor pe care ei nu-i apreciază. Este însă un moment de ascensiune, și 

ca orice moment de ascensiune nu este deloc ușor. Au nevoie să fie pregătiți să își folosească acest 

plan mental, acest plan psihic pentru a da viață unei noi etape, pentru a împlini o aspirație mai veche, 

dar nu cea formulată la începutul lunii iulie. Combinațiile sunt foarte diverse și teama că pierd 

controlul asupra 

situațiilor îi 

transformă în 

persoane agitate 

care nu mai au 

răbdare să 

vorbească cu 

nimeni, nu mai 

am răbdare să-și 

facă singur 

cumpărăturile, 

nu mai am 

răbdare cu nimic. 

De aici până la a 

se transforma în 

niște nevrotici nu 

este decât un pas. 

Peste timp vor 

considera că alții 

au fost vinovații 

pentru că i-au lăsat baltă, i-au trădat sau le-au cerut mai mult într-un moment foarte critic. În realitate, 

ei au cedat, au pierdut controlul pe care l-au avut într-un plan psihic, nu au știut să facă față unor 

încercări de factură psihică. 

Pentru un gemeni puternic toată această situație conflictuală devine un fel de culoare care se 

adaugă vieții sale și așa încercată de-a lungul acestui an. Opoziția lui Jupiter cu Uranus le ridică 

acestor nativi o problemă de normalitate. Nu se vor gândi dacă ei înșiși se comportă normal cu cei cu 

care interacționează, ci îi vor urmări mai mult pe ceilalți, existând o mare posibilitate să devieze ei 

înșiși de la un traseu normal, adică să își spioneze prietenii sau partenerii de viață pentru că nu mai 

cred în cuvintele lor, să renunțe la obiecte din casă doar pentru că au fost într-o vizită și casa aceea 

arăta mult mai bine pentru că era mai goală. Situațiile ciudate își găsesc locul în conștiinței acestor 

nativi și sunt pe punctul de a lua decizii foarte proaste pe care să le regrete mai târziu. Consecințele 

acestor decizii nu sunt dramatice, deci nu ar avea de ce să fie deprimați pentru că din nou există o 

mare presiune pe ei. Este un fel de extemporal, adică dau un test la capitolul autocontrol. Foarte dificil 

va fi acest moment pentru gemenii care au probleme cu dependența de anumite substanțe. Apar efecte 

rele pe care nu le pot ține sub control, iar criza care ar trebui să rămână într-un plan psihic se transfera 

într-un plan fizic și se transformă într-o noua etapa de boală. Pentru că pe finalul lunii septembrie 

Mercur va intra și el în mers direct pe casa liderului puterea acestui nativ, atunci când o are, va fi 

văzuta de ceilalți. Există posibilitatea ca această putere imediat ce este conștientizată să fie folosită 

pentru a pune la punct un personaj recalcitrant, pentru a se răzbuna, pentru a acoperi lipsa de 

concentrare pe care a tot arătat-o de-a lungul lunii septembrie. Puterea va trebui folosită în luna 

următoare, cea care lucrează cu instrumente care au impact asupra evenimentelor pe termen lung. 

Dacă o folosesc acum pentru a reînvia un trecut ciudat doar pentru că nu-l pot suporta așa cum este, 

arată că lucrează cu o putere inferioară și lucrul acesta nu-i ajută prea mult. 
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OCTOMBRIE 
Se întorc la un moment important al vieții. Protestează. Se impun. Vor să meargă pe mai 

multe fronturi. Se accentuează un motiv de revoltă. Vor să conducă. Sunt într-o încurcătură ciudată. 

Se simt vulnerabili. Domină prin simpla prezență. Trec printr-o ipostază de schimbare. Caută un 

factor favorabil pentru a și-l însuși. Trec un test de sinceritate. Se deschid către noi posibilități. 

Modificarea de atitudine nu este adecvată. Energia vitală este folosită greșit. Probleme de conduită. 

Conflicte de opinie. Trebuie să fim calculați. 

 

Contextul acesta în care gemenii sunt îndemnați să fie foarte atenți la schimbul de experiență 

pe care îl abordează, la instrumentele pe care le utilizează împreună cu cei din jur, împreună cu 

membri importanți ai grupului de apartenență reprezintă o mare provocare a anului 2017 și, implicit, 

a lunii octombrie. Momentul acesta îi va întoarce și pe gemeni către începutul anului, în prima decadă 

doar prin acțiunile concrete, doar prin sintezele pentru acțiune, chiar în mijlocul lunii octombrie și 

prin celelalte tipuri de sinteze. 

Încă de la începutul lunii octombrie gemenii vor fi surse de scandal pentru ceilalți, instrumente 

de lucru, adică vor fi utilizați pentru a obține succesul, pentru a încuraja sau pentru a rezolva probleme 

pe care pe ei, personal, nu prea îi interesează. Relația bună pe care Marte de pe casa familiei o are la 

începutul lunii octombrie cu planeta Pluton le dea acestora un semnal bun. Cred că-și pot permite să 

se ocupe de problemele celorlalți fără să aibă senzația că se neglijează pe sine, fără să fie constrânși 

să lase ceva normal, să își abandoneze proiectele personale. Faptul că pot lucra pe două fronturi îi 

încurajează, având, în egală măsură, și un rol tonic asupra ființelor lacome, pătimașe, care nu și-a pus 

niciodată problema că acțiunile complicate nu sunt deloc întâmplătoare și ele trebuie înțelese așa cum 

sunt. Chiar dacă lucrurile sunt în favoarea lor, combinația aceasta le aduce pierderea unei autorități, 

neputința de a se impune într-un context, tocmai pentru că sunt încurajați să meargă pe două fronturi 

și împartă energia pe care o au pentru a susține corect un demers care va merge pe două direcții. 

Gemenii sunt obișnuiți să lucreze pe mai multe fronturi, să se ocupe de mai multe situații deodată nu 

vor avea o problemă specială în a se coordona în sensul acesta. Anturajul însă pune o mare presiune 

pe necesitatea celui născut în Gemeni de a fi eficient. Dacă nu este eficient va fi respins, se va vorbi 

despre el, adică se va face transferul de pe casa liderului pe casa parteneriatului acolo unde lucrurile 

sunt vizibil delicate pentru acest nativ. Dacă sunt creativi și au fost suficient de înțelepți ca de la 

începutul anului până acum să-și țină aproape câțiva oameni pe care îi apreciază, pe care îi iubesc și 

pe care pot acum să-i ajute foarte mult vor reuși să creeze relații puternice care să îi protejează de 

multe probleme până la finalul acestui an. Conjuncția lui Venus cu Marte din 5 octombrie are un rol 

foarte important în sensul acesta. 

Luna plină din 5 octombrie le aduce acestor nativi și o problemă de autoritate. Dacă în ultima 

perioadă greșelile pe care le-au făcut i-au dus în puncte sensibile, le-au știrbit din reputație, adică 

situațiile pe care le-au parcurs le-au demonstrat că mai au multe de învățat, că nu pot trăi doar pentru 

satisfacția personală sau pentru simțuri, momentul acesta de Luna plină vine cu o soluție. Este ciudat, 

dar în cazul gemenilor aceasta accentuare a casei liderului îi încurajează să renunțe la o competiție 

care nu are rost. Devin, astfel, lideri pentru propria viață, înțelepți pentru fapte de o zi, iar rezultatele 

acestor decizii sunt eminamente pozitive. Ceea ce se întâmplă pe 5 octombrie îi pregătește pe acești 

nativi pentru relațiile proaste pe care Venus cu Saturn pe 8 octombrie și Mercur cu Pluton pe 9 

octombrie le vor avea. Momentul acesta care leagă cele două zile vorbește despre o reușită socială 

care este plătită foarte scump sau despre un avantaj public pe care acest nativ îl va plăti cu prețul 

singurătății sau cu prețul neglijării unor demersuri personale. Fiind vorba de Venus și de Mercur, 

schema aceasta nu este prea complicată, nu se referă la evenimente pe termen lung, nu are efecte 

dezastruoase. Dacă urmărim și faptul că în noaptea de 8 spre 9 octombrie Soarele se va afla într-o 

conjuncție cu Mercur, nu le trebuie prea mult pentru a ieși din această încurcătură, pentru a-și aminti 

că în viață nu pot să le ai pe toate și dacă ai primit deja ceva frumos, ceva bun sau ceva consistent, ar 

trebui să fie suficient pentru a merge mai departe, suficient pentru a menține atenția pe bucuria 

lucrului împlinit, nu pe dezamăgirea că acesta nu este urmat și de altele. Dacă vor cădea în această 
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patimă a dezamăgirii, gemenii ar trebui să își amintească de promisiunile pe care și le-au făcut pe 

finalul lunii mai atunci când Marte s-a aflat în opoziție cu Saturn. Gândurile de atunci îi zdruncină 

acum, speranțele pe care l-au avut în anumite tipuri de relații reprezintă adevărata cauză pentru care 

acum sunt acum dezamăgiți. Problemele acestea parteneriale sunt pentru ei Călcâiul lui Ahile, punctul 

cel mai delicat, cel mai vulnerabil care le accentuează frustrarea sau teama de singurătate. 

Deocamdată, după cerul pe care-l au acum, nu au motive de îngrijorare. Gemenii sunt simpatici, chiar 

și când greșesc, chiar și când sunt lacomi, chiar și când se enervează.  

Pe 10 octombrie Jupiter le va intra pe casa muncii și pentru ei înseamnă o perioadă vizibil 

pozitivă, când ar putea să ducă mai departe anumite ambiții personale, să le aducă spor și avantaje 

din relații profesionale. Sunt avertizați că cel puțin în luna octombrie, cât timp va dura acomodarea 

lui Jupiter pe casă a muncii, problema aceasta a stresului, a neliniștii, a gândurilor care-i trezesc în 

plină noapte și nu îi mai lasă să doarmă, va fi una foarte vizibilă și va înlocui grija față de obrăzniciile 

celorlalți, față de răutățile lor ori față de faptele greșite pe care cineva din anturaj îl îndreaptă către 

acest nativ cu scopul de a-l domina. Acum a sosit momentul ca și acest nativ să se apropie de ceilalți 

cu gânduri îndrăznețe, cu mai multă putere, cu mai multă inițiativă, să nu mai țină frică de orgoliile 

rănite ale celorlalți. Jupiter pe casa muncii înseamnă avantaj profesional, o revigorare a stării de 

sănătate, o atracție către soluțiile bune care au fost verificate de alții și care le oferă gemenilor soluții 

adaptate la temperamentul lor, la particularitatea fizică, emoțională sau spirituală pe care doresc acum 

să o pună în valoare. Este, ce-i drept, și un semn de putere pe care trebuie să o dovedească prin muncă, 

iar aici vor pierde gemenii leneși, cei care au fost obișnuiți să primească mai mult decât să ofere, să 

fie întreținuți, care i-au manipulat pe ceilalți prin neliniște sau pentru limbaj colorat, care au șantajat 

și nu au ținut cont de nevoile altora. Acești gemeni, prin intrarea lui Jupiter pe casa muncii, își vor 

complica relațiile pentru că au în continuare un punct vulnerabil pe casa parteneriatelor. Asocierile 

pe care le fac pe motivul muncii, revigorare stării de sănătate, întoarcerea la obiceiuri mai vechi, 

întreținerea cu persoane puternice și eficiente reprezintă o prioritate. Apoi mai sunt și alte probleme 

care vin spre ei în mijlocul lunii octombrie pentru că a doua decadă are un impact teribil asupra acestor 

nativi. În foarte multe dintre demersuri vor porni de la grija zilei de mâine, de la anumite beneficii pe 

care vor să le obțină sfidând ridicolul, atacând elementul cel mai dureros sau persoana care are puterea 

cea mai mare și, după părerea gemenilor, nu prea știu să o folosească. Sunt foarte combativi, eficienți 

și îndrăzneala lor le aduce multe beneficii în momentul acesta. Pentru că reușesc să se mobilizeze 

foarte mult, cu toate că perioada aceasta le aduce o mare presiune psihică pe grija față de ziua de 

mâine, gemenii vor întruchipa în a doua decadă a lunii octombrie și o ipostază de schimbare. Participă 

la un proiect care schimbă fața grupului sau doresc să facă modificări în mediul ambiant, în spațiul în 

care trăiesc sau în cel care doresc să se integreze. Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, dar nu mediază tendința Nodurilor, asta înseamnă că motivul acesta de schimbare 

întreține doar nevoia de confort, susține doar un interes de scurtă durată ale acestui nativ, nu un 

obiectiv existențial. Asta înseamnă că beneficiile care vin sunt doar importante pentru ei, sunt în mare 

doar în ochii lor. Schema aceasta va fi susținută și de relația bună pe care Soarele o are cu Axa 

Dragonului, reiterând aceeași calitate pe care o are și Mercur, adică scoțând în evidență un element 

bun care este foarte important doar pentru acest nativ. Trecerea lui Venus pe zodia Balanță înseamnă 

pentru ei capacitate de a anticipa cum se reconfigurează centrele de putere, le aduce farmec, putere, 

plăcere pentru lux, pentru a cheltui, în ideea că aceasta este ultima etapă când își mai pot permite așa 

ceva pentru că după aceea urmează o perioadă lungă de muncă și de acumulare. 

15 octombrie vine cu o încercare legată de înțelegerea unui limbaj codat, cifrat, prin deslușirea 

unor mesaje ascunse sau prin identificarea unor factori care și-a ascuns etapele, sursa de putere sau 

ținta spre care se îndreaptă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur de pe zodia Balanță, adică de 

pe o casă a puterii se va afla în opoziție cu Uranus de pe casa prietenilor. Gemenii sunt singuri, 

marginalizați, nu văd care sunt situațiile favorabile pentru că nici nu mai au puterea necesară, întrucât 

Marte și Chiron sunt în opoziție. Asta înseamnă că pentru ceea ce vor să facă au nevoie de un ajutor 

din exterior, au nevoie de rezultate care să vină dintr-o zonă a muncii, am nevoie de o calificare 

profesională, cea pe care să o probeze cu un certificat de calificare, cu o diplomă sau cu un titlu 

științific. Desigur, până la finalul celei de-a doua decade a lunii octombrie gemenii își vor reveni sau 
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se vor adapta cumva la cerințele noi, la nevoile acestei perioade. Pe 17 octombrie Mercur va intra pe 

zodia Scorpion, la puțin timp după ce se va încheia faza maximă a sextilului dintre Soare și Saturn. 

Ei cred că sunt pricepuți la toate, că își pot influența relațiile după cum doresc, că sunt o sursă de 

putere, că problemele nu-i deranjează și nu îi marginalizează. În realitate, ceea ce li se întâmplă 

gemenilor acum este un test de sinceritate. Vor vedea lucrul acesta pe 18 octombrie când Soarele va 

împlini conjuncția lui Mercur cu Jupiter. Există o mare putere pe care gemenii vor să și-o folosească 

prin munca, prin profesie sau să ne arate celorlalți că sunt puternici, viguroși și că pe ei schimbările 

nu-i iau pe nepregătite. Au un optimism calculat și gândurile lor sunt neobișnuite pentru că și 

persoanele cu care interacționează sunt acum neobișnuite. Cu cât ne apropiem mai mult de finalul 

lunii octombrie cu atât mai tare se vor interesa de acest sector, de această zonă, de profesie, de muncă 

sau de persoanele care ar putea 

să îi slujească, să-i ajute în 

demersurile lor, să le rezolve 

probleme pe care ei înșiși nu le 

pot rezolva. Pe 19 octombrie 

când se va împlini și Luna nouă, 

Soarele se va afla în opoziție cu 

Uranus și o formă de 

deconspirare îi va avantaja pe 

cei născuți în zodia Gemeni 

pentru că le deschide noi 

posibilități de a se vindeca, de a-

și rezolva o problemă la locul de 

muncă, de a înțelege care este 

cauza celui mai mare stres, de a 

observa de ce persoanele din 

familie îi încurajează să 

muncească mai mult, să fie preocupați de pasiunile pe care le au, de tot ceea ce le face plăcere să facă. 

Finalul celei de-a doua decade a lunii octombrie le aduce o plăcere pentru muncă suplimentară, dar 

și un gust amar observând care este interesul celorlalți față de ceea ce lor le face plăcere să facă.   

Gemenii care sunt înțelepți și care țin cont de recomandările celorlalți, care nu trăiesc doar 

prin acest gen de receptivitate, ci sunt permisivi la impresii venite din jur, pe care le iau în considerare 

și le integrează în structura lor pentru a se modela și pentru a deveni mai puternici se vor preocupa pe 

finalul lunii octombrie de ceea ce nu le face plăcere să vadă la ceilalți. Începând cu 21 octombrie, 

adică deja cu a treia decadă a acestei luni, gemenii vor trece, la fel ca și celelalte zodii, printr-o 

modificare de atitudine. Apare o slăbiciune, o nevoie de a fi îndrumat, de a ieșit din întuneric, însă 

pentru ei acest întuneric înseamnă o presiune teribilă care vine din familie, din explorarea problemelor 

familiei. Desigur, nu familia este de vină pentru ceea ce observă gemenii în această perioadă, nu 

greșelile care vin din această zonă sunt cauza acestor modificări de atitudine și nici sursa suferințelor 

pe care ei le parcurg în această perioadă. Sunt încercați de emoțiile pe care nu au reușit să le rafineze, 

iar faptul că pe 22 octombrie Marte va intra pe zodia Balanță înseamnă pentru ei o eliberare de 

responsabilitate prin apropiere de o putere pe care și-au mai exercitat-o până acum. Dacă foarte 

aproape de trecerea lui Marte pe zodia Balanță nu s-ar fi consumat și trecerea Soarelui pe zodia 

Scorpion, ipostaza aceasta a planetei Marte ar fi însemnat o sursă de risipă, de distracții plătite scump 

sau de inițiere a unor colaborări foarte ciudate care i-ar fi dus la paguba. În realitate, depășesc cu o 

eficiență foarte mare conjuncturi delicate. Pentru ei toate aceste conjuncturi înseamnă noroc, pentru 

cei din preajmă înseamnă o ambiție pe care deocamdată nu o pot combate. Asta înseamnă că gemenii 

în a treia decadă a lunii octombrie se ridică deasupra celorlalți, arată că sunt superiori în domeniul în 

care activează și nu-i interesează dacă sunt bârfiți în grupul de apartenența. Pe ei îi interesează că 

dacă își propun să se asocieze cu cineva atunci asocierea va urma pașii pe care ei îl gândesc. Dacă și-

ar pune problema iubirii, ar putea să iasă din această zonă a eficienței și să creadă că este mult mai 

important pentru stadiul pe care îl au de parcurs în această perioadă să fie iubiți, apreciați ori lăudați 
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la scena deschisa. Având accentuată zodia Scorpion sentimentele, cu toate că Marte și Venus se află 

pe zodia Balanță și ar susține indiferența față de ceea ce este important, dar trebuie împlinit direct, 

sunt motivate de nevoia de reușită, de protecție, de siguranță sau de certitudinile pe care și le-au 

formulat încă de la începutul acestui an. Unii vor spune că aceste certitudini au fost formulate în 

mijlocul lunii aprilie, când au trecut prin conflicte parteneriale, dar când, în privința relațiilor, cele 

care sunt acum importante, gemenii au avut un anumit control pentru că s-au bazat pe puterea lor, pe 

energia vitală, pe suflu. Alții vor considera că puterea lor vine din faptul că prima jumătate a anului 

a fost dominată de probleme de conduită, de mesaje conflictuale pe care ei le-au înțeles și le-au 

integrat într-un mod frumos fără să se facă de râs, fără să-și facă dușmani, adică prin istețimea pe care 

au dovedit-o tot timpul. 

Pe 26 octombrie, când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Jupiter, reușesc să facă o impresie 

foarte bună în domeniul în care activează, la locul de muncă ori față de un coleg pe care doresc să îl 

învețe ceva, căruia doresc să îi ofere un exemplu profesional, un exemplu de viață sau pe care 

urmăresc sau îl ajută să depășească un obstacol profesional ori să obțină un salariu mai bun. Conduita 

aceasta profesională are în luna octombrie, dar și acum, spre finalul acestui interval, o putere de 

dominare mult mai mare decât în celelalte luni. Se va vorbi despre gemeni peste ani că acum au fost 

în stare să se sacrifice, să ajute, să întindă o mână de ajutor, să mângâie, să se comporte frumos față 

de oamenii care îi iubesc și pe care gemenii îi vor chema peste ani să facă parte din succesul la care 

lucrează acum. Acum, când Soarele se află în conjuncție cu Jupiter, adică în preajma zilei de 26 

octombrie, se gândesc la faptul că acest viitor trebuie construit din aproape în aproape, cu pași mici 

și de aceea cred că este important să aibă în jurul lor oameni puternici și pricepuți. În realitate, pașii 

pe care-i fac pe finalul lunii octombrie nu sunt deloc mici, ei doar par mici pentru că sunt făcuți în 

fereastra careului dintre Venus și Pluton, adică fără satisfacția unei împliniri, fără bucuria de a trăi 

într-un mod personal, fără a gusta din bucuria pe care o dăruiesc celorlalți. De aici pot apărea mari 

conflicte de opinie, de orientare, de cale. Pe 30 octombrie Mercur se va afla într-o relație proastă cu 

Axa Dragonului și mulți care nu vor fi mulțumiți cu puținul pe care îl văd, pe care-l oferă celorlalți 

vor avea mari conflicte de orientare, se vor îndoi de faptul că au un rol în societate, vor fi frământați 

și această dezordine va atrage ghinioane, le va aduce un dezechilibru în starea de sănătate, dar și o 

ușoară neîncredere în sine. Există o scăpare prin exilul pe care Venus îl împlinește la Axa Dragonului, 

dar acest bine nu poate fi generalizat. De el se va bucura acel nativ născut în zodia Gemeni care a 

avansat prin iubire, prin sentimente frumoase, nu prin inginerii, nu prin manipulare. Acești gemeni 

sunt cei care au suferit cel mai mult în prima jumătate a anului pentru că nu s-au putut impune, nu au 

găsit cuvintele necesare pentru a convinge auditoriul de dreptatea pe care o au, pe care o gândesc sau 

de echilibrul pe care îl pot restabili în grupul de apartenență dacă sunt lăsați. Ceilalți care au fost 

foarte calculați și care vor să fie acum avantajați de faptul că există pentru toți nativii în această 

perioadă un marcaj pe o casa a preciziei, vor fi dezavantajați de toată această ipostază pentru că își 

pierd răbdarea. Doar atât trebuie să facă pentru a arăta, pentru a se deconspira că în prima jumătate a 

anului au fost mult prea calculați și nu au dăruit din ceea ce au sau din ceea ce sunt, ci au plătit un 

preț. 

 

NOIEMBRIE 
Li se cere să facă fapte bune. Sunt zăpăciți. Au nevoie de confirmarea celorlalți. Probleme de 

interacțiune. Nu mai pot crea. Sunt vulnerabile în fața opiniilor neexperimentate. Devin sensibili la 

recomandările celorlalți. Conjuncturile sociale îi enervează. Am nevoie de transformare. 

Comportament capricios. Frustrare. Descopere ceva nou. Sunt apreciați pentru ceea ce descoperă. 

Partenerul îi încearcă. Situațiile penibile îi enervează. Întâmplarea are pentru ei un înțeles aparte. 

Se întorc la obiceiuri mai vechi. Trec prin evenimente furtunoase. 

 

Luna noiembrie îi va încuraja pe gemeni să facă fapte bune. Unii dintre ei vor fi zăpăciți, 

contrariați de faptul că trebuie să se întoarcă din nou la o schemă pe care au crezut-o deja împlinită. 

Revenirea la faptele bune le asigură un start foarte bun pentru vibrațiile anului 2018, pentru care încep 

să se pregătească încă de la începutul lunii noiembrie. Sintezele aducătoare de noroc îi ajută să 
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împartă, să fie atenți cu mesajele pe care le transmit, cu anturajul în care doresc să se integreze și cu 

metodele de lucru. Pentru că au accentuată emisfera vestică, perioada aceasta le aduce rezultate ale 

unor acțiuni din prima jumătate a anului. De aceea gemenii au impresia că mai mult se întorc la faptele 

trecutului pe care ar fi trebuit să le lase acolo decât să ducă mai departe un mesaj. Chiar de la începutul 

lunii noiembrie, când Soarele se va afla într-o dispunere foarte proastă cu Chiron, se discută despre o 

autoritate, iar gemenii își dau seama acum că porțiunile lor de reușită sunt puțin cam reduse. Apoi îi 

ajunge din urma un termen, se întorc la probleme pentru care este nevoie de mai multa atenție, de mai 

mult interes sau de mai multă implicare. Pot avea comportamente bizare legate de explorarea limitelor 

personale. Sunt speriați acum de boală, de renunțare, de lovituri, de trădare. 

Pentru că nu suportă toată această presiune Luna plină care se va împlini pe 4 noiembrie 

accentuează această instabilitate a gândului de teamă ori de grijă și pentru că această Lună plină de 

pe Scorpion, această Lună plină de toamnă le va aduce mari probleme gemenilor care nu și-au pus 

niciodată problema că binele cel mai mare pe care ar putea să-l facă celorlalți este să se controleze. 

Astfel, frustrările personale se transformă în frustrări sociale și deja nu mai vorbim despre o perioadă 

de tranziție ori de o rectificare, ci una de distrugere a unor demersuri bune doar pentru că sunt acum 

capricioși și nu se pot controla. Astfel, invitația contextul astral de a repara un eveniment din trecut 

se transformă într-o ipostază ciudată, într-o situație penibilă. Această situație penibilă îi prezintă pe 

gemeni ca fiind dependenți de ceilalți, ca având nevoie de anturaj, de sfaturile celorlalți, au nevoie să 

se întrețină cu oamenii cu care au lucrat în prima jumătate a anului, dar ei vor cu orice preț să prezinte 

situația altfel, să arate că ceea ce se vede în jur nu este adevărat. 

Începând cu 5 noiembrie vedem la gemeni dorința de afirmare. Este foarte posibil ca explozia 

temperamentală pe care au parcurs-o la începutul lunii noiembrie să devină din 5 noiembrie un 

element bun adică să aibă clar impresia că o pornesc pe un drum nou, chiar dacă acest drum înseamnă 

a o lua de la capăt, de a se întoarce la un episod care s-a consumat la începutul anului. Deocamdată, 

acest început de an nu îi prezintă celui născut în Gemeni evenimente concrete de care să se lege. Vom 

vedea că lucrul acesta va fi posibil în a doua decadă a lunii noiembrie. A doua decadă a lunii noiembrie 

este însă pregătită chiar începând cu 5 noiembrie, când Mercur va intra pe casa parteneriatului și când 

vor fi interesați să aibă un schimb de experiență, să își spună mult mai clar, cu argumente credibile, 

nemulțumirea, să-și diminueze prin argument suferința sau nesiguranța și să mai lase deoparte 

dezamăgirile cu care s-au lăudat în ultima perioadă. Procedând în felul acesta își pregătesc o nouă 

etapă a interacțiunilor legate de locul de muncă sau legate de aplicarea unor procedee pentru 

revigorarea, de stres, de vindecare. Sunt avertizați că această schimbare îi face, pentru început, 

vulnerabili în fața unor opinii neexperimentate. Dacă merg la medic s-ar putea ca primul diagnostic 

să fie eronat sau medicul să le recomande și o consiliere psihologică, să le facă recomandări de viață 

și pe aceștia să îi enerveze pentru că nu acceptă în această perioadă sfaturi în genul acesta, ci doar de 

la cei care sunt egalii lor. De aici și comportamentul bizar pe care îl vor avea în prima decadă a lunii 

noiembrie. Nu le trebuie mult pentru a se echilibra, nu au nevoie de prea multă susținere ori de prea 

mulți nervi pentru a trece dincolo de o limită a capriciu lui. Pe 9 noiembrie, când Luna neagră le va 

intra pe casa ocultismului intră într-o perioadă de muțenie ori gândurile acestea pe care și le exprimau 

într-un mod irascibil ori prin termeni nepotriviți, prin cuvinte nepotrivite, sunt ținute pentru ei. Luna 

neagră pe Capricorn este pentru gemeni un semn de frustrare pentru că nu răspunde nevoii lor de 

provocare. Gemenii nu prea sunt obișnuiți să țină pentru ei, au nevoie de mișcare, de mobilitate și 

zona aceasta îi rigidizează foarte mult, îi încurajează pe probleme care nu s-au rezolvat, pe oamenii 

care nu au vrut să îi ajute. Un nativ născut în acest semn care a trecut atât de la începutul anului până 

acum, cât și în anii anteriori, prin stagii de formare, care se simte deja ca fiind altfel, într-un sens bun, 

va reuși să evite această încrâncenare negativă, această consolidare răutăcioasă și nu își va face planuri 

de răzbunare. Indiferent de nivelul pe care îl au, Luna neagră le aduce pericol de la înălțime, grija că 

ideile lor nu vor fi apreciate, compromis prin dezvăluirea unui plan pe care acest nativ l-a considerat 

extraordinar și care nu este deloc apreciat de ceilalți. Cu alte cuvinte toți gemenii primesc semnale 

pentru a se interesa, pentru a vorbi mai puțin, pentru a face selecție în grupul de apartenență. Luna 

neagră pe acest semn le aduce și o problemă de patrimoniu, în sensul că dacă acest patrimoniu este 

bun atunci nu-l va mai primi, iar dacă nu este bun îl vor îmbrățișa cu generozitate. Dacă au 
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discernământ vor reușit să se strecoare, iar dacă nu vor intra într-o etapă de nouă luni când va trebui 

să treacă din compromis în compromis. 

A doua decadă debutează cu o relație proastă a Soarelui cu Axa Dragonului care subliniază 

un moment de durere personală, de dezechilibru sau de neîncredere. Conjuncturile sociale nu sunt 

însă nefavorabile pentru cei care au atenția îndreptată pe zona aceasta tulbure a comunității, care sunt 

conștienți atunci când fac un pas greșit sau când și-au calculat pe baza altor factori etapele următoare. 

Discuțiile pe care le au la începutul celei de-a doua decade a lunii noiembrie sunt bazate pe voință și 

pe strategie, pe intenția de a face o mare figura în comunitate și pe necesitatea de a transforma un 

factor superficial într-un element de cunoaștere. Gemenii în a doua decadă a lunii noiembrie vor fi 

atrași de elementele abstracte pentru că simt că toată această complicație în care s-au trezit, toată 

această scenă socială îi încurajează să-și inventarieze cu mai multa atenție ambițiile și să ia în serios 

selecția persoanelor din jur. Cei din preajmă vor vedea că având același comportament, poate puțin 

mai capricios, dar în mare 

la fel, adică nu vor observa 

pasiunea pe care o vor avea 

gemenii acum în a sfida 

ridicolul. Cu cât se vor 

implica mai mult în acest 

proces de transformare cu 

atât mai mult vor evita 

întâlnirea cu oamenii falși, 

cu atât mai norocoși vor fi 

la asocieri care să dureze 

mult și care să ne redea 

strălucirea de altădată pe 

care să o folosească pentru 

a-și reitera zone știrbit de 

ale reputației. Pentru 

anturaj gemenii vor părea 

acum puțin mai matur, mai 

așezați și mai interesați în 

a-și explora frustrările, vor 

fi văzuți ca fiind mai atenți 

la sentimentele celorlalți și 

mai înțelegători la durerile 

pe care le au persoanele cu 

care interacționează.   

Cu toate acestea, 

nu se poate vorbi despre un mare progres în cazul gemenilor decât dacă aceștia fac un arc peste timp 

și leagă două perioade dificile ale anului în curs adică prima decadă a anului cu cea care a mai 

răspândit și în spațiul acesta vibrații ciudate ale anului 2016 și finalul lunii mai, dominat de opoziția 

lui Marte cu Saturn, adică de revoltă, uzură și constrângeri. Pentru gemeni combinațiile acestor două 

decade se transformă în rușinea de a fi descoperiți, de a fi văzuți ca fiind începători într-un domeniu 

în situația în care ei s-au prezentat altfel. Dacă au în preajma lor oameni pe care i-au iubit, oameni cu 

care s-au întreținut ușor, oameni cu care nu au interacționat prin reproșuri sau spirit critic genul acesta 

de interacțiune îi va ajuta să evite rușinea de care se tem acum. 

Mijlocul lunii noiembrie îi va găsi pe gemeni puțin cam îmbufnați. Nu am motive, multe din 

situațiile sociale pe care le parcurg acum sunt liniștite, mai ales că îi și încurajează să-și repare acele 

secvențe ale trecutului care-i macină și pentru care au nevoie de interacțiune, de ajutor. Noi, pentru 

că studiem astrologia, știind că de fapt principala cauză a acestei atitudini rele pe care gemenii o au 

față de anturaj este susținută de careul pe care Marte îl împlinește cu Pluton pe 19 noiembrie. Asta nu 

înseamnă ca acest careu, de altfel este dur și rău, trebuie să primească mai multă atenție decât celelalte 
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unghiuri frumoase. Este însă picătura de culoare care strică aspectul impecabil al unui material. 

Gemenii vor încerca prin preocupări diverse, prin activități mondene, unele legate de mișcare, de 

dragoste, de scris, iar altele legate de o aventură a spiritului, de căutări existențiale însă vor avea 

senzația că toate aceste demersuri sunt lipsite de consistență. Cred lucrul acesta pentru că nu își pot 

vedea la modul concret puterea de influență pe care o au. Rămân în continuare disperați că îndoiala 

le distruge anumite demersuri, că ambițiile nu-i mai ajută și că gelozia nu este rezolvată, ci ascunsă 

undeva într-un sector întunecat de unde poate ieși oricând. Temerile acestea vin cu precădere din 

acest careu Marte-Pluton care încearcă să deturneze intențiile bune ori să transforme o discuție în 

contradictoriu într-un mare conflict. Apoi, în cazul gemenilor, acest careu readuce și teamă de 

schimbare, element care îi va debusola foarte mult. Iarăși, gemenii au nevoie de persoane echilibrate, 

de oameni care să nu-i părăsească, să nu-i dezamăgească, iar dacă aceste persoane mai au și calități 

spirituale aparte, atunci se poate vorbi despre separarea de persoane recalcitrante care explorează 

defectele gemenilor acum când nu sunt pregătiți să le rezolve în felul acesta. Conjunctura astrală de 

acum îi îndeamnă pe aceștia să se întoarcă în trecut pentru a repara greșelile săvârșite prin faptă sau 

să își ajusteze planurile pe care le-au făcut pe finalul lunii mai când au fost măcinați de prea multe 

dorințe de răzbunare. Acum confunda această rectificare cu modificarea elementelor de 

comportament, situație care cere mult timp, nu doar un an de zile, alegere care se va dovedi a fi o 

mare greșeală. Cei care sunt ajutați acum de oamenii cu bune intenții vor realiza cu succes această 

separare a persoanelor stresante de cele cu bun-simț, având doar acest argument, protejându-și 

secretele, defectele de caracter pe care nu sunt acum pregătiți să le rectifice. 

Gemenii intră în a treia decadă mult mai atenți la comportamentul lor și mai interesați de 

parteneriate. Sunt acum într-o nouă etapă care este integrată în faza aceasta de început pe care o tot 

explorează de la începutul lunii noiembrie. În realitate, gemenii care vor consulta aceste previziuni 

sau care se vor orienta către alte forme de anticipare, trebuie să știe că această nouă deschidere, aceste 

noi orizonturi nu reprezintă altceva decât pregătirea pentru anul 2018. Astfel, trecerea Soarelui pe 

zodia Săgetător îi face pe aceștia interesați de conversație, de dialog, de deplasări, de călătorii sau de 

împlinirea acestora împreună cu un partener. Pentru că Luna neagră acum se află deja pe o altă casă, 

pe o altă zodie, trecerea Soarelui pe zodia Săgetător este pentru gemeni un semn bun, cu atât mai mult 

cu cât la puțin timp de la consumarea acestui eveniment astral Neptun își va reveni la mersul direct. 

Le rămâne însă insatisfacția, percepția că sunt dezavantajați de destin, că ar merita mai mult decât au 

primit. Careul pe care Venus îl face la Axa Dragonului le aduce o înclinație către abuzuri, preocupări 

ciudate în care să integreze locul de muncă pentru a obține avantaje, funcție, faimă, renume sau titluri. 

Vor să obțină și o recompensă pe baza acestor distincții, însă nu se poate vorbi în momentul acesta 

despre o remunerație. Luna neagră abia a intrat pe casa banilor celorlalți și impulsul acesta de a primi 

mai mult va fi înțeles greșit de celălalt, va fi văzut de o persoană din anturaj ca fiind o obrăznicie și 

gemenii s-ar putea să aibă de suferit din această cauză. Dacă insistă foarte mult pe această latură, dacă 

nu se controlează, dacă nu-și amintesc de faptul că modestia este o virtute, nu cu umilință, atunci vor 

primi sarcini suplimentare pentru rezolvarea cărora va trebui să facă apel la un fond de rezerva, 

afectând și sănătatea, consumând prea mult de la ei, adică vor vedea pe propria piele cât de dureroasă 

poate fi lăcomie. Pentru că în general sunt firi care își revin foarte ușor după conflicte de genul acesta, 

dar și pentru că în această perioadă Venus, cea care îi duce către situații penibile îi ajută să iasă cu 

zâmbetul pe buze din zona aceasta prin sextilul pe care-l împlinește cu Junon, îi vom vedea pe gemeni 

visând la o viața mai buna cu toate că nu pot să facă nimic pentru asta. Visul nu îi ajută foarte mult, 

dar speranța că la un moment dat lucrurile bune pe care le merită vor veni și spre ei îi ajută să se 

echilibreze și dacă vor deveni echilibrați în a treia decadă a lunii noiembrie atunci au împlinit o 

condiție importantă pentru a rămâne în centrul atenției, pe val, cu toate că ceva vor pierde, nu aleator, 

ci selectat din gama spre care se îndreaptă lăcomia lor.  

Ceea ce este foarte bine pentru gemeni din toată această conjunctura este ambiția. Dacă se 

trezesc dintr-odată într-o conjunctură nefastă, dacă reînvie rivalități atunci ambiția aceasta îi va scoate 

din încurcătură, îi va motiva să găsească instrumentele cele mai potrivite pentru a învinge, pentru a 

reuși, pentru a-și păstra norocul pe care-l iubesc foarte mult. Finalul lunii noiembrie îi îndeamnă pe 

aceștia să treacă din nou cu privirea peste relațiile pe care în această lună le-au încheiat. Asta înseamnă 
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că trigonul lui Mercur cu Uranus care le aduce ambiție și mobilitate trebuie folosit și în relația cu 

sine, în a privi cu obiectivitate motivele care au dus la despărțire, dar și argumentele pe care le au în 

momentul de față pentru a menține această despărțire. De altfel, acest careu între Marte și Junon nu 

reprezintă pentru gemeni mai mult o încercare de continuitate, decât de acceptare sau de înțelegere. 

Au pus capăt unor relații care au fost cu adevărat ciudate, care au apăsat foarte mult și nu sunt tentați 

prea mult să se întoarcă. De aceea careul acesta pentru gemeni înseamnă tentația de a adăuga la 

argumentele mai vechi altele noi, care să fie în momentul de față mult mai grele ori mai încărcate de 

duritate. Celelalte conjuncturi pe care le parcurg pe finalul lunii noiembrie sunt frumoase, îi 

încurajează să se exprime, să-și mențină optimismul și voința la cote ridicate și să se simtă bine că 

fac lucrul acesta. Asta înseamnă că pe finalul lunii noiembrie, după ce au parcurs mai multe 

evenimente furtunoase, gemenii simt că au făcut un progres, că nu le-au atras atenția celorlalți prin 

mobilitate, ambiție sau curiozitate, ci s-au implicat în evenimentele sociale prin voință proprie, cu 

argumente proprii lăsând o urmă vizibilă a trecerilor, ajutând, reparând, consolidând. Această 

observație îi va face să se simtă bine, tocmai pentru că ei nu s-au văzut niciodată în stare să devină 

stâlpii societății, pentru că nu le place să se atașeze de ceva, să fie legați de glie, nu le face plăcere să 

fie atașați prea mult nici de situații și nici de oameni. Faptul că au obținut acum rezultate ce țin de 

stabilitate și de continuitate în consolidarea elementelor de bază reprezintă pentru ei o bucurie pe care 

o trăiesc cu mirare. 

 

DECEMBRIE 
Sinteze ciudate. Maturitate. Sunt atrași către mister. Invitații tendențioase. Se simt vulnerabili 

în fața unui factor de transformare. Gândurile sunt răvășite. Inventează soluții noi. Se deschid către 

noi valori. Cred că au mai multă putere decât cei cu care interacționează. Se simt privilegiați de 

soartă. Conjuncturi favorabile. Avertismente de care nu țin cont. Probleme de imunitate. Se tem de 

hoți. Citesc repede comportamentul celorlalți. Compromisurile sunt importante pentru ceea ce va 

urma. 

 

Dacă pentru celelalte zodii luna decembrie este singurul sector care face trecerea către ceea 

ce va însemna anul 2018, în cazul gemenilor știm că ei se grăbesc puțin, au început aceste pregătiri 

încă din luna noiembrie. Sintezele aplicate celor trei decade ale acestei luni accentuează nevoia de 

celălalt, capacitatea de a se autoanaliza, de a participa activ la evenimentele sociale, dar de a-și 

respecta visarea și inteligența practică. Știm, luna decembrie aduce trecerea lui Marte pe zodia 

Scorpion, dar și a lui Junon pe zodia Vărsător și a planetei Saturn pe zodia Capricorn. Sunt evenimente 

majore pe care gemenii trebuie să le privească cu maturitate pentru că nu este ușor să intre într-o 

perioadă de aproximativ doi ani și jumătate cu Saturn pe o casă delicată, pe cea a ocultismului, a 

misterului și a morții, cea care îi va face vulnerabili la elemente de culise și îi va instiga să participe 

și ei la așa ceva pentru a se răzbuna ori pentru a se proteja. Așadar, se pregătesc temeinic pentru ceea 

ce va însemna anul 2018. 

Încă de la începutul acestei luni Venus va intra pe zodia Săgetător și gemenii devin atractivi, 

interesați de ceea ce strălucește, de opiniile celorlalți, de ceea ce i-ar avantaja ori preocupați să atrag 

atenția celor din preajmă referitor la o tranzacție, un schimb, un transfer de autoritate. Se întâmplă ca 

la puțin timp de la acest eveniment Marte să împlinească opoziția cu Uranus. Toată această dorință 

de strălucire se transformă într-un mare eșec, cu atât mai mult cu cât gemenii vor dori să-și impună 

punctul de vedere pentru că li se pare că acesta este momentul potrivit. Nu, începutul lunii decembrie 

nu este potrivit pentru genul acesta de activități pentru că aduce discontinuității și o teamă de a nu 

eșua care este atât de accentuată încât impun cu mintea, forța gândului ca anumite evenimente să se 

sfârșească prost. Numai ce Venus va intra pe zodia Săgetător că se va împlini și Luna plină, adică la 

două zile distanță, cu Soarele pe zodia Săgetător și luna pe semnul lor. Luna plină din Săgetător este 

pentru gemeni semnul că primesc invitații tendențioase, sunt atrași de ceea ce este mai bun și mai 

frumos în viețile celorlalți, se gândesc că poate nu le-ar strica un parteneriat nou. Această Lună plină 

din 3 decembrie este susținută de careul pe care Uranus și cu Junon îl împlinesc. Zona intimă este 

vulnerabilă și din această cauză sunt și foarte duri. Dacă mai luăm în calcul și faptul că din 3 
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decembrie Mercur își va iniția mersul retrograd înțelegem de ce toată această nevoie de strălucire, de 

ce toată această nevoie de celălalt pentru a suplini un gol personal va fi văzută de ceilalți și pedepsită. 

Sunt însă foarte avantajați gemenii care se ocupă de calea spirituală. Trigonul pe care Venus 

și Neptun îl împlinesc arată dezinteres față de valorile materiale și scufundarea într-un univers 

emoțional complet lipsit de spirit critic sau de răutăți. Acești gemeni sunt rari, iar asta înseamnă că 

fondul general pentru acești nativi la începutul lunii decembrie nu este unul chiar atât de bun, nu este 

unul care să-i avantajeze. Au nevoie de atenție și să-și impună să se controleze.  

Unii dintre ei vor dori să evadeze din această zona durerilor personale și se vor orienta către 

durerile celorlalți. Pe 5 decembrie Chiron își revine la mersul direct după o lungă retrogradare și 

gemenii au gânduri bune, sunt capabile să adopte decizii într-un timp foarte scurt, sunt plăcuți 

atractivi, iar dacă acum, în această ipostază astrală Venus se află în plin tranzit prin Săgetător, pot să 

cadă în picioare. Marea lor 

problemă este memoria 

celorlalți. Dacă întâlnesc 

oameni în anturaj care își 

amintesc de ceea ce au făcut 

pe finalul lunii aprilie, de 

problemele pe care le-au 

făcut celorlalți cu atât de 

multă ușurință, adică imediat 

ce Marte le-a intrat pe semnul 

lor, atunci vor încerca să 

invoce o situație socială 

foarte dură de care să se 

ocupe și să aibă justificare de 

ce evită să discute despre 

momentul acela, de ce evită 

persoanele acelea. Situația 

aceasta pare să fie puțin cam 

încărcată pentru că și ideile 

pe care le-am avut la 

începutul lunii august, când 

Jupiter și Pluton le-au adus 

dificultăți de înțelegere, 

probleme de inspirație sau 

dificultăți de adaptare, când 

i-au pus în dificultate față de un protector, deci ezitarea lor, fuga din fața responsabilităților, abordarea 

minciunii ca un instrument de apărare, reprezintă un pachet comportamental la care gemenii apelează 

acum cu mare ușurință. Din exterior comportamentul lor este greu de înțeles pentru că în ochii 

celorlalți ipostazele pe care le traversează nu sunt atât de complicate. 

Trecerea lui Marte pe casa muncii le aduce probleme în acest domeniu, îi încurajează să se 

implice în conflicte profesionale și ca drept răsplată le arată că detensionare pe care o abordează în 

modul acesta reprezintă și debușeul prin care scapă de tensiuni psihice bolnăvicioase. Trecerea lui 

Marte pe Scorpion înseamnă începutul unei perioade de regenerare. Devin mai coerenți, mai practici, 

au o mare putere psihică și pot să îi controleze foarte ușor pe ceilalți dacă sunt legați de profesia lor, 

dacă fac parte din organigramă sau dacă trebuie să-i plătească pentru un serviciu pe care l-au făcut. 

Cel mai frumos aspect pe care gemenii îl pot parcurge acum se consuma chiar pe 10 decembrie când 

Soarele va împlini un trigon cu Capul Dragonului și va media tendința Nodurilor prin coada sa. 

Găsesc soluții miraculoase la probleme de gelozie, de administrare, de deplasare, de mobilitate sau 

de drumuri. Acceptă mult mai ușor dominația din exterior sau asocierile pe care altădată l-ar fi refuzat 

categoric. Cu toate că sunt obosiți de atât de multă presiune care vine din zona publică și atât de puțină 

înțelegere, reușesc să se mențină într-un registru al independenței în așa fel încât să pară așa cum le 
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face plăcere, veseli, joviali, optimiști și puternici. Problemele lor de conștiință sau de adaptare rămân, 

însă Marte care tocmai a intrat pe zodia scorpion îi ajută să conviețuiască mult mai ușor cu ceea ce 

până acum erau un veritabil factor de stres. 

Gemenii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, au acum sentimentul că sunt 

marginalizați dintr-un grup. Nu sunt marginalizați de nicăieri, nu sunt nici măcar criticați, dar 

retrogradarea lui Mercur pe casa celuilalt, pe casa partenerului le dă această impresie falsă și îi 

convinge că trăiesc într-un mediu acuzator, că nu se pot sustrage acestor acuzații decât dacă se 

scufundă în adâncuri, decât dacă renunță la independența care le este atât de prețioasă. Este clar că 

mintea lor le joaca feste pentru că Mercur, guvernatorul lor, aflat în mers retrograd pe o casă 

complementară îi obosește cu ideea de obstacol. Se înconjoară de oameni cărora să le capteze atenția 

tocmai pentru că vor să aibă certitudinea că impresiile lor, că obstacolele de care se tem cel mai mult 

nu sunt reale. Nu, aceste impresii nu sunt reale și vor vedea în preajma zilei de 13 decembrie, când 

Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur, cât de multă putere au. În aceeași zi Luna va trece pe 

zodia Scorpion și se va apropia de Marte, cu care va împlini o conjuncție. Ziua de 13 decembrie este 

una definitorie la capitolul înțelegerea faptelor celorlalți. Dacă și acum au sentimentul că sunt 

marginalizați, că evoluția le este frânată dacă și în momentul acesta nu-și pot control la puterile și nu 

se pot coordona atunci nu mai pot spera într-o redresare spectaculoasă până la finalul acestui an, ci 

doar la conștientizarea unor direcții care vor fi explorate în anul următor. Puterea pe care un gemeni 

o are în momentul acesta nu poate fi foarte ușor înțeleasă de partenerul de dialog, nu poate fi tolerată 

de un partener de viață care nu are maturitatea necesara. Saturn se pregătește să treacă în curând pe 

zodia Capricorn și deja gemenii se află pe finalul unei perioade dificile. Își pot face acum autocritica, 

se pot gândi la cât de multe probleme au avut de-a lungul ultimilor doi ani, tocmai de aceea se gândesc 

acum așa cum se gândesc oamenii bătrâni la ce au făcut de lungul vieții. Nu ar trebui să exagereze 

pentru că aceste conjuncturi care se evidențiază 

pe mijlocul lunii decembrie nu au deocamdată 

o notă dramatică. Știm că gemenii sunt 

capricioși și pot face un capăt de țară dintr-o 

situație banală. Este și cazul mijlocului lunii 

decembrie.  

Dacă de curând Soarele s-a aflat într-o 

dispunere foarte frumoasă față de Axa 

Dragonului, a venit și timpul planetei Venus să 

treacă prin aceeași ipostază. Gemenii sunt 

avantajați, au curaj, inițiativă și sunt întrebați 

pentru toate lucrurile lipsite de importanță pe 

motiv că sunt deschiși, nu mai sunt dominați de 

pofte, au suficient de multă experiență, apoi, nu 

mai sunt nici atât de nervoși cum erau pe 

vremuri. Asta înseamnă că se pregătesc și ei să 

facă acest salt, să treacă dincolo de minciună, 

să fie curați la suflet sau măcar să fie mult mai 

simpli în exprimare pentru ca interacțiunea cu 

ceilalți să fie mult mai simplă și mai 

folositoare. Relația aceasta va fi susținută și de 

planeta Mercur, dar retrogradarea acestui astru 

știrbește puțin din intensitatea bucuriei. De aici 

înțelegem că gemenii cer pe 15 decembrie să li 

se împlinească o așteptare pe care și-au format-

o de-a lungul întregului an. Dacă Mercur nu ar fi fost retrograd atunci gemenii ar fi putut privi înainte, 

s-ar fi pregătit cu mai multă responsabilitate pentru ceea ce înseamnă tranzitul planetei Saturn prin 

zodia Capricorn, cea care ne va aduce încercări legate de stabilitate, patrimoniu, bunuri, moștenire. 

O ușoară nervozitate ar putea să-i cuprindă în preajma zilei de 16 decembrie când Junon le trece pe 
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casa drumurilor lungi și a gândirii superioare. Se pune problema unor prieteni la distanță și lucrul 

acesta incită foarte mult, doar că sunt avertizați că s-ar putea ca starea de sănătate să nu-i ajute. Nu 

înseamnă că sunt bolnavi, nu înseamnă că au o imunitate slabă și dacă se deplasează într-o zonă unde 

nu au mai fost au nevoie de o perioadă de acomodare pentru a nu se îmbolnăvi. Tensiunea pe care au 

parcurs-o de la începutul lunii și până acum le-au consumat mult din rezerve și saltul acesta pe care 

Junon îl face de la o zodie obsedată de control, zodia Capricorn, către o zodie obsedată de libertate, 

zodia Vărsător, îi găsește pe aceștia cu garda coborâtă, fără resursele necesare, fără să fie pregătiți să 

facă față unei mari schimbări. Și de această dată reușesc să se adapteze situațiilor și pe 18 decembrie 

când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna, adică se va iniția un ciclu lunar, își dau seama că 

ar trebui să fie mult mai calculați și rămân să-și exploreze toată această intensitate, toată această 

nevoie de libertate cu oamenii pe care-i cunosc deja. 

Pe 20 decembrie Saturn va trece pe zodia Capricorn și acesta pare să fie un mare eveniment 

care se va consuma în viața unui nativ născut pe zodia Gemeni. Pentru ei apar noi provocări, noi 

responsabilități, apar noi necesități legate de calcul, patrimoniu, bani. Au nevoie să pună bani 

deoparte, își dau seama că inhibițiile pe care nu și le-au rezolvat în ultimii doi ani acum se răzbună și 

trebuie să fie calculați, atenți, lucizi. Apoi, există o componentă care s-ar putea să nu le facă plăcere 

gemenilor. Se vor simți bătrâni, împovărați de atât de multă responsabilitate, obligați să se organizeze 

ori să se reorganizeze în așa fel încât să nu fie nevoie să se ascundă, să se disimuleze ori să apeleze 

la un fond străin, la bunurile celorlalți pentru a se descurca în situații delicate. Situațiile limită nu i-

au părăsit, ele se vor mai continua și în anul următor. 

Cu cât ne apropiem de finalul anului cu atât mai mult zodia Săgetător pentru gemenii va fi 

degajată, la fel și casa parteneriatelor, urmând ca toată această presiune să se transfere pe o casă care 

este foarte incomodă pentru acest nativ. Din fericire pentru acest nativ și din nefericire pentru 

partenerii acestuia, relația pe care gemenii o au cu bunurile celorlalți este una pătimașă. Asta înseamnă 

că începând cu 20 decembrie, continuând cu 21 decembrie, prin trecerea Soarelui pe zodia Capricorn, 

acești nativi vor fi foarte atenți la cum anume își pot însușii bunurile celorlalți. Desigur, nu toți 

gemenii devin peste noapte hoți, nu toți vor pica acest examen. Relația rămâne însă una foarte delicată 

și de fiecare dată când în anturajul unui gemenii apare o persoană cu un fond interesant, cu mai mulți 

bani, cu mai multe cunoștințe, cu un aspect mult mai atrăgător sau care este mult mai liberă și cu mai 

multe posibilități de a deveni mai liberă, acest nativ dorește să și-o facă prietena. Conjuncția Soarele 

cu Saturn care se consumă pe casa administrării bunurilor celorlalți aduce acestora probleme legate 

de greutăți, de ascensiunea unor conflicte, probleme legate de nutriție, de administrarea a ceea ce 

aparține altora, de aceea se impune pentru gemeni ca a treia decadă a lunii decembrie să fie parcursă 

cu mai mult respect față de corp, față de minte, cu o mai bună dozare a efortului. Tot ce înseamnă 

greutate responsabilizează, iar lucrul acesta ar putea să fie mult mai ușor de suportat pentru că pe 23 

decembrie Mercur va intra în mers direct și își pot rezolva, cel puțin în această zonă a parteneriatelor, 

o neînțelegere, de limbaj, de traducere, de sincronizare. Ceea ce se întâmplă în viața unui gemeni pe 

finalul lunii decembrie este frumos, este intens, incită și de aceea le face plăcere toată această gamă 

nouă, iubesc toate aceste schimbări, le face plăcere să fie atrași către practică pentru că văd că de-

acolo le vin satisfacțiile. Nu se poate vorbi însă de un progres, ci doar de o adaptare ori de o readaptare. 

Dacă aleg să-și folosească puterea pentru a acumula bani, valori materiale considerând că acestea 

sunt mult mai importante decât altele, vor folosi greșit energia planetei Saturn. Acumulările gemenilor 

trebuie să fie acum ample, foarte diverse, imateriale, adică au nevoie să aibă preocupări din toate 

domeniile, să citească orice, să asculte pe oricine, să permită aceste schimbări să fie ample și 

profunde. Dacă nu vor fi ample și profunde atunci va trebui să se adapteze la nevoile celorlalți și să 

depindă de patrimoniul acestora. 

Pe 25 decembrie Venus va intra și ea pe zodia Capricorn și se va alinia elementelor astrale 

care se află acum în tranzit prin această zodie. Deocamdată va trece prin conjuncția cu Saturn, tot pe 

25 decembrie, apoi prin conjuncția cu Luna neagră pe 26 decembrie. Există o problemă de abandon 

pe care gemenii o trăiesc cu maximă implicare, există o problemă de calcul, de administrare, de 

alimentare ori de alimentație, de acumulare. Se tem de conspirații, dar ei înșiși sunt atrași de ceea ce 

este ascuns, chiar de conspirații. N-ar trebui să-și neglijeze sănătatea, nu ar trebui să își neglijeze 
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latura spirituală. Într-un mod cu totul surprinzător, această latură spirituală este accentuată de un 

mesaj care vine dintr-o zonă a muncii. Relația de trigon care se realizează între Marte și Neptun îi 

ajută pe aceștia să facă o legătură între acea parte a profesiei pe care o fac din obligație, ca urmare a 

sarcinilor profesionale impuse și pentru care sunt remunerați, și acea latură a meseriei sau a pasiunii 

care ar putea să le confere o imagine publică foarte bună. Legătura aceasta dintre disciplină și pasiune 

îi ajută să își regăsească echilibrul pe care nu-l aveau la începutul anului. Cu toate că Saturn pe casa 

ocultismului îi pune în dificultate, adică îi sperie cu această pluridisciplinaritate, faptul că acum sunt 

mai maturi, mai așezați, este un lucru bun și pentru ei, pentru că se simt mai bine, dar și pentru cei 

din jur pentru că nu mai sunt atât de tulburați de prezența lor. 

De altfel, ceea ce se consumă pe finalul lunii decembrie și, implicit, pe finalul anului 2017 

prin careul lui Jupiter la Axa Dragonului vine tot din această zonă a muncii, tot dintr-un sector pe 

care gemenii trebuie să-l abordeze cu maximă seriozitate. Acest aspect va rămâne activ și în 2018 și 

dacă Saturn le vorbește acum despre moștenire atunci au nevoie să-l asculte, să nu risipească 

acumulări importante pe apa sâmbetei, să fie serioși în munca lor, să-și respecte programul de lucru, 

nu să-și ia concediu fără salariu, să nu-și dea demisia, să nu-și caute un alt loc de muncă unde să 

lucreze mai puțin. Lucrurile acestea, cel puțin în această zonă a finalului de an 2017 și început de an 

2018, sunt separate. Cine nu respectă această recomandare astrală va alege să se implice în 

evenimente care să îl compromit foarte mult și pe care cu mare greutate ar putea să le oprească o 

desfășurare negativă de-a lungul anului 2018. 
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„Biruinţa nu-i obligatorie. Obligatorie e lupta.”                 

(Nicolae Steinhardt)  
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Mare dificultate. Ignoră o mare încercare a vieții. Așteaptă prea mult de la ceilalți. Apelează 

la instrumente ciudate. Ideile sunt deturnate. Răspund corect la solicitări. O încercare simplă li se 

pare foarte dificilă. Refuză ajutorul. Caută libertatea cu orice preț. Orice provocare li se pare 

obositoare. Program nou. Probleme legate de măsură sau de atitudine. Viața li se pare obositoare. 

Problemele corodează o calitate sufletului. Sentimentele trebuie administrate în momente dificile 

pentru ca victoria să fie importantă. 

 

2017 este pentru rac un an foarte dificil. Mulți dintre acești nativi nu vor considera, cel puțin 

în prima jumătate a anului, ca acest an îi pregătește pentru mare încercare ale vieții. Vor vedea însă 

în a doua parte a anului în momentul în care se vor segrega multe dintre episoadele parcurse în primele 

șase luni, cât de importantă este maturitatea, seriozitate și atenția. 

Una dintre cele mai mari probleme ale acestei zodii este cea dată de activarea într-un registru 

trist, nefericit sau conflictual, așa cum nu se așteaptă, a casei muncii. Casa muncii este și casa bolilor 

acute acolo unde se află Saturn de ceva vreme. Faptul că la începutul lui februarie Luna neagră va 

intra pe acest sector va degaja zona sentimentelor (casa iubirii dăruite), va lăsa în urmă ipostaze 

conflictuale de trădare a încrederii, sentimentelor sau a puterii, de transfer al conflictului dintre o zonă 

dominată de puternice accente afective, într-o zonă a acțiunii lor concrete. Pentru cei tineri este o 

perioadă de vulnerabilitate față de boli, față de suprasolicitare, un moment în care trebuie să 

demonstreze ca un corp puternic, că s-au pregătit pentru această perioadă, că nu pot fi întorși de pe 

traseul ales. Cei în vârstă au însă prea multe resentimente, prea multe amintiri triste ca să nu privească 

activarea acestei zone ca fiind una ostentativ orientată împotriva lor. 

Cea mai mare parte a anului vor fi cu Jupiter pe casa familiei, ceea ce înseamnă că trebuie să 

acorde suficientă atenție acestui sector, deși vor fi foarte multe atracții către altceva, multe tentații, 

unele dintre ele foarte scurte, dar intense, care îi vor deturna de la adevăratele idealuri. Anul 2017, 

pentru că este anul sintezelor, le aduce racilor grija că de-a lungul vieții nu au făcut ceea ce trebuie, 

nu s-au orientat către domeniul pe care-l iubesc cel mai mult sau dacă au făcut lucrul acesta nu au 

ales cele mai potrivite instrumente. Apar aici semne de întrebare față de venitul pe care-l au, față de 

indulgența pe care o manifestă față de persoanele care suferă ca ele, apare aici o componentă pe care 

racul nu l-a luat în considerare de-a lungul vieții. Aici intervine trecerea Capului Dragonului pe casa 

hrănirii, pe casa banilor, situație în care se va simți constrâns să-și definească noi nevoi. 

În felul acesta, marile momente ale anului 2017 le atrag atenția acestor nativi asupra bunelor 

intenții. Dacă au bune intenții, atunci și puterile pe care le primesc vor fi orientate pozitiv, iar dacă 

nu au bune intenții, dacă se justifică până și față de ei înșiși, atunci lucrurile acestea nu pot fi 

echilibrate și dinamica anului 2017 va fi una tulburătoare. Vor vedea că de-a lungul acestui an este 

foarte importantă direcția, dar și tipul de vibrație pe care-l preferă, că de multe ori tipul superior este 

învingător, dar nu gratuit, ci prin muncă, în timp ce tipul inferior se va ocupa de celebrii pași înapoi 

pe care racul îi face cu consecvență. 

Apoi, trecerea Lunii negre pe zodia Capricorn le aduce racilor un avertisment sinistru. Dacă 

au avut impresia că anul 2016 a fost dificil, că i-a pus în dificultate prin modul în care au administrat 

sentimentele sau prin modul cum s-au raportat la cei din jur, înseamnă că nu au nici cea mai vagă idee 

ce-ar putea să-i aștepte în 2017. Luna neagră pe casa parteneriatelor le aduce probleme nu doar de 

factură emoțională sau de autoritate, nu doar probleme de creativitate sau de viziune, dacă văd sau nu 

realitatea așa cum este, ci o problemă concretă ce ar putea să se transforme într-un proces, în privare 

de libertate, în acuzații nefondate sau în trădare pe față. Grija că ziua de mâine ar putea să nu le ofere 

ceea ce se așteaptă devine la finalul anului 2017 un element dureros. Trebuie să aibă în vedere că anul 

acesta este unul de trecere spre o perioadă obositoare, enervantă,  către o perioadă în care problemele 

sunt vizibile și ușor de anticipat. Asta înseamnă că în 2018 chiar dacă unele probleme sunt mai mari, 

mai intense sau mai puternice, vor putea să le rezolve mult mai ușor decât au reușit în 2017 sau în 

2016. Dacă pierd din vedere că pot să facă o schimbare importantă în zona personală, dacă se lasă 

impresionați de ceea ce este trist și apăsător pe motiv că aceasta este constanta vieții lor, anul 2018 le 

va coroda și mai mult sufletul, oferindu-le confirmări sociale și relaționale ale suspiciunilor lor. 

Având în vedere că de-a lungul anului 2017 au trecut și prin momente de glorie, pe care l-au meritat 
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din plin, ridicarea către un nou nivel programat pentru 2018 este semnul de evoluție pe care îl așteaptă 

de ani buni. 

 

IANUARIE 
Demersuri dificile. Se lucrează la un proiect important. Acțiunile cer mobilizare. Rezultatele 

practice îi ajută să conștientizeze ceea ce este folositor. Gândirea superioară le vorbește despre 

binele viitorului. Sunt Încercați. Trebuie să fac o selecție. Puterea este dificilă. Sunt preocupați de 

ceea ce nu este important. Domeniul profesional le atrage atenția. Explicațiile cer o atitudine nouă. 

Energia este la cotele minime. Răspund pentru faptele proprii. Simplitate. Înțelegere deficitară. Pierd 

un drept. Prietenii nu îi înțeleg. Imaginea socială este valoroasă pentru familie. Au nevoie de 

autoeducație. Intimitate. O iubire secretă îi echilibrează. Încrederea în sine îi ajută să vadă lumina 

de la capătul tunelului. 

 

Începutul anului 2017 înseamnă pentru rac a continua anumite demersuri care le-au dat de 

furcă tot anul anterior. De altfel, pentru multe zodii luna ianuarie duce mai departe aceste demersuri, 

dar în cazul lor forma aceasta de continuare este greu de suportat, greu de integrat și mare 

consumatoare de rezerve. Se întâmplă lucrul acesta pentru că în continuare Luna neagră le trece prin 

casa iubirii dăruite, au în continuare planeta Uranus pe casa imaginii publice și pe Jupiter pe casa 

familiei. Încearcă să găsească un echilibru între aceste trei sectoare și nu prea reușesc. Pentru că, de 

felul lor, racii sunt ambițioși, planurile concrete, sintezele pe acțiune merg spre sfârșitul lunii iunie, 

adică au o perspectivă de aproximativ șase luni. Asta înseamnă că scopul principal pentru care se 

implică în aceste acțiuni este reechilibrare a balanței valorilor în relația complexă pe care o au față de 

ceilalți membri ai familiei, față de o carieră ambițioasă sau față de un ideal.   

Încă de la începutul anului, când Marte se va afla într-o conjuncție cu Neptun racii se gândesc 

că poate această perspectivă de șase luni, cea care lucrează cu sintezele pentru acțiune, ar putea să le 

ofere rezultatele practice pe mari probleme ale anului 2016 care nu și-au găsit încă rezolvarea. Sunt 

avertizați că anul 2016 i-a învățat să se controleze, le-a arătat la modul concret față de cine să aplice 

aceste metode, care să fie argumentele la care sa apeleze și cum să facă o selecție înțeleaptă pentru 

ca progresul pe care îl conștientizau acum să fie 

durabil și folositor. Racii se simte bine că intră în 

anul 2017 cu Marte pe casa gândirii superioare, iar 

asta înseamnă că ideile acestea care au fost 

presărate peste tot de-a lungul anului 2016 sunt 

rememorat de la începutul anului, dar și folosite ca 

instrumente de lucru. În consecință, conjuncția 

aceasta Marte-Neptun le oferă suficient de multă 

inspirație pentru a gândi în perspectivă, pentru a 

alege oamenii cu care să se înconjoare, în ideea că 

se vor pregăti pentru ultima etapă de tranzit al 

planetei Saturn pe casa muncii. Acum, la începutul 

anului, Venus le va intra și ea pe casa gândirii 

superioare și vor vedea că genul acesta de selecție 

pe baza experiențelor presărate de-a lungul anului 

2016 îi ajută foarte mult sau reprezintă chiar o 

veritabilă cheie a succesului. Va fi însă dificil să se 

împace cu această selecție pentru că în multe dintre cazuri a înlătura pe cineva din anturaj înseamnă 

a-i prelua din sarcini, a se întoarce la o suită de acțiuni pe care nu au dorit să le facă de-a lungul anului 

2016, dar acum se vede constrâns să le facă pentru că lipsește cel care se ocupa de lucrul acesta. 

Mercur retrograd se va întoarce pe 4 ianuarie pe casa muncii. Acesta este elementul care le aduce 

racilor un efort suplimentar pe care nu ar dori să-l facă acum. 

Pe 5 ianuarie, când Uranus de pe casa imaginii publice se va afla într-o relație bună cu Junon 

racii primesc propuneri. Nu le acceptă sau sunt circumspecți în fața acestora pentru că vor de această 
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dată să meargă pe drumul pe care și l-au ales. Este posibil ca acest drum să fie greu, anevoios, să 

conțină cel puțin până în luna februarie, când Luna neagră le va ieși de pe casa iubirii dăruite, multe 

compromisuri și multe dezamăgiri. 

Sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere le îndrept atenția către mijlocul lunii ianuarie. 

Practic, le atrage atenția asupra faptului că Marte, planeta care îi încurajează să gândească profund, 

să vadă departe și să aibă încredere în selecția făcută pe baza experiențelor anului anterior va trebui 

să treacă printr-un careu cu Marte. Se gândesc, punctual, la anumite persoane care ar putea să 

reacționeze la deciziile pe care le au acum. N-ar trebui să le pese, ci să fie puternici, să se înconjoare 

de oameni care au încredere în ei și care nu obosesc niciodată să le spună cuvinte frumoase. Duritatea 

vieții unui rac, cea pe care au cunoscut-o în anul anterior, se păstrează și în prima lună a anului 2017. 

Asta înseamnă că nevoia aceasta de a se desprinde de o durere înseamnă și a se scufunda în durerile 

anului anterior, ceea ce este foarte neplăcut pentru acest nativ. Conjuncția Soarelui cu Pluton, care se 

va consuma pe 7 ianuarie, le aduce putere, preocupări pentru negociere, interes față de avantajele pe 

care le obțin alții pentru ca pe viitor, în situații similare, dacă vor apela la aceeași metodă de lucru să 

obțină și ei aceleași rezultate. Nu poate fi vorba pentru raci în momentul acesta despre imitație, ci 

doar despre adaptarea la condiții noi. Pot să facă lucrul acesta pentru că au în spate experiența anului 

2016 care nu a fost prea frumoasă, dar care a devenit, după cum le sugerează conjuncturile de pe care 

le parcurg acum, un element de bază în decizii majore ale vieții. Pe 8 ianuarie Mercur își revine la 

mersul direct, dar deja se află pe o casă a muncii și acesta este pentru racii un semn de izolare. Se tem 

ca nu cumva erorile mici pe care le-au făcut în ultima lună sau poate chiar de-a lungul anului anterior, 

să nu fie explorate de cei antipatici. Teama de antipatii la locul de muncă sau antipatii sociale gratuite 

va fi elementul definitoriu al finalului primei decade a lunii ianuarie. Dacă sunt implicați într-un 

proces de evoluție vor observa că primesc semne, fie pentru că trebui să lase în urmă persoane 

parazitare, fie pentru că înțeleg altfel lucrurile, mult mai frumos, mult mai rafinat și mult mai clar 

decât altădată. Însă doar pentru raci ceea ce se consumă pe finalul primei decade a lunii ianuarie este 

un semn de evoluție atât de direct. 

În a doua decadă a lunii ianuarie vor fi încurajați să aibă încredere in intuițiile lor, să fie atenți 

la ceea ce vorbesc și la ceea ce ascultă, să ducă mai departe demersuri pe care nu au dorit să-le explice 

celorlalți, ci pe care le-au făcut, în mare parte, de unii singuri. Conjuncția lui Saturn cu Junon de pe 

casa muncii arată ca acest efort nu este simplu, ci îi solicită, îi pune la lucru, îi îndeamnă să depună 

efort susținut poate chiar un efort la fel de mare precum a fost cel din anul anterior. Dar racul de 

muncă nu se plânge, este întotdeauna dispus să facă efort mai mult decât alții. Conjuncția lui Saturn 

cu Junon de pe casa muncii arată că dacă vor avea un gând care să iasă din această schemă, unul care 

să le spună că poate le-ar fi mult mai ușor dacă s-ar asocia, dacă ar împărții sarcinile profesionale și 

cu alții, vor vedea cât de mult greșesc. Aceasta este sarcina lor, povara lor, aceasta este greutatea 

existențială pe care singuri trebuie să o ducă mai departe. De altfel, multe din cele pe care le-au tot 

experimentat de câțiva ani încoace fac parte din această zonă a purificărilor, pe care de prea multe ori 

le-au luat foarte în serios. Acum, prin conjuncția lui Saturn cu Junon, iau în serios și genul acesta de 

însingurare, de separare, pe care altcineva din preajmă ar putea să-l vadă ca o dovadă de egoism. Prin 

relația bună pe care Marte o are cu Pluton sunt ajutați să treacă dincolo de aceste obsesii și să nu țină 

cont de prejudecățile celorlalți. Sintezele prin cunoștințe științifice îi îndeamnă pe aceștia să găsească 

explicații ample la tot ceea ce au trăit în ultimul an și la tot ceea ce se mai păstrează încă. Relația 

aceasta frumoasă dintre Pluton și Marte arată că au curaj să creadă în ceea ce observă și să meargă 

mai departe în speranța că faptele acestea își vor găsi rezolvarea cel mai târziu în mijlocul lunii 

februarie. Având în vedere corelațiile active în această decadă, racii nu sunt departe de adevăr. 

Pe 12 ianuarie Mercur va reveni pe casa parteneriatelor și pentru rac asta înseamnă stabilirea 

unor noi tipuri de asocieri, însă fac lucrul acesta cu prudență, fără a transfera responsabilitățile lor pe 

umerii altora. Asta înseamnă că această nouă poziție a lui Mercur aduce exprimarea la un alt nivel, 

expansiune, iar dacă este vorba despre o activitate într-o firmă, o activitate financiară sau economică, 

acesta este un moment bun când poate spune că pagubele anului anterior au fost lăsate în urmă. 

Primesc susținere și din partea conjuncției lui Venus cu Neptun însă acest unghi este mult mai ușor 

de valorificat de cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 
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spirituală pentru că raportul acesta activează Coada Dragonului, deci vine mai mult să le ofere o 

răsplată pentru un bine pe care l-au făcut din umbra, pentru un bine pentru care au sacrificat ceva 

personal și nimeni nu a știut. 

Cu toate că sunt ajutați de acest context astral special să privească foarte departe, greșesc în a 

doua decadă a lunii ianuarie invocând motive de reușită care ar trebui lăsate deoparte. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere specifice acestei decade le 

îndreaptă atenția către mijlocul lunii martie. Acolo Marte se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, dar nu va putea media tendința Nodurilor, nu va putea să transforme un ideal personal 

într-un ideal de grup, o ambiție personală într-o mare realizare. Vor avea însă satisfacție, dar nu asta 

urmăresc. De aceea ar trebui să fie mult mai atenți asupra stării de sănătate, asupra cantității de energie 

pe care o investesc în proiectele aflate acum în centrul atenției lor, ar trebui să renunțe mult mai ușor 

la cele care nu le spun din primul moment unde anume îi duc. Această încercare le aduce celor născuți 

în zodia Rac o mare tristețe. Luna neagră este direct răspunzătoare de toată această încurcătură și, 

dacă urmărim cu atenție cerul astral al Racilor, înțelegem că finalul anului 2016 care le-a tulburat 

conștiința și le-a adus sentimente conflictuale, dorințe pe care nu și le-au putut împlini ori dificultăți 

în a înțelege sentimentele celorlalți față de ei, reprezintă în momentul acesta o mare povară. Sextilul 

pe care Soarele îl realizează pe 16 ianuarie cu Luna neagră subliniază această perioadă grea ce ar 

putea deveni mult mai dificilă dacă sunt aduse din trecut aceste probleme. Acolo unde racul preferă 

simplitatea, vom observa și o sporire a puterii de muncă, o descoperire a unui alt izvor de putere, de 

încredere sau de curaj, care va însemna o mare achiziție pentru acest nativ. Prin acest nou izvor al 

puterii racul își poate argumenta multe din cele care au fost dificil de explicat și de integrat și poate 

ieși dintr-o mare aglomerație ori dintr-o mare încurcătură. 

Pe 19 ianuarie, când Mercur se va afla într-o dispunere foarte bună față de Axa Dragonului și 

va media tendința Nodurilor, reușesc să se impună prin mesajul foarte clar, prin experiențele triste ale 

anului anterior pe care acum le pot transpune în cuvinte frumoase, în versuri, nuvele, pe care le poate 

explica simplu și ușor de înțeles în așa fel încât să devină foarte utile și celorlalți. Tot pe 19 ianuarie 

Soarele le va intra pe casa ocultismului și sunt invitați să participe la demersurile celorlalți. Trecerea 

Soarelui pe Vărsător înseamnă ieșire din matcă, atracție către situații ciudate pe care să le înnobileze 

ori atracție către situații banale pe care dorește să le facă neobișnuite, ciudate, tocmai pentru că sunt 

în domeniul celuilalt. De aici înțelegem că apropierea de finalul lunii ianuarie îi dezvăluie pe acești 

nativi ca fiind prea îngrijorați ca nu cumva bunurile lor, păstrate cu atât de multă grijă, să se distrugă 

ori să fie pierdute. Semnul că sunt pe drumul cel bun este dat de intensitatea tristeții. Cu cât sunt mai 

puțini triști, cu atât realizările vor fi mai mari. 

Dacă intră cu aceste gânduri în decada a treia lunii ianuarie, se vor menține așa până în luna 

următoare, adică vor insista pe aceste idei ordonate, pe această gândire structurată și mesajul lor va 

rămâne în istorie. Nu vor putea ascunde însă că secretele pe care le-au ținut ascunse în anul anterior 

îi dor foarte mult pentru că și-ar fi dorit ca situațiile să fie altfel. Nu pentru că așa este bine în general, 

nu pentru că oamenii, în general, vor să evite suferința, ci pentru că racul a avut de îndurat  prin multe 

situații delicate pe care, la momentul respectiv, nu le-a judecat corect ar trebui să i se acorde acum 

atenția cuvenită, ar trebui să fie ascultați, iar cei din preajma lor să aibă mai multă răbdare cu ei. Dacă 

are nevoie de mai mult timp decât de obicei, se întâmplă nu pentru că dintr-odată are un limbaj 

sărăcăcios ori că se teme de cel care ascultă, ci pentru că vrea să spună în cuvinte puține cât mai 

multe, vrea să cuprindă într-un subiect de discuție cât mai multe experiențe pentru ca finalul să fie cât 

mai amplu și cuprinzător, pentru ca această concluzie să fie cât mai folositoare celorlalți. 

De altfel, această atenție pe detalii, care nu le este străină racilor, cu toate că trăsătura în cauză 

se potrivește mai mult zodiei Fecioară, îi transformă acum în oameni foarte eficienți. Nu acceptă nicio 

formă de inversiune, nu tolerează schimbări în program, nu sunt permisivi față de bârfe sau discuții 

pe care altădată le-ar fi preferat pentru a-și umple timpul ori pentru a simți că nu sunt singurii care 

suferă și de aceea, în ipostaza de șefi, pe finalul lunii ianuarie sunt greu de suportat. De altfel au și 

opoziția Jupiter-Uranus, încă activă, pe o axă care nu permite menținerea armoniei decât dacă este 

delimitat spațiul intim. Imaginea socială este pentru rac așezată pe nisipuri mișcătoare, tocmai de 

aceea pe finalul lunii ianuarie dorește să transfere celorlalți din armonia vieții intime, din binele pe 
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care-l simte și-l trăiește în intimitatea sa pentru a-și extinde siguranța. Forma asta de intimitate nu se 

referă la relațiile de cuplu, în cazul celor care au deja formată o asemenea structură, ci se referă la 

acea intimitate pe care o are față de el însuși. În felul acesta, se poate traduce pentru acești nativi 

relația bună pe care Mercur o are cu Neptun, cea care le aduce confort și intuiție, suprapusă peste 

relația proastă pe care Marte și Junon, cea care le aduce refuzul compromisului, neputința de a se 

adapta la rigorile absurde ale celor care nu au dovedit că metoda pe care o impun este deja verificată. 

Pe finalul lunii ianuarie, adică începând cu 25 ianuarie, după ce Marte își va consuma trigonul 

cu Luna neagră, racii intră într-o perioadă de liniște, de confort, se apropie mult mai ușor de ceea ce 

este solid, puternic sau împrumută din puterile celorlalți. Asta înseamnă că devin mult mai siguri și 

pe imaginea socială și încep să simtă că lucrurile încep să intre pe făgașul normal ori să nu mai fie 

atât de virulente. Această educație sau autoeducație nu este specifică doar anului 2017, nu a fost 

specifică doar anului anterior, ci face parte dintr-un proces lung de descoperire a ceea ce este esențial. 

Pare să fie pentru rac o problemă de existență, de etapă a vieții care depășește cu mult cadrul 

intervalului pe care-l analizăm aici, cel al unui an. De aceea lucrurile bune se combină cu lucrurile 

rele, de aceea pe finalul lunii ianuarie îndrăznesc să vadă puțin mai departe, îndrăznesc să privească 

spre începutul lunii august când inițierea mersului retrograd al planetei Uranus se suprapune peste o 

criză a inspirației 

(careul Jupiter-

Pluton), deci cam 

până acolo ar putea să 

țină evenimentele 

concrete care le ies 

acum în cale.  

Pe 28 ianuarie 

Marte le intră pe casa 

imaginii publice și 

devin, ca o consecință 

a încrederii și 

libertății, puțin mai 

duri cu cei lași, cu cei 

care au curaj, dar nu-

l dovedesc, cu 

oamenii leneși, cu 

ființele care până 

acum au trăit pe 

spinarea săracilor, au 

profitat de 

disponibilitatea lor, 

de hărnicia lor. 

Momentul acesta 

devine unul edificator 

pentru că le scoate din această zonă a frământărilor personale chipul celor care au profitat ei. Pentru 

că Marte iese acum pe casa gândirii profunde, acolo unde există un marcaj existențial, cel care 

depășește cadrul unui an, racii renunță la a mai căuta explicații savante pentru situații banale care nu 

au logică atunci când sunt raportate la bun-simț sau la educație morală. Îi vor vedea pe cei care au 

greșit și se vor comporta ca atare. 

Severitatea lor este cumva justificată, dar nu va fi înțeleasă. De altfel, nici nu au de ce să se 

justifice față de cei din jur pentru că dacă un om nu vede din prima privire responsabilitățile pe care 

le are racul, înseamnă că nu face parte din categoria sa, ci este doar un om obișnuit nu aibă sarcini 

care să-l solicite prea mult. Racul pe finalul lunii ianuarie își propune ca până la vară să recupereze 

ceea ce nu a reușit să facă în anul anterior. Conjuncția lui Mercur cu Pluton de pe casa parteneriatelor 

îi îndeamnă pe aceștia să-și facă o listă, una care le va fi folositoare și celorlalți. Vor trece în detaliu 
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pe această listă persoanele în ordinea priorităților referitor la proiectul în care sunt integrați. Oricare 

dintre cei trecuți pe acea listă dacă o consultă își va da seama de însemnătatea pe care o are, de nivelul 

atins pe această ierarhie a racului, de încrederea pe care o primește din partea acestui nativ. De aceea 

pe final de luna ianuarie racul șef este unul foarte dur care, pentru a-și face dușmani nu trebuie să facă 

prea mult, doar să fie corect. 

 

FEBRUARIE 
Emoțiile îi încearcă. Greșesc. Se întâlnesc cu situații ciudate. Trepidații. Problemele de 

familie le modifică viziunea asupra vieții. Primesc ajutor dintr-o zonă nesperată. Critici acide. Viața 

poate merge mai departe prin fapte bune. Munca este importantă. Resursele suplimentare le 

mobilizează calități suplimentare. Se întâlnesc cu o trădare. Sunt încadrați greșit. Avertisment. 

Percepțiile sunt modificate. Nu sunt apreciați pe măsura efortului. Situațiile banale îi obosesc. Se 

întorc la obiceiuri mai vechi. Nu mai au putere. 

 

Problematica emoțiilor, cea care este experimentată în luna februarie, înseamnă pentru racii, 

nu doar atracții ciudate sau trepidații, nu doar o intensitate a unor probleme ce țin de lipsuri ori de 

risipă, înseamnă și acceptarea unor condiționări sociale. Emoțiile tulburătoare le vin din încercarea 

de a fi toleranți într-un mediu care nu-i acceptă, care le face probleme, care nu le permite să meargă 

la esență, să treacă în etapa următoare în demersurile pe care le au în derulare. De aceea vor avea 

sentimentul că și în familie lucrurile se acutizează ori nu mai sunt atât de clare precum credeau 

începutul anului. Este clar că, începând cu luna februarie, racii simt din ce în ce mai clar că tulburările 

anului anterior se sting în intensitate și metodele pe care le-au folosit pentru a contracara anumite 

reacții negative ale celorlalți nu mai sunt potrivite, ba chiar sunt greșite. 

Încă de la începutul lunii când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Uranus grija aceasta 

că metodele pe care le-am folosit până acum nu mai sunt de actualitate îi sperie. De altfel, Mercur se 

va afla într-o relație proastă cu Jupiter, pentru că cei doi protagoniști, Jupiter și Uranus sunt în 

opoziție. În consecință, Mercur din Capricorn, de pe casa parteneriatelor, le asigură un debut brutal, 

o trezire bruscă la realitate, ca un duș rece, ce produce o energizare puternică ce nu va avea 

repercusiuni doar în plan mental sau comportamentale, ci și în planul fizic, medical. Venus se află pe 

casa gândirii profunde și îi tentează cu înțelegeri ciudate, cele de la care pot face trimitere atunci când 

vor dori să ocolească anumite acuzații. Pentru că pe 3 februarie Junon va trece prin Capricorn, 

compromisurile pe care le fac pentru a evita o confruntare directă sunt binevenite. Ele nu trebuie să 

fie aplicate ca metode de lungă durată, deoarece vor da un rezultat bun dacă vor fi folosite pe o 

perioadă îndelungată. De lucrul acesta vor fi conștienți imediat ce Venus le va intra pe casa demnității 

sociale, când vor conștientiza că nevoile grupului sunt formulate altfel decât nevoile lor. Careul 

Venus-Junon este o altă palmă pe care o privesc din partea destinului. Cu toate că lucrurile acestea 

nu sunt confortabile, toate aceste trepidații prin care trec se soldează cu rezultate bune, adică îi 

pregătesc pentru a încerca din nou să ajungă la realizările pe care și le-au formulat la începutul lunii 

ianuarie, dar fără sorți de izbândă. 

Pe 6 februarie Jupiter va intra în mers retrograd, deplasare pe care și-o va menține până pe 9 

iunie, ceea ce va avea asupra lor un efect major. De acum și până la începutul lunii iulie vor fi tentați 

să facă modificări în modul de a simți, de a gândi, modificări în casă, modificări de program pe care 

trebuie să le respecte toți membrii familiei pentru că așa se cade, asta cere situația de acum și nu vor 

accepta adaptări, interpretări sau schimbări ale acestor reguli de către membrii familiei, iar cei din 

preajma lor vor considera că sunt prea duri, că fac lucrul acesta pentru că fug de realitate, pentru că 

nu înțeleg impactul acestor interdicții, pentru că încă sunt sub impactul ghinionului din anul anterior 

când s-au înconjurat numai de oameni care le-au făcut recomandări proaste, iar acum comportamentul 

le este deformat. Este adevărat, sub presiunea anului 2016 racii s-au schimbat, au înțeles multe lucruri 

profunde, iar o parte dintre ele, ca semințe puse în pământ încă de atunci, arată la început de februarie 

că au prins rădăcini și toată lumea trebuie să suporte consecințele. Nu se pune problema că ar fi 

vinovați de ceva, dar dacă au spus că sunt alături de raci și la bine și la greu, acesta poate fi un test al 

greului.  
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Pe 7 februarie Mercur va intra pe zodia Vărsător, adică pe o casă care administrează bunurile 

celorlalți, și anturajul devine mai permisiv pentru rac. Mulți vor renunța la aceasta atitudine refractară 

pentru că racul devine util prin ceea ce a învățat de unul singur în anul anterior, prin ceea ce a acumulat 

cu mare greutate, cu mare efort și trecând prin situații foarte dureroase. Această ipostază este una cu 

totul aparte, pentru că ajutorul acesta pe care îl dau celorlalți, prin munca lor, prin rezultatele pe care 

doresc să le împartă cu ceilalți, prin transformarea pe care nu vor să o oprească, reprezintă o mare 

miză socială, o mare provocare pentru ei și au toate șansele să devină învingători. Pe 9 februarie 

Soarele de pe casa administrării bunurilor celorlalți, de pe casa ocultismului, se află într-o relație bună 

cu Uranus și le arată că nu se schimbă. Pentru că nu au ținut cont de frustrările celorlalți, ci s-au lăsat 

în voia transformării, a unor schimbări de structură, de gândire sau de emoție, sunt pregătiți acum să 

se stabilizeze pe noul statut. Vor fi bulversați, pentru că munca lor, rezultatele pe care știu acum foarte 

bine să și le vadă, să și le înțeleagă și să și le integreze, îi protejează de criticile acide. Aceste critici 

vor exista, se vor menține toată luna, pentru că acesta este specificul lunii februarie, dar vor fi 

îndreptate mai mult către alții. Spiritul critic pe care trebuie să-l înfrunte racul la început de februarie, 

în prima decadă acestei luni, ține mai curând de divergențele de opinie care îi motivează să devină 

mai buni și le corectează ceea ce au pierdut din vedere. 

A doua decadă a lunii februarie debutează cu Luna plină care le aduce preocupări materiale, 

interes pentru stabilitate și dorința de a găsi un reper clar, unul pe care să nu-l modifice de acum 

încolo și pe care să se bazeze poate chiar până la finalul acestui an. Perspectiva evenimentelor nu se 

îndreaptă până la finalul acestui an, din această cauză racul va deveni foarte eficient în funcție de cât 

de ușor își gestionează această criză, de cum își controlează lăcomia. Mesajul Lunii pline este susținut 

de trigonul Soarelui cu Jupiter, ceea ce înseamnă că opinia pe care un racul o are acum este menită 

să diminueze confuzia ori să rezolve o problemă de timp, de administrare a unor bunuri pentru binele 

familiei sau pentru carieră, pentru restabilirea echilibrului între sectorul intim și dimensiunea socială. 

Faptul că dispare o presiune socială ca urmare a faptului că atenția racului se întoarce către altceva, 

reprezintă marele beneficiu al lunii februarie. Când toți sunt foarte triști sau încordați, racul face un 

pas înapoi sau poate mai mulți, și are dintr-odată o viziune de ansamblu. Înțelegem de aici că impulsul 

acesta către a vedea foarte mult sau foarte departe reprezintă una din condițiile esențiale pentru ca 

marile încercări care vor veni spre ei începând cu 14 februarie, prin trecerea Lunii negre pe casa 

muncii, să îi ajute să gestioneze foarte bine tensiunile care se vor localiza acum în acest sector. Tot 

pe casa muncii îl au și pe Saturn care le aduce frământări ale unor situații ciudate, întârziere în 

răspunsuri sau răspunsuri pe care nu le așteptau, amenințarea referitoare la schimbarea sarcinilor de 

lucru sau schimbarea locului de muncă, chiar refuzul unei remunerații corecte. Faptul că această 

dispunere frumoasă între Jupiter și Soare se produce când Jupiter este retrograd arată că acești nativi 

intra în noua etapă cu gânduri mai puțin corecte față de muncă, față de colaboratori. Îi încearcă 

sentimentul că dacă vreodată vor avea ocazia se vor răzbuna, le vor plăti cu aceeași monedă și multe 

dintre aceste amenințări sunt chiar foarte rele. Dacă în toată furtună anului 2016 au fost ajutați, dacă 

s-a oferit cineva din proprie inițiativă să le oblojească rănile, trecerea Lunii negre pe casa muncii 

reprezintă impulsul pe care-l simte racul de a lăsa totul baltă și de a se achita de această datorie. Este 

adevărat, pentru că este vorba de Luna neagră această tentație arată că pierd ceva important, dar pentru 

ei nu contează. Faptul că vor să întoarcă o faptă bună este o dovadă de respect și, în această perioadă 

ca în multe altele delicate, nimic nu-i încântă mai mult decât respectul. 

Imediat ce Luna neagră a intrat pe zodia Săgetător, racii trebuie să se pregătească pentru 

confruntări profesionale. Este posibil ca acum, la începutul perioadei, rezistența lor să fie foarte bună 

ori să fie convinși că lucrurile nu pot fi atât de complicate. Au nevoie să privească spre această 

problemă cu maximă responsabilitate, să fie pregătiți și cu informații, și cu limbaj, și cu disponibilitate 

pentru program prelungit, și cu resurse suplimentare pentru că au nevoie să înfrunte o presiune 

colectivă cum nu au mai avut de câțiva ani. 

Gândul că vor fi marginalizați dacă nu se vor adapta unor condiții de lucru impuse de ceilalți 

îi sperie și forma aceasta de dezechilibru ar putea să le creeze mari probleme începând cu 18 februarie 

când Soarele va intra pe casa gândirii profunde și se va apropia de Coada Dragonului. Începând cu 

18 februarie și dau seama că gânduri de genul acesta au avut și altădată, dar nu le-au aprofundat, s-
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au lăsat în voia unor conjuncturi sociale pe care nici nu le-au înțeles foarte bine. Trecerea Soarelui pe 

zodia Pești înseamnă și împlinirea careului cu Luna neagră, cea care tocmai a intrat pe Săgetător. 

Dacă pierd din vedere aceste informații racii își blochează o evoluție spectaculoasă, își pun în pericol 

profesia așa cum a fost conturată ea până acum și se vor simți dezechilibrați. Problema aceasta a 

relațiilor profesionale încordate ori compromise pe baza unor minciuni sau prin abuzurile celorlalți 

este un element nou care se adaugă la alte probleme mai vechi. Lor li se pare că aceste tensiuni țin tot 

de sfera afectivă pentru că trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător înseamnă încheierea unei perioade 

de nouă luni de frământări afective, de trădări, de dezamăgiri sau de pierderea cuiva drag. Opoziția și 

problemele se muta acum pe o altă casă, de aceea racii au nevoie să fie foarte lucizi, să aibă încredere 

în ceea ce observă la prima vedere, să nu abordeze această problemă prin prejudecăți. Trădările care 

aveau o componentă exclusiv afectivă, care urmăreau subminarea puterii de influență sau chiar a 

imaginii personale, au corodat puterea individuală. Acum această presiune vizează știrbirea 

credibilității, deposedarea de un drept pentru care racii ar trebui să fie bine plătiți. 

Au însă tot suportul astral pentru a face lucrul acesta și nu ar trebui să se îngrijoreze de lucruri 

neprevăzute. Dacă sunt suficient de lucizi, dacă nu se lasă zdruncinați de dificultățile de moment 

atunci probabil complicațiile profesionale vor fi repede înțelese și încadrate. Vor beneficia de suportul 

astral al relației bune pe care Mercur o are cu Uranus și sunt pe punctul de a renunța la o atitudine 

conservatoare ce nu le-a făcut niciodată bine. Sunt inspirați, au viziune de ansamblu asupra întregii 

probleme și, în plus, sunt ajutați și prin faptul că destinul le selectează problemele pe care le pot 

soluționa foarte repede. Asta înseamnă că dacă vom vedea în a treia decadă a lunii februarie raci care 

să se plângă că au probleme prea mari, că nu sunt băgați în seama sau că s-au săturat de greutăți, 

atunci aceștia sunt încadrați în tipul inferior. Tipul superior are un alt stil de lucru, o altă viteză de 

reacție, se apropie mult mai ușor de valorile profunde și crede în idealul său. Asta înseamnă că tipul 

inferior își va extrage puterea din trecut, adică din conjuncția Soarelui cu Coada Dragonului, 

elementele dificile dominate de responsabilitățile care le-au fost transferate doar pentru că au avut la 

un moment dat un moment de slăbiciune. Tipul superior își găsește în trecut motive de încredere, de 

reușită sau de progres. Își amintesc acum de oameni puternici, frumoși, de greutățile celorlalți, dar și 

de metodele pe care aceștia le-au folosit pentru a-și împlini un ideal. În consecință, racii ar trebui să 

se aștepte în a treia decadă a lunii februarie să fie puternici ambițioși, să nu se piardă cu firea și nici 

să nu cedeze în fața presiunilor celorlalți decât dacă s-a mai întâmplat lucrul acesta în anii din urmă 

și au deja un sistem de protecție verificat în timp la care să apeleze. Nu ne referim aici la câteva 

momente, la câteva ipostaze de slăbiciune, ci la mari episoade, la intervale suficient de mari de timp 

când această problemă a captat întregul spectru al percepțiilor lor. 

Racii sunt avertizați că această formă de încredere nu trebuie folosită împotriva celorlalți, nu 

trebuie să reprezinte o dovadă de mândrie, de superioritate. Există acum un marcaj puternic pe 

emisfera sudică și poate ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte să reproșeze ceva unui 

apropiat, să-l critice, să-i corecteze comportamentul. Retrogradarea lui Jupiter pe casa familiei arată 

că dacă încearcă să-i corecteze pe ceilalți se întâmplă pentru că în zona intimă lucrurile nu mai sunt 

cum erau pe vremuri, nu mai sunt corecte sau nu îi mai mulțumesc. Această nemulțumire se va 

transpune într-o mare frustrare și dacă se va menține această stare foarte ușor îi vor considera vinovați 

pe ceilalți de ceea ce ei nu pot să facă. 

Începând cu 26 februarie când Mercur va intra pe casa drumurilor lungi le va veni puțin mai 

ușor să înțeleagă care sunt consecințele faptelor lor. Marcajul general rămâne, iar asta înseamnă că 

de această nouă poziție a lui Mercur se vor bucura doar cei care activează pe un plan superior. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur, pe primul segment al zodiei Pești, devine un element 

vulnerabil. Ceea ce este foarte complex, amplu sau care implică relații cu multe persoane devine 

durere, frustrare sau mare oboseală. Drept dovadă astrală stă relația proastă pe care Mercur o are cu 

Luna neagră abia intrată pe zodia Săgetător. Mulți vor considera că acesta este începutul unor mari 

probleme și dintre aceștia o parte gândesc că până la finalul anului cam așa va fi. Nu trebuie să uite 

că unghiul acestea face parte din perioada de acomodare de care are nevoie Luna neagră pentru a 

activa prin întreg spectrul zodiei tranzitată. Apoi, există o componentă care activează această dramă 

și le dă o putere mai mare decât trebuie: Luna nouă care se împlinește în după-amiaza zilei de 26 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  814  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

februarie. Există o mare grijă că poate în fața acestor obstacole nu găsesc cuvintele potrivite, nu 

înțeleg precis mesajul care le este transmis sau poate nu au răbdarea cuvenită să asculte până la capăt 

pentru a avea toate datele. Cred că le știu pe toate, pentru că oricum știu mai multe decât cei cu care 

interacționează, iar această 

subapreciere îi obosește teribil.  

Un alt element demn de 

consemnat pe finalul lunii 

februarie este opoziția lui Marte 

cu Jupiter. Devin agresivi dacă 

cineva atentează la bunurile lor, 

dacă simt că sunt trădați sau dacă 

văd că cineva din preajmă 

intenționează să îi înlocuiască, să-

i dea la o parte, să-i marginalizeze. 

Duritatea de care ar putea să dea 

dovadă pe finalul lunii februarie 

seamănă cu ceea ce au arătat în 

luna ianuarie, dar de această dată apelează la alte motive. Poate ar trebui să fie mult mai atenți și cu 

sănătatea pentru că aceste escapade folosesc resurse cărora nu le era destinat să fie consumate acum. 

Saturn pe casa bolilor acute i-a secătuit de putere, i-a solicitat foarte mult, i-a pus în situații limită sau 

i-a îndemnat să facă un efort foarte mare pentru situații banale. Toată această tensiune care a fost 

vizibilă în ultimii doi ani nu le permite acum să o ia de la capăt, nu pot trece pe nivelul următor 

lucrând la fel de mult, la fel de intens, îngrijorându-se la fel de tare. Cu alte cuvinte, trecerea Lunii 

negre pe această casă, acolo unde de ceva vreme se află și Saturn, poate deveni pentru cei care nu au 

măsură și un semn de boală. Dacă sunt suficienți de atenți atunci văd, începând cu 27 februarie, că 

starea de sănătate nu este așa cum ar trebui și că informații despre situația aceasta au mai primit și 

altădată, iar acum nu trebuie decât să-și reamintească în mod corect. 

 

MARTIE 
Reușesc în probleme complicate. Călătoresc cu gândul. Relațiile nu mai sunt de actualitate. 

Vor să facă o schimbare. Sunt rezervați. Schimbă sensul lucrurilor. Se îngrijorează de ceea ce este 

banal. Instabilitate. Evenimentele mai vechi le atrag atenția. Câștiguri ușoare. Au nevoie de 

echilibru. Prieteniile îi ajută să se împlinească. Sunt blocați pe un limbaj dificil. Li se cere inteligență 

practică. Se cred superiori, dar nu pot demonstra lucrul acesta. Imaginea socială trebuie schimbată. 

Se mențin cu greu la un nivel înalt. Maturitate. Privilegiile sunt schimbate. Opoziție gratuită. Găsesc 

un drum nou. Merg pe nisipuri mișcătoare. Au calități, dar nimeni nu le vede. 

 

În luna martie racii vor fi foarte serioși și forte interesați de o reușită socială. Nu se poate afla 

din această prezentare generală dacă energia pe care o au la începutul acestei luni ar putea să-i ajute 

suficiente mult încât să își depășească anumite obstacole de ordin personal și tot acest avantaj să se 

transforme într-o mare reușită așa cum își doresc. Se poate știi însă că sintezele care duc la cercetare 

și aprofundare, deviza generală aplicată acestei luni, se referă, în cazul lor, la o zonă emoțională. Sunt 

curioși cum de reușesc unii să-și depășească problemele, cum de reușesc să fie veseli, optimiști, de 

unde au atâta putere pentru tonus, pentru sănătate, pentru optimism. O parte dintre aceste răspunsuri 

vor veni spre ei chiar în 2 martie când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Neptun și li se pare că 

dacă pornesc într-o călătorie, dacă se documentează suplimentar, dacă se întorc la romanele din 

copilărie atunci își vor rezolva și problemele acestea care îi frământă. Nu este însă un moment foarte 

potrivit pentru activități riscante. Deci, dacă își programează o călătorie, să pornească pe acolo pe 

unde au mai fost. Dacă schimbă traseul atunci lucrurile nu vor mai fi atât de favorabile pentru acești 

nativi pentru că noul traseu înseamnă întâlnirea cu noi probleme. Apoi, această adăugare de probleme 

la un fond deja problematic este greu de suportat. Opoziția dintre Jupiter și Uranus care accentuează 

o axă a relațiilor, importantă pentru ei în această perioadă, poate sublinia și ușurința cu care se revoltă 
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împotriva unei ordini impuse din afară. El dorește să își construiască propria ordine, vrea să fie fidel 

în modul în care a ales, față de cine dorește fără să se gândească cu grijă la sancțiuni sau la 

repercusiuni pentru că nu s-a conformat. 

O altă problemă care începe să se contureze în prima decadă a lunii martie ține de inițierea 

mersului retrograd al planetei Venus. În aceeași zi și Mercur cu Neptun își vor împlini conjuncția lor 

menținând acest balans între bine și rău. Există însă o rezervă față de ușurința cu care racii cred că se 

pot orienta în această mare de probleme. Retrogradarea lui Venus pe casa imaginii publice le aduce 

acestora dezamăgiri față de parteneri, față de un ideal personal ca și cum nimic nu mai este ca înainte. 

Apare, așadar, o nouă componentă pe fondul general și așa destul de delicat. Aceasta este dată de 

dificultatea de a realiza un transfer de valori. Tranzitul cu pricina este suportat mult mai bine de cei 

care au o experiență în viața publică, de cei care nu confundă viața personală cu cea socială, care nu 

se tem de atacuri și nici nu se prăbușesc atunci când au pierdut o bătălie. Sunt însă avertizați că 

retrogradarea lui Venus pe casa imaginii publice le aduce probleme de acceptare, dar nu din partea 

lor față de ceilalți, ci invers. Pentru mulți ar putea fi și o oportunitate de a observa că și alții au 

probleme la fel de mari cu adaptarea pentru a nu se mai învinui atât de mult. Acum sunt însă prea 

hotărâți în a nu le explicat celorlalți nimic din ceea ce traversează, din a fi foarte exigenți cu ceea ce 

ar trebui să primească de la alții, dar de a nu-i pregăti cu nimic. De aici și o altă problemă pe care de 

această dată și-o vor face singuri. 

Unii vor considera începând cu 7 martie că trebuie să-și ajusteze nivelul de pregătire, poate 

chiar să se ducă la cursuri de pregătire, pentru că au nevoie să-și consolideze imaginea publică, au 

nevoie să fie impecabili în relațiile cu ceilalți, în practicarea unei meserii sau în pasiunile pe care le-

au. Dorința aceasta nu se construiește dintr-odată. Ea este expresia unei nevoi pe care, la fel ca multe 

altele, nu au dorit să o împărtășească. Se simt îngrijorați sau au mustrări de conștiință față de niște 

afaceri mai puțin corecte pe care le-au făcut și care îi ajung acum din urmă. Se tem că vor fi acuzați 

în public, că se va discuta despre aceste derapaje, că vor fi acuzați pe nedrept. Au însă puterea să 

găsească cel mai bun canal de comunicare între programul de lucru și aspirații. Reușesc acum să-și 

facă un desfășurător al activităților zilnice foarte bun încât să evite ceea ce se poate întâmpla pentru 

alte zodii, adică o prăbușire, o instabilitate sau o pierderea unui avantaj de imagine. Problema aceasta 

este legată și de onoare, dar și de valorificare experiențelor vieții, privite la modul general, nu doar 

cele din ultima perioadă. Racii au acum o experiență frumoasă, dar nu din anul anterior, ci din alte 

perioade ale vieții, poate chiar din copilărie. Pe 8 martie, când Mercur se va afla într-o relație bună 

cu Pluton, la fel și Soarele, se gândesc că au făcut cea mai bună alegere atunci când și-a schimbat 

conduita sau și-au adaptat programul de lucru conform nevoilor de acum. Și pentru ei relația proastă 

pe care Luna neagră o are cu Axa Dragonului va avea un efect dur, dureros, neplăcut sau 

compromițător. Particularizate, aceste probleme sunt legate de transferul unor valori, de un răspuns 

pe care-l așteaptă referitor la o remunerație, o recunoaștere profesională sau vindecarea de o boală 

complicată. Răspunsul din nefericire nu este pe placul lor. Capul Dragonului de pe casa comunicării 

și a educației primare le arată că mai au multe de învățat, mai au multe de rezolvat, că procesul acesta 

de transformare nu se face brusc, nu se face dintr-odată, ci cu pași mici, trecând prin multe faze 

intermediare. Dacă nu respectă mesajul care vine din interior, dacă greșesc și se asociază cu oameni 

de proastă factură sau care câștigă mult prea ușor un avantaj fără să muncească pentru el atunci au 

căzut pradă tentațiilor Lunii negre de a obține performanță fără muncă și foarte curând, chiar începând 

cu a doua decada lunii martie, când Marte deja se va afla pe casa prietenilor, racii vor vedea că le 

rămân obiectele, le rămân avantajele pentru care au făcut atât de multe compromisuri, dar îi părăsesc 

oamenii. Aici va fi lovitura cea mai dură. Au nevoie să-și păstreze echilibrul pe aceste conjuncturi 

delicate pentru a rămâne bogați în oameni valoroși. 

A doua decada lunii martie le oferă acestor nativi o perspectivă mult mai mare, adică le 

reamintește de obiectivele pe care și le-au stabilit pe finalul lunii ianuarie. Și de această dată 

obiectivele invocate nu au fost conturate doar la nivel de idee, doar la nivel mental, ci și-au dorit să 

le vadă împlinite în mod concret, și-au dorit să le trăiască în mod concret. Trecerea lui Marte pe zodia 

Taur face acest proces posibil sau îl duce pe acesta mult mai aproape de împlinire. Prietenii devin o 

prioritate, iar caracterul ostentativ al acțiunilor săvârșite în prima decadă a lunii martie sau în luna 
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anterioară se va transpune în acest sector. Dacă au fost buni și educați rămân cu prietenii și vor fi 

invitați să administreze unele conflicte pe care le parcurg alții, asistând la ruperea unor prietenii care 

au devenit fragile prin neîncredere, prin dragostea de obiecte în detrimentul respectului față de ființe. 

Dacă nu am fost echilibrați, dacă nu au respectat timpul de lucru al celorlalți, dacă le-au impus 

modificări după cum au gândit doar pentru că au avut avantajul puterii atunci viața se răzbună. 

Conjuncția lui Mercur cu Chiron de pe casa gândirii profunde le aduce mustrări de conștiință care se 

pot transforma în simptome de boală. La început se vor simți ușor epuizați apoi sănătatea va fi mai 

mult afectată și ascensiunea, așa cum o privesc acum și cum au privit-o și pe finalul lunii ianuarie, va 

părea un drum foarte greu. 

Apoi, mai este și Luna plină din Pești care se primește pe 12 martie și care le duce racilor o 

problemă legată de concepție, de drumuri, de comerț, de traducere. Au gânduri pe care nu au dorit 

niciodată să le pună în cuvinte pentru că li s-a părut că-și pierd vremea, că devin prea sentimental și, 

deci, vulnerabili, iar acum trebuie să le ofere celorlalți într-un mod elaborat ca și cum toată viața au 

lucrat cu ele. Dacă au norocul să se înconjoare de oameni care s-au obișnuit cu limbajul lor, cu modul 

lor de a vorbi, de a transfera informația, atunci le va veni ușor și vor fi pentru anturaj izvoare 

neprețuite. Ceilalți vor rămâne blocați în dificultatea de limbaj, în incapacitatea lor de a transpune în 

evenimente concrete ceea ce gândesc și ceea ce cer de la viață. Vor avea senzația că trecerea lui 

Mercur pe zodia Berbec, în seara zilei de 13 martie, le va ușura sarcina, adică îi va aduce mai aproape 

de disciplină și îi va avantaja în confruntări. Dacă nu au credibilitate și nici putere orice confundare 

este o altă ipostază a eșecului. La fel se poate înțelege și din relația proastă pe care Junon o are cu 

Venus retrograd, ba chiar se poate merge mai departe cu această observație avertizându-i pe racii că 

inteligența practică fără acceptul celor pe care i-au selectat, fără schimb de experiență frumos și 

armonios cu cei cu care au colaborat de la începutul anului și până acum nu-i avantajează prea mult. 

Dacă ajung la confruntarea acum, dacă apucă să se certe pentru probleme mai mult sau mai puțin 

importante, acest conflict va fi escaladat sau va fi mutat dintr-un sector   într-altul. 

În mijlocul lunii martie trec printr-un test de încredere. În momentul acesta vor înțelege dacă 

inserția lor socială este foarte bună și dacă ar trebui să meargă mai departe cu schimbările pe care le-

au tot făcut în etape de la începutul anului și până acum. În primul rând, conjuncția Soarelui cu Chiron 

de pe casa gândirii profunde și a drumurilor lungi îi face să se gândească la evoluție sau la ceea ce ar 

putea să îi ajute în evoluție. Cei care sunt profitori, care nu au atins încă un stadiu confortabil al 

educației morale vor confunda această profunzime cu gânduri ascunse, vor schimba instrumentele de 

progres cu cele de manipulare. Este de la sine înțeles că aceste persoane vor ajunge foarte ușor la 

regret. Au spirit practic, dar nu prea știu cum să-l folosească, iar evoluția este doar în mintea lor. 

Devin și mai materialiștii, foarte dificil în comunicare, în schimburi de experiență, în tranzacții, iar 

dacă până acum s-a întâmplat să-și facă gânduri de stabilitate, să-și întemeieze o familie sau să se 

mute împreună cu cineva, mijlocul lunii martie le aduce motivul separării ca și cum factorul de 

transformare care vine de la celălalt este adevărata problemă. Înțelegem de aici că racii inferiori în a 

doua decadă a lunii martie vor fi dificili, foarte greu li se va putea explica o noțiune nouă și foarte 

greu vor fi determinați să facă ceva împotriva voinței lor. 

Același lucru se poate întâmpla și cu cel superior. Acest nativ nu-și va dramatiza propria 

condiție, nu va transforma alegerile proaste într-un element de destin, adică nu-i va mai acuza pe 

ceilalți de faptul că au o viață nefericită și nu sunt și ei în vârful piramidei, așa cum sunt cei pe care-

i văd acolo, nu au și ei o viață ușoară. Se vor gândi la ce au făcut pentru a avea o altfel de viață, pentru 

a ieși din ghinion, pentru a fi persoane luminoase adică un izvor de armonie și echilibru pentru ceilalți. 

Doar tipul superior își poate oferi privilegiul de a avea gânduri existențiale, de a se apropia de 

meditații filozofice, de a transforma toată această presiune pe idei, pe relații, pe trasee ale vieții într-

o formă de înțelepciune pe care să nu simt nevoia să o împărtășească celorlalți deocamdată. Aceasta 

atitudine este cât se poate de frumoasă pentru că le dă încrederea că viața are pentru ei ceva pus 

deoparte, ceva bun și sublim și de aceea sunt mai optimiști și pozitivi. Ceea ce emană un rac profund 

pe finalul celei de a doua decade a lunii martie nu este frumusețea pe care o protejează, ci altceva. 

Adevărata frumusețe va fi afișată după ce Soarele va intra pe zodia Taur, adică în a doua parte a lunii 

aprilie. Acum, pe 20 martie Soarele intră pe casa imaginii publice și cu toate că pe echinocțiul de 
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primăvară dispunere astrală nu este prea simplă, ci încurajează o receptivitate ciudată, o inițiativa 

orientată împotriva elementului slab, racii nu se vor simți vulnerabili dacă sunt foarte sensibili sau 

dacă li se spune acum că sunt slabi. Ei știu că nu și-au jucat încă ultima carte.   

Cu Soarele pe zodia Berbec, pentru racii dimensiunea socială devine mult mai clar. Acum 

lucrurile nu mai au nevoie de atât de multe elemente de subtilitate, ci sunt directe, incisive, mult mai 

demonstrative și mult mai interesante 

pentru că se situează dincolo de 

teatru, fățărnicie, disimulare. Apoi, 

după ce Soarele va intra pe zodia 

Berbec și va veni primăvara și pentru 

ei, Neptun își va definitiva sextilul cu 

Junon pe care îl formează de ceva 

vreme. Le va plăcea să vorbească 

despre experiențele personale, dar nu 

să răspundă la întrebări formulate de 

cei din jur, ci le va plăcea se deschide 

ei acest subiect, să vorbească ei 

despre ceea ce-i frământă, fără să fie 

obligați să demonstreze nimic. Forma 

aceasta de poveste tocmai pentru că 

se referă la viața lor, le lase impresia 

că este o secvență eroică dintr-un 

destin victorios. Nu se știe cu precizie 

de ce, dar am putea deduce că această 

dispunere frumoasă care există între 

Neptun și Junon le dă racilor 

sensibili, celor foarte delicați, 

senzația că sunt în sfere înalte. Pot explica de ce îi doare orice gând frumos pe care-l au, dar, ca într-

un paradox, văd că dacă-l mențin puțin atunci obțin din el o stare foarte frumoasă. Asta înseamnă că 

racul profund, începând cu a doua decadă a lunii martie, are prima dovadă clară de evoluție. Pentru 

că se află la primul pas nu-și poate explica. De aceea momentul acesta este mai curând unul de 

conștientizare, de trăire a unei emoții. Abia după aceea, poate chiar începând cu luna următoare, să 

vadă cum anume poate fi transpusă această stare și în evenimentele concrete. 

Dacă lucrurile acestea sunt stabilizate și clare atunci pot privi cu mai multă maturitate către 

episodul care se concretizează în preajma zilei de 24 martie și care se referă la o confruntare. Mercur 

se va afla într-un careu cu Pluton și în opoziție cu Jupiter, asta înseamnă că această confruntare are o 

mare mobilitate. Se pornește de la privilegiile pe care le are, de la ceea ce acesta are și poartă pe el, 

ca lumină pe chip, ca profunzime în gândire sau ca situație materială și se ajunge la ceea ce ar trebui 

să împartă în mod obligatoriu cu ceilalți. Solicitările acestea imperative nu le sunt pe plac racilor și 

nu vor da curs. Dar pentru că au de parcurs un careu și o opoziție, nu prea vor avea de ales. Presiunea 

socială va fi înțeleasă mult mai profund decât ar trebui și de grija ca nu cumva pe viitor sancțiunile 

ori consecințele să fie neplăcute acceptă să ia parte la acest episod. Urmarea o citim tot din aceste 

unghiuri. Fie va face cum i se spune, dar va protesta și își va căuta dreptatea în instanță, va invoca un 

articol de lege sau va face o plângere către un for superior, fie se va retrage în intimitate și va suferi 

adânc pedepsindu-i pe ceilalți cu absența sa. În ambele variante racul își va permite luxul de a abuza 

de privilegiile care-i stânjenesc pe ceilalți. 

Este o greșeală să se procedeze în felul acesta, mai ales că racii nu au acum timpul necesar să 

repare o greșeală pe care o fac în mod intenționat. Sunt într-o perioadă de formare, de transformare 

și erorile acestea de gândire care au prins rădăcini puternice în mijlocul lunii martie ar trebui acum 

așezate pe alte cărări, raportate la noi valori pentru a nu li se permite să ajungă prea departe, să crească 

prea mult, pentru a-și mai diminua puțin din orgoliu. Racul nu are vocația orgoliului, iar atunci când 

cade pradă acestui defect de caracter se poate transforma foarte ușor într-un torționar. Tocmai de 
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aceea are nevoie de cineva drag din preajmă să-l tragă deoparte, să nu-i dea voie să se aventurezi în 

orgolii de genul acesta, să nu considere că îi este permis să depășească limita înțelegerii. Oamenii de 

bun-simț născuți în această zodie, vor evita pe finalul lunii martie aceste sentimente confuze. Dacă 

vor cădea pradă atunci vor ieși foarte greu și vor deveni și celebrii la acest capitol. Pe 27 martie când 

Marte se va afla într-o relație bună cu Neptun racii vor primi semnale din partea celor puternici. Dacă 

s-au asociat cu oameni buni aceștia pur și simplu se întorc din drum pentru a-i centra pe aceștia, pentru 

a-i ajuta să-și găsească ei drumul cel bun, să-și regăsească traseul, calea. Luna nouă care se va împlini 

pe 28 martie îi ajută să transforme un eveniment neprevăzut într-o situație care îi avantajează. Sunt 

inteligenți și de acest lucru nu se va îndoi nimeni, însă mulți vor pune la îndoială bunele intenții ale 

racului. Ceea ce face racul acum, pe final de luna martie, va încerca să facă și spre finalul anului, 

desigur cu alte repercusiuni. De această dată, pentru că Jupiter este retrograd, relația aceasta proastă 

pe care Marele benefic o are cu Pluton, transformă un capriciu de moment ale racului în nisipuri 

mișcătoare. Desigur, dacă au susținerea necesară, dacă sunt oameni buni și corecți, atunci aceste 

nisipuri mișcătoare sunt trecătoare. Nu-și vor stabili obiective personale foarte îndrăznețe, nu vor dori 

să facă revoluție în familie, nu-și vor scăpa de sub control emoțiile. Ideile lor vor fi clare și imediat 

ce Mercur va intra pe zodia Taur, adică în ultima zi a acestei luni, vor reuși să facă și diferența între 

ceea ce este important pentru ei și ceea ce este important pentru ceilalți. Dacă până acum, până la 

finalul lunii martie, au fost ajutați de oameni buni să iasă din impas, începând cu 31 martie, adică cu 

trecerea lui Mercur pe zodia Taur, ei înșiși trebuie să devină protectori pentru ceilalți. Dacă nu au 

calități, dacă au activat într-o zonă a compromisului, dacă sunt lipsiți de calitățile cerute acum, rolul 

acesta de ghid, de protector nu va fi definit așa cum trebuie. Pentru ca mesajul este foarte clar în 

direcția aceasta, vor reuși să facă recomandări celorlalți să le atragă atenția, să fie pentru o scurtă 

perioadă de timp un reper, dar nu vor avea puterea să facă din aceste repere lumini pentru cei care 

sunt în întuneric, ci-i vor zăpăci pe ceilalți și-i vor pune pe drumuri greșite. 

 

APRILIE 
Gravitate. Munca este valorificată altfel. Îndeplinesc anumite condiții pentru reușită. Sunt 

prea sentimentale. Incompatibilitate. Facilitează un avantaj pentru alții. Sunt nepregătiți în fața unei 

încercări majore. Întâlnesc persoane nepotrivite. Nu consultă din timp sfatul celui competent. 

Familia îi susține. Rezolvări în discuții. Programul de lucru se schimbă. Obiectivitate. Valorifică în 

mod corect munca și li se pare că viața este mai frumoasă. Probleme de administrare a unui bun. 

Vitalitatea crește. Sunt mult mai atenți. Mulțumirea îi încearcă. Călătorie neprevăzută. Au răbdare, 

dar nu-și dau seama. Devin importanți pentru ceilalți. Această perioadă încercată este bună pentru 

consolidarea intimității. 

 

Luna aprilie vine pentru raci cu un caracter grav. Pentru toată lumea acest interval lucrează 

cu sinteze care cer reverificare, în cazul lor însă aceste verificări sunt greu de suportat și am putea să-

i vedem pe acești nativi atingând foarte ușor o limită superioară a nervozității. Nu este simplu pentru 

rac să treacă prin retrogradarea lui Saturn pe casa muncii. Au mai avut parte de această ipostază și în 

anul anterior și nu s-a descurcat chiar atât de bine. Saturn își va iniția mersul retrograd în această lună, 

la fel și Pluton și pentru că se află în case succesive, racii vor avea impresia că trec de la o problema 

la alta și că prin probleme viața lor se uniformizează. Nu ar trebui să pornească la drum în luna aprilie 

cu aceste gânduri pentru că nu este așa. Unele probleme se acutizează, dar asta nu înseamnă ca 

achizițiile pe care le-au obținut în luna anterioară, în special tipul profund și superior, vor fi anulate. 

Chiar de la începutul lunii aprilie Mercur se va afla într-o relație foarte bună cu Axa 

Dragonului, însă de această dată nu va mai reuși să medieze tendința Nodurilor. Racul are impresia 

că norocul pe care îl are este pentru ceilalți, că el este avantajat doar pentru că îndeplinește acum un 

rol pentru comunitate. Îi deranjează lucrul acesta, dar în egală măsură se și bucură că măcar din partea 

celorlalți, strict legat de rolul pe care îl îndeplinesc, nu mai are probleme. 

Se va menține însă nota aceasta afectivă complicată cu atât mai mult cu cât Venus, prin 

retrogradare, va trece pe zodia Pești. Apar în cazul lor plăceri complicate, viața pare să se întoarcă 

din drum, iar emoțiile lor par mult mai intense în fața unor obiecte vechi și ruginite, în fața unor 
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prietenii din care nu mai pot extrage nimic pentru că sunt prea nostalgici. Nostalgia la începutul lunii 

aprilie nu îi ajută prea mult decât să vadă cum a fost situația pe care au trăit-o atât de intens, dar și 

cum erau oamenii față de care au avut multă încredere sau în care au investit foarte mult. Îndemnul 

acesta care vine spre ei în luna aprilie trebuie transformat într-un moment de conștientizare. 

Optimismul nu i-a părăsit, însă această formă de sentimentalism, această atracție către plăcerea de a 

retrăi atât lucrurile bune cât și cele rele, îi face pe racii să devină greu de suportat pentru ceilalți. În 

timp ce celelalte zodii merg înainte, 

racul se întoarce, iar și iar, la locul 

faptei, dorind să retrăiască, să se 

încarce din nou cu emoțiile în care 

au crezut cândva. De aici înțelegem 

că teama pe care o vor experimenta 

racii la începutul lunii aprilie este de 

fapt o formă de oboseală. Li se va 

părea incomparabil mai ușor de 

suportat reinventarea unor relații 

mai vechi, decât s-o pornească la 

drum cu relații noi.  

Începând cu 6 aprilie când 

Saturn va intra în mers retrograd 

racii se vor raporta altfel la ceilalți. 

Se vor simți puternici prin ceea ce nu 

au împărtășit și secretul acesta îi va 

ajuta foarte mult să își inventarieze 

erorile pe care l-au făcut în relațiile 

mai vechi. Retrogradarea lui Saturn 

pe casa muncii le aduce însă 

probleme la locul de muncă, însă și 

acestea un caracter vechi. Dacă tot 

preferă să se întoarcă la iubiri mai vechi, la sentimente trecute, conjunctura astrală le facilitează și o 

altă gamă de preocupări. Sunt ajutați să se întoarcă și la relații profesionale mai vechi ori să primească 

sarcini pe care nu au crezut că le vor mai avea niciodată. Apar și probleme legate de întârziere, 

nerespectarea unor termene și din această cauză viața brusc li se va părea foarte ciudată. Din nou, la 

fel cum am accentuat și în luna anterioară, vor ieși deasupra celorlalți racii care sunt puternici și 

profunzi. Pe ei retrogradarea lui Saturn nu-i va găsi nepregătiți, ci îi va încuraja să facă ordine, 

curățenie, să fie mult mai atenți la ce spun și față de cine, la volumul de informații pe care-l transferă 

și cât de mult insistă pe ajutorul pe care trebuie să îl ofere celorlalți. De aici înțelegem că își păstrează 

nota aceasta frumoasă care le-a fost dăruită în luna anterioară de a fi îndrumător, ghid, sau maestru 

pentru cei care au nevoie de ei. 

Pe 8 martie dau de o altă problemă și s-ar putea ca momentul acesta să vedem la cei lipsiți de 

viziune cum devin prea îngrijorați de faptul că s-a stabilit un desfășurător, că nu se descurcă prea 

bine, că sunt întârziați, sunt întorși din drum, sunt opriți. Pentru că pe 8 aprilie Venus și Saturn sunt 

amândouă în mers retrograd, s-ar putea ca mesajul acesta de întârziere să nu vină prin voința unui 

factor exterior, ci să fie răspunsul primit cu întârziere la solicitări făcute fără cap de către un rac. Abia 

acum, pe finalul primei decade a lunii aprilie, își dau seama cât de important este avertismentul astral 

referitor la păstrarea măsurii. Pe 10 aprilie Mercur își va iniția mersul retrograd care va ține 

aproximativ trei săptămâni adică nu va mai avea timp în această lună să își revine la mersul direct. 

Pentru că se află pe casa prietenilor, întoarcerea din drum a lui Mercur accentuează această nevoie de 

declarații pe care racul o manifestă față de persoane nepotrivite. Nu doar pe finalul primei decade a 

lunii aprilie vor avea derapajele acestea, ci până la sfârșitul acestei luni vor pretinde declarații de 

prietenie, de onestitate, de sinceritate celor care nu sunt încă pregătiți să se exprime în modul acesta. 

De aceea dacă vor consulta din timp aceste previziuni se recomandă racilor ca, începând cu finalul 
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primei decade a lunii aprilie, să fie mult mai atenți la reacții, să nu ia decizii pe ceea ce, brusc, nu le 

mai face plăcere să vadă la ceilalți. 

Luna plină de pe 11 aprilie este pentru ei un factor de dezechilibru. Dacă mai luăm în calcul 

și faptul că mijlocul lunii aprilie, adică cea de-a doua decadă acestei luni, se va sprijini foarte mult pe 

ceea ce este programat a se consuma în ultima parte a lunii, această Lună plină va fi trăită într-un mod 

haotic. Se vor gândi la conspirații, vor considera că familia nu-i mai susține sau că nu mai au timp să 

se împartă între carieră și familie și nu primesc înțelegere nici dintr-o parte și nici din cealaltă. Ajung 

astfel să se judece pe sine că nu au suficient de multă putere, să încerce să implice pe alții în 

demersurile personale și să facă alegeri proaste pentru că retrogradarea lui Mercur pe o casa 

interacțiunilor cu cei puternici nu le permite acum să îi aleagă corect pe cei care ar putea să le rezolve 

problemele, pe cei care sunt, pentru o scurtă perioadă de timp, mai puternici decât ei. De aici pot 

apărea mai multe probleme pe care racul să încerce să le rezolve prin discuții, dar nici de această dată 

lucrurile nu îi avantajează. Cu cât vor da de mai multe probleme cu atât vor dori să fie mai în viteză, 

să vorbească mai repede, să facă mai multe lucruri într-un timp foarte scurt, să concentreze toate 

aceste demersuri în speranța că volumul de activitate va fi la final echivalent cu rezultatele. 

Apoi, pentru că Uranus se află într-o conjuncție cu Soarele pe casa imaginii publice racii nu 

au cum să fie siguri pe promisiunile celorlalți, nici măcar pe autoritatea pe care au avut-o până acum 

asupra unui factor de transformare. Și-au stabilit programul de lucru, dar nu-l pot respecta, și-au 

stabilit un obiectiv, dar nu-l pot atinge. Se întâmplă lucrul acesta pentru că esența mesajului astral 

aferent celei de-a doua decade a lunii aprilie nu este dată de performanță ci de drumul pe care îl 

parcurge până acolo. Contează cum se comportă cu cel pe care-l solicită, care sunt regulile morale pe 

care le respectă pentru a-și atinge un anumit obiectiv, cum își valorifică viața muncind intens de 

dimineață până noapte. Acesta este farmecul pe care al trebui să-l urmărească și numai prin 

intermediul acestuia vor deveni inspirați, se vor liniști, vor fi echilibrați pentru că vor avea încredere 

că o mână nevăzută a destinului îi ajută mai mult decât ar putea ei să se ajute singuri sau decât ar 

putea să-i ajute pe cei pe care îi alege pentru a îndeplini la un moment dat un rol. 

Începând cu 15 aprilie când Venus va reveni la mersul direct racii au impresia că pot trăi într-

un spațiu îngust, că pot trăi cu puțin, că-și pot permite să reorganizeze tot acest timp de vreme ce 

lucrurile, în ansamblul lor sau privite prin marea schema vieții, sunt coordonate de o mână nevăzută 

care îi ajută. A se stabiliza pe această idee este un mare avantaj pe care ar putea să-l folosească în 

relațiile cu ceilalți fără să piardă nimic, nici din patrimoniu, nici în promisiune, nici mâna persoanei 

iubite, nicio poziție privilegiată în firmă. Devin puternici pentru că nu mai sunt triști, pentru că au 

aspirații frumoase și sunt rafinați în zona aceasta personală. Când vine vorba de interacțiuni atitudinea 

racului se schimbă. Pe 17 aprilie Jupiter de pe casa familiei se va afla în relație foarte proastă cu Junon 

de pe casa parteneriatelor. Se va pune problema administrării unui bun de familie pe care racul nu 

dorește să o facă acum, are nevoie de o consiliere și ar trebui să obțină de la o persoană cu care a ales 

să nu mai vorbească, s-a distanțat de omul care este foarte important acum și se pare că această calea 

evoluției nu trece decât prin împăcarea cu acest factor. 

În mod normal, racii ar trebui să ia în considerare acest impuls pentru că el este puternic inserat 

în ecuația astrală aferentă zilei de 17 aprilie când Soarele se va afla într-o dispunere bună cu Saturn. 

Au nevoie, la moment dat, să dezlege aceste lanțuri, să obțină excelență și prin împăcare, ci prin 

toleranță, și prin depășirea unor obstacole. Nu obstacolul în sine este problema, ci toate energiile bune 

care erau oprite de acesta. Dacă vor rezolva cu bine acest impuls, dacă vor fi foarte puternici în sensul 

acesta vitalitatea le va crește și vor deveni puternici prin ceea ce obțin acum, deșii multe dintre acestea 

le-au făcut împotriva voinței lor. Conștiința aceasta este însă dureroasă. Dacă sunt invitați să facă 

lucrul acesta nu înseamnă că este simplu. Trecerea Soarelui pe casa prietenilor se face într-un moment 

delicat, când Mercur se va afla în conjuncție cu acest astru, iar acestea două trimit unghiuri pozitive 

către Axa Dragonului, fără a reuși să medieze tendința Nodurilor. Nu au satisfacția că binele acesta 

pe care-l obțin este de perspectivă. Printre altele pe care le au acum în derulare nici nu este de 

perspectivă. De aici și marele zbucium sufletesc pentru racul inferior care nu se mulțumește niciodată 

cu puțin, care are mari probleme cu înțelegerea propriilor nevoi, cu propria lăcomie, cu autocontrol. 
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Dar lucrurile nu sunt atât de dure și nici atât de întunecate precum ar putea să le prezinte racul 

inferior. Trecerea lui Marte pe casa lucrurilor ascunse înseamnă pentru raci intrarea într-o perioadă 

de avantaj. Marte va sta pe casa lucrurilor ascunse aproximativ o lună și jumătate și chiar dacă debutul 

acestui tranzit se face cu suportul mai puțin plăcut al careului Venus-Saturn, este mai puțin important 

eșecul pe care și-l amintesc acum, este mai puțin importantă tensiunea psihică sau neputința de a se 

coordona pe solicitările venite din partea celorlalți, din partea comunității, pentru că foarte curând 

Capul Dragonului le va trece pe casa hrănirii și, prin intermediul vibrațiilor caselor, relația lui Marte 

cu Axa Dragonului se va schimba. Așadar, acum Marte le intră pe casa lucrurilor ascunse și îi expune 

agresivității celorlalți sau pur și simplu le deblochează acestora memoria din care extrag doar 

întâmplările nefericite la care au luat parte, dar, cu timpul, cu timpul și acestea se vor așeza. Forma 

aceasta de agresiune va fi privită de rac altfel, ca un duș rece, ca o trezire la realitate. Se vor bucura 

până la sfârșitul acestei luni ca o avut puterea necesară să privească lucrurile direct în față, să nu mai 

creadă în himere, să facă certificări înțelepte, să fie mai puternici. Asta înseamnă că toată această 

rememorare îi duce și către încurcăturile mai vechi. Dacă și adaptează atitudinea la vibrațiile 

momentului, adică acceptă că nu mai sunt atât de apreciați, atât de duri și de nerăbdători să rezolve 

foarte mult într-un timp foarte scurt, atunci statutul lor nu va fi afectat, greșelile mai vechi pe care ei 

singuri le aduc în prezent nu vor fi văzute de ceilalți, ci doar de ei pentru că aceasta este recomandare 

astrală, ei trebuie să le vadă și tot ei trebuie să le rezolve. Racul inferior se va resimți după tot acest 

efort de înțelegere, după toată această călătorie și va considera că ajuns la fundul sacului. Încă nu a 

ajuns la fundul sacului, dar se va teme de austeritate, de economie, faptul că banul nu mai ajunge și 

că a investit prea mult în cunoașterea de sine fără să obțină ceva concret. Stomacul va fi mai important 

decât judecata și nu va putea nimeni să-i schimbe această opinie. Racul profund și superior va 

valorifica trigonul Mercur-Saturn reușind să facă un slalom interesant printre problemele celorlalți. 

Cu cât problemele celorlalți vor fi mai mari cu atât ale sale vor părea mai mici, cu toate că nu asta 

trebuie să se întâmple. În felul acesta, racul profund se poate implica în evenimente care să-i capteze 

atenția și durerea rememorării propriului eșec să fie mai puțin intensă. 

Pe 26 aprilie, Luna nouă de pe casa prietenilor îi face pe aceștia foarte permisivi pentru 

sentimente frumoase. Nu se poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă există o 

persoană sau o situație care îi înnobilează. Se vor simți bine indiferent cum sunt, chiar dacă sunt 

răutăcioși sau binevoitori, chiar dacă au răbdare sau le arată celorlalți un spirit critic nepotrivit. Cert 

este că această lună nouă îi pregătește și pe raci pentru ceea ce se consumă pe 28 aprilie prin trecerea 

lui Venus pe zodia Berbec, dar și prin trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu. Tot pe 28 aprilie se 

împlinește și conjuncția lui Mercur retrograd cu Uranus și racii iau parte la un plan major, de 

schimbare, sunt invitați să împărtășească experiențele lor pentru a deveni stâlpii societății, se trezesc 

dintr-odată într-o conjunctură din care nu mai pot ieși pentru că au pentru ceilalți un rol foarte 

important de îndeplinit. Dacă avem de-a face cu racii inferiori atunci aceștia se vor pierde în prea 

multe detalii și nu vor mai ajunge la reușită. Aceasta va întârzia câteva luni, poate chiar până la vară 

cât va dura retrogradarea lui Saturn. Racul superior are o gândire flexibilă, își adaptează sentimentele 

la nevoile celorlalți și poate merge pe mai multe fronturi deodată. Dacă este iubit și respectat atunci 

va putea muta munții din loc fără să știe nimeni din jurul său dacă face lucrul acesta cu sacrificiul 

total sau pur și simplu din credință. 

Dacă poziția planetei Venus pe casa imaginii publice avantajează, iar lucrul acesta l-am mai 

văzut pentru că Venus a mai trecut prin acest semn înainte de retrogradarea sa, Capul Dragonului pe 

casa hrănirii este din capul locului semnul ctitorului. Devin dintr-o dată foarte importanți pentru 

comunitate, iar la început vor fi mirați pentru că nu sunt invitați să facă altceva decât au făcut și până 

acum, doar că faptele lor sunt acum la modă, sunt la mare căutare, sunt de bază pentru transformările 

pe care societatea le parcurge în această perioadă. Cu toate că rolul lor este unul foarte important nu 

se pot separa de tristețile pe care le-au cunoscut încă de la începutul acestei luni și se declară, chiar 

dacă situația îi avantajează, nemulțumiți de toate aceste presiuni venite din partea unor evenimente 

pe care le-au lăsat cu hotărâre în urmă. Asta înseamnă că cel din jur care se apropie acum de rac cu 

gândul să-i atenueze această instabilitate va deveni prietenul cel mai bun, va fi invitat de acest nativ 

să facă parte din intimitatea sa. Capul Dragonului pe casa a doua, pe zodia Leu le aduce acestor nativi 
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și ambiția de a-și consolida poziția, fie că ea este în familie sau comunitate, de a-și construi o casă, 

de a visa la un loc numai a lor, de a acumula mai mult decât au făcut până acum. Apoi, Coada 

Dragonului pe Vărsător va avea grijă să îi avertizeze pe aceștia ca aceste acumulări nu sunt pentru a 

întări orgoliul de a obține o anumită poziție, ci de a restabili echilibrul prin aceste acumulări. Asta 

înseamnă că nu tot ceea ce primesc este pentru ei, dar lucrul acesta îl vor vedea din plin până la finalul 

anului. 

 

MAI 
Se simt vinovați. O problemă mică este privită disproporționat. Probleme psihosomatice. 

Înțelesuri sinistre. Vulnerabilitate. Realitatea îi sperie. Lucrurile ascunse rămân așa. Visează prea 

mult. Nevoie de indulgență. Rezultat spectaculos. Tentațiile sunt încadrate corect. Au nevoie de 

ajutor. Simplificare. Revendicări absurde. Gândul îi ajută. Se mișcă repede. Se întorc spre valori 

intime. 

 

Nu doar pentru raci, ci și pentru celelalte zodii luna mai devine absurdă. Marte se află acum 

în plin tranzit prin zodia Gemeni și le aduce, în general, oamenilor probleme de limbaj sau tulburări 

în conversații care scapă de sub control, fie pentru că ideea este de vină, fie că instrumentul la care se 

apelează nu este cel mai bun. Sintezele absurde îi îndeamnă pe raci să treacă pe nivelul următor, să 

obțină mai mult pe linia prioritară, să obțină din partea celorlalți garanția faptului că sunt utili așa 

cum s-a spus.  

Chiar de la începutul lunii mai Mercur își va reveni la mersul direct, adică în 3 mai, și apare 

o redresare în această zona profesiei. De altfel, am văzut că de la începutul anului și până acum multe 

din aspirațiile racului se orientau către această zonă. Acum o problemă mică și enervantă care le-a dat 

bătăi de cap în luna anterioară se rezolvă brusc și cred că acesta este ritmul pe care trebuie să-l respecte 

și celelalte situații. Nu este așa, chiar din 4 mai când Marte va împlini opoziția cu Luna neagră vor 

descoperi că dacă la începutul anului s-au temut de conspirații nu au fost departe de adevăr. Unii vor 

vedea în cei care nu vor să le împărtășească nimic persoanele care îi vor înlocui la finalul acestui an, 

alții se tem ca nu cumva moda aceasta a schimbărilor să nu fie făcută doar de dragul spectacolului. 

Cert este că această opoziție le aduce reiterarea unor simptome, deci inclusiv probleme de sănătate 

care sunt în marea lor majoritate psihosomatice. Gândul acesta de teamă, grija aceasta nejustificată 

întreținută de faptul că trebuie ca și marile probleme să se rezolve după cum s-au rezolvat cele mici 
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prin revenirea lui Mercur la mersul direct îi ține într-o încordare teribilă și deblochează anumite 

realizări. Pe baza acestei tensiuni racul nu mai poate vorbi despre succes, nu mai poate vorbi nici 

măcar de încrederea majoră pe care au avut-o în ceilalți, nu se mai poate gândi la pasiuni intense, la 

evoluție, la depășirea unor situații neobișnuite. Se văd dintr-odată oameni comuni răpuși de intrigi, 

de dureri cărora nu sunt în stare să le găsească o cauză logică, de muțenie celorlalți căreia îi atribuie 

înțelesuri sinistre. Devin foarte îngrijorați pentru că acordă prea multă importanță celorlalți, îi văd pe 

aceștia mult prea puternici, dar nu în sens bun, ci îi văd dispuși să-și folosească această putere 

împotriva celor mai vulnerabile elemente ale lor. 

Cei din jurul lor, vor observa cu surprindere că racul acum refuză să ceară ajutorul. Sunt 

oameni care se oferă să le clarifice această situație, le oferă informații suplimentare despre toate aceste 

situații pe care racii le văd drept conspirații, dar ei refuză. Această problemă de atitudine se poate 

transforma și în pasiune violentă împotriva celor care le vor răul. Pot deveni ilogici în acțiunile lor, 

tirani, exclusiviști și vor crede cu tărie că fac lucrul acesta cu cele mai bune intenții și pentru a-și 

împlini un țel important al vieții. În realitate, sunt foarte capricioși și îi pun în mare dificultate pe 

parteneri, le agasează acestora sentimentele și ar putea fi și geloși. Dacă vor consulta din timp aceste 

previziuni astrale atunci sunt avertizați că aceste gânduri care par firești, lejere așază evenimentele în 

timp pe o perspectiva mai mare, adică se vor întinde până la finalul acestui an. Sintezele pentru 

înțelegere emoție și cunoaștere sunt îndreptate către ultima decadă a lunii decembrie. Evenimentele 

concrete își vor extrage puterea din prima decadă a lunii iunie cea în care Marte își va încheia tranzitul 

pe casa lucrurilor ascunse și le va intra pe semnul lor. Toată această combinația astrală poate fi tradusă 

ca un joc al ideilor și al faptelor. Sunt convinși ca prin puterea gândului reușesc să coordoneze 

evenimentele după cum vor, chiar dacă nu spun lucrul acesta, iar la vedere trebuie să pară oameni 

echilibrați, să nu viseze prea departe, adică să crească evenimentele din aproape în aproape pentru a 

nu scăpa de sub control demersuri conspirative, marea obsesie a racilor din această perioadă. 

Nu încape discuție că prin conjuncția lui Mercur cu Uranus, de această dată când ambele 

planete se află în mers direct, înseamnă pentru rac întâlnirea cu o conjunctura favorabilă. Această 

conjunctură s-ar putea să nu fie văzut așa cum este pentru că retrogradarea lui Junon pe casa 

parteneriatelor îi ține pe aceștia blocați în obsesiile pe care le au. Dacă se deplasează, dacă pornesc 

într-o călătorie concretă sau într-o călătorie a minții, a sufletului, atunci multe dintre aceste presiuni 

sunt degajate, sunt eliberate și ceea ce este lipsit de valoare nu va mai fi văzut ca fiind un element 

reprezentativ pentru ei. Sunt însă foarte competitivi pentru că acești nervi, această contracție 

întotdeauna îi motivează pe raci și dacă țin cont de ea întotdeauna fac o impresie foarte bună. Nu mai 

contează dacă după aceea se resimt, dacă pierd foarte mult. Contează că, dacă se mobilizează, peste 

ei nu se poate trece. 

Imediat ce vor lăsa în urmă conjuncția lui Mercur cu Uranus racii intră într-o perioadă mai 

bună. Luna plină de pe 11 mai are un rol foarte important în sensul acesta pentru că le deblochează 

acele înțelegeri superioare pe care le pot folosi pentru autoanaliză și a nu mai fi atât de categorici la 

adresa celorlalți și atât de indulgenți la adresa lor. Vor renunța la atitudinile brutale cu toate că 

impulsul se va menține. De altfel, a doua decadă a lunii mai va fi foarte dificilă la acest capitol. Vor 

reuși să-și stăpânească impulsurile, dar nu va fi confortabil. Cert este că pe zona publică sau în relațiile 

cu cei dragi racul are un comportament vizibil schimbat și acest lucru îi va face cinste. Va ține cont 

de faptul că trecutul său nu este impecabil, la fel cum nu este impecabil nici trecutul celor cu care 

interacționează. Pe baza acestui raționament reușesc să fie mult mai indulgenți, să nu mai trăiască în 

dezacord cu puterea și nici să nu mai riște atât de mult de dragul ei. 

Astfel, pe 12 mai când Marte va împlini o relație foarte bună cu Jupiter pe casa familiei, 

diminuarea acestei expresivității sociale negative va avea un impact pozitiv asupra familiei. Practic 

nu fac ceva ieșit din comun, nu răstoarnă lumea și nici nu își înving adversarii. Lucrează cu sine, pun 

degetul pe rană, își modifică o atitudine cu atât mai mult fiind ajutați de Luna plină de pe 11 mai, și 

rezultatul este spectaculos. De altfel, în a doua decada lunii mai își dau seama că de fapt de această 

liniște aveau nevoie, de această încurajare. 

Un element foarte important pe care îl va parcurge în a doua decadă a lunii mai este cel legat 

de trigonul dintre Venus și Luna neagră. Apar tentații, se vor simți atrași de transformările celorlalți 
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și, pentru că sunt și ei integrați în acest proces de transformare socială specifică anului 2017, vor 

crede că pot intra în noi etape pe baza acestor noi rezonanțe. Se vor simți foarte atrași de oamenii care 

gândesc și simt la fel, care au trecut prin situații similare și le-au rezolvat la fel ca ei. De fapt, racii 

nu au nevoie acum de asocieri, ci au nevoie de schimb de experiență cu oameni care se entuziasmează 

ca și ei. Sunt avertizați că acest entuziasm este fals, că oamenii cu care interacționează pe nivelul 

acesta sunt ascunși, profitori, și despre care nu vor afla niciodată prea multe. Dacă vor ține cont de 

acest avertisment și își vor domoli acest entuziasm, contextul social în care vor alege să activeze de 

acum încolo nu li se va mai părea atât de complicat. Nu va mai fi nevoie de un debușeu, să 

povestească, să interacționeze, să se laude sau să fie apreciați. Vor considera că primesc toate lucrurile 

acestea, chiar dacă la o intensitate mai mică, din partea celor care sunt deja în cercul lor intim, poate 

chiar din partea familiei. 

Relația bună pe care Mercur o are din nou cu Axa Dragonului îi găsește pe racii într-un 

moment de soluție. Primesc atenție și reușesc să o încadreze pe aceasta mult mai bine. Nu mai sunt 

atât de ușor de dezinformat, nu-și mai permit cadouri costisitoare, nu mai sunt atât de capricioși și 

nici nu se mai sperie atât de mult de exigențele unei societăți care are nevoie de eroi. Pe 16 mai 

Mercur își va încheia tranzitul prin zodia Berbec și va intra pe casa prietenilor, iar racii se întorc din 

nou la un schimb de experiență foarte bun cu cei pe care-i apreciază, primesc invitații din jur, găsesc 

materialele pe care le caută, se documentează mult mai ușor și simt cum toate aceste elemente îi 

înnobilează, îi fac mai puternici, îi fac pregătiți pentru un eveniment pe care nu-l pot indica în mod 

concret. De această dată ansamblul situației nu îi mai sperie și cu toate că Marte nu a părăsit încă 

zodia Gemeni, lucru acesta se va întâmpla la începutul lunii iunie, gândul acesta referitor la existența 

unui mediu conspirativ s-a mai 

stins în intensitate.  

Le-au rămas însă 

regretele că tot acest interval 

de zbucium este un timp 

pierdut și nu-și pot da seama 

dacă până la finalul acestui an 

vor avea ocazia să recupereze 

ceea ce au pierdut. Faptul că se 

simt puternici, că nu mai 

invocă decepțiile și nu se mai 

simt atât de ușor criticați de cei 

din jur, că nu mai au pentru 

ceilalți vorbe aspre și și-au mai 

rezolvat puțin din raporturile 

sociale complicate reprezintă 

un semn de evoluție. Cu toate 

acestea, opoziția lui Venus cu 

Jupiter reactivează o problema 

pe care racii au mai parcurs-o 

la începutul anului. 

Reactivarea axei Berbec-

Balanță le vorbește acestor 

nativi despre un abuz. Timpul 

pierdut îl văd ca o rătăcirea 

norocului, iar această opoziție cu Jupiter retrograd pe casa familiei le spune că familia nu-i poate ajuta 

să re inventeze problemele mai vechi pentru a le rezolva complet, pentru a smulge răul din rădăcină. 

Dacă îi frământă ceva atunci aceasta este ideea care le dă  de furcă. Racii sensibili într-un mod comun, 

care nu au atins încă un anumit nivel de înțelegere și conștientizare, vor transforma toată această 

revenire la o stare de fapt a lucrurilor, toată această interiorizare, într-o mare contracție. Doar mimează 

că sunt liniștiți, dar în realitate începând cu 19 mai își fac planuri de răzbunare, vor să dea lovitura, 
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iar la următorul atac își propun să nu mai țină cont de atât de multe elemente. Nu este bun acest plan 

de răzbunare ridicat atât de vizibil într-un moment de maximă vulnerabilitate când beneficii sunt în 

opoziție, când simt că norocul i-a părăsit, dar și când Soarele, de pe casa protectorilor nu le oferă 

acestora ajutorul pentru a-și depune acest ideal. Ar trebui să țină cont de această presiune pentru că 

dacă ar primi ceea ce cer nu ar știi acum să folosească. 

Pe 20 mai Soarele intră pe casa lucrurilor ascunse și această nouă poziție îi invită pe racii să 

se gândească la lucruri profunde, la iluminare, la căutări adânci, la ceea ce împlinește și nu este 

întâmplător, la ceea ce este esențial. Călătoria aceasta imaterială îi încurajează pe racii să aprofundeze 

relațiile interumane să nu mai profite de slăbiciunea celorlalți și nici să nu mai privească toate aceste 

raporturi ca pe o afacere personală ca și cum fiecare om cu care interacționează să definească un rol. 

Vor avea cum se discute și despre putere pentru că acum în mintea lor puterea nu mai reprezintă un 

abuz, iar faptele vor fi văzute așa cum sunt. Perioada aceasta din cea de-a treia decada lunii mai, când 

Luna va trece prin zodia Berbec, adică din mijlocul zilei de 21 mai până în după-amiaza zilei de 23 

mai, aduce mari complicații față de profesie. Ar trebui să fie foarte atenți în acest interval de trei zile 

pentru că sunt influențați de reușitele profesionale ale celorlalți, de laudele pe care le aud de la alții, 

de confortul lor. Dacă ezită, își pot compromite anumite proiecte și vor avea nevoie de foarte mult 

timp pentru a-l repara. 

Pe 24 mai Venus se va afla într-o relație proastă cu Junon și atunci vor observa dacă perioada 

cât Luna a fost în zodia Berbec, adică intervalul indicat mai sus, a fost folosită cum trebuie. Careul 

acesta dintre Venus și Junon le vorbește Racilor despre o plată. Acum vor vedea dacă sunt sau nu 

mulțumiți cu ceea ce au, cu ceea ce au primit pentru munca lor, cu prețul pe care l-au stabilit pentru 

munca pe care o prestează. Acum văd dacă trebuie să facă o revoluție în această formă de plată sau 

dacă trebuie să lase lucrurile așa cum sunt ele. De asemenea, dacă au îndeplinit condiția indicată mai 

sus atunci se poate vorbi în cazul lor și despre o victorie însă aceasta este de scurtă durată și puțin 

cam amar. Doar racul știe că așa este viața cu bune și cu rele, mai ales că după cum s-au conturat 

conjuncturile astrale ale ultimilor ani, gustul amar a fost cam omniprezent. S-ar putea însă să fie în 

această perioadă cam săraci în cuvinte. Acesta este un alt obstacol pe care trebuie să-l depășească în 

sensul că trebuie să își atribuie o vina. Lucrurile pot fi și foarte simple. Nu au cuvinte și doar atât! 

Combinațiile pe care le-au făcut de-a lungul acestei luni vor fi văzute mai clar în preajma zilei 

de 25 mai. Luna nouă care le zâmbește acum și care va face casă bună cu careul Venus-Pluton îi 

îndeamnă pe acești nativi să se gândească la nemurirea sufletului. Vor căuta mai multe mijloace 

pentru a și le integra, vor căuta instrumente de lucru prin care să manipuleze energia, să se folosească 

mult mai bine de forța gândului, să-și definească anumite dorințe sau pur și simplu să iasă din toată 

această combinație ciudată a vieții care nu le permite niciodată să se bucure îndeajuns de ceea ce are. 

Dacă se lasă în voia acestor gânduri vor vedea că bucuria este o opțiune personală și nu trebuie să 

aibă foarte mult pentru a se bucura, nu trebuie să aibă un motiv aparte pentru a trăii acest sentiment. 

Asta înseamnă că Sextilul pe care Mercur și Neptun îl împlinesc pe 28 mai schimbă puțin paleta 

valorilor. Cu toate că această perioadă este intens conflictuală, pentru că maleficii Marte și Saturn 

sunt în opoziție, racii, prin abordarea acestui mod de a gândi, reușesc să transforme situații delicate 

într-un mare avantaj personal. Ar putea să pară celorlalți neobișnuiți, ar putea să pară ciudați, dar la 

fel de ușor se pot detașa de aceste opinii ale celorlalți pentru că de viitor este doar gândul curat întors 

către sine, nu și argumentul oferit unui conflict. Conflicte vor avea până la finalul acestui an din 

abundență, însă momente ca acestea, de întoarcere către sine, de valorificare a ceea ce este bun și 

frumos, redescoperirea compasiunii, apelul acesta la memorie ancestrală pentru reîntregire și pentru 

redobândirea puterii de altădată, sunt mult mai rare. Asta înseamnă că dacă Marte se află într-o 

dispunere negativă cu Saturn și la una pozitivă cu Uranus stă în puterea fiecăruia să își selecteze 

evenimentele în așa fel încât să meargă mai departe după cum consideră că le este definită nevoia. 

Mercur de pe zodia Taur are acest rol acum și toată această atracție către o lume misterioasă, adică 

sextilul Mercur-Neptun, se bazează pe mesajul planetei Mercur de pe zodia Taur. Cu alte cuvinte 

combinația aceasta de bine și rău va fi pentru rac o oportunitate foarte importantă pentru a se hotărî 

pe care drum să meargă. 
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IUNIE 
Emoție. Iubirea este importantă. Divergențe de opinie. Intoleranță la un tratament. 

Mobilizare. Conexiunile li se par obositoare. Caută răspunsuri acolo unde nu le găsesc. 

Experimentează. Sunt hotărâți dar nu vor să se vadă lucrul acesta. Încercările vieții îi enervează. 

Diminuarea fricii. Am nevoie să își reducă lăcomia. Transformările le dau bătăi de cap. Tentație. 

Sunt dezinteresați de lucrurile ascunse. Deplasări ciudate. Situații complicate pe care le analizează 

doar după informații. Voința nu este folosită corect. Critici gratuite. Argumentare ciudată. Cred că 

s-au născut pentru un rost aparte. Se gândesc îndrăzneț la viitor. Parteneriate dificile. 

 

Pentru că racii au prin excelență o structura afectivă foarte intensă, luna iunie ar putea să fie 

pentru ei cea mai interesantă de peste an. Sintezele prin putere, iubire și sensibilitate ar putea să li se 

potrivească precum o mănușă. Luna iunie, pe lângă acest aspect legat de sensibilitate, vine pentru 

acești nativi și cu repararea unor neajunsuri care au fost localizate în sfera privată, în familie, care au 

vizat acest sector sau care au evidențiat un eveniment pentru soluționarea căruia a fost nevoie de 

intervenția familiei. 

Relațiile astrale de la începutul lunii iunie scot în evidență divergențe de opinie pe care racii 

nu sunt încă pregătiți să le gestioneze în modul cel mai corect. Devin astfel refractari la orice 

recomandare pe care o interpretează ca fiind dură, pe care o văd ca pe o impunere cu care nu vor fi 

niciodată de acord. De fapt, prin opoziția Soarelui cu Luna neagră se activează o problemă de 

atitudine, racii devenind la începutul lunii iunie un fel de Gică contra, alegând să-și folosească energia 

pentru a spune de prea multe ori nu, chiar și atunci când nu este cazul. Refuzul acesta se poate localiza 

și în sfera medicală, printr-o intoleranță la un tratament, prin refuzul unui aliment, neputința de a 

înțelege de ce tehnicile tradiționale de vindecare lucrează cu ființa umană în ansamblu, adică lucrează 

și pe corp, dar și pe suflet. 

Un element foarte important pentru raci care va fi vizibil la începutul lunii iunie anunță prin 

trigonul Soare-Jupiter o redresare în sectorul familiei ceea ce va face pentru acești nativi luna iunie 

celebră. Această dispunere frumoasă între Soare și Jupiter le va aduce o mobilitate specială. 

Deocamdată Jupiter este retrograd, deci această mobilitate ar putea fi folosită în mare parte pentru a 

nega un ajutor, o putere, declarându-se suprasaturați, obosiți de atât de multe opinii, de atât de multe 

probleme, enervați de faptul că trebuie să facă foarte multe lucruri și nu pot deocamdată să termine 

pe niciuna dintre ele. Și pentru cei care s-au născut pe această zodie planetele sunt acum răsfirate, 

asta înseamnă că au multe posibilități de a acționa, de a interveni, de a relaționa, dar gama aceasta 

diversificată de acțiune reprezintă și obstacolul în sine. Conexiunile sunt diverse, dar obositoare. Pe 

4 iunie Marte le va intra pe semnul lor și racii intră pentru aproximativ o lună și jumătate într-o 

perioadă de mare demonstrație. Pe zodia Rac, Marte nu are o calitate care să facă cinste unui om 

sensibil și pozitiv. Pe zodia Rac, Marte este în cădere, este lipsit de voința care-l duce la victorie, dar 

nu este lipsit de ambiție. Asta înseamnă că acolo unde frustrările sunt prea mari, acolo unde 

nemulțumirile s-au acumulat în cantitate mare, vom vedea oameni foarte ambițioși care pândesc pe 

la colțuri, care urmăresc orice defect al celorlalți pentru a profita, care urmăresc orice ezitare pentru 

a o transforma pe aceasta într-un element vulnerabil. Duritatea lui Marte din Rac este recunoscută 

pentru că are această capacitate de a transforma o mare frustrare într-un instrument de tortură pentru 

ceilalți. Așadar, pentru racii profunzi și înțelepții, Marte pe acest semn reprezintă doar sporirea 

capacității de îndurare. Pentru toți ceilalți va fi un semn de mare duritate. În ambele cazuri drama este 

aceeași. 

Toată această componentă a durității nu va apărea dintr-odată. Ea se va strecura printre alte 

acțiuni și îndemnându-i pe acești nativi să se oprească sau să acționeze într-o direcție negativă. Asta 

înseamnă că până la intrarea acestei planete pe zodia Leu, adică pe 20 iulie, vor avea ocazia să 

surprindă în detaliu tot acest impact. Prima decadă a lunii iunie evidențiază și prin această nouă poziție 

a planetei Marte, dar și prin relațiile care se construiesc între planetele individuale și cele colective, 

dorința racului de a demonstra că este o forță peste care nu trebuie să se treacă fără acordul său. 

Aceasta ambiție, această dorință de impunere dacă va folosi elementul definitoriu al anului 2017, cel 

care se referă la sinteze, va transforma acest personaj într-o ființă căutată, într-un om la care se 
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apelează cu toată încrederea, într-un ghid. Ceilalți vor fi consumați de mânia că nu-și pot depăși 

această condiție, deși sunt obligați de tot ce se întâmplă în jurul lor să participe la această 

transformare. Pentru acești raci trecerea lui Venus pe zodia Taur, pe casa protectorilor, este un 

moment vulnerabil. Vor fi mult mai interesați să primească, chiar vor cerși, vor pretinde celorlalți să 

fie plătiți pentru muncă pe care racii au făcut-o, dar care nu le-a fost evaluată niciodată. De altfel, nu 

este o noutate, racii obișnuiesc să facă de unii singuri, fără să împărtășească, adică, așa cum ne 

sugerează elementul apă pe care îl patronează, vor să aibă o rezerva, să nu fie complet deschiși față 

de un factor exterior, vasul care sunt 

să rămână măcar umed pe pereții lui, 

să nu verse tot conținutul, semn că au 

trăit, au simțit, au experimentat. 

Acum vor să fie plătiți pentru ceea ce 

nu au împărtășit, nu au spus ori nu au 

pus la dispoziția celorlalți. Asta 

înseamnă că această nouă poziție a 

planetei Venus cumulată cu noua 

poziție a planetei Mercur aliniază 

seria acțiunilor săvârșite de acest 

nativ, le încolonează pe acestea și 

deja, prin această ipostază, lucrurile 

în cazul său sunt hotărâte. Nu va mai 

conta dacă după revenirea lui Jupiter 

la mersul direct din 9 iunie vor primi 

recomandări, li se va atrage atenția că 

nu este chiar corect să procedeze așa. 

Odată ce au intrat în linie dreaptă pe 

acest traseu, nu se mai pot întoarce. 

Pot însă să își ajusteze din mers 

această atitudine, pot să spună că vor 

să fie plătiți, doar să stabilească un 

preț mic sau nu vor neapărat o 

remunerație, ci să li se recunoască 

efortul făcut, să fie respectați. Dacă 

vor proceda în felul acesta atunci 

Luna plină care se împlinește cu 

Soarele pe casa lucrurilor ascunse și cu Luna pe casa bolilor acute nu-i ajută pe aceștia să evite 

declanșarea unor evenimente, ci îi vor consuma foarte mult. Racii sunt pregătiți acum să intre în acest 

sector care suprasolicită. Au doar ambiție, vor să recupereze ceea ce știu mai bine decât alții că au 

pierdut, adică în prima decadă a lunii iunie vor cădea pradă acestor sentimente de lăcomie care, 

scăpate de sub control, le vor fi chiar nefaste. Trebuie să facă multe pentru a se echilibra, însă 

comanda vine dintr-o zona pe care de la începutul anului până acum racii nu au folosit-o așa cum 

trebuie. Zona aceasta mentală a fost, când supusă încercărilor de voință, când constrânsă să aleagă 

într-un timp foarte scurt între două elemente oarecum asemănătoare ca rost ori conținut, când au fost 

obligați să ia decizii singuri fără să fie ajutați și fără sa aibă puterea necesară. Acum sunt din nou în 

fața unei situații când trebuie să folosească aceleași instrumente, trebuie să ia decizii utilizând același 

sector și iarăși le este foarte greu. Dacă vor consulta din timp aceste previziuni atunci pot afla cheia 

succesului, cea care vine prin conștientizarea și diminuarea, poate chiar eliminarea lăcomiei. 

Revenirea lui Jupiter la mersul direct începând cu 9 iunie le reamintește racilor că nu sunt 

singuri. Zona familiei se repară, acolo apare un eveniment care așază lucrurile după cum erau ele cu 

luni în urmă, poate chiar la începutul anului. Cu toate că, acest eveniment se produce într-o perioadă 

destul de frământată pentru acești nativi, ceea ce ar face ca această revenire să nu-i mulțumească prea 

mult, faptul că acest episod se produce fără consumul venit din partea acestui nativ va reprezenta o 
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mare ușurare pentru ei, un mare ajutor. Până la finalul acestei luni vor realiza că mai sunt și oameni 

de bun-simț în preajma lor, că nu toți au ca scop compromiterea sa sau exploatarea sa. 

Apoi, pentru că Venus și Marte se întâlnesc acum într-un sextil, iar Marte se află de ceva 

vreme pe semnul lor, încep să-și revină și referitor la starea de confort. Unii racii se vor mulțumi cu 

această stare de confort și vor menține până spre finalul lunii iulie, când Marte le va trece pe casa 

hrănirii. Totuși, această stare de confort nu este scopul final pentru care li s-a recomandat racilor să 

își controleze această lăcomie. Relația bună pe care Jupiter, abia revenit din mersul direct, o are cu 

Luna neagră de pe casa muncii, îi tentează pe acești nativi să accepte compromisul nu mai ușor decât 

altădată pe motiv că măcar, de această dată, compromisul nu duce la revoltă, ci la liniște. În felul 

acesta reușește Luna neagră să-i păcălească pe acești nativi și să-i scoată din zona aceasta a 

transformărilor constructive care le-a cam dat bătăi de cap de la începutul anului și până acum. Din 

nou se va face o mare diferență între racul inferior și cel superior. În timp ce racul inferior va nega 

complet frământare pe care am parcursul de la începutul anului și până acum, mințind și negând că a 

avut nevoie de ajutor, doar pentru că se bucură foarte mult de această stare de confort, racul superior 

va fi circumspect, va vedea cu mai multă claritate această tentație, va accepta liniștea produsă de 

redobândirea stării de confort, dar nu se va încrede în relațiile superficiale care se evidențiază acum 

în această zonă a profesiei doar pentru că ei sunt mai liniștiți. Racul superior nu renunță la nevoia sa 

de a-și împlini un deziderat, de a atinge un vârf al realizărilor personale pentru că nu poate uita ce i 

s-a întâmplat în anul anterior. Doar racul superior poate lucra cu aceste noțiuni abstracte, doar el își 

poate investiga foarte bine emoțiile și doar el este capabil să își mențină echilibrul pe opoziția lui 

Mercur cu Luna neagră. Doar acesta nu va considera că liniștea din familie reprezintă răsplata pe care 

cerul e oferă pentru că a fost chinuit de la începutul anului și până acum. În timp ce racul inferior va 

fi atât de naiv încât să renunțe inclusiv la persoanele care le-au oferit ajutorul doar pentru că acest 

ajutor este plasat într-o zonă de conflict pe care acum o neagă, tipul superior va avea nostalgia 

războaielor din primele cinci luni ale anului și va aștepta cu nerăbdare să treacă această perioadă de 

odihnă pentru a trece la nivelul următor. 

Până când lucrurile acestea se vor redresa, până când racul va ieși din această zonă de confort 

pe care o acceptă cu prea multă indulgentă, în jurul lor se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Pe 15 

iunie când Soarele de pe casa lucrurilor ascunse se va afla în opoziție cu Saturn de pe casa muncii, se 

trezesc într-un conflict, că iau parte la un episod trist, unul care ar putea să fie pentru ei chiar 

contagios. Devin purtătorii unui semn de durere, care înseamnă fie boală pe corp, pe minte sau pe 

suflet, fie conștientizarea faptului că fac parte dintr-un grup defavorizat. Zona aceasta le vorbește 

despre știrbirea reputației, despre o încercare pe încredere pe care nu au mai avut-o de la începutul 

anului și până acum. Dacă își vor impune să devină creativi, să își lase inspirația să curgă liberă, dacă 

se vor implica în activități filantropice sau alte forme de ajutorare a celui necăjit, vor ieși din această 

ceață, din această zonă care atrage ghinioane și acuzații și se vor simți foarte bine. 16 iunie Neptun 

intră în mers retrograd și va avea această deplasare până pe 22 noiembrie timp în care pe casa gândirii 

profunde racii sunt invitați să-și facă autocritica, să aleagă cu mai multă atenție ideile pe care le 

promovează sau pe care vor să le pună în practică, sunt îndemnați să fie mult mai atenți când sunt reci 

și distanți și când trebuie să fie cald și protectori. Cu alte cuvinte, acum, când racul preferă foarte 

mult zona de confort fără să se gândească la ce anume pierde, când trebuie să plătească pentru asta, 

contextul astral le pregătește un examen al vieții. Cei care sunt mai sensibil din fire, care au un 

rafinament aparte în a-și colecta singur informațiile din jur, vor simți că lucrurile încep să se așeze 

după o altă ordine. La modul concret după ce Marte le va ieși de pe semnul lor și mintea nu le va mai 

fi atât de întunecată, ambiția nu va mai fi amestecată printre alte trăsături ale ființei, adică după 20 

iulie toate aceste situații vor fi văzute și în planul real, în plan concret. 

Apoi, un alt element care trebuie consemnat în cea de-a doua decadă a lunii iunie, cea care le 

reamintește racilor despre cât de atenți au fost pe finalul lunii aprilie când Capul Dragonului a trecut 

pe zodia Leu, le aduce spre soluționare o problemă de interacțiune. Apar mici modificări în programul 

de lucru, mici ajustări în locul în care trăiesc, în cel în care lucrează, în spațiul pe care-l preferă cea 

mai mare parte din zi și pentru că fac această modificare prin voință proprie zdruncina puțin ordinea 

aceasta rigidă, confortul acesta artificial. Pe 17 iunie Neptun retrograd se va afla într-un sextil cu 
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Junon retrograd și racul va fi criticat pentru aceste decizii personale tocmai pentru că armonia care 

vine din conștiința proprie și care nu este atât de puternic influențat de confortul artificial din această 

perioadă cere o mobilitate. Racul vrea să facă o schimbare, dar nu are curaj și nici nu vede de ce 

trebuie să facă această schimbare pe zona publică, în relațiile cu ceilalți, prin acțiuni ample. Dar totuși 

o mișcare trebuie să facă și gestul acesta minor, schimbarea aceasta mică produce o undă de 

nemulțumire în jur pentru care își vor atrage critici. Asta înseamnă că sinteza acțiunilor de acum le 

spune acestor nativi că rostul pentru care trăiesc ceea ce trăiesc este pentru a face o clară diferență 

între ceea ce pot duce mai departe prin voință proprie și ceea ce se oprește. Ceea ce se oprește este 

ceea ce este văzut de ceilalți, prima linie de atac, care ar putea să nu fie reprezentativă pentru acest 

nativ. Dacă oponenții atacă prima linie care nu este decisivă pentru rac atunci lui îi rămân 

profunzimile și adâncimile în care alege să trăiască și mulțumirea sa va fi cu atât mai mare. Dacă o 

altă persoană născută în altă zodie are în 

preajmă sa un rac, va fi surprinsă pe 

finalul celei de-a doua decade a lunii 

iunie când îl va vedea complet indiferent 

față de critici care, în plus, sunt și bine 

argumentate. Dar noi, pentru că studiem 

astrologia, știm că această respingere a 

racului foarte sensibil, această tărie de 

caracter pe care o afișează acum este 

explicată prin faptul că aceștia atacă ceea 

ce nu este reprezentativ pentru el, dar nu 

știu. 

Dacă, totuși, presiunea socială nu 

este prea mare și racul se menține în 

această zonă a confortului fără costuri 

prea mari sau dacă nu este constrâns de 

forțe prea puternice să iasă din această 

zonă și să participe la lupte care nu sunt 

ale lor, atunci toată presiunea care va 

veni spre ei în a treia decada lunii iunie îi 

va ajuta să se întoarcă la începutul lunii 

ianuarie, dar și spre mijlocul lunii februarie pentru a fi înnobilați de ceea ce descoperă acolo. Sunt 

multe episoade pe care l-au trăit în intervalele indicate și care nu au fost înțelese așa cum trebuie sau 

poate nu au fost încadrate corespunzător. Acum când beneficiază și de suportul acestei stări de 

confort, când cei din jur atacă zona insensibilă a racului, dar care nu-l afectează atât de mult, simte 

care putere să se întoarcă spre ceea ce nu a soluționat pe finalul lunii aprilie sau finalul lui mai. De 

altfel, nici nu trebuie să facă mult efort pentru că întâmplările care vin de la sine în a treia decadă a 

lunii iunie pentru rac au această componentă a călătoriilor, vin prin mesagerii care au avut în 

perioadele indicate un rol foarte important, încearcă să schimbe realitatea prezenta după ideile 

promovate atunci sau după rostul unor întâmplări care s-au consumat în acea perioadă. 

Pe 21 iunie, când Soarele va intra pe semnul lor, această formă de siguranță, de încredere va 

mai primi o componentă: vor fi siguri și pe cadrul legal și pe inserția sociala, vor fi siguri pe ceea ce 

simt, pe ceea ce reprezintă, știu că au un impact mare asupra celorlalți și se pot folosi de acest avantaj. 

Din nefericire, pentru toți, nu doar pentru cei născuți în Rac finalul lunii iunie aduce careul lui Jupiter 

la Junon, careul lui Neptun la Luna neagră, careul lui Mercur la Chiron. Elementele acestea care ar 

trebui să ne împlinească prin moralitate, prin interacțiune sau prin înțelegerea încercării, adică Chiron, 

Junon și Luna neagră, aduc o confuzie despre care nu putem știi din această prezentare cu caracter 

general dacă îl ajută pe rac să depășească o greutate. Primesc însă ajutoare din partea planetei Mercur 

care tot pe 21 iunie va intra pe semnul lor însă mai au multe cozi de rezolvat până la finalul acestei 

luni care nu se vor concretiza în mod obligatoriu prin evenimente, ci și ca stări, deci care aduc câte o 

greutate în plus la cele existențe deja. Luna nouă din 24 iunie îi invită să facă o selecție foarte severă 
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a ceea ce le rămâne de soluționat de acum încolo. Deja sunt pe finalul primei jumătăți a lui 2017 și 

au deja suficiente de multe date despre cum anume trebuie să privească schema generală a acestui an. 

Deja au multe elemente concrete de care se pot lega pentru a nu mai spune "Încă nu-mi este clar, vom 

vedea ce va fi pe viitor!". Gândurile pe care le vor avea pe 24 iunie, pe Luna nouă, le vorbesc atât 

despre satisfacție și despre sacrificiul pe care-l fac pentru a se menține în această zonă a satisfacției, 

dar și despre elementele esențiale pe care le pot acum extrage dintr-o zonă confuză pentru a le duce 

mai departe și a le înmulți. Racii pot face această selecție, pot fi atât de abil, chiar dacă nu trebuie să 

le povestească celorlalți cum anume au făcut. Cu alte cuvinte, 24 iunie este pentru ei un moment de 

aplicație, de practică, de acțiune, oricât de imateriale sau de abstracte ar fi instrumentele pe care le 

folosesc. 

În felul acesta, finalul lunii iunie le poate trezi racilor interesul pentru mari proiecte, care 

înseamnă și sarcini suplimentare, dar acești nativi nu s-au speriat niciodată de muncă suplimentară 

dacă au satisfacție, dacă rezultatele acestei munci le sporește respectul pe care-l primesc de la ceilalți, 

dacă viața lor se simplifică, dacă au mai mulți prieteni sau sunt mai apreciați. Procedând în felul 

acesta evită o decădere care pentru racul inferior va fi foarte dureroasă. Racul inferior în preajma zilei 

de 27 iulie, când Mercur se va afla în opoziție cu Junon, dar și în careu cu Jupiter, iar pe cer vom 

vedea un careu în T pe semne cardinale ce are planeta Jupiter drept focar, va fi invitat să facă trimitere 

la reguli morale, la o armonie a familiei pe care nu o are așa cum și-ar dori. Racul inferior ar putea să 

fi apreciate, ar putea să treacă drept un om integru, cu bune intenții, ar putea să fie foarte apreciat de 

cei din jur dacă au aceste elemente cu care să se prezinte. Pentru că mulți nu le au și pentru ca au în 

continuare planeta Marte pe semnul lor, poziție care amplifică mult prea ușor aceste impulsuri 

răutăcioase, vor cădea într-o stare proastă, se vor simți marginalizați sau dezechilibrați de o forță care 

le cere prea mult. Au nevoie însă să privească spre viitor cu maturitate pentru că și din această situație 

pot ieși. Dacă vor conștientiza că în cazul lor valorile familiei trebuie clar conturate, ceea ce nu se 

poate spune despre alte zodii care au alte priorități, atunci vor începe din aproape în aproape să-și 

repare ceea ce au neglijat la începutul anului și până acum, dar în special la începutul lui ianuarie și 

pe mijlocul lui februarie. Pentru racul inferior acestea vor fi proiectele îndrăznețe de care se vor ocupa 

în a doua jumătate a anului. Acestea vor fi prieteniile pe termen lung ce vor primi din partea sa toata 

atenția. Întreaga conjunctură care îi pune din nou la lucru pe racii inferiori este susținută și de 

conjuncția Mercur-Marte care se consumă pe 28 iunie chiar pe semnul lor. Este însă un moment foarte 

delicat pentru a da răspunsuri categorice, pentru a întoarce brusc spatele unor demersuri sau a distruge 

acel confort pe care alții îl iubesc foarte mult. De fapt, la asta se referă impactul pe care planeta Pluton 

de pe casa parteneriatelor îl are asupra planetelor de pe semnul lor. Deși pentru ceilalți nu este așa, 

racul va simți că decizia aceasta este pentru el violentă, agresivă, ca atunci când trebuie să smulgă o 

rădăcină și în exterior nu se vede lucrul acesta. Ar trebui să nu fie prea trist că se întâmplă lucrul 

acesta pentru că tot ceea ce au parcurs de-a lungul lunii iunie are avantaje și dezavantaje. Faptul că 

această zonă intimă pe care și-au protejat-o trece printr-o transformare este un lucru foarte bun. La 

un moment dat au avut mari beneficii când cei din exterior nu le-au văzut acest sector intim atât de 

sensibil și nu au putut lovi în el. S-au bucurat de orbirea celorlalți, însă acum orbirea celorlalți îi 

doare. Le-ar plăcea ca acum zona aceasta intimă să nu mai fie atât de ascunsă, să fie văzută și să se 

ofere cineva din jur să-i ajute. Nu se va întâmpla lucrul acesta. De aceea momentul acesta de final al 

lunii iunie este pentru ei foarte dureros. 

 

IULIE 
Considerații generale pun în dificultate o problemă de opinie. Vor să se purifice. Gândesc 

profund. Privesc foarte departe. Puterea este scăzută. Recunoștință. Lucrurile ascunse îi pedepsesc. 

Cercetare misterioasă. Nu ascultă părerile celorlalți. Condițiile propice nu sunt bune pentru ceea 

ce-și propun. Nu au suficient de multă vizibilitate. Se trezesc la realitate cu greu. Nu au încredere. 

Sunt pătimaș. Anumite afecțiuni se acutizează. Suferă gratuit. 

 

Luna iulie aduce și în cazul racilor împlinirea unor aspirații, unele dintre ele formulate în 

ultima perioadă, în luna iunie, iar altele mai vechi care sunt privite ca aspirații de o viață. Mulți s-ar 
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putea să fie puțin surprinși în fața acestor afirmații, considerând că dacă aceste situații, dacă aceste 

aspirații nu au fost împlinite de-a lungul a mai multor ani, cum ar putea acum să fie împlinită într-o 

singură lună. Sunt multe care ajută la împlinirea acestor aspirații, la conturarea acestui noroc, printre 

care și opoziția Marte-Pluton, cu Marte pe semnul lor, după ce ani buni au trecut prin mari probleme 

profesionale, prin purificării intense, nu doar ale corpului, ci și ale sufletului, ale conștiinței. Ca 

urmare a acestei ultime etape, cea de purificare, aspirațiile de-o viață vor putea fi îndeplinite cu mai 

mare ușurință. 

Începutul lunii iulie este dominată de inițierea mersului retrograd al asteroidului Chiron, 

deplasare care va dura până pe 5 decembrie. Apoi în a doua zi a lunii iulie Venus va trece prin careul 

la Axa Dragonului și apar primele frământări legate de aceste proiecte ample. Poate ar trebui să nu se 

frământe atât de mult, să lase deoparte aceste regrete tardive, să privească partea bună a lucrurilor, 

dar nu vor putea. Opoziția aceasta pe care Marte și Pluton o împlinesc, cu Marte pe semnul lor, arată 

că sunt acum într-o zonă mai puțin plăcut. Nu le este confortabil să audă de la persoane nepotrivite 

critici ciudate. Ar accepta din partea unor oameni competenți, dar din partea acestora, nu. Soluția cea 

mai bună pe care o vor aborda racii în momentul acesta este uitarea, dar aceasta nu este o rezolvare 

foarte bună. Dacă vor depăși începutul lunii iulie cu demnitate, vor lăsa deoparte gândul acesta care 

le spune că sunt victime, nu vor mai fi atât de atenți pe acuzații nefondate, nu vor mai fi atât de 

îngrijorați atunci când aplică o metodă veche. Instrumentele vor fi la fel ca în trecut, dar rezultatul va 

întârzia să apară. Saturn încă se află în mers retrograd pe o casă a muncii și tot ceea ce implică efort 

și seriozitate cere din partea racului mai multă atenție, revizuire, atenție suplimentară. 

Luna iulie lucrează cu sintezele obținute din deplasări, dinamică ori supremație. Știm însă că 

aceste trei direcții pentru rac, în prima jumătate a anului, au fost elemente dureroase. Nu s-au împăcat 

nici cu deplasările pe care trebuie să le facă pentru că nu le-ar fi făcut pentru ei, nu le-a fost înțeleasă 

dinamica și nici nu au primit poziția pe care au cerut-o. De aici și o mare confuzie, de aici și 

amplificarea durerii personale dacă nu au în preajmă oameni sinceri care să treacă dincolo de această 

părere pe care racii cu o au despre ei înșiși pentru a le reaminti ceea ce este frumos și important. 

Pe 5 iulie Venus va intra pe zodia Gemeni, adică pe casa lucrurilor ascunse și această poziție 

va avantaja cu precădere racii care sunt atenți la educația morală, care nu fac rabat de la calitate, care 

nu se întorc din drum decât dacă acești pași făcuți înapoi fac parte din firea lor, din metoda de lucru. 

Venus pe Gemeni aduce drama omului care ezită și care se teme de greșelile sale. Cu alte cuvinte, 

trecerea acestei planete pe casa lucrurilor ascunse și a pedepsei, aduce acestor raci inferiori un 

moment de conștientizare a propriilor greșeli pentru a nu le mai repeta. Ceilalți își vor găsi echilibrul, 

fie printr-un schimb interesant de experiență cu cei din jur, fie prin discuții în contradictoriu, prin 

abordarea, de o manieră publică, a frământărilor personale. Aceste confruntări sunt bune pentru racul 

călit pentru că ar putea să aducă și recunoașterea unor merite așa cum s-a mai întâmplat de la începutul 

anului și până acum. Lucrul acesta este susținut astral de trecerea lui Mercur pe zodia Leu, adică pe 

casa hrănirii, concomitent cu împlinirea a două unghiuri, unul bun și unul rău, între Soare și Neptun 

și respectiv între Soare și Jupiter. Toată această dorință de evoluție este de fapt un balans între bine 

și rău, între mustrările de conștiință și ambițiile de a reuși, între criza de identitate și încrederea în 

sine. Au o mare putere de a reuși și cel care se declara acum învingător, nu arată că se grăbește pentru 

că nu este o eroare susținută de supremație, ci o dovadă că este conștient de faptul că împlinește ultima 

etapă pentru un demers ascendent pe care l-a făcut, în mare parte, fără cunoștința celorlalți. 

Luna plină din 9 iulie le împlinește aceste aspirații pentru că aduce un plus de putere în 

demersuri care, în mod normal, s-ar fi împlinit în mai mult timp. Soarele se află pe semnul lor deci 

această Lună plină pe Rac aduce valorilor materiale un sens aparte, emoțiile pot fi exprimate în alt 

mod și se depășește această etapă a risipei care a apărut în viața sa drept urmare a timpului lung 

necesar pentru îndeplinirea obiectivelor îndrăznețe pe care și le-au stabilit. Acum, pentru că au mai 

multă putere, pot grăbi lucrurile și fără a pierde din calitatea rezultatului. Vom vedea în finalul primei 

decade a lunii iulie raci care chiar să asculte părerile celorlalți fără să completeze, fără să îi judece, 

fără să îi încadreze, pentru că această putere suplimentară pe care o primesc de la Luna plină le extinde 

câmpul conștiinței și-i face permisiv și față de experiențele celorlalți. 
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A doua decadă a lunii iulie ne aduce un mare semn de întrebare referitor la sinceritatea pe care 

o au în relațiile în care se implică. Au conștiința trează că și-au făcut de la începutul anului și până 

acum suficient de mulți prieteni încât să demareze proiecte noi, să-și poată permite să acționeze și în 

forță, cu hotărâre, să se folosească de condițiile propice de viață pentru a transforma o situație banală 

în ceva favorabil, fără a trebui să facă un compromis, ci prin valorificarea propriului potențial. Este 

însă greu să se păstreze pe linia echilibrului situația în care avantajele obținute în această perioadă, 

nu doar de rac, ci și de alte semne zodiacale, sunt condiționate de obediență. Traseul poate fi sinuos, 

poate fi ocolitor, dar dacă nu li se cere prea multă obediență atunci poate reuși, pot învinge, pot trece 

dincolo de tristețe și nu trebuie să confunde supunerea totală cu fidelitatea. Lucrul acesta va deveni a 

doua decadă a lunii iulie un element care îi învață mai multe despre dreptate. Mercur se află acum 

într-o casă a hrănirii și îi învață pe raci să își definească nevoile. Li se va părea foarte ciudat acest 

îndemn cu atât mai mult cu cât nevoia lor este deja creionat, nu au considerat în ultima perioadă că 

este util să-și redefinească necesitățile legate de familie, viața intimă, emoțiile cele mai profunde. În 

această zonă lucrurile, cel puțin pentru ei, sunt foarte clare. Marea problematică a celei de-a doua 

decade a lunii iulie pentru acest nativ vine în momentul în care primesc în anturaj oameni care pun 

prea multe întrebări. Nu indiscreția unei întrebări îi pune în dificultate, ci conținutul ei. Aceste 

întrebări arată racilor că, poate, în ultima perioadă nu au luat în considerare ceea ce trebuie și confortul 

din familie, ceea ce cred ei că este suficient, de fapt este o înfrângere disimulată.  

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor 

conștientiza în momentul acesta cât de importantă este necesitatea acumulării energiei. În paralel cu 

această descoperire, racii vor conștientiza cât de important este să fie calculați și consecvenți cu ceea 

ce au în momentul acesta. Dacă vor să obțină ceva din toată această conștientizare, se vor orienta 

către procedee care le permite recuperarea energiei din timp, pentru a fi întregi, pentru a deveni mai 

puternici. Cei care sunt pasionați de ezoterism știu că dacă aceste fragmente ale ființei, care sunt 

presărate peste tot în timp sau uitate pe la alții, activează ca și cum sunt în continuare vii. Cineva se 

folosește de ele, iar acum când racul dorește să și le recupereze beneficiarul pierde un drept important 

și evenimentele sociale din jurul racului vor fi marcate de mari drame. El va privi cu mirare în jur și 

mulți dintre acești nativi nu-și vor putea explica de ce au în jurul lor atât de mulți oameni care suferă 

în situația în care până la începutul acestei luni nu se pune problema de așa ceva. 

În această a doua decadă a lunii iulie racii vor avea mari mustrări de conștiință. Dacă pe lângă 

acest moment ce se consumă independent de voința lor, acești nativi își mai aduc aminte că la un 
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moment dat celor cărora li se întâmplă acum tot felul de necazuri le-au dorit ceva asemănător, le-au 

urât o viață plină de probleme sau măcar să se împiedice din când în când pentru a nu mai fi atât de 

răi sau pentru a nu mai fi atât de egoiști și a evita eroarea intenționată, nu se vor simți prea bine 

urmărind aceste secvențe, nici observând că au luat parte la ele. N-ar trebui să dramatizeze în felul 

acesta pentru că în a doua parte a lunii ipostaza aceasta de culpabilizare se va răsfrânge și asupra altor 

sectoare, nu doar în relațiile cu oamenii care își fac singuri rău. 

Pe 17 iulie, când Venus se va afla într-o relație proastă cu Neptun, racii vor încerca să 

implementeze un proiect foarte ambițios care nu le aparține. Nu prea le convine lucrul acesta, dar se 

gândesc practic, încercând să treacă dincolo de ambițiile personale, încearcă să depășească această 

barieră a succesului celorlalți pe care nu-l pot suporta și participa la aceste evenimente cu mare 

implicare. Nu înseamnă însă că dacă se implică în modul acesta chiar au vrut să facă lucrul acesta. 

Un anume grad de insatisfacție suficient de vizibil se va menține și o mare parte din energia lor va fi 

canalizată spre a ascunde toate aceste impulsuri. Apoi, pentru că Marte le trece acum pe semnul lor 

și cât de curând, adică în ultima decada lunii iulie, va părăsi acest semn și racilor li se va ridica un 

voal de pe ochi, schema aceasta pe care o consideră când buna când rea, când utilă când epuizantă, 

face parte dintr-o luptă pe care o duce cu cei din jur, cu realizările lor, cu obstacolele care se ridică în 

calea lor. De această dată, tot acest balans între bine și rău, pentru că primește suportul relației bune 

dintre Venus și Jupiter, le oferă capacitate de sinteză, îi ajută să folosească informația în alt mod, să 

interacționeze frumos, cu cei care vor fi importanți până la sfârșitul anului și, în felul acesta, să fie 

pregătiți pentru a duce mai departe această schimbare. Astfel, cea de-a doua decadă a lunii iulie îi 

îndeamnă să se gândească foarte frumos la cum ar arăta viața lor spre finalul anului. 

Trecerea planetei Marte pe zodia Leu le aduce un interes spre a-și redefini nevoile, spre a se 

ridica dincolo de această zonă de trecere care a durat aproximativ o lună și jumătate pentru a înțelege 

mult mai bine rolul pe care-l au în grupul de apartenența sau pentru a se folosi mult mai bine de 

puterile personale. Marte pe Leu îi trezește racului interes față de puterile sale, față de capacitatea sa 

de a schimba ordinea lucrurilor după cum vor, după cum li se pare util acum. Este și un semn de 

mândrie și racii care nu au fost prea atenți de la începutul anului și până acum se vor trezi că dau în 

altceva. Așa cum am indicat și mai sus, racii nu au vocația orgoliului, de aceea de fiecare dată când 

sunt constrânși de anumite evenimente ori când cad pradă unor tentații, trec foarte repede spre 

îngâmfare, spre infatuare. Acest lucru se datorează și naivității pe care o au integrată în semnul natal, 

cea care nu le permite să se folosească de acest impuls, de această contracție sau de acest defect de 

caracter cu măsură. Se îmbată imediat cu putere și cred că prin orgoliu ori prin puterea pe care acesta 

o conferă își pot rezolva foarte repede conflictele interioare. Este și cazul celei de-a treia decade a 

lunii iulie cu atât mai mult cu cât în această decadă se va consuma și un careu între Soare și Uranus, 

aspect care accentuează nesiguranța și îi face pe acești nativi să anticipeze doar ceea ce este rău. Ar 

trebui să facă un efort de voință, să-și stăpânească aceste impulsuri orgolioase, să nu intervină cu 

restricții în viețile celorlalți pentru a-și acorda lor libertăți, una din trăsăturile clasice ale orgoliului, 

ci să se gândească la cum ar reacționa dacă altcineva s-ar comporta așa cu ei. A interveni cu acest 

exercițiu mental înseamnă a ieși din această zonă a durerilor, a conflictelor existențiale, înseamnă a 

da o notă pozitivă conjuncției Mercur-Capul Dragonului. Apoi, imediat ce Soarele va intra pe zodia 

Leu, racii vor fi mai liniștiți, mai împăcați pentru că o mare parte din energia personală nu va mai fi 

consumată de orgolii, ci și de încrederea în sine sau de nevoia de a obține rezultate practice pe care 

să le considere dovezi de putere. Dar problemele nu se termină cu această picătură de încredere. Vor 

avea nevoie cel puțin până la finalul acestei luni să lupte cu orgoliile personale, cu mâniile pe care le-

au acumulat în mijlocul lunii iunie sau în mijlocul lunii mai, cele două repere care îi ajută și pe raci 

să integreze mult mai bine mesajul sintetic în dimensiunea personală a vieții. Dacă nu-și vor aduce 

aminte din cele două repere doar de lucrurile rele, dacă nu vor judeca oamenii cu care au interacționat 

atunci pe baza orgoliului problema aceasta va fi rezolvată relativ ușor. 

Din 26 iulie când Mercur va intra pe zodia Fecioară și vor vedea că și evenimentele sociale se 

așază într-o ordine care să îi ajute să nu mai fi atât de pătimași, atât de răzbunători sau atât de critici 

la adresa celor care nu se încadrează în regulile pe care le gândesc ei, cu toate că, paradoxal, o mare 

parte dintre aceste reguli nici măcar nu au fost comunicate. Cele două repere spre care racul se întorc 
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pentru a se împlini, pentru a sintetiza mesaje complexe și a le integra în dimensiunea personală, așa 

cum am indicat la momentul respectiv, definite de această ușurință de a face o separare clară între 

viața interioară și interacțiunile sociale. Aceste reguli care au fost elaborate în perioada respectivă nu 

prea sunt cunoscute de ceilalți, deci nu ar fi potrivit să îi judece pe acești oameni pe baza unor criterii 

pe care ei nu le cunosc și față de care nu se pot apăra. Racul superior va ține cont de lucrul acesta, dar 

nu la fel se poate spune despre cel inferior, cel care va folosi această situație, acest conflict ca un bici. 

Totuși, finalul lunii iulie este unul foarte bun pentru rac în privința stabilității afective, cea 

care dacă va primi din partea sa suficientă atenție se va redresa într-un timp record. Se poate spune 

că racii își vor reveni pe finalul lunii iulie de la o zi la alta, de la o oră la alta, nu prin repararea cu 

conjuncturilor sociale, ci prin faptul că le înțeleg pe acestea altfel, au față de evenimentele care au 

tulburat în prima jumătate a anului situațiile bune, se controlează mai ușor, le acceptă mai ușor. Așa 

cum sunt obișnuiți, racii vor spune că nu este nimic neobișnuit la mijloc, ci doar s-au obișnuit cu 

ideea, s-a obișnuit cu persoana sau cu situația. După conjuncturile care se construiesc pe finalul lunii 

iulie nu este vorba de obișnuință, ci de înțelegere. Prin înțelegere racul se adaptează. Atunci când 

există înțelegere toate se rezolvă. Vor vedea că anumite afecțiuni se acutizează, pentru că nu pot 

înțelege totul dintr-odată. Balanța valorilor se modifică în favoarea acestei redresării, iar elementele 

care rămân să fie observate și analizate pe o altă perioadă vor produce dureri de stomac, disfuncții 

metabolice legate de asimilare sau ardere, o fluctuație în metabolismul apei. Toate aceste disfuncții 

organice sunt rezultatul faptului că dacă aceste probleme nu se rezolvă prin redresare afectivă ori prin 

comandă afectivă, înseamnă că ele sunt foarte adânci și în mare parte legate de teama de sărăcie, de 

neputința de a renunța la o persoană, un obiect, o situație sau o idee doar pentru că de câteva ori de-a 

lungul acestui an sau de-a lungul vieții, elementul cu pricina a avut parte și de câteva episoade fericite. 

Nu se pot separa acum de evenimentele acelea fericite, dar nici nu le pot reinventa. De aici și drama, 

de aici și această patimă pentru care corpul va suferi mai mult. Pe finalul lunii iulie Venus le va intra 

pe semnul lor și, pentru început, vor avea o aparență socială mult mai bună. Cu toate că suferă, cu 

toate că întind prea des mâna spre flaconul de pastile, cu toate că vor să-și suplimenteze tratamentul 

sau să-și schimbe stilul de viață, suferința aceasta rămâne pentru că nu este simplă, însă la exterior 

ceilalți nu vor vedea nimic din toată această dramă. 

 

AUGUST 
Redresare. Au nevoie de atenție. Progres lent. Sentimentele sunt confuze. Acuză o oboseală 

stranie. Libertatea nu le este permisă așa cum se așteaptă. Observațiile profunde duc spre frustrare. 

Indisciplină. Călătorie ciudată. Situația materială este dificilă. Schimbă metoda de lucru. 

Clarificarea nu îi ajută. 

 

Pentru racii, luna august va fi definită de redresare. Apare o redresare în zona emoțiilor, cea 

dominată de trecerea planetei Venus pe semnul lor, dar și de ordinea pe care Marte, de pe casa hrănirii, 

încearcă să o impună. Este posibil ca de-a lungul acestei luni racii să aibă senzații stranii, să aibă 

impresia că nu pot vedea foarte departe sau că situațiile în care se trezesc dintr-odată sunt foarte 

complicate și, implicit, foarte obositoare. Aceste senzații stranii arată că apelează la vechile reacții 

pentru a soluționa tensiunile prezente, dar dacă sunt puțini atenți vor vedea că au puterea necesară să 

treacă mai departe, deci o barieră a căzut. Primele zile ale lunii august sunt dominate de preocupări 

față de muncă, față de această formă de redresare, de reparare sau de colectare. Cât timp Luna se va 

afla în Săgetător, adică din după-amiaza primei zile a lunii august până în noaptea de 3 spre 4 august, 

racii vor fi dominați de o tensiune. Au impresia că sunt obligați să lucreze într-un domeniu nou, să își 

adapteze obiceiurile la pretențiile celorlalți și nu se simt deloc confortabili în această situație. Dacă 

nu iau nicio decizie în sensul acesta, dacă lasă ca lucrurile să se rezolve în virtutea inerției sau intervin 

pe alocuri acolo unde nu se cere prea mult efort, își vor menține echilibrul și nu vor complica situațiile 

în care se implică. Apoi, pentru că pe 4 august Venus se va afla într-o opoziție cu Junon trebuie să 

treacă și prin situații ciudate. Vor vedea caracterul josnic al unor oameni, se vor teme la un moment 

dat ca nu cumva răutatea acestor oameni pe care o văd acum mult mai clar să nu-i afecteze. Racii îl 

au în continuare pe Jupiter pe casa familiei și chiar dacă împlinește în această perioadă un careu cu 
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Pluton, aspect care nu prea ajută, atenția aceasta pe defectele celorlalți devine un resort puternic de 

care se pot folosi pentru a se proteja de răutățile pe care le vor întâlni în ultimele luni ale anului. Unii 

racii vor spune că așa sunt ei de felul lor mai fricoși, mai reținuți, că preferă înainte de a face un pas 

către o realizare să facă doi-trei pași către un eșec. Frică aceasta îi ajută acum pentru că, în realitate, 

nu este frică, ci este o grijă născută dintr-o atenție suplimentară. Se întâmplă locul acesta pentru că 

au experiențe frumoase legate de familie sau au trecut de-a lungul acestui an prin câteva episoade 

care sunt prea importante pentru ei să le lase acum de izbeliște. Reacția aceasta de grijă pe atenție se 

susține pe această 

necesitate de a-și proteja 

amintiri frumoase, relațiile 

frumoase, valorile morale.   

Desigur, nu le va fi 

ușor, dar greutatea care va 

veni spre ei în prima 

decadă a lunii august are o 

savoare aparte. Luna plină 

care se va împlini pe 7 

august, Luna plină din 

Leu, o Lună plină de vară, 

cea care reactivează 

acestor nativi simțul 

valorilor, al proprietății, al 

muncii și al administrării, 

ne vorbește și despre o 

dragoste ascunsă. Cu toate 

că Venus trece acum prin 

semnul lor și racii ar putea 

să pară în ochii celorlalți 

deosebit de sinceri, 

oameni care nu ascund 

nimic, fiind vorba despre 

un semn de apă, niciodată 

nu vor putea să 

împărtășească tot, să spună tot. Au mai trecut prin situații similare când forma aceasta de romantism, 

amplificată acum de faza de Luna plină, i-a ajutat să-și construiască în ochii celorlalți o altă imagine. 

Dacă fac parte din categoria celor care au respect față de oameni și nu se tem de răul pe care-l văd 

acum foarte clar, nu se vor folosi de oameni, nu vor abuza de această componentă afectivă. Vor fi 

echilibrați și își vor aminti pe finalul primei decade a lunii august că întotdeauna măsura a ceea ce 

primesc este măsura a ceea ce au oferit. Gândind că realizările lor au fost dominate de această balanță 

a valorilor, vor reușit să-și planifice în detaliu evenimentele viitoare, cele care se întind nu foarte 

departe în timp, ci până spre finalul lunii noiembrie. 

Cu toate că această situație pare favorabilă pentru rac, faptul că sintezele pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere se îndreaptă către începutul lunii februarie, când știm că s-a produs un eveniment 

legat de tranzitul Lunii negre, problema aceasta a muncii, a efortului pe care trebuie să-l facă, ar putea 

să comporte anumite distorsiuni. Racul va avea impresia acum că trebuie să muncească din nou fără 

să fie plătit sau să facă o muncă suplimentară pentru a fi plătit pe jumătate. Dacă vor consulta din 

timp aceste previziuni astrale atunci vor vedea că oboseala pe care o invocă și lipsa de răbdare au alte 

cauze, nu faptul că trebuie să muncească de mai multe ori pentru a fi plătit o singură dată. 

Dacă se mențin în această zona echilibrului atunci relația bună dintre Mercur și Venus care va 

lega o casă a educației primare și o casă a personalității, îi va ajuta pe acești nativi să înțeleagă lucruri 

profunde despre viață și, în plus, să le poate explica frumos în așa fel încât și cei din preajma lor să 

le vadă la fel. În consecință, efortul pe care racul trebuie să-l facă în această perioadă nu trebuie în 
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mod obligatoriu să primească o remunerație fizică, să fie plătiți prin atenție sau prin bani. Există și 

alte forme de plată pe care trebuie să le descopere acum. 

Problema aceasta a evaluării evenimentelor mai vechi trebuie să reprezinte pentru rac în a 

doua decada lunii august un element prioritar. În primul rând, prin sextilul pe care Soarele și Jupiter 

îl împlinesc încă din prima zi a acestei decade acești nativi simt că sunt pe punctul să treacă spre o 

perioadă mai bună, de a face un bine, dar amintirea unui episod trist sau prezența unei persoane pe 

care o pot ignora limitează puțin această bucurie. De fapt, ceea ce limitează această bucurie nu este 

evenimentul în sine sau o persoana în cauză, după cum vor formula ei, ci selecția în sine. Toate aceste 

unghiuri frumoase care se împlinesc la începutul celei de-a doua decade a lunii august sunt afectate 

și de relația Soarelui cu Luna neagră, o relație bună care cere prea multă atenție, în detrimentul 

celorlalte. Asta înseamnă că racul are acum impresia că totul ar fi bine dacă nu ar avea în fața ochilor 

această picătură de culoare, că toată locuință ar fi minunată dacă în ușa de la intrare nu ar fi bătut un 

cui. Elementul acesta minor este exagerat, i se pune acestuia pe umeri o prea mare răspundere și mulți 

vor fi tentați să judece toată această bucurie după limitele impuse de acest element minor. Dacă riscă 

să ia decizii majore, dacă fac gesturi mari și ample atunci au nevoie să acorde acestui element minor 

rolul și importanța pe care le are. 

Apoi, din 13 august când Mercur va intra în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni, 

vor vedea cât de important este să nu renunțe la disciplina mentală, să nu își blocheze rațiunea, să 

activeze într-o zonă al egalității și respectului față de muncă. Racul nu a avut niciodată o problemă 

cu efortul, cu munca, dar uneori poate avea o problemă cu disciplina. Pentru că se teme să-și iasă din 

această albie, se abate de la o disciplina de fapt, de la o regulă, fără a exagera reprezintă modul său 

de a gusta din libertate. De această dată nu le este permisă libertatea în forma aceasta sau sunt invitați 

să facă un efort minim pentru a se abține sau amâna acțiunile acestea pe o perioadă mai bună. Întreaga 

decadă este dominată de ceea ce s-a consumat la începutul anului, adică în mijlocul lunii ianuarie și 

mijlocul lunii februarie momente despre care știm că sunt în mare parte dominate de constrângeri sau 

răstălmăciri. 

Începând cu a doua jumătate a lunii august racii își vor repara problemele mai vechi, vor găsi 

soluții speciale la complicațiile pe care le-au parcurs în prima jumătate a anului prin acces la putere. 

Așa cum am indicat și anterior, accesul la putere pentru ei acum se va face prin orgoliu. Au nevoie 

ca primul impuls să fie oprit, să fie gândit de mai multe ori, să nu fie lăsat în voia sorții, acționând 

liber, ci pe baza unei discipline stricte. Opoziția lui Venus cu Pluton, cu Venus pe semnul lor și cu 

Pluton pe semnul complementar, le vorbește Racilor despre momente penibile când intențiile lor bune 

sunt răstălmăcite. Ar putea că în această perioadă situațiile acestea încordate să le creeze impresia că 

deciziile nu sunt bune și să prindă o frică față de momentele acestea. În după-amiaza zilei de 15 august 

Luna va intra pe zodia Gemeni, adică pe casa lucrurilor ascunse, și sentimentul acesta de retragere ar 

putea să fie mult prea intens și să le fie zdruncinată stabilitatea pe care o au până în după-amiaza zilei 

de 17 august, când Luna va intra pe semnul lor. În acest interval în care sentimentele sunt ușor confuze 

și cred că multe le pot rezolva prin atacuri rapide orgolioase, Soarele trece prin conjuncția cu Capul 

Dragonului. Mulți vor crede că genul acesta de competiție trebuie abordat stric pe o metodă 

cunoscută, fără improvizații și că numai în modul acesta pot ajunge la succes, că numai pe aici le 

trece cărarea. Dacă vor consulta din timp aceste previziuni sau altele care fac trimitere la aceeași 

sinteză, atunci sunt avertizați că intervalul 15 - 17 august se produce o schimbare pe care, peste ani, 

o vor considera greșit. Acum, când sunt în problemă, cred că multe se rezolvă în virtutea inerției, dar, 

în realitate, există o frustrare pe care nu trebuie să o considere normală, și care este legată de o 

susținere pe care se așteaptă să o primească din partea unei persoane dragi, din partea familiei sau din 

partea acelei ființe care face parte din intimitatea sa. Trebuie să își diminueze aceste observații 

apăsătoare, să nu considere că elementul zero al acestor demersuri pornește de la certitudinea 

frustrării, ci să meargă, după cum sunt indicate corelațiile pe decade, spre mijlocul lunii ianuarie sau 

spre mijlocul lunii februarie pentru a vedea care sunt acele evenimente care fac frustrarea de acum 

atât de normală. Nu trebuie decât să îndeplinească această condiție pentru ca impulsul acesta de a se 

prezenta cu forța față de ceilalți să nu devină orgoliu pentru că de la orgoliu până la abuz, pentru rac, 

nu este decât un pas. 
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Dacă trec în decada a treia cu lecțiile învățate atunci orgoliul nu va deveni severitate, ci va 

deveni disciplină și putere. Pe 21 august când se va împlini și Luna nouă, fază a Lunii care primește 

un trigon din partea lui Uranus, racii au o viziune frumoasă asupra vieții care li se intensifică de la o 

zi la alta. Dacă luna august au început-o cu un program de lucru intens, cu nevoia de a face trimitere 

la alte reguli sau la o nouă disciplină de lucru, ultima decadă le aduce certitudinea faptului ca aceste 

elemente sunt bune. Apar, așadar, primele rezultate legate de exercitarea unei funcții, prima formă de 

plată pentru o muncă nouă, prima recunoaștere pentru efortul pe care l-au făcut în prima jumătate a 

anului. Desigur, până la sfârșitul acestui an mai au multe de împlinit, însă aceste rezultate îi 

mulțumesc pe racii și îi motivează să își continue această luptă cu defectele personale sau acest proces 

de selecție. 

Este posibil ca până când Saturn să-și revină la mersul direct, pe 25 august, să mai aibă parte 

de momente de confuzie care să fie imediat sancționate de cei din jur. Momentul 22 august este 

reprezentativ la acest capitol cu atât mai mult cu cât pe lângă unghiurile care se împlinesc în momentul 

respectiv, inclusiv conjuncția lui Saturn cu Luna neagră, Soarele să treacă pe ultimul grad al zodiei 

Leu și baza acestor demersuri să fie una ușor dezordonată. Își vor dori să-și iasă din ritm prin lux, 

prin extravaganțe verbale, prin desconsiderarea regulii sau disciplinei. Mulți dintre raci lansează pe 

22 august un mesaj fals, acela care spune că pot fi ușor de tentat, de manipulat sau de întors din drum. 

Nu doar trecerea Soarelui pe ultimul grad din zodia Leu este vinovat, ci o mare parte din vina o are 

și Luna neagră. Problema aceasta a nevoii de a ieși din ritm este explicată și de rigiditatea cu care și-

au impus noi reguli, o nouă disciplină de lucru, cu care au exagerat în a lucra pentru a obține rezultate. 

Nu munca în sine este vinovată, ci lăcomia cu care și-au dorit rezultate mari într-un timp foarte scurt. 

Putem lega lucrul acesta și de orgoliu vinovat de supraapreciere, așa cum am văzut că li s-a întâmplat 

Racilor în lunile anterioare. Asta înseamnă că momentul 22 august nu este în afara logicii de fapt a 

lucrurilor, ci reprezintă un debușeu firesc, programat, de care racul are neapărat nevoie. Imediat ce 

Soarele va intra pe zodia Fecioară, vor căuta alte mijloace pentru a se destresa, poate chiar să 

călătorească, să învețe lucruri noi, vor avea altă disponibilitate pentru părerile celorlalți pentru 

schimbul de experiență și pentru întâlniri. Cu toate acestea, rămân în această zonă a complicațiilor 

materiale generate de explorarea nefiresc de mult a unor insatisfacții. Li se pare acum că nu au fost 

iubiți suficient și de aceea a trebuit să treacă prin atât de multe situații complicate. Dacă ar fi fost 

iubiți prea mult nu ar fi fost atât de sever implicați în munca lor și nu ar fi putut obține rezultatele pe 

care le au acum. Asta înseamnă că viziunea de ansamblu îi ajută pe racii să vadă că ideile mici care 

le-au dat bătăi de cap în prima jumătate a anului acum nu le mai folosesc. Nu pot scoate din ecuație 

efortul și încrâncenarea cu care au obținut anumite realizări, poate chiar sociale nu doar personale. În 

egală măsură, și deficitul acesta afectiv este real, dar nu este corect nici pentru ei și nici pentru cei din 

jur să încerce să le amestece. Deficiențele afective sunt acum susținute de absența unor acțiuni clar 

orientate în sensul acesta, în timp ce realizările sociale au fost obținute muncind pentru ele, nu 

neglijând iubirea. Or, racul, ar putea fi acum tentat de gândul că dacă nu ar fi fost constrâns să 

muncească atât de mult ar fi avut timp și de iubire. Nu, dacă ar fi vrut să se ocupe de lucrul acesta ar 

fi găsit timp și ar fi inserat aceste sentimente printre celelalte preocupări. 

Revenirea lui Saturn la mersul direct înseamnă și repararea unor probleme de natură 

profesională. Pentru că Saturn se află în continuare în conjuncție cu Luna neagră această reparare nu 

se produce brusc, ci se trece lent de la una personală la una de grup și de aceea are impresia că lucrurile 

nu se schimbă în mod vizibil. Doar tipul superior vede că problemele acestea de suflet care au fost 

abandonate sau neglijate o perioadă se apropie acum de armonie, doar acest tip de nativ va vedea că 

lucrurile se rezolvă într-un mod foarte frumos și echilibrat. Apoi, după ce Venus le va intra pe casa 

banilor, vor vedea că și situația materială dă semne că se redresează. Din nefericire, Mercur este 

retrograd pe casa educației primare și dacă le vin bani atunci acești nu pot proveni decât din activități 

mai vechi, ca o plată întârziată, nu este un împrumut și nici o plată în avans. Mulți raci vor considera 

că reactivarea acestui sector afectiv sau material înseamnă și redresarea în ansamblu a situațiilor. 

Deocamdată, nu se poate vorbi de lucrul acesta pentru că nu au încă explicațiile necesare și nici nu 

au produs modificări majore în genul acesta de interacțiune pentru ca rezultatele să fie pe măsură. 

Vor mai fi necesare câteva modificări pentru a ajunge la această realizare, spre exemplu să se consume 
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conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului și Junon să-și revină la mersul direct (26 august). Abia 

după ce aceste elemente astrale se vor consuma se poate vorbi despre o eliberare mentală și afectivă, 

despre o dezinhibarea a unor sectoare pe care racul să le folosească foarte bine abia după ce Mercur 

își va reveni la mersul direct, adică 

începând cu luna următoare. Până 

atunci, analizează, inspectează, caută 

cele mai bune metode, se intersectează 

cu mulți oameni, simt nevoia să 

protejeze durerile celorlalți pentru că 

așa scad în intensitate, caută să fie 

protejați de oameni foarte puternici în 

ideea că, poate, această durere, nu doar 

se va diminua, ci va dispărea în 

totalitate. Ajungi la finalul lunii august, 

prin trecerea lui Mercur retrograd pe 

casa banilor, racii se simt foarte 

pregătiți să răspundă unor provocări de 

natură materială. Dacă simt că anumite 

sectoare ale vieții sunt cu adevărat 

degajate, înseamnă că ar trebui să-și 

folosească acest simț, această percepție 

și pentru a se opri din investiții, nu doar 

din demersuri critice ori răzbunătoare. 

Retrograd al lui Mercur nu este bună 

pentru demersuri de durată, ci doar pentru clarificări sau reverificări. Nu trebuie să aștepte mult, ci 

doar începutul lunii următoare până când să se decidă. Când Mercur va fi în mers direct lucrurile 

acestea vor fi mult mai clare, mult mai frumos conturate și vor primi din jur răspunsurile necesare. 

Acum totul este răstălmăcit, totul este dominat nu de conținut, ci de lipsa de sincronizare, de defazare. 

 

SEPTEMBRIE 
Dorințe ciudate. Se lipsesc de un ajutor. Instrumentele îi duc mai departe, dar îi lasă acolo. 

Nimeni nu este perfect. Se simt inferiori. Schimbări ciudate. Nevoie de atenție. Câștigului imediat ne 

atrage atenția. Au nevoie de ajutor. Mare păcăleală. Presiune. Li se împlinește un vis. Avertisment. 

Relația cu familia este de viitor. Au nevoie să li se împărtășească un sentiment frumos. Se îngrijorează 

de o boală. 

 

Pentru rac, întâmplările ciudate ale lunii septembrie pornesc dintr-o zonă care are legătură cu 

munca, cu efortul pe care și-a dorit din totdeauna să-l facă și, nu doar atât, să fie și plătit corespunzător. 

Sintezele extrase din întâmplări care aparent nu au nicio legătură între ele vizează forul intim, relațiile 

cu familia și cum anume reușesc să convingă grupul de apartenență sau pe cei din comunitate să îl 

plătească pentru muncă, să îl aprecieze, să îi ofere, drept plată, respectul pe care l-a căutat de la 

începutul anului. 

La începutul lunii septembrie Marte și Uranus se vor afla într-o dispunere frumoasă și gândul 

acesta că pot porni pe un traseu nou, că-și pot permite o ascensiune prin intermediul cuvântului, prin 

intermediul mesajului sau că se pot lipi de cei foarte puternici de la care să învețe ceva nou, poate 

chiar metoda lor de succes, îi incită foarte mult. În realitate, retrogradarea lui Uranus pe casa imaginii 

publice arată că au o datorie față de un om cu imagine și demnitate și față de aceste persoane se 

apropie pentru a le ajuta. Dacă la început nu realizează, nu-și dau seama că lucrurile merg în direcția 

aceasta, cu cât se apropie de finalul lunii septembrie cu atât mai clar le este că sunt atrași de oamenii 

față de care au o anumită datorie. De altfel, racii sunt într-o perioadă când cred că pot să schimbe 

orice, nu doar în viața proprie, ci și în viețile celorlalți, au acumulat de la începutul anului și până 

acum suficiente multă putere, iar acum cred că știu să o folosească. Există o mare confuzie susținută 
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de sextilul lui Jupiter cu Luna neagră care le aduce o putere falsă ce se poate transforma până la finalul 

acestei luni în susținere falsă. Prietenii apropiați, membrii familiei, cei pe care s-au bazat până acum 

nu vor dori să participe la luptele racilor. Asta înseamnă că dacă nu-și aleg bine instrumentele de 

lucru, dacă se aventurează prea mult crezând că la prima confruntare dă un fluier și se adună cohortele 

de prieteni, vor fi foarte dezamăgiți. Dacă la finalul acestei luni se vor întâlni cu un mare eșec trebuie 

să știe că acest eșec este constituit din aproape în aproape încă de la începutul lunii, încă din preajma 

zilei de 4 septembrie când Jupiter și Luna neagră se vor afla într-un sextil. 

Opoziția Soarelui cu Neptun arată că nici gândurile lor nu sunt atât de puternice dacă nu sunt 

sinceri față de ei înșiși. Orice urmă de lăcomie este și de această dată sancționată pentru că, foarte 

aproape de împlinirea opoziției perfecte dintre Soare și Neptun, Marte va intra pe casa comunicării. 

Apar ghinioane la drum, vorbe spuse aiurea pe care trebuie să le plătească scump, avertismente pe 

care le ignoră și mai fac și spectacol din toată această situație. Momentul 5 septembrie este edificator 

la acest capitol. În plus, tot atunci, Mercur își va reveni la mersul direct și vor putea să conștientizeze 

și care au fost gafele făcute în cele trei săptămâni de retrogradare ale acestei planete. Nu este rău dacă 

se întâmpla așa pentru că au nevoie să mai lase în urmă aceste certitudini deoarece sunt într-o perioadă 

de creștere, de asimilare, într-o perioadă în care pun bazele unor colaborări sau inițiază trasee foarte 

ambițioase pentru care vor mai avea mult de lucru până se vor definitiva. Luna plină care se împlinește 

pe 6 septembrie arată că schimbările acestea bruște nu au decât repercusiuni negative. Nu se tem de 

conflicte, nu se tem nici măcar de pierderi pentru că sunt în această perioadă într-o efervescență și 

știu că, după evenimentele care s-au derulat de-a lungul acestui an, orice conflict ajunge până la urmă 

să se încheie cu un rezultat bun pentru ei. Vor vedea însă până la finalul acestei luni că acum lucrurile 

sunt puțin altfel. Au nevoie să se ocupe de emoțiile cele mai adânci, să facă fapte bune față de membrii 

familiei, față de cei pe care i-au primit în intimitate, pentru că acesta este binele care îi va proteja spre 

finalul acestui an. Și de această dată racii se întorc către mijlocul lunii februarie pentru a înțelege 

ceva, moment despre care știm că a fost dominat de intrarea Lunii negre pe casa muncii. Această 

poziție, în prima decadă a lunii septembrie, nu face trimitere doar la profesie, la acea muncă pe care 

racul așteaptă să îi fie plătită imediat, la cea care necesită un program strict și care este legiferată prin 

codul muncii, ci se referă la tot ceea ce presupune efort, sârguință și condiționări legate de un anumit 

tip de relaționare. În felul acesta se poate traduce relația aceasta frumoasă pe care Luna neagră o are 

cu Axa Dragonului și, în plus, impactul teribil prin care mediază tendința Nodurilor. Slăbiciunile doar 

prin activarea acestui punct foarte puternic legat de binele făcut față de familie, pot fi transformate în 

mari avantaje. Apoi, există și trigonul Soarelui cu Pluton, adică mai există idei inovatoare, capacitatea 

de a transforma o lecție personală într-un obiectiv public, de a ajunge într-o conjunctură foarte 

favorabilă, să fie susținut de un asociat sau de un partener pe baza acestor idei. Tot acest proiect va fi 

susținut și de planeta Mercur care în ultima zi a acestei decade va intra pe casa comunicării. Ipostaza 

aceasta astrală va lăsa impresia racului că vremea problemelor s-a cam dus din nou. De fapt, cadrul 

intim rămâne, se modifică doar aparența socială. Cei care câștiga foarte bine din imagine, racii care 

sunt implicați în profesii de genul acesta sau care trebuie să se prezinte față de comunitate într-un 

anumit mod, vor fi foarte avantajați de conjuncturile care apar pe finalul primei decade a lunii 

septembrie. 

Dar poziția lui Mercur pe casa comunicării are și un mare neajuns în această perioadă deoarece 

cu cât ne apropiem mai mult de finalul celei de-a doua decade cu atât mai aproape se află această 

planetă în fereastra opoziției cu Neptun, aspect care se va împlini chiar pe 20 septembrie. Tristețea și 

gândurile lipsite de sens, deșertăciunea vieții, amărăciunea că succesul social nu reprezintă și succesul 

personal are un impact teribil asupra unui psihic imatur sau care nu este obișnuit să lucreze 

ambivalent, să rămână cu structura sufletească pe care o are și să își mențină față de comunitate o 

anumită imagine, poate chiar una complet diferită față de cum este în realitate acest nativ. 

Cu toate acestea, cea de-a doua decadă a lunii septembrie, pentru că se bazează în privința 

acțiunilor concrete, a sintezelor pentru acțiune, pe experiența primei decade, reușitele pe care racul 

le-a comportat în primele 10 zile vor rămâne și vor produce la rândul lor efecte la fel de bune. Dacă 

prin trigonul lui Venus cu Saturn reușesc să își ajusteze comportamentul adaptându-se acelor nevoi 

profesionale care pot fi îndeplinite și care le aduc și mari beneficii, prin conjuncția lui Venus cu Capul 
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Dragonului eficiența aceasta în a selecta nevoile după alte criterii îi ajută să depășească în eficiență 

sau în profunzime avantajele care ar putea să le vină din sfera profesională. De altfel sunt conștienți 

în a doua decadă a lunii septembrie că profesia nu poate să-i ofere mai mult, de aceea se cred experți 

în ceea ce fac, mai ales dacă mai și inventează câteva procedee noi. Careul Soarelui cu Saturn poate 

aduce o întârziere în aceste demersuri profesionale dacă apare ceva pe zona publică, dacă primesc o 

altă invitație. Cei care își pot face singur programul, vor profita de această invitație și vor produce o 

modificare substanțială în acest sector. Vor lua o pauză în sectorul în care au activat de la începutul 

anului pentru că li se pare mult mai interesant să facă altceva. În felul acesta se poate traduce pentru 

acest nativ cuadratura dintre Soare și Saturn. De altfel, pentru că Saturn este acum afectat de prezența 

Lunii negre, este posibil ca frica aceasta de nou care ar putea să-i oprească să nu răspundă frumos 

invitațiilor să fie o mare păcăleală. Din fericire, în cazul lor presiunea aceasta din partea Lunii negre 

este acum ușor diminuata. Nu același lucru se poate spune despre alte zodii. 

Imediat ce vor trece de jumătatea lunii septembrie racii se vor gândi cât de departe pot merge 

în aceste demersuri. Răspunsul ar putea să le vină foarte repede, prin sextilul beneficiilor, adică prin 

relația foarte bună dintre Venus și Jupiter. Binele de acum rămâne un bine conjunctural, el nu poate 

fi dus mai departe deoarece nu are atât de multă putere și probabil nici nu îi este dat să fie dus atât de 

departe, adică nu îi este dat să înlocuiască marile proiecte pentru care racii au muncit de la începutul 

anului și până acum. Tot acest lucru este susținută de raportul pe care astrele individuale îl au cu Luna 

neagră. Există o ușurință în a accepta o invitație, dar și o ușurință în a se întoarce la regret. Conjuncția 

lui Mercur cu Marte scoate în evidență aceste elemente contradictorii, cu atât mai mult cu cât se 

produce pe zodia Fecioară, cea care are o vocație în a se îndoi, în a fi îngrijorată, în a se teme de 

lucruri care nu s-au împlinit încă sau care nu au fost așezate cu mâna pe o poziție. 

Racii ar trebui să țină cont acum de intuiția lor, de modul cum sunt avantajați, favorizați sau 

susținuți de destin ori de o persoană foarte puternică și influentă pentru că în momentul acesta sunt 

importante realizările pe care le-au ținut dacă ele se vor menține mult timp de acum încolo. Cei care 

sunt pasionați de aceste noi curente ale ezoterismului modern, vor face puțin spectacol arătându-le 

celorlalți că trăiesc în prezent. Prezentul racilor nu este așa cum îl arată ei, ci conține și acea 

componentă afectivă, sufletească, intimă, care este blocată în stereotipuri emoționale. Cu toate că 

Jupiter se află pe casa familiei, pe casa intimității, știm că de la începutul anului și până acum zona 

asta a sentimentelor, sectorul acesta a fost zdruncinat sau neutilizat pe măsura potențialului său. Vor 

vedea lucrul acesta în preajma zilei de 19 septembrie când opoziția Soarelui cu Chiron le aduce 

slăbirea rezistenței, retrezirea unor simptome de boală, mustrarea dură pe care o primesc din partea 

unui om matur care a avut un cuvânt de spus de-a lungul vieții lor. Această opoziție arată că a trăi 

prea mult sau exclusiv pentru imaginea publică, a trăi doar pentru ceea ce este în afară înseamnă un 

consum teribil care îi va duce la boală. Din fericire, ceea ce se consumă pe finalul celei de-a doua 

decade a lunii septembrie este mai mult un avertisment. Simptomele nu sunt atât de dure sau dacă 

sunt vor găsi foarte repede ajutorul de care au nevoie. Pe 20 septembrie Venus se va afla pe final de 

zodia Leu și început de zodie Fecioară, moment în care accentuează această oboseală cauzată de 

mișcarea fără rost, și racii se decid să renunțe la genul acesta de preocupări. Este, de altfel, un moment 

foarte bun pentru că el coincide cu Luna nouă și le dă putere, perspectivă, pe de o parte, iar de partea 

cealaltă le aduce și ușurința de a lega noi contacte adaptate nevoilor de acum. 

În cea de-a treia decadă a lunii septembrie racii au senzația că timpul stă pe loc, s-a oprit și ei 

pot profita de această șansă. Pe 22 septembrie Mercur se află într-o relație bună cu Pluton și ridică 

acest unghi de pe casa comunicării. Acest nou traseu care a fost hotărât pe 20 septembrie, prin Luna 

nouă, primește acum primul semnal. Nu este un semn foarte puternic și nici unul care poate fi atins 

sau poate fi arătat cu degetul, dar este unul foarte clar pentru acest nativ. Contrastul este elementul 

definitoriu al acestui moment și el poate influența tipurile de relații pe care racul dorește să le abordeze 

de acum și până la finalul acestui an. Conjunctura în sine vorbește despre relații bune, dar imediat ce 

Soarele va intra pe casa familiei racii își dau seama că au nevoie de interiorizare, să discute cu ei 

înșiși, cu membrii familiei, cu prietenii pe care i-au acceptat în intimitate, pentru a vedea dacă această 

schimbare a lor este bună sau este tolerată, dacă ceea ce schimbă la ei înșiși nu cumva le face rău 

celorlalți. Decizia aceasta nu va fi ușor de adoptat mai ales că Marte de pe zodia Fecioară trebuie în 
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mod obligatoriu să treacă prin opoziția cu Neptun. O problemă de concepție sau de preconcepție, de 

educație sau de absența ei le creează mari probleme racilor care vor acum să fie acceptați, vor să li se 

dea un răspuns rapid, să nu li se mai pună atâta piedică, să nu mai fie respinși. Cei care sunt mai slabi 

de înger ajung acum la concluzia că au greșit că s-au consultat cu alții, pentru că este prima data anul 

acesta când procedează așa. Ceilalți, care au un anumit statut moral, o anumită flexibilitate spirituală, 

vor înțelege că schimbarea pe care vor să o facă este cu adevărat bună și unică, pentru că altfel ar fi 

găsit rezonanță, ar fi găsit un echivalent în ceilalți. Absența acestui echivalent arată că drumul pe care 

vor să intre le este complet străin, complet nou. Când se pune problema de evoluție, fazele inferioare 

sunt cunoscute tuturor, pentru că nu contează când l-am parcurs, acum în această viață sau în altele, 

ele sunt depozitate în subconștient. Ceea ce nu recunoaștem, învățăm greu și, în primă instanță, 

respingem. Racul profund va simți pe pielea sa tot acest contrast și nu se va aventura în divergențe de 

opinie, în conflicte pe baza termenilor sau limbajului, nu va cerși acceptare și recunoaștere din partea 

celorlalți, ci va merge închis, va dori să treacă neobservate prin această încercare. Ceilalți nu vor fi 

atât de abili. 

Ultimele zile ale lunii septembrie sunt destul de complicate, pentru că îi încearcă pe acești 

nativi chiar la capitolul răbdare. Din nou racii sunt profunzi și superior vor reuși să facă față acestor 

situații prin concentrare, prin atenție, prin disciplină. Ceilalți vor dovedi opusul, nu se vor putea 

concentra pe un proiect, nici măcar pe programul de lucru, vor fi nedisciplinați și insubordonați, vor 

refuza orice formă de autoritate pe motiv că au obosit să tot țină cont de ceilalți. În realitate, noi, 

pentru că studiem astrologia, știm că au ajuns în punctul acesta de problemă cultivând același 

comportament. Nu au ținut cont de ceilalți, dar au fost foarte atenți asupra presiunilor venite din 

această zonă, au fost tot timpul îngrijorați de ceea ce nu pot refuza, de ceea ce trebuie să facă împotriva 

voinței lor. Eroarea aceasta de judecată față de raportul de subordonare pe care îl tot experimentează 

din februarie până acum, de când Luna neagră le intrat pe casa muncii, le-a afectat rațiunea de a fi, 

le-a schimbat mult în tipul de relații, i-a zdruncinat foarte tare încât i-a convins că de toată această 

dramă nu sunt ei vinovați, ci ceilalți. Nu este chiar așa, iar de lucrul acesta vor fi conștienți chiar 

începând cu 29 septembrie când Soarele se va afla într-un careu cu Junon, iar Jupiter va atinge opoziția 

perfectă cu Uranus. Li se va spune în mod direct cum stau lucrurile și de această dată, pentru că 

puterea lor de rezistență, de negație este mult diminuată, vor înțelege. Trecerea lui Mercur pe zodia 

Balanță în ultima zi a acestei luni, când se va împlini și opoziția lui Venus cu Neptun, le aduce o 

confirmare a faptului că până acum au greșit și le va arăta și domeniul în care s-a produs această 

eroare. Poate li se va părea hilar, dar pe finalul lunii septembrie racii au o relație foarte proastă cu 

anumite rude, cu mătuși, unghi sau nu se mai înțeleg deloc cu animalele de companie, iar situația 

aceasta arata dizarmonia pe care au creat-o pentru că au fost îngrijorați de boli care nu există. La asta 

se referă și Luna neagră de pe casa bolilor acute acolo unde îl au și pe Saturn de ceva vreme. Nu ar 

trebui să dispere, toată această experiență care aparent nu are logică, care aparent este complet diferită 

față de celelalte, are de fapt un rol foarte important în experiența anului 2017, în experiența vieții. 

Acum văd ceea ce nu are logică, dar aceste elemente care nu au înțeles pentru rac, au un loc bine 

definit în scara destinului, ori sunt foarte clar înțelese de ceilalți. Vor fi mult mai puternici la finalul 

acestei luni dacă au fost serioși lucrând cu aceste elemente. 

 

OCTOMBRIE 
Imobilizare. Au nevoie de confirmare. Intențiile celorlalți sunt ciudate. Nu vor să se identifice 

cu grupul de apartenență. Schimbări bruște. Artificiu de calcul. Evoluție către un ideal îndrăzneț. 

Trec prin momente dureroase. Trezire la realitate. Limitare. Se întorc la școală. Impunere. Reușită 

ciudată. Se consumă prea mult. Au nevoie de spirit practic. 

 

Pentru că luna octombrie aduce racilor preocupări față de viitor, mulți vor avea senzația că se 

pregătesc pentru un viitor strălucit ori abia așteaptă să se întâmple ceva ca să se poată gândi cu mai 

multă încredere, cu mai multă determinare sau poate cu mai mult curaj la viitor. Saturn se află pe final 

de tranzit prin zodia Săgetător urmând ca spre sfârșitul acestui an să treacă în Capricorn și să schimbe 

complet această balanță care există între zona personală (emisfera nordică) și cea publică (emisfera 
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sudică). Pregătirile acestea sunt foarte importante deoarece îi imobilizează, îi pregătesc pentru 

adevărate schimbări care vor veni începând cu 2018. 

Din această cauză, consideră că ceea ce înțeleg și observă trebuie să spună celorlalți, trebuie 

să discute despre asta, cu toate că nu vor împărtăși toate, nu vor vărsa ocaua, nu vor fi in totalitate 

sinceri pentru că nici nu se poate. Le va face bine însă tot acest schimb de experiență pentru că le va 

sporit puterea și le va aduce încredere în sine prin confirmările pe care ceilalți le oferă lor. În felul 

acesta, evită un eveniment trist, unul care ar putea să-i ducă la ruină pe motive pe care nu le-ar afla 

dacă nu ar iniția astfel de discuții. Cert 

este că nu racul află foarte multe lucruri 

acum, ci partenerul sau de dialog află 

cum gândește și care sunt intențiile 

acestui nativ, află multe lucruri despre 

felul său de a fi, de a gândi, despre 

motivele pe care le-a avut pentru a 

obține o reușită socială sau pentru a se 

retrage. Multe se clarifică prin aceste 

discuții pe care racul dorește să le 

canalizeze spre altceva. În felul acesta, 

viitorul bun al racului devine și viitorul 

bun al grupului de apartenență pentru că 

el este pentru comunitatea în care 

trăiește un factor de echilibru sau 

dezechilibru. Diferența între echilibrul și dezechilibrul este stabilită acum, prin aceste conversații, 

prin aceste dezvăluiri. Apoi, pentru că emisfera nordică este puternic accentuată, motivul acesta de 

boală îl duce pe rac cu gândul la perioada copilăriei, la ceea ce a trebuit să îndure pentru a se maturiza, 

la nemulțumirile pe care le-au avut în perioada aceea și care stau la baza multor repulsii pe care acești 

nativi adulți le au acum.   

Ceea ce vine spre ei acum, evenimentele care sunt specifice acestei decade aducă multă putere 

și încredere în sine. Luna plină care se întrunește pe 5 octombrie le stimulează creativitatea, dar nu la 

modul general, nu pentru a face o impresie bună celorlalți, ci pentru a deveni mai puternici, mai siguri 

pe ei și mai mulțumiți de ceea ce au. Luna plină din Balanță, pentru rac, este un semn că nevoile pe 

care le are trebuie îndeplinite urgent, că nu mai suportă amânare o durere sau lipsurile pe care le-a 

ignorat în ultimele luni. Dacă din prea multă încăpățânare și acum procedează la fel atunci trebuie să 

se aștepte la un blocaj, la o întârziere sau la un refuz. 

Luna octombrie aduce Racilor însă o altă modificare importantă legată de trecerea lui Jupiter 

pe zodia Scorpion, adică pe casa creativității. Asta înseamnă că de la careul lui Venus cu Saturn din 

8 octombrie până pe 10 octombrie când Jupiter va intra pe zodia Scorpion au timp să se hotărască pe 

cine își țin aproape, dacă vor tolera orgoliile celorlalți sau nu, dacă vor accepta de dragul intimității 

anumite derapaje, dacă își vor menține în continuare partenerul pentru a avea liniște. Tendința aceasta 

de a denatura adevărul față de un partener nu este acum atât de clar conturată precum va fi din 

noiembrie încolo când Luna neagră le va intra pe casa parteneriatelor. Acum li se pare că dacă 

apelează la acest artificiu de calcul nu vor fi atât de vinovații, nu generează atât de multe efecte 

negative. Au mustrări de conștiință față de multe declarații de război pe care le-au făcut și pe care 

sunt convinși că nu le vor susține. Poate n-ar trebui să fie atât de pesimiști în privința aceasta pentru 

că Jupiter pe zodia Scorpion pentru racii aduce un spirit combativ de zile mari, o putere de influență 

și de a schimba evenimentele chiar și atunci când par imposibile. Asta înseamnă că nu ar trebui să fie 

dezamăgiți de presiunea aceasta imensă, de obrăzniciile celorlalți, de riscurile pe care le cunosc 

teoretic despre acțiuni pe care ar dori să le facă în această perioadă. Sunt într-un interval de schimbare, 

într-un val ascendent, sunt supuși unei mari presiuni și nu ar trebui să-și stabilească acum obiective 

noi, nu trebuie să se hotărască acum dacă merg înapoi sau dacă merg înainte, dacă cedează sau dacă 

luptă, ci să aștepte decada următoare cu Jupiter pe o altă casă, pe o altă zodie. Vor vedea că lucrurile 

se vor înfățișa de-o manieră mult mai limpede începând cu 11 octombrie. 
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Din 11 octombrie, cu Jupiter pe zodia Scorpion, racii vor simți ce înseamnă puterea. Dacă 

racul inferior se va pierde în aceste impulsuri de a domina, de a da ordine, de a controla, de a se folosi 

de toate acestea pentru a-și forma propria echipă de lucru și el să fie șef, racul superior va fi foarte 

responsabil și își va folosi această putere de influență pentru a face bine, pentru a produce schimbări 

în viețile celorlalți, chiar și acolo unde ele par imposibil de realizat. Lucrul acesta va fi mai clar 

începând cu 11 octombrie când opoziția lui Venus cu Chiron separă cele două tipuri de raci. Cel 

inferior va avea amintirea unor evenimente triste din cauza cărora va considera că numai dintr-o 

poziție de lider poate supraviețui. Cel superior nu se va lăsa păcălit de aceste impulsuri, va face apel 

la cunoștințele sale, la momentele dureroase pe care le-a depășit și se va simți bucuros dacă își va 

vedea reușita sa reprodusă și de alții. Este un moment magic și ipostaza aceasta nu a venit spre ei de 

prea multe ori de-a lungul vieții. Sunt multe combinații de plus-minus, de pozitiv și negativ, sunt 

multe combinații contrastante care explorează o greșeală din perspectivă dublă. Apoi, pe 12 

octombrie, când Venus și Luna neagră se vor afla într-un careu, apare o problemă de încredere. Au 

anumite semne de întrebare sau suspiciune față de cei apropiați, față de un episod care se consumă în 

familie și primul impuls este să se impună. Pentru că se consumă și Ultimul pătrar, cred că ceea ce-și 

amintesc despre oameni sau despre situațiile pe care protagoniștii acestui conflict l-au parcurs îi ajută, 

dar nu-i ajută, ci îi încurcă, le întunecă mintea și îi îndeamnă să aibă prejudecați. Judecata aceasta 

care le vine din sextilul lui Mercur cu Capul Dragonului, ce li se pare, la prima vedere, bună, este de 

fapt adoptată împotriva slăbiciunilor celorlalți, cele pe care racul nu le cunoaște. Ar trebui, dacă tot 

fac o călătorie în trecut, să-și amintească altceva, cât de multe întâmplări similare au avut de parcurs 

și cât de puține le-au spus celor care le-au fost alături atunci. Trecerea lui Venus pe zodia Balanță ar 

trebui să limpezească destul de repede această atmosferă conflictuală sau confuză din zona intimă și 

să nu-i mai pună pe drumuri. Amână un divorț, renunță la un partaj, schimbă amenințările cu 

avertismentele și lucrurile par să intre pe un făgaș normal. 

Poveste aceasta frumoasă este susținută de mesajele sintetice ale anului 2017 prin faptul că a 

doua decadă le trimite atenția către prima decadă din februarie pentru sintezele concrete și pentru tot 

ceea ce înseamnă înțelegere, emoție și cunoaștere către a doua decada a lunii ianuarie. Cele două 

ipostaze au avut drept protagonist principal planetele Marte si Jupiter, iar începutul anului au primit 

în plus și vibrații specifice anului anterior. Asta înseamnă că a privi spre viitor cu încredere, a folosi 

puterea pentru a ridica standardul de viață sau pentru a atrage un altfel de noroc este un element demn 

de luat în seamă. Racii sunt una dintre puținele zodii care reușesc să folosească puterea într-un mod 

cu totul aparte acum, pe ultimul sector al anului 2017. Celelalte zodii vor folosi puterea în funcție de 

casa în care se va situa planeta Jupiter. Racii care au familie, care au copii, vor reuși să devina acum 

foarte puternici în mesajul pe care-l au, foarte siguri pe ei și viitorul pe care și-l construiesc începând 

cu a doua decadă a lunii octombrie va fi foarte frumos. Racii inferiori care nu îndeplinesc același 

condiții, adică nu au familii proprii, vor avea nevoie să îndeplinească și alte condiții pentru a ajunge 

la acest nivel al fericirii și împliniri. Desigur, atunci când se vorbește despre fericirea și împlinirea 

unui rac te poți trezi cu un surâs sarcastic, pentru că are această vocație a nemulțumirii, a insatisfacției 

și a regretului. Începând cu 17 octombrie când Mercur va intra pe zodia Scorpion, adică acolo unde 

se află Jupiter cu care va și împlini o conjuncție chiar pe 18 octombrie, vor fi mult mai îndrăzneți cu 

gândul, și mai optimiști în ceea ce privește capacitatea lor de creație, de împlinire ori cea de a schimba 

ordinea lucrurilor. Sigur, pentru că Luna neagră încă nu a trecut pe casa următoare, se păstrează 

aceeași notă gravă legată de muncă, responsabilități, aceleași întârzieri în a construi, ridica sau duce 

mai departe un proiect ambițios. Racii nu sunt frânați degeaba, nu sunt opriți degeaba din toate aceste 

demersuri, că nu degeaba îl au pe Saturn pe această casă a muncii și a limitărilor de câțiva ani. Se va 

încheia cu finalul lunii decembrie și această etapă, dar până atunci mai au câteva luni și trebuie să 

mai aibă puțină răbdare. Încadrarea în sine nu este un lux pentru ei, deci trebuie să și-o permită cu 

atât mai mult în această perioadă când conjuncturile astrale le atrag atenția către altceva. Așa cum 

este obișnuit, pasul acesta înainte spre viitor trebuie să fie de fiecare dată însoțit de vreo câțiva înapoi. 

Pe 19 octombrie vor face pași înapoi prin încredere și prin iscusința cu care se întorc iar și iar la 

regrete. Regretul că nu sunt iubiți, că nu sunt suficient de deștepți, că nu au noroc, că nu au bani, că 

nu s-au născut în țara în care trebuie sau că sunt femei deși vor să fie bărbați sau invers. Din nefericire, 
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gândul acesta pe care-l au pe Luna nouă și care s-ar putea să îi țină aproape o lună de zile va interveni 

și pe alte conjuncturi la fel de importante ca acesta, dar dacă sunt avertizați poate la un moment dat 

se vor mobiliza și vor depăși acest impas. Mobilizarea racului nu trebuie niciodată subestimată. 

A treia decadă a lunii octombrie îi menține pe acești nativi în același registru. În plus față de 

ceea ce au trăit până acum apare o schimbare. Vine și Marte pe zodia Balanță deci casa educației 

primare este complet degajată, nu mai sunt constrânși de evenimente sociale și nici de persoane 

indicate punctual să învețe, să se întoarcă la școală, să tacă și să asculte. Marte pe zodia Balanță îi 

face însă puțin cam iuți la mânie, indiferenți față de suferințele celorlalți și mult prea combativi. Dacă 

mai luăm în calcul și faptul că din 23 octombrie Soarele intră pe zodia Scorpion, ideea în sine de 

obstacol nu mai trebuie pusă pe spinarea altuia, racul nu mai trebuie să arate cu degetul către celălalt 

atunci când are probleme. Degetul ar trebui să se întoarcă spre sine ori spre zona în care se află. Asta 

înseamnă că perioada aceasta de trecere de la construirea viitorului la trăirea lui începe să fie o treabă 

foarte serioasă. Pentru început, îi va obliga pe oameni să vorbesc despre greșelile lor, să se destăinuie 

pentru ca din această poveste racul să extragă ceva interesant și să îi acuze. Vor obține prea multe 

beneficii din acest procedeu, dar își vor umple timpul și asta le va face plăcere. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că racii devin, începând cu 23 octombrie, foarte demonstrativi, teatrali, imită foarte ușor 

atitudinea de putere, de impunere, de reușită sau de eficiență. Sunt foarte ușor de rănit mai ales dacă 

se așază pe unu maldăr de orgoliu și nu vor să se mai dea jos. De altfel, perioada aceasta nu este atât 

de gravă cum au fost și altele dominate orgoliu. Au nevoie însă să se înconjoare de oameni toleranți, 

înțelegători, care le dau o mai mare speranță de reușită și poate chiar de viață. Ceea ce se prefigurează 

a se consuma în a treia decadă a lunii octombrie face o legătură interesantă cu ceea ce racii au 

experimentat pe final de iunie, decadă care se leagă de momentul în care Luna neagră a trecut pe 

zodia Săgetător, iar ceea ce ține de înțelegere emoție și cunoaștere se leagă de mijlocul lunii martie, 

când speranțele de mai bine a fost proiectate doar până la început de mai.  

Conjuncția Soarelui cu Jupiter de 26 octombrie le va construi o imagine foarte interesantă 

despre un proces justițiar, în care devine dintr-odată protagonist principal. Află despre povestea 

frumoasă a unui personaj din preajmă care este pe punctul de a se termina prost și atunci intervine 

crezând că poate salva pe toată lumea. Racul nu poate salva pe toată lumea, dar își poate permite 

acum să facă un transfer de putere. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală sunt avertizați că acest transfer de putere nu se face oricum și către oricine. 

Există riscuri foarte mari ca acest schimb să se realizeze între oameni situați pe nivele foarte diferite. 

Nu există o interdicție din partea forului subtil referitor la acest procedeu, ci această dificultate apare 

pentru că, după transferul de putere, persoana care beneficiază de acest dar al cerului nu se poate 

ridica la nivelul celui care a dăruit pentru a se realiza armonia și atunci persoana care dăruiește va 

trebui să intervină din nou, de această dată prin efort propriu, consumând de la sine, să coboare 

nivelul, să realizeze noi și noi transferul de putere până când această armonie se va realiza. Dacă 

beneficiarul nu este conștient de faptul că primește puterea pentru a da voință (Filocalia ne învață că 

prin efort propriu acest proces este invers "Dai voinței iei putere") apare o ruptură care generează 

efecte karmice pe mai multe ramuri, nu doar în destinul celui care a primit, ci și în destinul celor care 

au fost păcăliți de faptul că beneficiarul are un nou statut prin puterea pe care a primit-o. Pentru că 

acesta tot nu poate fi demonstrat, procesul în sine nu este unul bun. Racii pot face acum un transfer 

de putere însă au nevoie să fie foarte atenți să-și aleagă cu mare pricepere persoanele, să discute, să 

se gândesc de mai multe ori ca nu cumva, din ambiție nemăsurată, să ajungă în acest punct delicat. 

Există o Karma pe care trebuie să o suporte, una de înțelegere, una de cunoaștere, adică vor primi iar 

și iar în preajmă oameni care le vor cere putere pentru că s-a creat un precedent și refuzul va fi din ce 

în ce mai greu. Există o obișnuință în mediile ezoterice în a considera că ajutorul oferit prin genul 

acesta de practică generează karmă și împovărează. Nu, nu împovărează, ci arată că dacă nu este făcut 

așa cum trebuie cel care dă este la fel de ignorant precum cel care primește. Prin relația proastă pe 

care Mercur o are acum cu Axa Dragonului aceste exerciții de putere pot deveni un argument în 

favoarea unui mare refuz, poate chiar al destinului sau un argument în favoarea îndurării unor noi 

serii de evenimente triste. Niciuna dintre cele două variante nu este cea potrivită. De aceea este 

important ca această alegere să fie făcută foarte bine. 
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NOIEMBRIE 
Noroc. Amenințările sunt privite în mod constructiv. Atitudine hotărâtă. Acuzații gratuite. 

Merg mai departe. Nu sunt atentă la aparențe. Avertisment. Demersuri dificile. Se cred foarte 

important pentru cei din jur. Demonstrează ca un rol important în viețile celorlalți. Preocupări față 

de echilibrul emoțional. Dezordine. Evenimente conflictuale. Munca devine o mare problemă. 

Obiceiurile greșite nu sunt recunoscute. Uită. Secretele îi atrag. 

 

Seria aceasta a evenimentelor aducător de noroc poate avea și o etapă următoare. Este și cazul 

lunii noiembrie care se ocupă chiar de aceste evenimente fericite denumite generic noroc. Luna 

noiembrie este și sectorul în care Luna neagră își schimbă semnul, adică trece pe zodia Capricorn și 

oamenii sunt invitați să fie mult mai atenți cu amenințările, cu gândurile care au ajuns foarte adânc în 

structurile lor, cu puterile pe care le folosesc. 

Racii sunt însă foarte atenți pentru că au o experiență serioasă în spate, au văzut ce înseamnă 

trădarea, dezamăgirea, ce înseamnă să muncească foarte mult pentru alții și să nu fie plătiți. Nu este 

un lucru prea frumos să aibă această experiență, nu este un element de mândrie să dețină memoria 

acestor amintiri, dar acum este foarte practic. Relația bună pe care Mercur o are cu Chiron le aduce 

senzația că nu mai pot fi umiliți, nu mai pot fi marginalizați, tocmai pentru că nu se tem de singurătate. 

În realitate se află într-un balans: privesc spre viitor sau nu privesc în nicio direcție, își doresc anumite 

realizări sau nu își mai doresc nimic. Sunt foarte categorici și pentru a-și menține această atitudine au 

și suportul afectiv necesar. Așadar, relația aceasta proastă pe care Saturn o are cu Chiron le vorbește 

despre vindecare prin atitudine hotărâtă. Unii s-ar putea să aibă acum un comportament obraznic, 

adică pentru că Saturn se află pe ultimul sector de tranzit prin casa muncii, să facă diverse lucruri, să 

ia anumite decizii în ideea că atunci când va veni răspunsul Saturn se va afla pe casa parteneriatelor, 

deci ei vor ocupa o altă poziție, vor avea o altă funcție, vor avea o altă putere. Este greșită această 

atitudine, dar nu pot fi acuzați prea mult deoarece alții au făcut pe seama lor aceste mutări în prima 

jumătate a anului. Racul are o memorie foarte bună a acestor situații în care s-au aflat, pe care le-au 

parcurs, iar acum se comportă ca și cum au fost din totdeauna vii, ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. 

Relația bună pe care Soarele o are cu Neptun retrograd îi ajută pe creatorii de valori, pe lideri, pe cei 

care activează într-un domeniu artistic să obțină un mare avantaj prin prospectarea noului, prin 

implementarea unor noi metode de explorare a sensibilității, prin conversație despre progres. Dacă 

vorbesc despre artă, despre lucruri frumoase, despre vindecare sau despre frumos, pur și simplu își 

schimbă starea, se simt mai bine, poate chiar se vindecă. 

Trecerea lui Mercur pe casa muncii le aduce o putere foarte mare tocmai pentru că acest interes 

se consumă în faza de aplicație a Lunii pline. Momentul acesta care se consumă în prima decadă a 

lunii noiembrie le aduce multă putere, capacitate de împărțire, descoperirea unor noi izvoare ale 

puterii și speranța că toate aceste episoade reprezintă un crescendo care se va finaliza cu ceva bun. 

Deocamdată nu știu concret care este acest element bun pe care îl ating, dar sunt fericiți, au o speranță. 

Faptul că un rac nu se teme este un lucru foarte important de consemnat și care arată în mod special 

că vibrația sa este una superioară, înaltă, că relațiile sale îi conferă un confort. Pe 7 noiembrie, când 

Venus va intra pe zodia Scorpion, adică pe casa iubirii dăruite, racii devin vedetele acestei perioade. 

Știu cum să se îmbrace, cum să vorbească, știu ce să spună partenerului de dialog pentru a-i capta 

atenția, iar dacă avem de-a face cu nativi foarte ambițioși care vor acum să obțină ceva nimic nu le 

va sta în cale. Este un moment de maximă putere, de maximă determinare și li se recomandă acum 

să-și canalizeze toată această putere pentru a se echilibra și mai mult, pentru a fi mai eficienți. Bucuria 

și fascinația de o clipă le este utilă. Puterea aceasta le este oferită cu un rost, există o explicație 

profundă pentru care sunt încurajați să treacă prin genul acesta de experiență și tocmai de aceea 

trebuie să o ignore. Între a face o vizită într-un magazin celebru pentru a-și cumpăra o haină și a-și 

petrece timpul cu câțiva prieteni doar pentru că aceștia au nevoie, să aleagă a doua variantă pentru că 

armonia pe care o obțin folosindu-și puterea pentru a face fapte bune generează efecte în cascadă și 

la momentul potrivit legea cauză-efect îi va răsplăti. Nu se știe dacă vor avea înțelepciunea necesară, 

dacă toți vor avea un clopoțel deasupra capului care să îi avertizeze atunci când sunt pe punctul să 
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greșească. Se știe însă că trecerea Lunii negre pe zodia Capricorn le aduce o perioadă de nouă luni de 

complicații relaționale, de grijă față de armonia familiei, de minciuni și trădări care le va afecta 

integritatea de cuplu sau, în general, de asociere. Fiind vorba de Capricorn și de faptul că Saturn, 

guvernatorul acestui semn, foarte curând va intra și el acolo, se poate anticipa că următoarele două 

luni, adică o parte din acest tranzit în 2017 și cea mai mare parte a acestui tranzit în 2018, înseamnă 

pentru raci grija că nu sunt cu cine trebuie, nu sunt lângă cine trebuie, că nu au încredere în cine 

trebuie. Va fi tulburat de aceste gânduri pentru că se vede un fel Axis Mundi, elementul central al 

unor demersuri foarte importante pentru familie, prieteni și comunitate.   

Apoi, cea de-a doua decadă a lunii noiembrie face trimitere către începutul anului, când au 

existat multe interferențe cu experiențele anului dihotomilor periculoase, cel care a fost, se pare, unul 

dintre cele mai năucitoare perioade din ultimul deceniu sau poate chiar mai mult. Relația aceasta 

frumoasă pe care Saturn o 

are cu Uranus le vorbește 

racilor despre 

promisiunea de a obține 

un avantaj social pe baza 

meritelor din anul acesta, 

dar și din anul anterior. Au 

primit semnale referitor la 

aceste lucruri chiar la 

începutul anului, chiar în 

prima decadă, când încă 

nu era clar ce anume am 

lăsat în urmă din 2016 și 

ce anume trebuie să 

abordeze cu maximă 

determinare în 2017. Cert 

este că se simt victorioși, puternici pentru că această problematică le arată că anumite lucruri sunt atât 

de clare încât nu pot fi schimbate. Desigur, aceste lucruri la care se gândesc nu mai pot fi schimbate, 

ele trebuie să treacă în etapa următoare, cu bune cu rele. Vor veni alte schimbări, cele date cu 

precădere de trecerea lui Saturn pe casa parteneriatelor, de transferul de durere, de o problemă de 

îngrijorare de pe o casa muncii, a limitărilor, pe o casa parteneriatelor, asocierilor. Deocamdată nu 

pot anticipa cam ceea ce ar urma să se întâmple cu 2018, dar conjunctura astrală care va veni spre ei 

în a doua decadă a lunii noiembrie le spune că dacă au fost echilibrați pe finalul lunii mai, dacă au 

avut gânduri frumoase, emoții delicate, dacă și-au dorit să înțeleagă conjunctura în care se află sau 

ceea ce o determină, nu doar să profite de ea, atunci schimbările pe care Saturn le aduce începând cu 

finalul anului și care sunt prefigurate încă de pe acum, vor fi bune. Semnele că nivelul se schimbă 

apar încă de pe acum și de aceea conjuncția lui Venus cu Jupiter de pe 13 noiembrie trebuie luată în 

considerare, adică valorile personale nu trebuie puse la îndoială doar pentru că lor li se pare că alții 

au mai mult noroc, că sunt mai atenți, că au prieteni mai puternici sau că norocul i-a fost mai generos. 

Norocul vine pentru fiecare după măsura seriozității sale, după efortul pe care l-au făcut în momente 

cheie ale vieții. 

Imediat ce vor trece de mijlocul lunii noiembrie racii se vor întâlni cu o severitate. Nu se poate 

anticipa din această prezentare cu caracter general dacă această severitate este a lor sau a celorlalți. 

Important este că vor participa cu maximă determinare la toate aceste povești frumoase, fie că sunt 

legate de viața sentimentala sau de locul de muncă, fie că vizează mari deplasări, rememorarea unor 

compromisuri pe care l-au făcut sau dorința de a învinge un adversar foarte puternic. Gama aceasta a 

preocupărilor este foarte întinsă și dacă sunt foarte tineri atunci vor declara război marilor centre de 

putere, vor demonstra în Piața Universității, vor face declarații populiste, iar dacă sunt în vârstă, vor 

depune toate eforturile să pară mai tineri fără a renunța a maturitatea vârstei. Este o zonă foarte 

delicată pentru rac cu atât mai mult cu cât pe 18 noiembrie va veni și Luna nouă care le atrage atenția 

asupra unor ajustări ale unor proiecte care s-ar putea să nu mai poată fi duse mai departe așa cum l-
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au gândit în prima jumătate a anului. Ceea ce au gândit la vremea aceea, în mod punctual la începutul 

anului sau pe finalul lunii mai, nu poate fi pus în aplicare acum, însă impulsul acesta de a demonstra, 

de a arăta puterea, forța, de a demonstra că peste el nu se trece este foarte vizibilă. 

Apoi, pot trece și prin multe neajunsuri. Relația aceasta proastă pe care Marte de pe casa 

familiei o are cu Pluton de pe casa parteneriatelor arată dezordine, decizii proaste legate de familie 

prin care racul devine un oponent, care pune în dificultate armonie acestor zone și doar de dragul de 

a-și impune o dreptate personală. Acestea sunt momentele de tensiune care ar putea să-l trezească la 

realitate și să îi permită o mai bună gestionare a valorilor trecutului. Trecutul așa cum se înfățișează 

pentru rac pe finalul celei de-a doua decade a lunii noiembrie este unul dureros. Dacă refuză, prin 

voință proprie, să participe la aceste evenimente conflictuale, atunci nu vor mai hrăni această iluzie a 

puterii și vor reuși să se armonizeze cu trecutul. Se întâmplă lucrul acesta pentru că episoadele pe 

care le parcurge în această perioadă sunt reeditări ale unor conflicte pe care el însuși le-a generat. 

Dacă se întâmplă ca acum să treacă prin situații similare, dar inversate, adică alții să-i facă lui ceea 

ce el le-a făcut altora, nu este decât o oportunitate minunată prin care să-și curețe destinul și să treacă 

în noua etapă cu straie noi. 

A treia decadă a lunii noiembrie duce puțin mai departe această poveste frumoasă a victoriei. 

Desigur, este important ca aceste condiții care au fost creionate în decade anterioare să fie respectat. 

Relația aceasta bună pe care Marte o are cu Axa Dragonului scoate în evidență puterea oamenilor 

drepți, a racilor care au reușit o victorie importantă respectând valori morale, fiind echilibrați, care nu 

au luptat împotriva celor pe care i-au văzut slabi, ci dimpotrivă au luptat alături de ei pentru a obține 

o victorie pentru ei. Acest element special este accentuat și de trecerea Soarelui pe zodia Săgetător, 

pe o casă atât de sensibilă și vulnerabilă, pe casa muncii și a bolilor acute, dar și de revenirea lui 

Neptun la mersul direct. În plus, această încercare are nevoie de o confirmare. Dacă în cazul altor 

semne zodiacale lucrurile acestea sunt dureroase, mai puțin plăcute sau poate se exprimă într-un 

registru al durerii și al insatisfacției, relația de careu a lui Venus la Axa Dragonului înseamnă pentru 

rac o confirmare a faptului că alegerile pe care le-a făcut, chiar dacă sunt dureroase, sunt importante. 

Durerea de acum este un semn de evoluție, este dovada faptului că a ales să își ispășească ceva. În 

plus, dacă lucrează într-un domeniu legat de comunicare, artă sau transfer de valori, momentul acesta 

al decadei a treia a lunii noiembrie le aduce o cunoaștere în plus față de valori, acumularea unor 

informații științifice pe care nu au reușit să le folosească până acum, depășirea unor bariere de 

înțelegere ce au fost legate de obiceiuri.   

Racii vor reuși pe final de luna noiembrie să înțeleagă că slăbiciunile lor au devenit elemente 

vulnerabile în fața unor agresori doar pentru că au avut obiceiuri greșite, doar pentru că le-au plăcut 

prea mult obiceiurile greșite și nu și-au dorit să le schimbe. Există pentru ei un semn de vulnerabilitate 

în toată această dispunere și ar trebui să se înconjoare de oameni care au o vitalitate foarte buna, care 

nu gândesc în dizarmonie cu mediu și care sunt deja obișnuiți să facă o selecție interesantă atât a 

emoțiilor cât și a evenimentelor. Racul are nevoie, în cea de-a treia decadă a lunii noiembrie, să 

înțeleagă care sunt cele mai importante evenimente pe care trebuie să le parcurgă, de ce nu trebuie să 

se mai întoarcă spre regrete, de ce nu mai este necesar să viseze. Visul are nevoie acum de o 

componentă strict practică, adică are nevoie de obiective clare pe care se le îndeplinească până la 

sfârșitul lunii decembrie, dar nu mai târziu. 

Astfel, nu-i va deranja foarte mult dacă rămân în urmă de vreme ce au fost declarați oameni 

buni. Pe 25 noiembrie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus, racii au puterea să treacă 

dincolo de rivalitate, să vadă esența lucrurilor, să fie buni administratori ai unor vorbe de duh, ai unor 

experiențe minunate povestite de alții, adică reușesc să pună în practică metode de transformare pe 

care le-au folosit alte persoane, din alte timpuri, din alte epoci, de pe alte tronsoane. De altfel, este o 

modalitate foarte aparte, prin care sunt scoase la lumina instrumente foarte eficiente pe care oamenii 

le-au uitat. Venus de pe zodia Scorpion este foarte creativă în sensul acesta, iar racii reușesc să-i 

influențeze pe ceilalți prin cuvânt, prin gesturi, prin ceea ce altădată, tot ei, ar fi considerat că este o 

mare păcăleală. Faptul că intervin acum cu o emoție frumoasă, îi ajută să transmită un impuls rafinat, 

poate chiar unul de vindecare, că nu degeaba Venus este implicat într-un aspect frumos cu Chiron, 

către persoanele cu care sunt în dizarmonie. Este adevărat, vremea situațiilor dificile nu a trecut. De 
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altfel, pentru rac, s-ar putea ca aceasta să nu treacă niciodată, dar este foarte important ca aceste noi 

relații bazate pe creativitate, pe o rememorare pozitiva, pe ajutor necondiționat să fie implementată. 

Se poate vorbi aici și despre o mare intensitate emoțională, dar racii se pare că nu sunt încă pregătiți 

să trăiască aceste emoții foarte puternice împreună cu alții. Sunt foarte intense, dar le trăiesc în 

intimitate, doar față de ei înșiși. Asta înseamnă că faptele bune pe care le fac, ajutorul divin pe care-l 

oferă celorlalți va rămâne, pentru foarte mulți, o enigma. 

În consecință, finalul lunii noiembrie este unul foarte intens, cu emoții foarte puternice, un 

sector în care racul superior crește și se dezvoltă, iar racul inferior se diminuează pentru a descoperii 

care este bunătatea pe care au uitat-o. Sintezele aducătoare de noroc fac acum pe final de luna 

noiembrie o trimitere către ceea ce a însemnat mijlocul lunii aprilie, perioadă în care Pluton și-a 

început mersul retrograd. Impactul planetei Pluton de pe casa parteneriatelor, pentru rac este acum un 

mare avantaj și nu va ține prea mult. Asta înseamnă că cel care simte binele trebui să se hotărască 

repede pentru ca nu cu cumva să fie păcălit de Luna neagră, care se află deja pe Capricorn alături de 

Pluton, ca acest bine este rău. 

 

DECEMBRIE 
Constrângere. Contestație. Trăiesc o iluzie. Ce aceste frumos să-i sperie. Nimic nu este de 

viitor. Reușesc să își umple timpul. Plătesc scump o rătăcire. Reacționează ușor la problemele 

celorlalți. Ambiții prea mari. Grijă. Complete profesionale. Se asociază cu cine nu trebuie. Viață 

complicată. Apare o durere nouă. Viziunea personală nu este aceeași cu realitatea. Mare 

responsabilitate. Experiențele anterioare sunt foarte importante pentru viitor. 

 

Finalul anului 2017 îi ajută și pe raci, așa cum ajută și celelalte semne zodiacale să se 

pregătească pentru ceea ce înseamnă anul 2018. Elementul principal care se va consuma în această 

lună este trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn, pe domiciliu, care nu poate fi un semn bun pentru 

rac pentru că acolo se află Luna neagră și cel puțin jumătate din anul 2018, cât va sta pe acest semn, 

racii vor avea greutăți cu înțelegerea nevoilor celorlalți, cu a fi înțeleși referitor la nevoile lor, cu 

sinceritate față de parteneri sau cu acceptarea constrângerilor care vin din acest sector. Așadar, chiar 

la începutul lunii decembrie, când Venus va intra pe zodia Săgetător, adică pe casa muncii, racii simt 

că pot să depășească un obstacol. Le-a intrat norocul cel mic pe o casă atât de vulnerabilă, cea care 

este deja degajată de Luna neagră, și se simt mai liberi pentru că lipsește factorul care destabilizează 

și, în plus, sunt ajutați și de o șansă a destinului. Dacă reușesc să se sustragă unor probleme de 

patrimoniu, cele care sunt acumulate prin statut, prin imagine publică, prin schimb de experiență, 

atunci valorile acestea nu vor mai fi exclusiv emoționale, după cum le vor privi ceilalți, ci vor avea 

și alte componente, iar zona aceasta emoțională va fi rezervată doar celor născuți in zodia Rac. Ei vor 

simți profund și nu va mai trebui să se explice, să se justifice, pentru că vor exista alte elemente ce 

vor fi oferite celorlalți, iar ei să-ți trăiască în mod intens toate aceste emoții. 

Din nefericire, pe 3 decembrie Mercur își inițiază o altă perioadă de retrogradare și acestor 

nativi nu le va fi deloc ușor dacă sunt puși să-și repare greșelile lor. Dacă sunt invitați să participe în 

comisii de evaluare, dacă sunt transferați pe un alt post pentru că predecesorul nu și-a îndeplinit 

sarcinile profesionale, lucrurile acesta pe care racul le va face vor rupe gura târgului, vor fi cu adevărat 

impresionante și nimeni nu i le va putea contesta. Cu toate acestea, nu trebuie să trăiască cu iluzia că 

lucrurile sunt ușoare. Au o Lună plină pe 3 decembrie chiar pe casa muncii, dar și un careu între 

Uranus de pe casa imaginii publice, în continuare retrograd, cu Junon de pe casa parteneriatului. 

Nimic nu este în avantajul său pe o perioadă mare de timp, decât propria emoție, propriul efort. Racul, 

pe final de decembrie, când toți se asociază și se ajută, se vede singur împotriva tuturor. Este, de 

altfel, o situație care îi mobilizează foarte mult pentru că oricum nu sunt persoane prea sociabile când 

vine vorba de împărțire, generozitate. Asta înseamnă că nu se vor speria prea mult dacă li se opune 

rezistență, dacă sunt marginalizați, dacă ei trebuie să lucreze singuri, să fac ore suplimentare, în timp 

ce alții pleacă în vacanțe sau își iau zilele libere, pentru că știu că nu vor fi obligați să împartă câștigul 

cu nimeni. 
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Revenirea lui Chiron la mersul direct pe 5 decembrie este un semn de evoluție. Pentru ei s-ar 

putea să nu conteze lucrul acesta pentru că sunt prea implicați acum în a demonstra că sunt demni de 

ceea ce primesc sau demn de ceea ce au solicitat și așteaptă să primească. Chiron se află acum în plin 

tranzit prin Pești, adică pe casa drumurilor lungi și a gândirii superioare. Revenirea sa la mersul direct 

este pentru raci un ajutor se întoarce la gândurile cele bune, la metodele de lucru pe care l-au folosit 

cândva, la ceea ce știu să facă cel mai bine. Din nefericire, chiar dacă Chiron își revine la mersul 

direct, Mercur este în continuare retrograd și în plus este și foarte activ pe cerul astral al Racilor. 

Împlinește o conjuncție cu Saturn care se află pe final de tranzit pe casa muncii, un sextil cu Marte 

de pe casa familiei și lucrurile acestea nu sunt în avantajul lor. Marte și Saturn, în mod implicit, 

împlinesc și ele un sextil, asta înseamnă că percepția lor înclină că un conflict. De altfel, este o 

percepție eronată, dar atât timp cât Mercur se va afla într-o deplasare retrogradă nimeni nu le poate 

vorbi despre normalitate. Grija că s-ar putea ca aceste probleme la locul de muncă sau afecțiuni despre 

care au discutat tot anul să se acutizeze, teama că aceste situații pe care nu le mai pot controla și care 

i-au constrâns tot anul 2017 vor scăpa de sub control, le schimbă viziunea, îi îndeamnă să creadă că 

sunt lăsați pe mâna unor oameni care nu le vor decât răul. Este o percepție eronată, una care nu le 

face cinste.  

Pe 9 decembrie când Marte va intra pe zodia Scorpion se vor trezi din nou la realitate, vor 

accepta din nou că puterea lor este cea care vine din emoții, din înțelegere sentimentelor celorlalți, 

din carismă, din magnetism. Cu 

toate că au probleme în acest sector 

profesional sau medical, își permit 

diverse escapade, să gândească 

împotriva regulii, împotriva 

promisiunilor conjugale, împotriva 

a tot ceea ce până acum era regulă. 

Dacă ar împărtăși toată această 

schemă mentală celorlalți ar fi 

forte ușor judecați, dar nu vor face 

lucrul acesta, pentru că, fiind un 

semn de apă și pe cer aceste 

element este acum foarte puternic 

pe o casă de putere, vor fi foarte 

încrezători prin ceea ce nu spun, 

prin ceea ce știu și nu vor să le 

împărtășească celor care au nevoie 

pentru a deveni și ei puternici. 

Există însă și un semn de 

vulnerabilitate care vine dintr-un 

sector al familiei pe care acum nu-

l mai pot controla. Cu toate că 

reușesc să obțină victorii în sfera 

emoțională, profesională sau socială, acolo unde există o durere a familiei racul nu poate interveni. 

Aceasta va fi marea dramă pentru rac în prima decadă a lunii decembrie. 

Și pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, a doua decadă a lunii decembrie le aduce 

nevoia de a face din nou apel la ceea ce s-a consumat în februarie. Acum oameni nu se mai gândesc 

la ceea ce a însemnat tranzitul Lunii negre prin zodia Săgetător, adică la atât de multe minciuni câte 

nu pot încăpea în mintea unui om, dar racul se întoarce, chiar de plăcere, nu doar din necesitate, și 

vrea să facă o selecție, o inventariere, o arhivare a acestora, dorește să încadreze persoanele pe 

categorii sociale și, de ce nu, să le găsească acestora înțelegere. Este un moment de rătăcire pe care 

dacă nu și-l opresc din timp ar putea să-l plătească foarte scump. Se întâmplă lucrul acesta pentru că 

13 decembrie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur care este retrograd și care le aduce interes 

pentru situații inutile. Apoi, dacă luăm în considerare faptul că a doua decada lunii decembrie le 
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vorbește racilor și despre risc, dar și despre ambiția de a demonstra că ei sunt în stare să extragă din 

trecut ceea ce alții nu pot vedea ori nu pot înțelege, cunoaște sau observa, înțelegem de ce a doua 

decadă a lunii decembrie este pentru ei un semn de evoluție dacă se opresc de la aceste acțiuni. A 

doua decadă a lunii decembrie ar trebui să fie un interval complet inert, în care să nu facă nimic, să 

nu-și propună prea multe lucruri, să fie foarte atent la ce se întâmplă cu alții și să învețe. Este greu 

însă să nu reacționeze în situația în care, prin conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd, le vin în minte 

numai situații dureroase pe care nu le-au putut rezolva și despre care cred că acum pot fi soluționate. 

Racul poate fi suficient de naiv încât să cadă în această capcană, să încerce să interacționeze cu cei 

care au suferințe asemănătoare în ideea că poate, prin acest schimb de experiență, ajung la soluție. 

Este o alegere cât se poate de greșită pentru că a se deplasa din zona personală către zona celuilalt 

înseamnă a ajunge acolo dezvelit, fără puteri, fără relații, fără înțelegere. Acolo, nu le oferă nimeni 

timpul necesar pentru a se pregăti. Asta înseamnă că discutând despre problemele sale în paralel cu 

problemele altora, racul riscă să fie descoperit ca fiind un farsor, un torționar, un individ prea 

ambițios, adică un personaj care nu se poate armoniza cu cei cu care dorește să se asocieze. De aici 

și marea dramă care va fi parcursă în a doua decadă a lunii decembrie. 

Dar speranța nu este pierdută. Împlinirea relației frumoase pe care Venus o are cu Axa 

Dragonului și prin care se mediază tendința Nodurilor, aspect care se va împlini pe 15 decembrie, 

arată că schema aceasta nu este de neglijat. Racul primește ajutor, este recunoscut, iar pentru asta nu 

trebuie decât să fie suficient de atenți pentru a vedea cum anume se consumă aceste evenimente în 

favoarea sa. În continuare Mercur retrograd este vedeta acestei perioade și îi solicită la capitolul 

încredere în sine față de un episod care s-a consumat în raport cu profesia. Află de o minciună și nu 

le face plăcere, sunt invitați să medieze un conflict profesional, să își spună părerea despre o afecțiune, 

despre o durere sufletească într-un moment în care ar dori să facă altceva. Acest episod pare să fie 

reprezentativ pentru deciziile pe care racul le va lua de-a lungul anului 2018. De-a lungul acestui nou 

an, pe baza a ceea ce gândesc acum, vor dori să facă ordine, curățenie, să înlăture factorii care i-au 

stresat de-a lungul lui 2017. Pe 16 decembrie Junon le va intra pe zodia Vărsător, adică pe casa 

ocultismului și acesta este practic un început care-i ajută să facă o selecție severă asupra relațiilor. 

Multe dintre cele care nu le fac cinste, dar pe care le vor trece într-un plan ascuns, se vor menține, dar 

nu vor vorbi despre ele și nimeni nu va afla. Junon pe casa ocultismului este un semn de putere asupra 

celor cu care se asociază cu atât mai mult cu cât Jupiter se află pe casa liderului. Racul devine astfel 

purtătorul unui semn de succes asupra căruia va emite mari pretenții, pierzând din vedere că, în 

realitate, nu a ales, ci a fost ales. Pe 18 decembrie se va împlini și Luna nouă pe casa muncii și pare 

să fie ultima etapă, ultimul moment când racul poate fi subiectiv prin profesia sa, prin rezultatele pe 

care ar vrea să le obțină, prin funcția și statutul său. În continuare beneficiază de valențele puternice 

ale planetei Uranus de pe casa imaginii publice. Orice ar face ei se întorc la același preocupări, chiar 

dacă au altă încadrare, chiar dacă ocupă un alt loc în organigramă. 

Pe 20 decembrie Saturn va trece pe zodia Capricorn, pe casa parteneriatelor și, așa cum am 

indicat anterior, racii intră într-o perioadă de restricție referitor la asociați, parteneri, devin foarte 

vulnerabili la procese, la acțiuni intentate în justiție sau la persoane care amenință că, dacă nu obțin 

ceea ce vor, acolo ajung. Pentru cei tineri este și un semn de maturitate, o perioadă foarte dificilă și 

încercată după care în mod sigur vor fi mult mai așezați și mult mai înțelepți. Ceea ce nu au făcut 

până acum în privința parteneriatelor, asocierilor sau vieții de cuplu, nu vor face nici în următoarea 

perioadă, cât Saturn va sta pe zodia Capricorn, adică până în 2020, an când, prin retrogradare, se va 

întoarce din nou pe Capricorn pentru câteva luni. 

A treia decada lunii decembrie debutează cu trecerea Soarelui pe zodia Capricorn, adică pe 

casa parteneriatelor. Deja nu mai sunt prea multe lucruri noi de spus pentru ei, pentru că sunt 

familiarizați deja de la începutul lunii noiembrie când Luna neagra intrat pe acest semn, că acest 

sector devine un alt punct vulnerabil, așa cum anterior casa muncii și a bolilor acute a fost. Din 

fericire, debutul acestei perioade se face prin trigonului dintre Venus și Uranus, semn de putere, de 

încredere și de eficiență. Sunt inspirați să-și aleagă oamenii care îi ajută, oamenii care îi încurajează 

și prin susținerea lor să trăiască un prezent intens și frumos. Imediat ce Soarele a intrat pe zodia 

Capricorn va trebui să treacă prin conjuncția cu Saturn ceea ce înseamnă atenție pe metodă, disciplină, 
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abordarea unor instrumente de lucru cu duritate, fără ca acest lucru să îi afecteze deocamdată pe cei 

din jur. În privința acestei dorințe sunt acum începători, dar nu vor rămâne în stadiul acesta mult timp 

datorită lui Saturn care le trece pe casa parteneriatelor. Cei care au în preajma lor un rac trebuie să se 

pregătească să îi vadă acestuia colții, dinții ascuțiți, pentru că de fiecare dată când cineva din 

intimitatea sa nu se va conforma regulilor, dar când simte că îi va pune în dificultate intimitatea, va 

reacționa dur așa cum a acționat, în cazul celor în vârstă, cu aproximativ trei decenii în urmă.   

Pe 23 decembrie Mercur își va reveni la mersul direct și în privința problemelor profesionale 

lucrul acesta se calmează puțin. Având în vedere că trecerea lui Saturn pe domiciliu a produs deja 

anumite schimbări, revenirea lui Mercur la mersul direct s-ar putea să nu-i mai ajute atât de mult pe 

cât se așteaptă. Pot primi vești proaste pe care le-

au mai primit și în perioada de retrogradare a lui 

Mercur (3-23 decembrie), dar pe care le-au 

ignorat cu eleganță. Acum trebuie să le privească 

în față cu maturitate, au nevoie să vadă toate 

aceste lucruri cu claritate, cu bărbăție și, în plus, 

să nu intervină asupra acestora cu schimbări 

majore. Poate fi pentru rac și o perioadă de 

consiliere, adică să primească sfaturi și să ofere, 

să interacționeze cu ceilalți, dar acest schimb de 

experiență să nu fie de viitor, ci doar conjunctural. 

Dacă este conjunctural este foarte bun și ar trebui 

să-l abordeze. 

Trecea planetei Venus pe zodia Capricorn 

atenuează aceste dureri conjuncturale. Venus nu 

va sta mult timp pe acest semn, iar asta înseamnă 

că această bucurie, acest confort nu va dura foarte 

mult. Dacă racii vor fi suficient de înțelepți cât să 

nu se responsabilizeze inutil, să nu considere că 

părerile celorlalți sunt mai importante decât 

părerile lor atunci norocul acesta care le vine din 

trecerea lui Venus pe casa parteneriatelor nu va fi 

ciudat și nici conjuncția Soarelui cu Luna neagră, 

care se va consuma pe 26 decembrie, nu va construi secvențe sociale foarte ciudate pe care racul să 

le abordeze de unul singur. Totul va părea o șansă simplă care atenuează puțin din agresivitatea 

conjuncturilor sociale pe care acest nativ trebuie să le parcurgă pe finalul anului. De altfel, și pentru 

acest nativ, așa cum se întâmplă și pentru ceilalți, finalul lunii decembrie înseamnă o pregătire pentru 

ceea ce înseamnă 2018. Se poate vorbi despre duritate, despre o speranță într-o viață mai buna, dar 

dacă aceste impulsuri nu-și găsesc echivalentul în acțiuni concrete, ele rămân simple idei. 

Un lucru bun li se întâmplă racilor pe 28 decembrie când Marte și Neptun se vor afla într-o 

relație foarte bună. Deși mulți se vor gândi la muncă, pe această dispunere racii se vor gândi la 

vacanță, la cum să-și retragă timpul liber, la distracție, la relaxare, la ceea ce ar trebui să facă pentru 

a atenua efectele nefaste ale programului intens, ale dezechilibrului organic sau psihic produs de stres, 

de ore suplimentare, de muncă făcută fără cap. De altfel, finalul lunii decembrie este unul foarte 

încărcat și pentru faptul că aduce o problemă de autoritate care le trezește sentimentul de 

neapartenență. Dacă din octombrie și până acum s-au tot folosit de putere și s-au bucurat de ea, acum, 

când Jupiter se află într-un raport negativ cu Axa Dragonului, consideră că această putere trebuia 

folosit altfel. De aceea, își vor stabili că în anul următor să se comporte altfel. În realitate, ceea ce se 

consumă pentru raci pe finalul lunii decembrie este dominat de o justificare penibilă. Nu puterea în 

sine a fost problema, ci experiențele anterioare care le-au motivat aceste alegeri. De aceea nu se poate 

vorbi despre o putere autentică pentru ei pe finalul lui decembrie. Se poate vorbi însă despre aspirații 

absolut spectaculoase care vor face o mare figura în anul 2018 pentru că vor porni chiar de la această 

insatisfacție. 
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„Există un scop în toate lucrurile. Pentru a ajunge acolo, 

trebuie să te desparți de egoism.” (Constantin Brâncuși)  
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Informare. Tensiune pe sentimente. Totul este pregătit din timp. Caracterul esențial înseamnă 

și măsură. Au nevoie să învețe lucruri noi. Sunt încurajați. Înțelepciune. Maturitate. Greșelile nu mai 

sunt atât de periculoase cum erau pe vremuri. Răspunsuri dure din partea comunității. 

Compromisuri. Riscuri majore. Avertisment. Presiune. Sinteză. Creșterea și dezvoltarea nu îi mai 

sperie. 

 

Cu 2017 leul încheie o etapă de formare. Tot anul vor fi în tensiune și vor trăi cu sentimentul 

că urmează să se întâmple ceva, unii gândind că sunt pedepsiți pentru greșelile lui 2016, alții că vor 

da lovitura pe demersuri care le vin de departe din trecut. Se întâmplă lucrul acesta pentru că la finalul 

acestui an, cu puțin timp înainte de a trece în 2018, Saturn va intra pe zodia Capricorn, semn pe care 

l-a mai tranzitat în perioada 1988 - 1991. Pentru Leu această modificare este una dintre cele mai 

importante, esențială chiar, pentru care se vor pregăti tot anul 2017. În consecință, leul care intuiește 

perfect această trecere către o nouă etapă va fi foarte serios și atent atât în vorbe, gânduri cât și în 

fapte, atât în proiectele de viitor, pe care și le stabilește, cât și în cele cărora trebuie să li se permită 

să se încheie. Mai puțin fericit este cazul leului care intuiește pe jumătate sau nu intuiește deloc șansa 

aceasta, tocmai pentru că încheie o etapă, aduce întâlnirea într-un loc a unor elemente care în mod 

normal nu pot coabita, nu pot ocupa același spațiu. Acești lei vor dovedi o maximă severitate, o 

duritate specială, nu vor accepta jumătăți de măsură, vor crede că duritatea este cea care trebuie dusă 

mai departe, în timp ce concursul astral încearcă să-i pregătească pentru marea trecere. Acești lei cu 

greu vor putea fi modelați sau nu vor putea fi modelați nici în perioada în care Saturn va trece prin 

zodia Capricorn, de aceea se pregătesc pentru probleme încă de pe acum, înainte ca acea etapă să se 

declanșeze. 

Evoluția leului de-a lungul anului 2017 se face în etape, cu meandre, cu urcușuri și coborâșuri, 

având un impact foarte puternic asupra experiențelor pe care le-a acumulat până acum. Dacă în 

primele trei luni ale anului vor avea impresia că ceea ce au învățat până acum nu le folosește la nimic, 

un moment reprezentativ fiind cel din mijlocul lunii februarie când Luna neagră le va intra pe casa 

iubirii dăruite, în lunile de primăvară, când se produce și trecerea Capului Dragonului pe semnul lor, 

se vor simți încurajați de episoade conjuncturale, de evenimente pe care nu le pot anticipa și despre 

existența cărora nici nu au știut, ceea ce îi va determină să-și schimbe părerea despre seriozitatea 

destinului propriu. Astfel, ajung în mijlocul anului 2017 să creadă că, de fapt, marile șanse ale vieții 

au fost rezultatul unor întâmplări de care nu au știut să profite. 

A doua jumătate a anului este încărcată de răspundere. Cu cât se apropie mai mult de finalul 

anului cu atât mesajele sunt mai clare însă sunt mult prea ocupați cu dramele afective, cu trădările pe 

care le vor trăi, cu situațiile ciudate pe care trebuie să le abordeze cu măsură și înțelepciune. Va fi 

greu să găsească măsura corectă, va fi greu să facă apel la înțelegere în situații atât de delicate. 

Tensiunile sunt dure, vizibile, iar compromisurile, multe dintre ele, făcute în văzul tuturor, ceea ce 

este foarte dureros pentru un leu. Accentuarea casei iubirii dăruite aduce multe momente triste care 

înlocuiesc iubirea adevărată. Dacă sunt puternici și atenți la modul cum trăiesc, nu doar la ceea ce 

trăiesc, vor înțelege că aceasta este o experiență, așa le este dat, se vor retrage în bârlogul lor și vor 

aștepta să treacă furtuna. Leul care nu are încă această maturitate va cădea în plasă, va deveni un 

teribil adolescent al anului 2017 care nu va înceta, până când Saturn nu va intra pe casa muncii și a 

bolilor acute, adică nu va produce o frânare bruscă a acestui comportament, să se facă de râs. Începând 

cu luna noiembrie când Luna neagră le va intra pe casa muncii leul inferior va lansa pretenții, va muta 

zona de conflict în acest sector și va fi o greșeală. Leul superior va înțelege că zona restricțiilor este 

acum alta și va căuta din aproape în aproape, ca până spre finalul lunii decembrie, când și Saturn va 

intra în acest sector, să se pregătească pentru o nouă etapă a vieții. Finalul anului aduce și trecerea lui 

Junon pe casa parteneriatelor și multe dintre cele care au fost derulate într-un mod defazat, produc 

efecte imediate. Dacă leul se află într-un moment dur răspunsul comunității va fi dur, dacă va face 

fapte bune acestea se vor transforma în mari bogății personale, nu atât materiale, cât sufletești, în 

sporirea numărului de prieteni. Pentru toți leii, indiferent de nivelul pe care-l au, trecerea lui Junon 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  854  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

pe casa parteneriatelor are un rol informativ foarte clar. Văd care este stadiul relațiilor, stadiul 

interacțiunilor, văd care le este locul între oameni. 

Așadar, 2017 le aduce un contrast teribil cu ceea ce au avut de parcurs în urmă cu trei decenii. 

Dacă, anterior momentului de față, trecerea lui Saturn de la Săgetător la Capricorn a fost susținut de 

Axa Dragonului în defavoarea sa ori prin reușitele obținute cu mari compromisuri, cu mari eforturi, 

cu riscuri majore, acum lucrurile sunt mult mai permisive. Desigur, vor fi mulți cei care vor aștepta 

ca anul 2017 să le împlinească dorințe majore de realizare socială sau de înavuțire. Axa destinului nu 

se referă în mod special la această componentă a vieții decât dacă ea susține implementarea un mesaj 

spiritual. De aceea mulți s-ar putea nici să nu vadă avantajul la fel cum nu au văzut ce au pierdut în 

urmă cu trei decenii. Dacă în urmă cu trei decenii nu au dorit să se abată de la evoluția spirituală 

atunci putem vorbi de lei care apreciază corect momentul de acum, pentru că își amintesc ce multe 

sacrificii au făcut pentru a se menține pe cale. Dacă ar fi cedat presiunilor, dacă și-ar fi vândut sufletul 

pe 30 de arginți, ar fi dispărut presiunea încercării și nici nu și-ar fi dat seama că am intrat pe un alt 

traseu. Acum lucrurile sunt mult mai liniștite, mult mai degajate, problemele sunt localizate punctual 

pe anumite demersuri care au fost alimentate intenționat de acest nativ, nu vin ca o consecință a unor 

evenimente sociale. Asta înseamnă că nu trebuie decât o picătură de înțelepciune, de seriozitate pentru 

a vedea că au destinul în mâini și numai prin alegerile săvârșite acum în cunoștință de cauză vor crește 

în următorii ani. 2017 este un an care sintetizează puterile care nu au primit încă un nume, o definiție 

ori o explicație, dar care au fost folosite, fie pentru a rezista, fie pentru a ajuta. Flacăra purității, pe 

care leul profund și sensibil o vede simplu, iar celălalt tip doar conjunctural, devine acum elementul 

central care duce la creștere, dezvoltare, progres dacă este folosită. Cel care o va refuza, pe motiv că 

nu o vede, nu o apreciază ori nu dorește să o folosească, își va umple anul 2017 cu acțiuni inutile ale 

căror efecte corozive vor fi văzute abia din 2018. 

 

IANUARIE 
Subtilitate. Sunt încercați pe evenimente noi. Comportament greșit. Se apropie de glorie. 

Ambiții ciudate. Relațiile profesionale îi pun în dificultate. Nu mai știu ce este bine și ce este rău. Se 

consumă inutil. Bunurile sunt transferate altfel. Complicații profesionale. Rămân de neclintit. 

Laudele descumpănesc. Dificultate în interacțiune. Probleme de nutriție. Îndrăzneală. Fantezie. 

Profesia este importantă. Se depășește o limită a bunului simț, dar se păstrează echilibrul. 

 

Debutul anului 2017 se face pentru lei cu o problemă de atitudine. Saturn se află pe finalul 

tranzitului său prin casa liderului, pe casa iubirii dăruite și sunt în 2017 pe finalul unei etape foarte 

dificile și încercată. Apoi Luna neagră își încheie tranzitul prin casa familiei, acolo unde emoțiile 

leilor a fost mult prea tulbure, mult încercate, îngrijorător de restrictive așa cum nici măcar beneficiul 

comunicării, ușurința de a primi informația și de a transfera, după cum sugerează poziționarea lui 

Jupiter pe casa educației primare, nu poate soluționa. Debutul lunii ianuarie se face cu planeta Marte 

în plin tranzit pe casa ocultismului și leii sunt îndemnați să-și facă autocritica, dar pentru binele 

personal. Din fericire, zona aceasta data de zodia Pești, cea care patronează pe tema leilor 

administrarea valorilor celorlalți, îi pune pe la încercare. Acești nativi sunt chemați să practice, să 

demonstreze cum anume respectă valorile celorlalți, cum anume procedează pentru a se situa pe o 

poziție înaltă. Asta înseamnă că dacă această conjuncție Marte-Neptun le vorbește despre 

administrarea unui bun pe un nivel superior, poziționat planetei Venus pe această zodie începând cu 

3 ianuarie, de asemenea, arată că începutul lunii ianuarie înseamnă pentru lei conștientizarea unei 

reușite care s-a consumat, din aproape în aproape, în ultimele trei luni ale anului anterior. Acum se 

uită în urmă și se bucură, unii se mândresc, unii își programează ca în 2017 să dea lovitura. Poate ar 

trebui să fie puțin mai rezervați pentru că acest an al sintezelor le va aduce o atitudine bună față de 

emoții, reașezarea emoțiilor pe un alt făgaș, dar nici într-un caz liniște. Cu toate că Luna neagră, la 

un moment dat, va ieși din această casă a emoțiilor profunde și a familiei, iar lucruri aici vor fi mult 

mai frumoase, adică vor fi apreciați de cei pe care leii și i-au dorit în intimitate, acest element astral 

nefast va trece pe casa iubirii dăruite și au ocazia ca până la finalul acestui an, adică din februarie 

până în noiembrie, să devină un adevărat cui în talpă. Începutul acestui comportament greșit este 
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plasat pe 4 ianuarie, când Mercur va intra pe zodia Săgetător, dar prin retrogradare, iar asta înseamnă 

că încă de pe 4 ianuarie leii formulează pretenții pe care nimeni nu le poate îndeplini, nici chiar ei. 

Începând cu 4 ianuarie se vor simți în culmea gloriei și, de asemenea, complet neînțeleși. Este, de 

altfel, o situație ridicolă pe 

care un leu profund și educat 

o va depăși foarte repede.   

Uranus pe casa 

gândirii profunde îi 

determină să facă impresie 

buna, să acceseze informația 

într-un mod foarte bun, dar 

le amestecă drumurile, îi 

face să devină foarte 

ambițioși pe un drum foarte 

greu fără să aibă certitudinea 

că la final se vor întâlni cu 

ceea ce și-au dorit, cu ceea 

ce au căutat. De această dată, 

prin relația bună pe care 

Uranus o are cu Junon ideile 

par mai ordonate, dar nu prin 

puterea lor, ci prin impactul 

celorlalți. Apare, așadar, 

prima criză a anului 2017, 

cea dată de o formă de 

lăcomie pe care leul o are 

înscrisă în structura sa, cea 

dată de putere. Leul care a 

gustat din putere și-o va dori 

tot timpul, va deveni dependent de ceea ce poate face folosind-o. Începând cu 5 ianuarie, când Uranus 

și Junon se vor afla într-o dispunere pozitivă, vor considera că toate distanțele mari se reduc prin 

putere, că toate tristețile se sting în putere și marile realizări pe care și le doresc le pot avea dacă au 

mai multă putere. Pe 7 ianuarie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Pluton pe casa muncii și vor 

considera că această putere vine printr-o administrare corectă a relațiilor profesionale. Au însă o 

problemă de adaptare, una destul de evidentă, ce se conturează în mod paradoxal chiar în raport cu 

aspirațiile lor foarte înalte. Asta înseamnă că prima decadă a lunii ianuarie îi bulversează atât de mult 

încât îi îndeamnă să își stabilească obiective pe care nu și le pot îndeplini anul acesta și care le 

consumă foarte multe resurse. Dacă au în jurul lor oameni care știu pot lucra fără să se consume, 

oameni calmi care nu vor să fie agitați, atunci nu este nicio pierdere. 

Mercur își va reveni la mersul direct pe 8 ianuarie și primesc informații, primesc declarații, 

sunt văzuți din nou de persoanele care l-au făcut în trecut declarații, cu care au încercat să lege o 

prietenie frumoasă însă nu totul a rămas învăluit în incertitudine. Acum, prin revenirea lui Mercur la 

mersul direct pe casa iubirii dăruite, își dau și ei seama care este natura reală a sentimentelor pe care 

ceilalți le-au oferit. Asta înseamnă că au ocazia în prima decadă a lunii ianuarie să fie deschiși față de 

lecții îndrăznețe, să vadă că pot câștiga mai mult dacă admira decât dacă fac în așa fel încât să fie 

admirați, dacă muncesc pentru ceilalți și se străduiesc să înțeleagă comportamentul lor, să învețe de 

la ei, decât să le impună cu forța câteva reguli pe care ei le respectă foarte bine sau câteva procedee 

pe care le cunosc foarte bine. Problema aceasta a adaptării devine pe finalul primei decade a lunii 

ianuarie un element de maximă vulnerabilitate care-l poate apropia pe leu de viciu sau îi poate arăta 

care sunt fricile celorlalți pe care în anul anterior, cel care i-a bulversat și i-a consumat foarte mult, 

nu le-a văzut așa. 
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A doua decadă a lunii ianuarie îi încurajează să aibă mai multă încredere în schimbul de 

experiență, să privească mult mai departe pe drum, să fie echilibrați și să nu abuzeze nici de 

disponibilitatea celorlalți și nici de timpul lor. Relația bună pe care Marte o are cu Pluton le aduce 

acestora administrarea unor bunuri care le sunt transferate inițial ca sarcini profesionale. Au ocazia 

în a doua decadă a lunii ianuarie să facă o impresie foarte bună pentru că, printr-un concurs de 

împrejurări, printr-o combinație neobișnuită de situații pe care leul nu le poate anticipa și nici 

controla, se trezește în mijlocul unui moment pe care îl gestionează foarte bine. Dacă încearcă să 

traducă acest moment ca fiind unul construit special pentru a-l pune în valoare atunci greșește foarte 

mult și Luna plină de pe 12 ianuarie le conturează, din aproape în aproape, un obstacol mare, le aduce 

întâmplări neobișnuite care vin din muncă sau care vor avea repercusiuni asupra acestui sector. Asta 

înseamnă că subalternii ori, în mare, colegii de serviciu, cei cu care au o relație profesională activă îi 

apreciază pe lei pentru lucruri făcute în mod corect, pentru rezultatele reale pe care le-au obținut, nu 

pentru îngâmfare și nici pentru ușurința cu care se laudă prea mult. Nu fac lucruri ieșite din comun, 

însă pe acelea pe care le fac, le fac foarte bine. Pe 12 ianuarie Mercur se întoarce pe casa muncii și ar 

trebui să-i facă mai atenți la sarcinile profesionale, mai interesați să discute înainte să acționeze, dar 

acest eveniment astral este incapabil să rezolve focul și dorința de strălucire, nevoia de a se preamări, 

elementul cu care dorește să iasă în evidență de fiecare dată. Apoi, în această perioadă și Luna va 

trece pe semnul lor și cam pentru toți leii s-a terminat cu liniștea, cu modestia sau cu echilibru. Nu 

trebuie decât o scânteie de laudă pentru ca leul să o transforme pe aceasta într-o flacără a mândriei de 

a se simți din nou important. Au însă și un mare beneficiu, acela de a dispune acum de un mare capital 

de încredere. Faptul că multe dintre planete se află acum pe casa ocultismului, cea care administrează 

bunurile celorlalți, le aduce acestora situații favorabile de care nu trebuie să abuzeze. Dacă au noroc 

și primesc atenție nu înseamnă că se află pe un piedestal, ci drumul celor cu care se intersectează trece 

prin fața sa. Nu este nimic neobișnuit și tuturor ni se întâmplă, nu doar celor născuți în zodia Leu, ca 

la un moment dat să beneficiem de o asemenea poziție. 

Leul care are un simț al detaliului destul de dezvoltat, care nu se pierde în fața opoziției 

celorlalți, adică nu doar opune rezistență, ci rămâne și neclintit, care este liniștit în furtună, înțelege 

că în a doua parte a lunii ianuarie se află într-un moment de vulnerabilitate. Laudele și rezultatele pe 

care le obține în această perioadă sunt elemente care îl descumpănească și au impresia că ar putea 

foarte ușor să fie eliminați dintr-o schemă dacă își pierd controlul și dacă se lasă mult prea încântat 

de lucrul acestea care strălucesc prea mult sau lingușește. 

Pe 17 ianuarie Marte se afla într-o conjuncție cu Chiron și se vor simți revigorați, vor 

considera că au mai multă putere, că pot munci mai mult și se vor apleca asupra sarcinilor 

profesionale, asupra pasiunilor, răscolind și adâncindu-și percepția către zone pe care altădată le-au 

ignorat. Leii care sunt implicați în afacerile altora sau care au propria lor afacere, primesc acum 

propuneri și nu știu dacă să țină cont de ele sau nu. Discuția în sine reprezintă un mare succes și speră 

să se soluționeze cu un rezultat foarte bun. Mulți dintre ei vor considera că tot anul anterior au așteptat 

aceste discuții, aceste clarificări și faptul că ele vin acum arată că în sfârșit un traseu bun se deschide. 

Nu se știe însă dacă acest traseu se deschide sau nu, însă relația bună pe care Mercur o are cu Axa 

Dragonului cu puțin timp înainte ca Soarele să treacă pe casa parteneriatelor, le arată că gândurile lor 

au dat roade. Ar trebui însă, dacă sunt lei înțelepți și nu se iau după aparențe, să mai aștepte puțin 

pentru că această discuție trebuie să se finalizeze cu o recomandare sau cu o promisiune foarte clară. 

O persoană care se apropie de problema sau interesul leului nu trebuie să arate doar afinitate față de 

această situație, trebuie să vină spre el și cu o soluție. Dacă începând cu 19 ianuarie soluția lipsește 

înseamnă că totul a fost o simplă discuție și puterea leului, cea pe care și-a exagerat-o de-a lungul 

anului 2016, nu a produs decât acest efect minor. Întreaga conjunctură nu îi este defavorabilă leului, 

însă folosește și alte instrumente, cele care țin de manipulare, de puterea gândului. Unii nu folosesc 

aceste elemente sau nu sunt conștienți de cum anume le folosesc și rezultatul este și el pe măsura 

practicii, haotic sau superficial. 

În a treia decadă a lunii ianuarie lucrurile se complică puțin. Pentru că Marte de pe casa 

administrării bunurilor celorlalți, de pe casa ocultismului, le aduce o dorință de aventură pe care nu o 

pot pune în aplicare pentru că nu-i ajută nimeni, nu este nimeni interesat de genul acesta de activitate, 
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iar prin relația pe care această planetă o are cu Junon, una de altfel foarte proastă, acești nativi înclină 

balanța prin voință proprie către negativitate, către a privit totul prin tristețe sau agresivitate. Cu alte 

cuvinte au o percepție pe care vor să o impună celorlalți și care este legată de experiențele lor față de 

muncă, disciplină, program, sarcini. Lei nu au vocația muncii, iar dacă aceasta apare în cazul unui leu 

înseamnă că efortul pe care l-au depus pentru a ajunge la această abilitate este mult mai mare decât 

în cazul celorlalte zodii. În a treia decadă a lunii ianuarie lei cred că și-au irosit tinerețea, și-au pierdut 

anii în proiecte lipsite de viabilitate, implicându-se în organizarea unor evenimente care nu au nicio 

importanță pentru cariera sa, pentru statutul său public. În mare parte, această impresie este eronată 

pentru că Marte, cel care îi pune pe lei în conflict cu cei care le neagă aceste aspirații sau nu-i ajută, 

le aduce și întâlnirea cu lingușitori, cu oameni care profită de slăbiciunile sale pentru a trăi ușor și 

bine lângă el sau cu el. 

Cert este că acum ar trebui să se preocupe mult de revigorare, să-și revigoreze starea de 

sănătate, să se odihnească mai mult, să nu neglijeze aportul de lichide, să nu se frământe atât de mult 

de erorile de gândire, să nu cadă în capcana supraapreciere și să se apropie cât de mult cu putință de 

liniște. Dacă fac lucrurile acestea nu pierd nimic, ci câștigă atât în sănătate, cât și în redresarea 

statutului social pe care cred că l-au pierdut. În preajma zilei de 25 ianuarie, când Venus se va afla 

într-o conjuncție cu Chiron, femeile născute în această zodie sunt mai avantajate decât bărbații. De 

altfel, femeile leu întotdeauna au dovedit o mai mare flexibilitate în a se adapta la nevoile celorlalți. 

În timp ce bărbații lei se orientează după zona care-i avantajează cel mai mult, femeile leu “mai 

greșesc”, se mai dau și după oameni, încearcă să se adapteze, și nu se simt umilite dacă sunt văzute 

inferioare celor pe care-i iubesc.  

Finalul lunii ianuarie le aduce acestor nativi regretul că nu au reușit să obțină poziția pe care 

o admiră cel mai mult de la un personaj public. În aceeași perioadă în care tânjesc după puterile 

celorlalți se produce o schimbare în acest context astral, Marte le intră pe casa drumurilor lungi și am 

putea să-i vedem pe lei promițând că până la sfârșitul acestui an își vor atinge obiective foarte 

ambițioase, iar unele dintre ele vor fi și formulate încă de pe acum de o manieră mult prea îndrăzneață 

sau fantezistă. Pe 28 ianuarie se împlinește și Luna nouă pe casa parteneriatelor și impulsul acesta 

aventurier, cel care ar trebui să îi spună leului că își dorește prea multe, dar nu are bani, nu are 

resursele necesare, nu s-a revigorat atât de mult încât să se poată adapta complet la noua condiție, îl 

duce pe acesta într-o zonă periculoasă. Se va pune problema unor opinii cu care nu este în rezonanță 

și divergențele care apar pe impresii, pe idei, pe concluzii să îl motiveze să demonstreze ceva. Nu 

este însă momentul potrivit să-și stabilească obiective de genul acesta, dar de fiecare dată când Marte 

trece prin zodia Berbec, leul se crede șef de trib, deci și acum. În general, are o părere foarte bună 
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despre impactul său asupra celorlalți, este mândru și conștient de lucrul acesta, însă prin această 

poziție toate aceste impresii despre sine sunt afișate, puse în mesaje, în cuvinte, în decizie sau în 

acțiune. Judecățile pripite ale leilor de pe finalul lunii ianuarie ar putea să zdruncine puțin grupul de 

apartenență care se susține foarte mult pe sănătatea și echilibrul psiho-emoțional al acestui nativ, pe 

simțul măsurii pe care l-a dovedit în ultima perioadă, pe puterea sa de a proteja. Conjuncția lui Mercur 

cu Pluton de pe zodia Capricorn arată că în ceea ce privește profesia statutul leului nu s-a schimbat 

prea mult. Nu pot susține însă toate aceste escapade pe care și le programează, nu pot fi răzvrătiți fără 

ca la un moment dat, zona aceasta a profesiei să fie și ea afectată. Acum în acest sector lucrurile sunt 

așa cum au fost și în ultimii ani, fără schimbări spectaculoase, dar imediat ce Junon le va intra pe 

această casă a muncii, adică din 3 februarie, vor apărea primele elemente noi, poate chiar primele 

probleme. Deocamdată cred că dacă se păstrează în limitele bunului simț, dacă nu-și modifică în mod 

vizibil sau profund comportamentul față de colaboratori, parteneri, subalterni, zona aceasta nu îl va 

pune în dificultate. Este adevărat, însă poate fi cam tardiv pentru că deja suntem pe final de ianuarie, 

iar luna februarie lucrează cu emoții tulburătoare care vor fi pentru leu cele mai intense, mult mai 

intense decât în cazul celorlalte zodii, pentru că Luna neagră le intră pe casa iubirii dăruite. 

 

FEBRUARIE 
Simțul ridicolului le este străin. Declarații populiste. Probleme financiare. Frământări 

ciudate. Problemele personale sunt importante pentru ceilalți. Trădare. Frică. Lucrează greu cu 

informațiile. Comunitatea nu îi înțelege. Încrâncenare. Un mesaj ciudat este răstălmăcit. Provocare. 

Propriile decizii îi pun în dificultate. Apare o problemă de autoritate. Sunt împotriva tuturor. 

Situațiile noi enervează. Rafinamentul îi protejează, dar nu vor să recunoască lucrul acesta. 

 

Februarie aduce sinteze pentru emoții tulburătoare și este posibil ca anumiți lei să nu fie încă 

pregătiți să înfrunte aceste probleme tocmai pentru că au un puternic impact emoțional. Se întâmplă 

lucrul acesta pentru că elementul definitoriu al acestei luni este trecerea Lunii negre pe zodia 

Săgetător, pe 14 februarie, cea care își va pune o amprentă foarte puternică asupra tuturor.  

Chiar de la început, când Mercur se va afla într-o relație foarte bună cu Chiron, dar foarte 

proastă cu Uranus, schema gândurilor personale înclină balanța către refuz, către uitare sau către în 

decență. Nu sunt lucruri foarte bune pe care leii să le administreze așa cum trebuie, însă sunt legate 

de întâmplări foarte grele pe care le trebuie să le parcurgă, ca experiențe de viață, și care au în mintea 

lor o rezonanță teribilă legată de dreptate sau de asocieri ciudate. Aproape că nu își vor mai respecta 

nimic din angajamentele lunii ianuarie pentru că sunt constrânși de ceea ce li se întâmplă să lucreze 

pe mai multe fronturi. Dramatizează foarte ușor, vor să se desprindă de toată această notă apăsătoare, 

de prieteni prefăcuți, vor să treacă dincolo de declarațiile populiste sau de cei care vor să îi 

impresioneze pentru a obține ceva. Elementul acesta apăsător devine foarte vizibil în preajma zilei de 

3 februarie, când Junon va intra pe Capricorn, iar Venus pe zodia Berbec. Multe din elementele care 

vor tulbura conștiința unui leu vor face referire și la probleme financiare, însă acestea vin ca urmare 

a adeziunii acestui nativ la demersuri publice cu substrat economic sau financiar. Se vor preocupa de 

ceea ce nu merge bine în grupul de apartenență, iar dacă cerul astral specific începutului de luna 

februarie arată că vor avea implicații în acest domeniu financiar nu înseamnă că nu vor avea probleme 

cu bani. Se vor frământa mult pentru ceea ce se întâmplă în jur și vor greși pentru că îi vor face părtași 

pe ceilalți la dilemele lor. Relația proastă pe care Venus, abia intrată pe zodia Berbec, o are cu Junon 

de pe casa muncii, îi îndeamnă pe lei să se gândească la impactul profesional al acestor frământări, 

adică să oprească suspiciunile care se duc într-acolo, să nu-i implice pe colegii de serviciu în deciziile 

de acum și nici să nu-i facă răspunzători de ele. Tendința de acum este de a lega problemele personale 

de cele ale societății. În felul acesta, apare, ca prim element foarte greu a lunii februarie, ideea de 

unificare între două elemente care nu au nimic în comun. 

Pe 6 februarie Jupiter va porni în deplasare retrogradă pe care o va menține până pe 9 iunie. 

În tot acest timp, pentru că trece pe casa educației primare, îi îndeamnă pe acești nativi să se gândească 

de mai multe ori dacă traseul acesta nou pe care vor să pornească, această nouă asociere care vor să 

o facă este de bun augur sau nu. Deocamdată, în această perioadă de retrogradare a lui Jupiter, toată 
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această poveste frumoasă care se construiește în mintea unui leu lansează provocări pe care nu le 

poate depăși singur. Dacă refuză ajutorul, neputința sa îl va face să se simtă slab, vulnerabil și, pentru 

că nu poate să recunoască lucrul acesta, își interioriza trăirea transformând-o în sensibilitate la frig, 

tulburări de somn, probleme respiratorii. Dacă avem de-a face cu un nativ cu viziune atunci putem 

vorbi despre un învingător ce poate trece dincolo de toate aceste semnale de boală și dizarmonie. 

Dacă este un leu comun atunci din va refuza evoluția și va dori să o ia de la capăt iar și iar, va renunța 

nu doar la idealul pe care și l-a creionat la începutul acestei luni sau chiar din luna anterioară, ci și la 

cele din anul anterior, pentru că va prinde o frică, se va considera neputincios, se va teme de un mare 

eșec. Având în general o fire egocentrică, dorește ca tot ceea ce se întâmplă să le fie clar, iar dacă nu 

au capacitatea necesară să înțeleagă singuri natura interacțiunilor, au pretenția să li se explice. Este și 

cazul momentului de 7 februarie când Mercur intrat pe casa parteneriatelor și îi îndeamnă să se 

apropie de oamenii care explică frumos. Este o mare încercare pentru el deoarece aceste persoane 

care le dau explicații rămân doar în zona demonstrațiilor teoretice, nu vor ajunge niciodată în cea a 

faptelor. Perioada este însă intensă, dar nu dificilă, nu foarte rea pentru că Soarele pe casa 

parteneriatelor trimite acum un unghi foarte bun către Uranus de pe casa gândirii profunde. Ceva 

înțeleg din ceea ce li se explică și chiar dacă în mare parte impactul a ceea ce vine din exterior nu este 

bun, reușesc să integreze toate aceste elemente care vin din afară în propriul stil de viață și, prin 

practică, să devină foarte originali. Momentul acesta va fi trăit cu maximă implicare cu atât mai mult 

cu cât evenimentele programate a se consuma de-a lungul acestei decade lucrează foarte bine cu 

sintezele care folosesc, în formă continuă, mesajul prezentului. Apoi, pentru că nici perspectiva 

evenimentelor care se bazează pe sintezele lunii ianuarie nu este foarte îndelungată, ea mergând doar 

în decada următoare, cea care este dominată de trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător, adică, în 

cazul lor, pe casa liderului, a iubirii dăruite și a copiilor. Astfel, prima decadă a lunii februarie îi 

încearcă la capitolul răbdare, înțelegere și mobilizare pentru a depăși un obstacol de înțelegere. În 

decada următoare s-ar putea să nu mai aibă această șansă. Dacă au reușit să-și construiască o 

înțelegere solidă nu se va pune problema ca în decada următoare valorile cu care se întâlnesc să fie 

administrate greșit. 

Luna plină care se împlinește pe 11 februarie arată că problemele sufletești sunt mult mai 

importante. Dispunerile astrale ale acestui moment accentuate de Luna plină de pe axa Leu-Vărsător, 

nu lucrează în mod direct cu valorile sufletești, dar se va ajunge acolo pentru că leul are neapărat 

nevoie de oameni sinceri, caută persoanele care să le ofere răspunsuri din adâncul sufletului, dintr-o 

mare puritate sufletească. Pentru ei momentul acesta este unul foarte puternic și, deopotrivă, 

vulnerabil. Prea multe responsabilități pe care și le-au asumat pe finalul anului anterior sunt trecute 

acum prin fața ochilor, sunt rememorate și la fel cum s-a întâmplat și în celelalte decade parcurse de 

la începutul anului și până acum, se ajunge la răspunsuri amețitoare, la confuzie, la restricție. Dacă 

pe trigonul Soare-Jupiter leul se teme, dacă este îngrijorat de natura relațiilor, de perspectiva lor, dacă 

nu își vede viața cel puțin pe o perioadă de câțiva ani de-acum încolo, înseamnă că evenimentele care 

se concentrează acum sunt caustice, binele acesta nu le este accesibil pentru că nu au fost sinceri și 

deci au ales să lucrează cu reziduuri care au creat de-a lungul vieții panică, i-au pus în dificultate sau 

i-au deposedat de o puritate a sufletului. Vorbim, astfel, de un moment de traumă, unul asupra căruia 

leul a revenit de multe ori în anul anterior (cum să facă să rămână în lumină, în putere, în succes) și 

de fiecare dată rezultatul nu a fost cel așteptat (i s-a cerut să se schimbe). Ideea aceasta de expansiune 

tocmai pentru că se realizează pe retrogradarea lui Jupiter arată un avantaj pe care comunitatea îl are 

în defavoarea leului. Dacă leul este pregătit să înfrunte această dinamică, dacă nu trăiește doar prin 

experiențele nefericite legate de această problemă atunci putem vorbi despre un mare salt. 

Pe 14 februarie Luna neagră va trece pe zodia Săgetător, în cazul lor pe casa iubirii dăruite. 

Există prea multă presiune pe care trebuie să o suporte cu atât mai mult cu cât sunt într-o perioadă în 

care-și amintesc de greșeli săvârșite în grabă, în represalii, ca o avut o copilărie nefericită, că au avut 

prea multe obstacole de-a lungul vieții, că s-au întâlnit numai cu oameni răi și aceștia nu vor să-i lase 

în pace nici acum. De altfel, trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător scoate în evidență un obstacol 

personal, unul de natură emoțională, încrâncenarea cu care doresc să ocupe o poziție deși nu merită. 

Următoarele nouă luni vor fi pentru leul comun dominat de trădări, de pierderea puterii, de 
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instabilitate, de nesiguranță în întâmplări ciudate când va trebui să suporte o umilință pentru a se trezi, 

pentru a vedea care este tipul de interacțiune cu oamenii care-l umilesc, care creează tensiune, când 

va putea vedea care este partea sa de vină în toată această poveste. Dacă din manualele de astrologie 

știm foarte multe lucruri despre plasarea Lunii negre pe casa iubirii dăruite și pe Săgetător, dacă, în 

cazul acestor nativi, cei responsabili vor urmări îndeaproape acest tranzit delicat, vor afla că emoțiile 

sunt pentru ei un fel de Călcâi al lui Ahile. Luna neagră pe zodia Săgetător și pe casa iubirii dăruite, 

în această conjunctura în care mesajul lui Jupiter retrograd pe casa emoțiilor are și un rol educațional, 

Saturn (disciplina, privațiunile) a 

pregătit deja impactul Lunii negre prin 

faptul că de aproximativ un an și 

jumătate traversează această casă a 

iubirii dăruite. În cuvinte mai simple, ar 

face foarte bine să țină cont de 

obstacolele afective pe care le-au 

parcurs în anul anterior pentru că acolo 

stă efectul cel mai mare, acolo le va fi și 

puterea pe care o caută. De aici 

înțelegem că greutățile pe care le vor 

parcurge prin această nouă poziție sunt 

doar pentru a le debloca înțelegerea. 

Dacă înțeleg, se eliberează de 

probleme, se liniștesc, nu mai suferă, nu 

mai au greutăți. La început, adică în 

această lună, li se va părea ciudat cum 

de un element pe care l-au considerat 

atât de mic poate avea un rol atât de 

mare. Așa sunt ei! Ceea ce nu pot, nu 

înțeleg, nu au, nu pare să le trezească 

vreun interes. Până în noiembrie, când Luna neagră le va trece pe casa muncii, vor vedea că această 

încercare nu se referă la ceilalți, așa cum le place de fiecare dată să creadă, ci ei înșiși.   

Dar trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător este doar un vârf cu un puternic impact emoțional, 

nu problema în sine. Fondul general primește o noua vibrație prin împlinirea unui sextil dintre Mercur 

și Marte pe 16 februarie, apoi pe 18 februarie Soarele le va trece pe casa administrării bunurilor 

celorlalți. Primesc tot felul de invitații și aproape că uită, cum făceau pe vremuri, de tensiunea 

interioară. De această dată, acum, pentru că situația este altfel decât în trecut, se detensionează prin 

uitare, dar sunt și îngrijorați că s-ar putea ca această uitare să nu-i ajute la nimic. Asta se întâmplă 

pentru că, de la trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător (14 februarie) și până spre finalul celei de-a 

doua decade (20 februarie), își programează evenimente frumoase care se vor întinde până spre finalul 

lunii iunie, dar pe care nu se știe dacă le vor putea susține. Nu-i ajută cu nimic dacă fac lucrul acesta, 

ci doar că punctează anumite etape la fel cum vor face și pe finalul lunii iunie. Legătura care există 

între această a doua decadă a lunii februarie și finalul lunii iunie este de-a dreptul impresionantă, la 

fel cum există și între finalul lunii iunie și începutul anului. Leii care sunt obișnuiți să își analizeze 

foarte bine evenimentele vieții, care sunt atenți la ceea ce li se întâmplă, indiferent de ce motiv ar 

avea, vor înțelege că aceste trei decade sunt legate și prin decizii, dar și prin evenimente concrete. 

Asta înseamnă că teama de trădare, de umilință în public, de deposedare, de sancțiune, nu ca pedeapsă 

materială, ci una care le arată obrazul, le indică în aceste câteva zile cam cum se va desfășura viața 

lor până la sfârșitul lunii iunie. Dacă vor fi atenți vor putea fi până la vară și realiști. Dacă nu, vor 

visa. 

Imediat ce Soarele va intra pe zodia Pești se va împlini și faza de Ultimul pătrar ceea ce 

înseamnă pentru ei capacitate de a selecta variante mai bune din toate variantele proaste, de a extrage 

ceva bun dintr-un conflict. Provocarea aceasta se va menține chiar până la finalul lunii curente și va 

fi puternică pentru că pe 19 februarie Soarele se va afla într-un careu cu Luna neagră, aspect care va 
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fi activ cel puțin o săptămână după momentul de maximum. Grija aceasta că se află pe nisipuri 

mișcătoare îi îndeamnă să se apropie de oameni care le dau senzația de stabilitate, de rafinament, de 

putere, de iubire. Cu cât caută mai mult să fie iubiți cu atât sunt mai vulnerabil și cu atât mai tare vor 

interpreta greșit răspunsurile care vin din partea acestuia. Așa cum am spus și mai sus, au nevoie în 

această perioadă să întâlnească oameni care explică foarte bine, dar este o mare pierdere de vreme 

pentru că rămân cu explicațiile, pentru că aceste persoane nu vor face mai mult pentru ei. 

Dacă sunt pătrunși de acest sentiment al importanței de sine, dacă iau în nume personal toate 

aceste refuzuri atunci se adâncesc în greutăți pe care nu și le pot rezolva singuri și atunci când apare 

cineva din exterior care-i ajută se vor simți umiliți. Iată cât de ușor este pentru acest nativ să înțeleagă 

că toată greutatea binelui se află în ograda proprie, se află în propriile decizii. Pe 21 februarie când 

Mercur se află într-o relație bună cu Uranus leii pot spera că impactul schimbării de experiență pe 

care îl dezvoltă acum ar putea să se întindă până spre finalul lunii iunie, când se așteaptă să li se 

întâmple ceva bun, dar până atunci să aibă și satisfacția conviețuirii cu oameni ușori. În mare parte, 

așa este dacă nu ar interpreta într-un mod prea subiectiv, dacă nu ar fi prea încrâncenați în observațiile 

personale. 

Pe 22 februarie când Soarele va trece prin Coada Dragonului, când deja acest astru se va afla 

pe zodia Pești, iar Marte își va definitiva careul cu Pluton, leul își atrage o pedeapsă. Este posibil ca 

toată această pedeapsă să nu fie un eveniment concret, ci doar o opinie însă va fi foarte zdruncinat, 

rușinat sau umilit de modul cum sunt așezate aceste opinii și mai ales nu le va conveni de la cine le 

află. Leii care și-a petrecut anul 2016 acceptând că există o putere peste ei, există o autoritate pe care 

nu o pot controla, pe care nu o pot păcăli, vor trăi momentul de 22 februarie cu mare implicare și cu 

multă fericire. Nu este un lucru obișnuit ca pe careul Marte Pluton să vorbim despre așa ceva. 

Impactul Soarelui prin conjuncția sa cu Coada Dragonului care aduce din trecut un episod pentru a 

înnobila un statut sau pentru a pedepsi un individ, aduce în prezent lumina unor acțiuni săvârșite în 

cunoștință de cauză care eclipsează cu mult tensiunea momentului. Acești lei victorioși impresionează 

și atunci când fac, emană, răspund chiar și atunci când nu se folosesc de cuvinte. Nativi care s-au 

născut în această zodie și care în această perioadă vor avea parte de atât de multe beneficii sunt puțini, 

la fel de puțini câți lei au fost în 2016 care nu s-au revoltat atunci când li s-a părut că sunt nedreptățiți. 

Apoi toată această schemă care este pozitivă sau care se poate transforma într-un element pozitiv este 

susținut de sextilul lui Mercur cu Saturn care întărește această autoritate însă din umbră, nu prin ceea 

ce se întâmplă acum, ci prin ceea ce au făcut altădată. Dacă au fost oameni buni și li s-a părut că de-

a lungul anului 2016 nu a fost văzut lucrul acesta, a treia decadă a lunii februarie este momentul când 

vor primi răspunsurile pe care le așteaptă. 

Pe 26 februarie Mercur va intra pe zodia Pești și le va aduce leilor multe emoții pe care nu le 

pot gestiona corect. Cei mai mulți dintre acești nativi abia acum își dau seama că au avut o lună foarte 

intensă, una dominată de minciună, care ar fi putut să le compromită planurile de viitor sau poate 

chiar au făcut-o. Tot pe 26 februarie se împlinește și conjuncția Soarelui cu Luna, deci se inițiază un 

nou ciclu lunar și impactul pe care careul lui Mercur, abia intrat pe zodia Pești, cu Luna neagră, abia 

intrată pe zodia Săgetător, îl are asupra noului ciclu lunar îi îndeamnă pe acești nativi să creadă numai 

în valori materiale, să creadă în banii pe care-i au în buzunar, în cont, să se încreadă doar în ceea ce 

au în casă, nu în promisiuni. Poate nu ar fi rău să fie puțin mai flexibili în gândire, în emoții, să fie 

puțin mai toleranți. Nu vor face lucrul acesta pentru că le scade popularitatea, devin penibili, se fac 

de râs, se simt slabi. Ceea ce se consumă pe cerul astral al finalului de luna februarie pentru lei are 

această notă a combinațiilor între elementele mici și mari care nu pot fi amestecate, dar care se luptă 

acum să ocupe același spațiu. În consecință, apar multe contradicții, revoltă împotriva mesagerului, 

împotriva celor care încearcă să-i aducă pe lei pe drumul cel bun. Ansamblul situației de acum li se 

pare apăsător pentru că au ce să spună, știu cum anume să o facă, dar nu îi ajută contextul social. 

Toată această combinație care au în centru doi protagoniști, planetele Marte și Mercur, arată în cazul 

lor o luptă teribilă între dorință și inteligență. Leii comuni vor activa mai mult prin dorință și atunci 

își vor programa activități foarte intense, dinamice și riscante, vor fi recalcitranți, vor provoca pe toată 

lumea pentru că au ceva de demonstrat și vor neapărat ca lucrul acesta să se întâmple acum. Acești 

lei sunt avertizați că Marte nu doar primește putere din partea lui Uranus, dar creează situații care se 
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termină prost pentru că primește și opoziție din partea lui Jupiter retrograd. Se pare că acești lei 

comuni nu sunt prea creativi adică nu fac decât să se fălească așa cum au mai făcut-o și altădată, iar 

rezultatul s-ar putea să fie tot ca atunci, să se facă de râs. Leii superiori vor înțelege că rostul vieții 

este altul și vor încerca să-și folosească toată această înclinație către mișcare pentru a-și reorganiza 

viața. Este foarte posibil ca planurile pe care și le fac acum să nu fie de perspectivă sau perspectiva 

lor să nu depășească finalul lunii iunie. Nu va fi nicio problemă în sensul acesta pentru că detașarea 

de demonstrația prin atitudine, ton, forță, este un semn de rafinament care protejează din subtil, care 

îl apără pe acest nativ de multe neplăceri fără ca măcar să știe de existența lor. 

 

MARTIE 
Aprofundare. Împărtășesc secretele celorlalți. Sunt avertizați, dar nu țin cont. Emoții ciudate. 

Evoluția este anevoioasă. Privire de ansamblu. Devin brusc interesați de nevoile celorlalți. Accepta 

jumătățile de măsură. Nevoie de economie. Amintirile personale sunt apreciate. Sentimentele le dau 

de furca. Mare capacitate de adaptare. Introspecție. Se întorc la realizări mai vechi. Boala își spune 

cuvântul. Zona intimă este interesantă. Dragostea înseamnă și trădare. Realitatea îi pune în 

dificultate. 

 

O mare parte din evenimentele pe care ar fi trebuit să le parcurgă de-a lungul lunii februarie 

se vor accentua în luna martie și acești nativi s-ar putea să fie singura zodie care, nu că nu se 

încadrează în tablou, ci nu reușesc din prima clipă să se adapteze devizei generale, ci care ne 

informează pe toți că sintezele acum duc spre cercetare și aprofundare. Asta înseamnă că momentul 

acesta de disperare se va inflama și le va pune în dificultate acele relații care au fost motivate de o 

nevoie. La începutul lunii martie Soarele va trece prin conjuncția cu Neptun și apare un moment de 

subiectivitate pe care îl vor putea gestiona corect. Fie că este vorba despre ignoranță, de o clasificare 

greșită, de a-i întoarce din drum, toată această ipostază astrală îi îndeamnă să vorbească despre ceea 

ce nu trebuie, să împărtășească din secretele celorlalți, să creadă că sunt puternici dacă pot să facă 

lucrul acesta, chiar dacă nu-l fac pe cât de mult și-ar fi dorit. Capul Dragonului pe o casă care se 

ocupă de nevoi, accentuează acum un moment de destăinuire care se poate transforma într-un moment 

de război. Practic, acesta este punctul în care leii ar trebui să înțeleagă că în momentul de față mult 

mai bine le-ar fi dacă și-ar schimba viziunea, dacă s-ar uita în altă parte, dacă s-ar preocupa de altceva. 

Au prea puternic înfiptă în minte dorința de răzbunare, sunt prea mult preocupați de umilințele pe 

care a trebuit să le suporte în special în anul anterior pentru a se trezi la timp. Asta înseamnă că 

începând cu 4 martie când Venus va intra într-o perioadă de retrogradare pe o casa gândirii profunde, 

am putea vedea lei care greșesc, dar într-un mod filozofic, care își justifică erorile de viață prin mari 

idei filozofice pe care le deformează ca să le susțină concepția personală. De altfel, cei care consultă 

din timp aceste previziuni astrale sunt avertizați că momentul acesta de început al lunii martie este 

foarte penibil. Au nevoie de un ecou, de un consilier, de cineva care să le valideze gândurile poate 

chiar emoțiile, care să le spună când anume bat câmpii și când nu. Este și foarte greu, nu de găsit o 

astfel de persoană, ci este greu ca un leu sa accepte din partea cuiva așa ceva. Tocmai de aceea 

începutul lunii martie se va dovedi anevoios, încărcat de prea multe provocări pe care ei le înmulțesc. 

Ies cu bine din această situație doar cei care sunt modești, dar știm că modestia la această zodie este 

floare rară. 

Tot în prima decadă a lunii martie lei se vor lupta pentru binele celorlalți. Apare, așadar, o 

duplicitate în comportamentul lor ca și cum vor să pară modești, dar nu reușesc, iar atunci când 

reușesc nu trebuie să fie văzuți ca fiind așa pentru că modestia nu ține mult. Asta înseamnă că se 

preocupă foarte mult de fapte în ideea că aceste acțiuni concrete îi ajută să nu se prăbușească, să nu-

și piardă onoarea, să nu se facă de râs în totalitate. Conjuncția Soarelui cu Mercur care se va împlini 

pe 7 martie arată că sunt într-o perioadă de inspirație, însă nu de creație. Leului îi face mare plăcere 

să creeze, apoi să facă vreo câțiva pași înapoi pentru a privi în ansamblu creația sa. Marea bucurie a 

momentului nu vine din faptul că ar aprecia în vreun fel frumusețea și rafinamentul a ceea ce a creat, 

ci pentru că îl reprezintă. O formă de narcisism ar putea fi constatată în prima decadă a lunii martie 

pe conjuncția Soare-Mercur însă nu prin creație, ci prin administrare, adică leul se va mândri cu 
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părerile pe care alții le au despre el. Uită că sunt într-o perioadă în care ar trebui să aprofundeze și 

aceste impresii să fie, în realitate, un indicator asupra a ceea ce ar trebui să studieze mai mult, să 

valorifice mai bine. Din nefericire, vor fi suficient de neatenți încât să creadă că aceste impresii sunt 

definitive sau nu cer aprofundare. Dacă relațiile bune pe care Soarele și Mercur le au din această 

postură de conjuncție cu Pluton reprezintă semnul că pierderile nu sunt atât de mari, nici măcar în 

această zonă a aprofundării sau a aprecierilor care vin de la alții, prin careul pe care Luna neagră îl 

ridică la Axa Dragonului lucrurile devin brusc instabile și leul, într-o clipită, poate intra într-un 

derapaj care să-l țină până la toamnă. Dacă în această prima decadă a lunii martie dovedește lipsă de 

măsură, dacă arată că este lacom și nu se mulțumește cu impresiile pe care cei din preajmă i le oferă 

din proprie inițiativă, dacă vrea să acumuleze mai mult sau chiar să fure, nu va mai trece mult, și chiar 

din luna următoare, vor fi prinși și demascați, iar problemele se vor ține lanț. Relația aceasta ciudată 

dintre Luna neagră și Axa Dragonului este cauzatoare de probleme pentru toate zodiile. Leilor le 

aduce cheltuieli neprevăzute, împrumuturi pe care nu le mai pot da înapoi, stricăciuni ale unor obiecte 

din casă, neliniște intensă care poate avea impact asupra stării generale de sănătate. Trecerea lui Marte 

pe zodia Taur, adică pe casa demnității, îi plasează pe lei, începând cu acest moment timp de 

aproximativ o lună și jumătate, în centrul atenției. Devin și foarte posesivi cu imaginea lor, și foarte 

agresivi la adresa celor care nu vor să o aprecieze. Apoi este și semn de reușită însă doar acolo unde 

există rezultate ale muncii, acolo unde leul a muncit în mod direct, nu a administrat rezultatele muncii 

altora.  

Leul inferior nu se va bucura de conjuncția lui Mercur cu Chiron de pe casa administrării 

bunurilor altora, adică nu vor fi inspirați, se vor pierde în impresii pe care le colectează de la alții și 

care nu le folosesc la nimic. Toate aceste impresii care au fost în prima decadă a acestei luni păreri 

despre persoana sa, devin acum evaluări asupra muncii sale și îl vor atrage în evenimente sociale 

foarte intense din care nu câștigă nimic. Este foarte dornic acum se demonstreze că își merită poziția 

sociala pe care și-o atribuie, că își merită statutul pe care-l au în momentul acesta. Leul superior va fi 
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însă dispus să își prelungească o perioadă de studiu, de analiză, de efort intens, acesta își va folosi 

mai mult vibrația lui Marte din Taur, adică efort, acumulare, decât poziția lui Marte pe casa imaginii 

publice, succes social și recunoaștere. Leul acesta profund obține prin atitudinea sa retractilă un rol 

social foarte important. Au ocazia acum să devină consilieri, ghizi, terapeuți, să fie consultați în 

probleme delicate ale grupului sau ale națiunii, să conteze mult părerile pe care le-au. Ei însă nu își 

vor putea atribui această poziție socială pentru că vor trăi intens careul cu Saturn de pe casa muncii, 

adică nu mai au timp să se bucure de laurii victoriei atât timp cât efortul aceea ce trebuie să-l facă 

pentru ceilalți este unul foarte mare. Luna plină care se împlinește pe 12 martie le accentuează acest 

motiv de retragere pe motiv că au nevoie de economie, au nevoie de liniște, să-și schimbe ritmul de 

viață, să se întoarcă la bucuriile tinereții, la ceea ce își validează singuri, nu care se sprijinea pe ceilalți. 

Este adevărat, în impulsul acesta de retragere este și puțin cam multă frustrare, iar de aici până la 

decizii eronate nu este decât un pas. Ar trebui să aștepte până când Mercur va intra pe casa gândirii 

superioare, adică să treacă și ziua de 13 martie, pentru a gândi mai ușor, mai profund, pentru a se 

sustrage impactului afectiv nimicitor care se mai păstrează încă din luna anterioară. Practic, începând 

cu 14 martie, când Mercur se află deja pe zodia Berbec, iar Venus împlinește un careu cu Junon, leii 

se despart de dramele personale amintindu-și că din elementele importante pe care trebuie să le 

folosească până la toamnă nu le va rămâne mare lucru. Înțeleg că dramele acestea afective trebuie să 

devină amintiri și ies ca prin minune dintr-o stare proastă. 

În aceasta doua decadă a lunii martie leii reușesc, ca multe alte zodii, să viseze mai departe 

decât au făcut-o de la începutul anului și până acum. Existat o tentativă și în prima decadă a lunii 

martie, însă aceste vise au fost uscate de o stare afectivă destul de proastă care, începând cu 14 martie, 

dau semne că se vor rarefia. Desigur, asta nu înseamnă că problemele acestea grave ale anului 2017 

s-au terminat. Pe 17 martie Soarele se va afla într-un careu cu Saturn și cei care au cultivat până acum 

cu o atitudine duplicitară, care au ascuns că se tem de cei cu care interacționează, vor face o greșeală 

și pentru a o repara va trebui să fie și mai ascunși, și mai fățarnici, și mai dificili. Nu sunt în stare să 

facă efort, iar dacă își încearcă limitele se vor resimți imediat, tocmai de aceea mulți abandonează 

munca, renunță la ore suplimentare de studiu sau de căutare, încearcă să se sustragă acestui context 

care îi solicită. Dacă sunt implicați în activități profesionale care îi solicită foarte mult și nu se pot 

sustrage atunci conjuncția lui Mercur cu Venus de pe casa gândirii profunde îi îndeamnă pe aceștia 

să-și schimbe meseria. De asemenea, ca multe alte decizii pe care le-au luat de la începutul anului și 

până acum, și aceasta este proastă. Nu ar trebui să uite că orice hotărâre care are un impact emoțional, 

care pornește de la expresia "Nu mai pot", "M-am săturat", nu se pot finaliza bine anul acesta din 

cauza poziționării Lunii negre pe casa iubirii dăruite. Structura aceasta afectivă este dominată de 

ambiții care nu au viitor, cu toate că sentimentele s-ar putea să nu fie atât de restrictive cum au fost 

în ultima parte a anului anterior. Faptul că ceva se schimbă în acest sector îi îndeamnă să creadă că le 

este permisă să aibă mai multă îndrăzneală sau mai mult curaj, că nu pățesc nimic dacă fac mai mult. 

Dacă procedează în felul acesta își amplifică singuri tensiunile sociale și pentru că au asteroidul Junon 

pe casa profesiei, nu vor primi înțelegere de acolo, decât foarte lent, deci nu așa cum se așteaptă. În a 

doua decadă a lunii martie au nevoie să-și limiteze aceste pasiuni, cel puțin să facă lucrul acesta cu 

maximă implicare până pe 20 martie când Soarele va intra pe casa gândirii superioare și a drumurilor 

lungi. 

Cu cât ne apropiem mai mult de sfârșitul acestei luni, cu cât intră mai mult în vibrațiile acestui 

an, cu atât mai accentuată este dorința de strălucire sau de imagine publică. Planetele se deplasează 

din emisfera nordică în emisfera sudică ceea ce înseamnă pentru o capacitate de a pune în aplicare, 

de a experimenta, de a obține un avantaj social pe baza proiectelor mai vechi. Cu toate acestea, cea 

de-a treia decadă a lunii martie nu-i ajută foarte mult în sensul acesta. Sunt ajutați de faptul că Soarele 

trece pe zodia Berbec, ca o receptivitate puternică, că simt că sunt în plin elan, în plină ascensiune, 

că-și pot permite să facă și puțin teatru, să dramatizeze puțin pentru a capta atenția, însă nu este 

suficient. Va trebui să se împlinească sextilul lui Neptun de pe casa ocultismului cu Junon de pe casa 

muncii pentru a vedea care sunt cu adevărat de viitor și care nu. În momentul acesta sunt activate case 

dinamice pentru leu care îi exacerbează orgoliul și îl încurajează să creadă că nu trebuie decât să se 

hotărască într-o anumită direcție pentru a și ajunge. Gândul, judecata, opiniile sale în contrast cu 
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opiniile celorlalți îi afectează capacitatea de comunicare și îi pune în dificultate orice formă de studio 

sau de călătorie. Problematica aceasta a deciziei față de unu traseu, nu doar concret, ci și existențial, 

se rezolvă direct proporțional cu generozitatea pe care au dovedit-o în anul anterior. Faptul că pe 24 

martie Soarele se va afla într-un trigon cu Luna neagră nu înseamnă că problemele s-au rezolvat. Au 

în continuare de parcurs tot felul de răutăți, chiar de la locul de muncă, multe dintre acestea fiind și 

reiterări ale unor conflicte mai vechi, care corodează încrederea leului în sine și îl enervează. Dacă 

pe finalul lunii martie nu-și va permite un lux, nu va putea să primească nici măcar o apreciere unică, 

dacă nu se va amesteca prin mulțime 

și va fi lovit de banalitate, atunci 

crizele sale existențiale vor atinge o 

cotă foarte înaltă. Nu este puțin lucru 

pentru un leu să treacă prin relații 

proaste ale lui Mercur cu Pluton și 

Jupiter. Va exagera cu această manie a 

persecuției, se va arăta foarte supărat 

de faptul că a pierdut un statut, ideile 

nu sunt apreciate, poate chiar îi sunt 

răstălmăcite, iar toată această situație 

conflictuală va fi pentru el picătura 

care umple paharul. Nu ar trebui să 

dramatizeze atât de mult pentru că 

viața lor nu este atât de gravă, ci doar 

își exagerează rolul, atribuțiile. 

Trigonul pe care Soarele îl împlinește 

cu Luna neagră de pe casa iubirii 

dăruite arată că în momentul de față 

leul nu traversează decât o problemă 

de lăcomie. Ar trebui să fie mulțumit 

cu cât primește, cu bune și cu rele, nu 

să impună anturajului ce anume să-i 

spună, cum anume să-i dăruiască. 

Binele acesta care vine din trigonul 

Soare-Lilith se referă la această 

impunere pozitivă. Nu doar leul, ci 

niciun alt semn zodiacal nu poate să 

lanseze comunității astfel de pretenții.   

Lei profunzi vor avea un final de luna martie încărcat de semnificație. Cei superficiali nu vor 

aprecia rafinamentul și eleganța care derivă din conjuncția Soarelui cu Venus, ci vor folosi această 

conjuncție pentru a accentua trăsătura dramatică a vieții lor emoționale. Pentru acești lei mediocri va 

fi mult mai importantă retrogradarea lui Venus decât conjuncția cu Soarele. Un leu profund, care va 

observa destul de repede că greșește având prea mare așteptări de la cei din jur sau având așteptări 

nerealiste, se va întoarce către sine și va folosi retrogradarea planetei Venus pentru a rememora iubiri 

mai vechi, pentru a retrăi stări sufletești foarte intense, pentru a se bucura de experiențele frumoase 

pe care le-am avut cândva. Acest leu profund reușește să administreze într-un registru superior și 

conjuncția lui Mercur cu Uranus, adică este inspirat, iar inspirația sa este folositoare și celorlalți. 

Multe din situațiile care au fost conflictuale în luna februarie și în luna martie se rezolvă pe finalul 

lunii martie prin sentimente calde, prin calm, prin liniște, prin renunțarea la persoanele toxice, prin 

abandonarea mediului toxic, prin întoarcere la dragoste, simplitate și frumos. Leul care va proceda în 

felul acesta va fi vizibil diferit de ceilalți, va anula o mare parte din trăsăturile negative ale Lunii 

negre de pe casa iubirii dăruite și va părea că și-a rezolvat toate problemele. În realitate, este doar o 

buclă, o deviație, o renunțare la sentimentul apăsător care, prin permanentizare, producea evenimente 

nefericite. Riscurile sunt mari, ca oamenii aceștia cu care leul ar fi trebuit să interacționeze pentru a 
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înțelege natura dramatismului să-i abandoneze. Vor avea timp până în noiembrie când Luna neagră 

își încheie tranzitul prin zodia Săgetător să se întâlnească din nou cu aceste persoane. Momentul 

acesta de revigorare, de putere sau de liniște este unul foarte important. 

Pe finalul lunii martie vor trece prin împlinirea careului dintre Jupiter și Pluton care le aduce 

acestora pretenții față de o dreptate pe care vor să o pună în aplicare în legătură cu meseria pe care o 

au, cu profesia pe care o exercită. Acest careu le aduce leilor și probleme de sănătate, scăderea 

vitalității sau posibilitatea de a se contamina, de a contacta o boală într-un mod foarte rapid sau 

călătorind într-un loc unde și-au dorit și altădată să meargă, dar nu au putut. Acum realizează prin 

parcurgerea acestei situații neobișnuite că altădată destinul i-a protejat oprindu-i din a se deplasa sau 

de a interacționa cu anumite persoane. Acum și-au dorit mai mult, și-au asumat aceste riscuri sau pur 

și simplu s-au dus cu capul înainte fără să știe la ce se expun. În ultima zi a acestei luni Mercur trece 

pe zodia Taur, pe casa imaginii publice și au o șansă nouă de a se redresa din punct de vedere social, 

de a face o impresie buna, de a câștiga prin argument propriu poziția pe care au pierdut-o la începutul 

anului. 

 

APRILIE 
Acționează pe ascuns. Imaginea socială le atrage atenția asupra unor inhibiții. Devin 

profunzi. Corectitudinea se bazează pe stereotipuri. Devin subtile. Sunt amenințați. Anturajul și 

conjuncturile sociale duc la îndeplinirea unui ordin. Pasiune. Meditație. Aprofundare. Au reacții 

rapide. Declara război unui factor sensibil. Lovitură sub centură. Conflict gratuit. Impulsivitate. 

Consumă din rezerve. Au privilegii, dar nu știu ce să facă cu ele. Am nevoie să ia decizii medicale. 

 

Luna aprilie este foarte dificilă pentru cei care au acționat pe ascuns în luna martie, care în loc 

să se ocupe de aprofundarea unor demersuri sau de pregătirea lor profesională s-au interesat de alții, 

de compromiterea lor sau să își însușească rezultate fără să merite lucrul acesta. Pe aceștia simțurile 

îi vor păcăli toată luna aprilie și lucrul acesta ar putea să-i zăpăcească, să le accentueze egoismul, să 

ne aducă probleme cu cei care fac parte din zona intimă. Se întâmplă lucrul acesta pentru că vor să 

meargă mai departe cu aceleași demersuri, dar situația prezentă nu-i mai ajută. În mintea lor toate 

aceste lucruri sunt așezate pentru a împlinii nevoia de profit, de avantaje, de creștere și dezvoltare. 

Mercur pe zodia Taur și pe casa imaginii publice aflate acum într-o relație bună cu Axa Dragonului 

le alimentează aceste gânduri și-i face foarte curajoși chiar dacă lucrul acesta se întâmplă împotriva 

lor. Sunt eliberați de inhibiții, sunt chiar interesați să-și completeze și alte plăceri din 3 aprilie când 

Venus va intra pe zodia Pești, dar aceste plăceri nu vor reuși să îi alimenteze leului comun decât 

aceste interese meschine. De partea cealaltă găsim leul profund care va renunța la interesul personal 

pentru ai ajuta pe alții. Având în vedere că în această perioadă Venus se află în mers retrograd prin 

zodia Berbec, până și acest leu profund dă dovadă de puțin egoism, adică face acest bine pentru că și-

a dorit și altădată să-l facă, nu în totalitate gratuit, ci pentru a se preamări pe sine, pentru a se vedea 

într-o poziție privilegiată, pentru a imita faptele bune ale altora. În general, leul nu este un imitator, 

dar perioada aceasta a lunii aprilie, cea care lucrează cu sintezele care cer reverificare, îi îndeamnă 

pe toți, deci și pe lei, să treacă de mai multe ori peste un lucru și problema aceasta a furtului de 

identitate ar putea să devină în cazul leului autoplagiat sau reîntoarcerea la stereotipurile din tinerețe. 

De altfel, careul pe care Soarele și Junon îl împlinesc pe 4 aprilie este o dovadă că lucrurile acestea 

nu sunt tocmai corecte, că pot apărea fluctuații în sentimente tocmai pentru că leul nu este sigur pe 

ceea ce are de trăit în prezent. Dacă își asumă riscuri, dacă nu sunt îngrijorați pentru lucruri lipsite de 

importanță pentru că, în realitate, vor să ascundă teama de a pierde o poziție socială, atunci adevărul 

celorlalți nu-i va deranja și vor rămâne în continuare siguri pe poziția pe care o au. Nu vor face apel 

la ideile pe care le-au susținut cu tărie în anii anteriori și nici la stereotipurile tinereții. Astfel, nu vor 

deveni obositori prin repetare, ci plăcuți prin simplitate și originalitate. 

Dar pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, prima decadă a lunii aprilie care îi 

încurajează să lucreze în armonie cu cei din jurul lor, să coboare de pe piedestal, aduce și inițierea 

mersului retrograd al planetei Saturn, deplasare care va dura până pe 25 august. Pentru că această 

planetă se află pe casa liderului, retrogradarea înseamnă, în primul rând, transfer de autoritate. Leii ar 
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trebui să stea deoparte, să mai renunțe la impulsul acela de a fi tot timpul în centrul atenției, de a le 

face pe toate, de a le controla pe toate. De altfel, puțini sunt cei care vor renunța de bunăvoie la această 

situație și mulți dintre ei vor fi pedepsiți pentru că nu renunță, pentru că sunt autoritari, prea mândrii, 

prea mofturoși. Lecția lui Saturn retrograd va fi dură pentru că va aduce o problemă de conducere, o 

problemă cu copiii sau o trădare în dragoste. Acolo unde lucrurile acestea nu se vor consuma ca 

evenimente concrete ele amenință, le suflă leilor în ceafă, plutesc deasupra lor ca o amenințare 

permanentă, ceea ce le aduce o modificare substanțială a stării de spirit. Ceea ce se pornește acum 

prin inițierea mersului retrograd al planetei Saturn înseamnă un fel de furtună. Cred că se face dreptate 

împotriva lor, că sunt dați ca exemplu, că le sunt exagerate erorile și de aceea sunt atât de zăpăciți, de 

aceea au gânduri negre și nu mai au încredere în viitor. Momentul acesta nu ar trebui privit de cei din 

jur ca fiind în totalitate real, pentru că leii pot simula foarte ușor această dramă, cu atât mai mult dacă 

în jurul lor există un auditoriu care este interesat de așa ceva. Situația aceasta le aduce complicații, 

atracție către imoralitate, către viciu, refuzul de a negocia cu personaje care le pun în dificultate 

autoritatea și respectul. 

În realitate, ceea ce se petrece în sufletul unui leu pe finalul primei decade a lunii aprilie este 

încadrat în denumirea generică de criză de identitate în timp ce, înainte de a considera că ceilalți sunt 

vinovați, ar trebui să se gândească dacă nu cumva comanda venită de la ei este greșită, dacă nu cumva 

și-au dorit ca aceste proiecte care sunt puse acum în dificultate ori oprite să primească din partea lor 

această comandă, iar acum anturajul și conjuncturile sociale duc la îndeplinire ordinul pe care l-au 

dat. Apoi, începând cu 10 aprilie și Mercur va intra în mers retrograd și pentru aproximativ trei 

săptămâni pentru ei începe să se contureze riscul de-a pierde un statut social. Pentru că impactul 

planetei Mercur, cu toate că este retrograd, nu poate fi mai mare decât impactul planetei Saturn din 

cauza deplasării rapide, elementul acesta vulnerabile care apar pe zona publică și care țin de 

interacțiuni sau de practicarea unei meserii de bunăvoie, a unei pasiuni, oferă leului posibilitatea de a 

se redresa din mers. Nu același lucru se poate întâmpla când vine vorba de capacitatea sa de conducere 

sau de a evalua relațiile sentimentale. Faptul că va reuși să redreseze o problemă care ține de zona 

publică ar putea să-l păcălească pe acest nativ că și problemele sale de autoritate se vor rezolva. Până 

când Saturn își va reveni din mersul retrograd nu poate fi vorba de așa ceva. 

Luna plină care se va împlini pe 11 aprilie duce această criză de identitate într-un alt sector. 

Ei vor vedea că sunt lipsiți de inspirație, că acordă mai multă atenție elementelor care dor decât 

procesului de vindecare, decât interacțiunilor care ar trebui să reducă puterea de influență a unei 

conspirații. Valorile personale depind acum de ușurința cu care lucrează cu informația, de interesul 

pe care îl acordă studiilor, schimbului de experiență, mobilității. Axa Berbec-Balanță este pentru lei 

foarte încercată pentru că sunt chemați în această perioadă a anului să învețe din propriile greșeli, să 

găsească soluțiile cele mai bune în conflicte, să dovedească un spirit practic în situații noi, dar să-și 

realizeze un transfer de autoritate, adică să aibă încredere că și alții pot decide pentru ei la fel de bine 

cum au făcut ei în anii din urmă. Momentul acesta devine foarte intens în preajma zilei de 14 aprilie 

când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Uranus și se vor simți apăsați de ritualuri vechi, îndemnați 

să aplice metode vechi pentru a-și păstra un statut social. Desigur, în această perioadă, prin conjuncția 

Soarelui cu Uranus, nu totul ține de prestigiu sau de folosirea unor metode noi. Conjuncția aceasta pe 

casa gândirii profunde le atrage atenția leilor profunzi asupra meditațiilor existențiale. Au capacitatea 

acum să-și vadă viața altfel decât au observat-o de la începutul anului. Apoi, schema aceasta 

beneficiază și de o redresare afectivă pentru că pe 15 aprilie Venus își va reveni la mersul direct și 

gândirea aceasta profund existențială beneficiază și de repararea emoțiilor, de un suport afectiv foarte 

frumos și liniștit. Este posibil ca lucrul acesta să fie declanșat pentru că leul primește o informație, 

ajunge la el o idee foarte îndrăzneață, este provocat să demonstreze că poate fi puternic și în modul 

acesta și, dând curs acestei provocări, reușește să se desprindă prin voință proprie, prin efort propriu, 

de ceea ce ar fi dus la compromite rasa în cazul în care acest episod nu s-ar fi consumat. Pentru că 

este vorba despre Venus și despre revenirea sa la mersul direct leul va putea face apel și la farmecul 

personal, la ușurința cu care găsește centrul problemei, miezul lucrurilor, la rapiditatea cu care 

reușește să încălzească atmosfera doar pentru a avea în jurul său un mediu favorabil. De altfel, nu va 

mai conta dacă motivele acestea sunt egoiste sau nu, ci important va fi rezultatul. 
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Mijlocul lunii aprilie accentuează această greutate pe care leul trebuie să o ducă pe umeri 

pentru a depăși un obstacol care nu 

ține în momentul acesta doar de 

structura afectivă, ci, prin efectele pe 

care le-a produs, zona aceasta 

afectează și corpul fizic, mobilitatea, 

viteza de reacție. Elementele cele 

mai vizibile în direcția aceasta se vor 

contura în intervalul 17 - 19 aprilie, 

cât timp Luna le va trece prin casa 

muncii și a bolilor acute, când vor 

constata că toate tensiunile exterioare 

îi macină prea mult, îi epuizează, le 

consumă din energia pe care ar fi vrut 

să o folosească pentru a obține un 

avantaj, pentru a mai urca o treaptă, 

pentru a recupera poziția privilegiată 

pe care au avut-o cândva. Cu alte 

cuvinte, momentul acesta ar trebui să 

fie pentru unul de ambiție pentru că 

de observație este. Văd foarte clar 

care sunt intrigile în care au fost 

integrați, care sunt săgețile îndreptate împotriva lor și pentru că Venus și-a reveni la mersul direct 

poate privi cu mai puțin resentiment tot acest tablou trist. Apoi, tot în această perioadă și tot datorită 

trecerii Lunii prin casa muncii, organigrama, schemele de lucru în cazul acestui nativ pot fi 

modificate. Este posibil ca leul însuși să ceară această modificare pentru că se simte încurajat de orice 

formă de schimbare ce ar pune în dificultate mediu în care sunt integrați și adversarii săi. Deocamdată 

adversarii sunt ascunși, nu atacă leul în mod direct, nu-i declară acestuia război. Având în vedere că 

au casa liderului destul de accentuată de elemente negative, adică trecerea Lunii negre pe acolo și 

retrogradarea lui Saturn, deasupra leilor planează sabia lui Damocles și nu ar trebui să-și permită 

derapaje, nu ar trebui să se laude cu adevărul pe care-l știu, nu ar trebui să facă demonstrații de forță.   

Trecerea Soarelui pe casa imaginii publice le aduce acestora suficient de mult curaj să 

greșească în sensul acesta, să facă trimitere la un episod care s-a consumat la începutul acestui an și 

pe care nu au reușit să-l valorifice așa cum trebuie. Evenimentul acesta, începutul tranzitului Soarelui 

pe zodia Taur, le aduce un gust amar pentru că succesul pe care-l caută nu va veni încă. Au nevoie să 

învețe să asculte, să fie răbdători, să nu-și ascundă această agitație, să nu o mute spre interior, spre 

familie sau să nu o localizeze în stomac pentru că această agitație este acum cel mai mare adversar. 

Mercur, prin retrogradarea sa, poate media acum tendința Nodurilor, însă pentru leu beneficiul este 

doar informațional. Este mult mai important pentru acest nativ să afle cât mai multe despre contextul 

în care se află dar să nu acționeze. Acest lucru este însă foarte greu cu atât mai mult cu cât casa 

imaginii publice începe să devină foarte importantă, cu atât mai mult cu cât leul nu tolerează pierderea 

autorității. 

Pentru unii lei trecerea lui Marte pe zodia Gemeni este semnul că lucrurile ar putea să meargă 

puțin mai bine. Se întâmplă ca acest interes să se consume într-o perioadă în care Venus trece prin 

careul cu Saturn. Oricât de apreciați vor fi, oricât de ușor se vor face remarcați nu vor fi mulțumiți, 

nu le va ajunge pentru că ei de fapt vor totul, vor să dea lovitura, vor să se întoarcă la faima pe care o 

aveau cândva. Acest lucru în această perioadă nu este posibil, însă sintezele ultimei decade a lunii 

aprilie îi ajută și pe lei să facă un arc peste timp, să înțeleagă care sunt marile drame ale anului 2017 

unde ar trebui să lucreze mai mult pentru a le diminua. Cu alte cuvinte, numai un om obișnuit să 

gândească negativ va privi cea de-a treia decadă a lunii aprilie cu teamă, cu grija că prejudiciul nu va 

putea fi recuperat niciodată. Momentul acesta este deosebit de prețios prin informațiile pe care le 

oferă, prin ajutorul promis, prin multiplele legături la care leul participă. Faptul că Marte intră pe casa 
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iubirii primite, în cazul leilor reechilibrează această balanță a emoțiilor tulburătoare și îi încurajează 

să vadă, cel puțin în faza incipientă, că mai sunt și alții care trec prin problemele pe care le parcurg 

ei. Nu-i va ajuta prea mult, dar le va mai stinge puțin din nemulțumire sau din dezamăgirile perioadei. 

Apoi, din anturaj va fi îndreptat către leu și impulsul de a aprecia un model educațional bun. Leii 

primesc drept recompensă o evaluare față de educația pe care o au și rezultatul acesta este o bază de 

la care vor porni în următoarele demersuri programate a se consuma până la finalul acestui an. 

Marte pe zodia Gemeni îi va face însă pe lei puțin mai superficiali, iar de aici să beneficieze 

de faptul că pot trece mult mai ușor peste anumite greutăți. Dacă au puțin noroc atunci careul lui 

Marte la Axa Dragonului nu va deveni un obstacol, nu se va transpune ca eveniment concret printr-o 

confruntare, printr-un conflict deschis, nu vor avea parte de ghinioane, ci doar de o risipă. Deși risipa 

nu este bună pentru nimeni, în cazul ideilor și doar pe finalul lunii aprilie ea este permisă. Leul 

norocos își va permite acum să revigoreze acest noroc consumând foarte mult, preocupându-se de 

acest consum și din această cauză va fi protejat de un conflict pe care nu va mai avea timp să îl vadă. 

De asemenea, pentru că această decadă are și un statut informativ foarte clar, adeziunea sau conflictul 

de acum arată că leul nu a fost corect în anul anterior, cu toate că acesta ar fi putut să nu fie un an 

foarte rău. Încercarea pe care leul trebuie să o parcurgă în preajma zilei de 22 aprilie este importantă 

pentru că dacă se soldează cu o leziune ea se produce într-o zonă asupra căreia leul nu a avut și nu va 

avea niciodată control: zona protectorilor. 

Luna nouă din 26 aprilie, cea care se va împlini pe casa demnității sociale va arăta că leul pe 

finalul lunii aprilie este judecat după faptele sale. El va spune altceva, va căuta să-i descurajeze pe 

cei care realizează acest proces, va căuta prin argumente sau prin fapte să de motiveze aceste impresii 

pe care cei din preajma sa le au despre el. Sunt judecați leii pentru impulsivitate, pentru lene și pentru 

ușurința cu care și-au consumat toate rezervele, pentru faptele bune pe care au refuzat să le facă. Dacă 

au fost oameni buni atunci momentul acesta de Lună nouă din 26 aprilie care prefigurează ceea ce se 

va întâmpla pe 28 aprilie, prin trecerea lui Venus pe zodia Berbec și a Capului Dragonului pe semnul 

lor, aduce un nou impuls de a selecta anturajul. Nici de această dată leul nu reușește să înțeleagă 

natura conflictelor, schemele de lucru asupra cărora trebuie să lucreze, deși nu-i lipsește deloc 

viziunea de ansamblu. Se întâmplă lucrul acesta pentru că au o casa parteneriatelor complet goală, 

urmând ca aceasta să fie explorată de Coada Dragonului începând cu 28 aprilie. Asta înseamnă că 

pornesc la drum în acest ciclu lunar care debutează pe 26 aprilie cu gânduri confuze, cu speranțe 

fierbinți pe care nu știu dacă și le mai pot împlini. În momentul acesta, adică pe finalul lunii aprilie, 

leul va considera că trebuie să facă un sacrificiu pentru a-și împlini o aspirație, pentru a duce mai 

departe un plan sau pentru a rămâne ceea ce este acum. Dacă trecerea lui Venus pe zodia Berbec, pe 

casa educației profunde, îi ajută pe acești nativi să-și schimbe atitudinea, să o facă pe aceasta 

categorică sau îi încurajează să fie hotărâți față de ceea ce ar trebui să aprecieze de la viață, să studieze, 

să atingă, să exploreze, trecerea Capului Dragonului pe semnul lor este un motiv de bucurie. Capul 

Dragonului pe zodia Leu îi transformă pe aceștia în personaje căutate, întrebate, solicitate, adică devin 

oameni foarte importanți prin ceea ce reprezintă în sine, nu prin ceea ce vor ei să îndeplinească. Asta 

înseamnă că tot ceea ce au făcut până acum, greutatea cu care au rezistat presiunilor sociale, efortul 

cu care au muncit fără să ceară o recompensă, se va transpune acum într-o imagine sănătoasă. Dacă 

aceste realizări nu există vor beneficia de imagine, dar ea nu va fi sănătoasă. Dacă în privința acestor 

informații înțelegem că se va face o distincție clară între leul profund și cel superficial, ecuația astrală 

a ultimei zile a lunii aprilie, în privința careului dintre Saturn și Chiron, ne arată că mai există o 

categorie de lei, cei care se mobilizează dintr-o dată pentru a face față noilor privilegii. Ar fi însă 

prematur să se mobilizeze în sensul acesta, cu atât mai mult cu cât relația în sine dintre Chiron și 

Saturn arată că se află într-un vârf al rigidității, într-un moment în care nu ar trebui să facă gesturi de 

această factură, ce ar trebui să se ocupe de alimentație, de odihnă, să facă mișcare de voie, să-și 

stabilească un program de revigorare, de relaxare. Ambiția leului este un element ce nu trebuie 

subestimat niciodată, asta înseamnă că imediat ce au observat că lucrurile se pot redresa și în zona 

aceasta a puterii pierdute se vor mobiliza cu toate riscurile. Sunt avertizați că riscurile de această dată 

sunt medicale. 

 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  870  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

MAI 
Generalitate. Programul de lucru nu este respectat. Apare o opoziție gratuită. Fac efort, dar 

nu este văzut. Pedepsele sunt reactualizate. Problemele devin ample. Confruntare. Reușitele îi întorc 

la experiențe mai vechi. Probleme cu moralitatea. Valorile personale depind de lucru. Proiectele 

minore ies în evidență. Trec peste o mare încercare. Au nevoie de victorie. Nu sunt lipsiți de talent. 

Ceea ce este tendențios îi provoacă. Viața poate merge mai departe prin ambiție. Consum inutil. 

Orgoliul este prea mare. Lipsa de modestie. Îi consideră vinovați pe ceilalți fără să explice. Cer 

ajutor unor protectori. 

 

Mulți dintre cei care s-au născut în zodia leu nu vor fi foarte surprinși că luna mai lucrează cu 

sintezele absurde pentru că de la începutul acestui an și până acum au avut parte de tot felul de situații 

complicate, ciudate, unele dintre ele fiind mult mai absurde decât cele programate a se consuma acum. 

Vor fi însă suficient de vigilenți, vor căuta să ofere celorlalți ca exemple corecte, de bune practici, în 

așa fel încât ei să pară cei buni, să creeze un contrast cu fundalul general. 

Prima decadă a lunii mai îndreaptă atenția și celor născuți în zodia Leu către prima decadă a 

lunii iunie, când Marte va părăsi zodia Gemeni. Deocamdată schema de acum, cea dominată de 

opoziția lui Marte cu Luna neagră, arată că leii trec prin situații ciudate generate de neputința de a 

obține o avansare. Din fericire, pe 3 mai Mercur își va reveni la mersul direct și vor vedea că planurile 

acestea ample, pe care vor să le pună în aplicare și prin intermediul cărora să rupă gura târgului și să 

facă anul 2017 foarte celebru, sunt legate de multe obiceiuri rele pe care nu trebuie să le cultive în 

luna mai, pe care trebuie să le ascundă. De aici și situațiile neobișnuite pe care le vor parcurge lei 

împreună cu personaje obscure, de care s-au ferit de la începutul anului și până acum tocmai pentru 

că se implicau în jocuri periculoase. Se simt însă puternici pe poziție, sunt încrezători că au un scop, 

o menire și că toată această situație greoaie își va găsi rezolvarea. Pentru că pe 4 mai Marte își 

împlinește opoziția cu Luna neagră, lei vor conștientiza, nu doar în această zi, ci în întreaga lună mai, 

că se află într-un moment de cumpănă. Multe dintre deciziile eronate pornesc din prima decadă a lunii 

mai pentru că nu au măsură, pentru că își supraevaluează puterea. Unghiul acesta dintre Marte și Luna 

neagră aduce la lumină promisiuni de răzbunare pe care nu au putut pe alte conjuncturi să le pună în 

aplicare. Acum pentru că și în viețile celorlalți apar conflicte lei vor să pună sare pe rană, vor să se 

implice în tot felul de situații care provoacă răsturnări de situație deoarece așa își pot ei dovedi acum 

puterea. Dacă nu vor face nici cel mai mic efort pentru a se controla, cu toate că au argument și, prin 

acest argument, reușesc să convingă persoanele din jur că au dreptate, vor intra pe o pantă descendentă 

care se va termina în luna noiembrie, când Luna neagră le va intra pe casa muncii și abia de atunci 

vor trebui să dea socoteală pentru nesăbuința de-acum sau nu le va cere nimeni explicații 

suplimentare, ci se vor întâlni cu pedepsele. Astfel, greșesc prin cuvânt, prin pretenții, prin ușurința 

cu care scot o idee din context și o exagerează, prin plăcerea de a se folosi de un element material, de 

un mesager, de o conjunctură pentru a obține un avantaj nemeritat. 

De această dată sintezele pentru înțelegere emoție și cunoaștere sunt orientate către finalul 

anului, la fel cum erau orientate sintezele pentru acțiune în decada anterioară, pe finalul lunii aprilie. 

Leii care nu s-au maturizat încă, cei comuni sau persoanele care trăiesc un mare dezinteres față de 

nevoile celorlalți, vor considera că problemele lor de acum sunt ample, că nu se mai termină și că 

provocările sociale sunt vizibil îndreptate împotriva lor. Vor judeca situațiile pe care le parcurg într-

un mod foarte subiectiv și vor pune la grea încercare grupul de apartenență pentru că nu vor mai avea 

încredere în cei cu care au colaborat până acum. Nu se pune problema unui conflict deschis, cel puțin 

leul, la duritatea și puterea arătate în ultima perioadă, nu va permite nimănui să îi spună cum să 

procedeze tocmai pentru că urmărește evite acum o confruntare. Toți vor privi însă către acest 

personaj pe ascuns și abia așteaptă să i se clatine scaunul pentru a-l lovi. Situația aceasta nu vorbește 

despre atitudine cuviincioase din partea celorlalți, ci despre un abuz de putere pe care leul îl practică 

acum în mod disimulat, adică sub pretextul armoniei evită confruntarea în care știu că pierd. Din 

punctul său de vedere toată această situație nu este decât o selecție, adică îi încearcă pe cei din jur, îi 

supune la un test și cei care promovează vor rămâne în preajma sa. Aceasta este o mare aroganță din 

partea sa pentru că nu ne naștem cu privilegiile de a testa, de a-i pune la încercare pe ceilalți, ci vin 
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de aici, din această lume, prin puterile oamenilor, nu ne sunt oferite din ceruri, prin puteri ale 

spiritului. Aroganța aceasta va fi pedepsită printr-o decizie foarte importantă pe care leul nu știe să o 

ia de unul singur. În situația aceasta toate pretențiile și temerile sale sunt mai mult închipuite pentru 

că nu le va face nimeni observație, nici probleme. Faptul că de la înălțimea pe care și-o atribuie trebuie 

să coboare către cel pe care-l consideră inferior pentru a-i cere ajutorul este pentru leu o umilință 

maximă. 

Leul superior și profund va reuși însă să se țină departe de aceste impulsuri imorale. Pe acest 

nativ retrogradarea lui Junon care debutează pe 10 mai și se va sfârși pe 26 august, le vorbește despre 

fluctuații la care trebuie să renunțe, despre întoarcerea la seriozitatea muncii, la respectul pe care 

trebuie să-l aibă față de toate ființele umane, indiferent de nivelul pe care îl au sau de rolul pe care-l 

îndeplinesc în această viață. Acești lei vor fi foarte inspirați și vor deveni adevărate făclii, adevărații 

ghizi fără să-și dorească lucrul acesta, doar pentru că vor cultiva acum o modestie nespecifică 

semnului. Pentru că această conjuncție Mercur-Uranus care se va împlini pe 10 mai este plasată pe 

casa gândirii profunde și a drumurilor lungi, cu cât leul este mai profund și mai modest cu atât mai 

mult va avea nevoie pe finalul primei decade a lunii mai de mișcare. Cu cât este mai inertă și pretinde 

celorlalți să lucreze pentru el, cu atât mai superficială va fi gândirea sa, iar demersurile ori proiectele 

de viitor vor fi incomplete sau prea mult dependente de un factor exterior.  

Luna plină din 11 

mai le aduce acestora 

interes față de progres, 

interacțiuni sociale, fără 

să conteze pentru ei dacă 

aceste schimburi de 

experiență sunt artificiale 

sau nu. Momentul acesta 

îi tulbură însă cu o nouă 

formă de nevoie. Nu sunt 

de acord cu progresul 

celorlalți, nu neapărat 

pentru că acest progres 

nu este real, ci vor să-i 

pedepsească prin această 

opinie, scot în evidență 

lacunele celorlalți și vor 

să-i pună pe toți la 

muncă. Retrogradarea lui 

Junon pe casa muncii le 

aduce obligativitatea de a 

adopta o atitudine 

corectă, echidistantă față 

de colegi, de a descoperi 

respectul față de muncă 

sau față de valorile 

morale. Apoi, în ziua de Lună plină se va împlini și careul lui Marte cu Neptun, iar asta înseamnă că 

nu vor fie în stare să-i aprecieze pe ceilalți pe măsura valorilor, vor obosi foarte repede și își vor 

pierde răbdarea cu cei care cer acum explicații suplimentare. De altfel marile conflicte ale celei de-a 

doua decade a lunii mai de aici pornesc, din nevoia celor din preajmă de a primi de la ei informații 

suplimentare. 

Nu toate lucrurile sunt rele pentru lei în a doua decadă a lunii mai. Relația bună pe care Marte 

o are cu Jupiter accentuează necesitatea întoarcerii la un alt mod de lucru, la a renunța la activitățile 

de suprafață, cel puțin în ceea ce privește pasiunea pe care ar putea să o aibă un astfel de nativ sau 

preocupările foarte intense și pătimașe pe care le au în această perioadă. Dacă vor proceda așa vor fi 
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foarte mulțumiți, vor simți că intră pe un drum foarte frumos și multe din complicațiile momentului 

se vor diminua sau nu-i vor afecta. În felul acesta, se țin la adăpost de tentațiile excesului de voință. 

Tot anul 2017 leul va dori să facă exces de voință, nu atât de mult pentru că se simte puternic, cât 

dorește foarte tare să nu mai fie asociat cu chestiunile mărunte, să nu-și mai piardă timpul în proiecte 

minore ale altora. Cred și acum, dar și pe alte conjuncturi importante ale acestui an ca au un scop 

măreț și trebuie să fie respectați ca atare. Trigonului dintre Venus și Luna neagră accentuează acest 

sentiment și îi aduce pe lei în situații penibile. Un leu profund nu va ieși din ritmul muncii sale, nu se 

va expune situațiilor penibile, nu le va provoca celorlalți zâmbete ironice și nici nu se vor implica în 

activități ciudate care să scoată în evidență că superficialitatea lor arată de fapt că nu s-au maturizat. 

 Reîntoarcerea lui Mercur pe zodia Taur nu le face bine leilor cu imagine socială importantă, 

cu funcție publică. Unora s-ar putea să li se pară că privesc către această zonă în mod ostentativ și că 

nu știu să renunțe, nu știu să piardă, nu se pot adapta la condițiile exterioare, la cele sociale care cer 

ca liderul să îndeplinească această funcție prin rotație. Trecerea lui Mercur pe zodia Taur arată că leul 

nu dorește decât victoria pentru care muncește, el nu vrea să facă o rocadă cu nimeni, el nu vrea să 

fie numit, așezat cu mâna, nu dorește să se trezească dintr-odată stăpân peste toate dacă nu a lucrat 

pentru a obține așa ceva. Este ciudat pentru că imediat ce Mercur va intra pe zodia Taur se produce o 

schimbare ca prin minune, ca și cum toată agitația dată de orgoliu și mândrie se evaporă ca prin 

minune. Se păstrează în continuare anumite neglijență legate de comportamentul lor, de acest 

sentiment de supraapreciere, dar necesitatea și rezultatele muncii lor vor trece înaintea celorlalte, 

înaintea derapajelor. 

Pe 18 mai, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Chiron, leii vor fi copleșiți de emoții 

într-un mod ciudat, lacrimogen, nefiresc pentru o persoană cu o așa mândrie, iar cei din jur vor vedea 

foarte clar lucrul acesta. Zona aceasta lacrimogenă este o descărcare nervoasă pentru leul care de la 

începutul anului și până acum o tot ține într-o tensiune. Din exterior vor părea actori ratați care nu au 

reușit să găsească o scenă pe care să-și țină reprezentația, care își repetă replicile pe stradă pentru a-i 

convinge pe ceilalți că nu sunt lipsiți de talent, ci, poate, pe alocuri, lipsiți de noroc. 

Momentul delicat al celei de-a doua decade a lunii mai este dat de opoziția lui Venus cu Jupiter 

despre care se pot spune multe lucruri și cele mai multe nu sunt bune. Pierd într-o deplasare, uite 

obiecte pe unde se duc, sunt suspicioși față de faptele bune pe care ceilalți vor să le facă la adresa lor 

și tot acest comportament arată că, de fapt, leul, de la începutul anului și până acum, nu s-a schimbat. 

Astfel, dacă pun în centrul preocupărilor lor cariera, opoziția aceasta dintre Venus și Jupiter le 

corodează cariera, le subminează autoritatea pe care o au prin funcție sau prin rezultatele muncii. Nu 

le va face plăcere să treacă prin genul acesta de experiență, iar ei, la rândul lor, vor interpreta răspunsul 

celorlalți ca fiind unul tendențios, construit special pentru a-i umili. Nu este așa, dar pentru că Soarele 

de pe casa demnității sociale trece printr-un careu cu Axa Dragonului, în situația în care Capul 

Dragonului se află pe semnul lor, este de la sine înțeles că toată această schemă va fi privită de leu ca 

fiind un atac la persoană. 

Se vor descurca însă foarte bine cu aceste probleme legate de imaginea socială. Imediat ce 

Soarele va trece pe zodia Gemeni vor dori să vorbească despre experiențele lor și dacă sunt ființe 

profunde, superioare, vor reuși să-i învețe pe ceilalți cum să fie puternici și să se descurce în situații 

complicate. Dacă sunt inferiori atunci vor deveni toxici prin captarea atenției pe lucruri care nu au 

deloc importanță. Va fi însă foarte greu pentru o persoană din preajma leului să-i închidă gura. Până 

acum era foarte simplu. Nu trebuia decât să refuze să îi execute un ordin ori să-l ignore. Acum nici 

lucrul acesta nu-l mai interesează și cât timp Luna va trece prin zodia Pești, adică din mijlocul zilei 

de 21 mai până în după-amiaza zilei de 23 mai, leul va îndeplini această calitate de orator, de 

povestitor, de persoană care se ocupă de viețile celorlalți, fie pentru a le înnobila, fie pentru a le 

încurca. 

Dacă din exterior toată această muncă este văzută ca fiind un consum inutil de dragul unui 

orgoliu, din interior situația este altfel. Careul pe care Venus și Junon îl împlinesc le aduce acestor 

nativi grija că victoria nu va veni niciodată, dar și mulțumirea că, eșecul acesta în care cred, poate fi 

schimbat cu pași mici, că el nu înseamnă penitență. Dacă vor alege să-și mențină mult timp această 

atitudine, vor greși, pentru că drama interioară este o constantă pe care leul trebuie să o învețe nu prin 
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istețime sau forță, ci prin noblețe. Dacă fac o retrospectivă vor vedea că stabilitatea cea mai mare a 

venit atunci când au trecut prin drame. Dacă dintr-odată fac prea mult caz pentru că nu sunt iubiți, că 

trebuie să muncească pentru alții, arată că le lipsește noblețea. Fără noblețe dramele se vor înmulți, 

nu se vor liniști. Dar, poate, nici acest lucru nu ar trebui să ne surprindă pentru că până și leii, cu toate 

că s-au obișnuit cu situații ciudate de la începutul anului și până acum, trebuie să treacă în luna mai 

prin experiența sintezelor absurde. Crizele acestea de identitate le vorbesc, așadar, despre tensiune și 

despre transformare, dar nu-i ajută să se liniștească. Dacă au intenții negative, orientări către plăceri 

ciudate care consumă sau rănesc, dacă se lasă deformații de sentimentele celorlalți și gustă puțin din 

gelozie sau din lăcomie, însă ideile abstracte le vor fi inaccesibile și evoluția va întârzia. Cert este că 

momentul acesta li se va părea de o duritate foarte mare și ar trebui, dacă citesc din timp aceste 

previziuni, să nu alimenteze speranța cu aceste tristeți și nici să nu pornească o bătălie împotriva celor 

pe care-i consideră vinovați pentru că opiniile lor nu sunt în totalitate obiective. 

Pe 25 mai, când Venus se va afla într-o relație proastă cu Pluton și se va împlini și Luna nouă, 

planul acesta de viitor, care are o sămânță de răzbunare sau de scandal, îi va transforma în ființe 

dificile. Tocmai de aceea cea de-a treia decadă a lunii mai își va extrage puterea din sintezele aferente 

acțiunilor pe care l-au parcurs în cea de-a doua decadă a lunii ianuarie. Dacă dau firul înapoi, dacă își 

amintesc corect ceea ce s-a întâmplat atunci vor vedea că își îndreaptă atenția către acea perioadă 

pentru că nu-și pot controla durerile. Nu ar trebui să acorde acestor dureri atât de multă importanță 

pentru că puterea le crește prin atenția care este acordată. În felul acesta, reușesc să dea vieții lor o 

dimensiune aparte, să fie inspirați, să vadă că planul valorilor are o perspectivă mult mai mare, una 

care depășește anul acesta și care ar putea face referire, în cazul celor care sunt cu adevărat simpli și 

modești, la întreaga existență. În cadrul acesta general, opoziția pe care Marte de pe casa protectorilor 

o are cu Saturn retrograd de pe casa liderului și a iubirii dăruite nu reprezintă decât durerea care ține 

atenția trează, care conferă o solidă experiență de viață pe care leul nu o poate obține altfel, nu o poate 

asimila decât trecând prin ea. Prin această viziune de ansamblu viața capătă o particularitate nouă, 

una pe care leul nu o poate exprima în cuvinte dar care va avea de-acum încolo, până la finalul acestui 

an, pentru el, o frumusețe aparte. Vor fi și sensibili dar și îndrăzneț, și curajoși dar și protectori, fără 

să se mai prăbușească în sentimente confuze sau în impulsuri negative așa cum a făcut de la începutul 

anului și până acum. Pentru leii aceștia care s-au frământat și au cerut cerului, divinității, ajutor pentru 

a ieși din toată această situație complicată, a treia decadă a lunii mai este cu adevărat eliberatoare. 

Simt că își pot permite și anumite extravaganțe, că se pot gândi și la anumite aventuri, că pot fi și 

creativi, fără să-i copleșească pe ceilalți ori să-i domine, fără să le afecteze într-un sens negativ 

destinul. Ceea ce se consumă pentru lei pe finalul lunii mai este înălțător și are menirea de a 

transforma lucrurile grave în ceva frumos sau de a le amâna pentru o perioadă îndelungată, adică de 

a le trimite în viitor într-o perioadă când leul va fi mult mai matur sau mai puternic. 

 

IUNIE 
Aprofundare pe baza unor experiențe mai vechi. Contrast. Poveste ciudată. Problemele vin, 

dar mai și trec. Manipulare. Ajutor din partea unor protectori. Realizările personale sunt de mare 

însemnătate pentru grup. Noroc personal. Munca este suplimentată. Pasiune zdrobitoare. Se 

întâlnesc cu sentimente toxice. Suferință. Furtuni ciudate. Escrocherie. Comportamentul ciudat al 

celorlalți îi face să se simtă vinovați. Meditației existențială. Nu mai sunt atât de disponibil. Sunt 

puternici și pot demonstra lucrul acesta. 

 

Pentru că pe finalul lunii mai multe lucruri s-au redresat și pentru acești nativi, iunie aduce și 

pentru ei sinteze prin putere, iubire și sensibilitate. Mulți vor avea impresia că luna iunie este cea mai 

încărcat în evenimente, cea mai frumoasă și cea mai profundă. Nu ar trebui însă să se grăbească să 

trag această concluzie pentru că mai sunt multe de făcut până la finalul acestui an, mai sunt multe de 

îndeplinit până când elementele de bază specifice vieții lor să se sedimenteze atât de bine încât factorii 

de transformare să nu le mai afecteze atât de mult. Într-un ușor contrast cu ceea ce s-a consumat pe 

finalul lunii mai, evenimentele astrale programate în se consuma pe începutul lunii iunie aduc o 

risipire a energiei care a fost păstrată până acum în activități lipsite de sens. Unele situații se 
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înrăutățesc, altele se îmbunătățesc, unele se opresc, iar altele se compromită pentru că leii nu știu 

acum să-și folosească cuvântul sau nu mai au răbdare să explice, să povestească, nu mai doresc să își 

petreacă timpul lucrând asupra acestor elemente și cred că soluțiile le vin acum prin gesturi extreme, 

categorice. Se pare că această schimbare pozitivă are un început trist și debutul lunii iunie le aduce 

acestora în centrul atenției necesitatea de a duce mai departe selecția de care s-a ocupat până acum. 

Având o fire puternică nu vor renunța la acțiunile spre care sunt atrași. Răspund foarte ușor la 

provocări, cu atât mai mult cu cât acestea vin, la începutul acestei luni, din partea unor persoane de 

pe un alt tronson de vârstă sau care au mai multă experiență. Ar trebui să fie însă foarte atenți pe cine 

provoacă pentru că s-ar putea ca în 

această perioadă să nu poată evalua 

foarte bine puterea adversarului și 

pentru a-l învinge să piardă foarte 

multă energie pentru ca l-a finalul 

acestei luni să-și dea seama că această 

confruntare a fost fără rost. Apoi, mai 

există și reputația pe care trebuie să și-

o păstreze și nu se știe dacă vor putea 

să se mențină la înălțime pentru că 

toată această conjunctură pe care crede 

că o poate controla sau manipula cu 

ajutorul unor protectori, prin faptul că 

îi captează atenția, îi determină să 

dezvăluie cât de mult depind de alții. 

Nu le face plăcere să depindă de alții, să ceară ajutorul de fiecare dată când se află la ananghie, dar 

acum chiar vor face. Nu este un lucru rău să ceară ajutorul la începutul lunii iunie, cu atât mai mult 

cu cât au o structură emoțională zdruncinată și ceea ce este bun este superficial. Elementele pozitive 

consemnate pe finalul lunii mai au nevoie să fie verificate în încercarea începutului de luna iunie. 

Leul care dă înapoi, care-și pierde controlul și crede că definitoriu pentru această perioadă este 

sentimentul de teamă, arată că se află într-o buclă a timpului, într-un blocaj din care nu a reușit să 

iasă încă, deși nor  ocul de pe finalul lunii mai a fost foarte mic. 

Trecerea lui Marte pe casa lucrurilor ascunse înseamnă pentru ei un mare avantaj. Fie că se 

vor folosi de emoțiile pe care nu le-au împărtășit celorlalți, fie că vor invoca anumite drame pentru a 

le bloca celorlalți capacitatea pe decizie, rezultatul va fi cam același. Vor rămâne în continuare în 

aceeași atitudine complicată, obositoare sau suspicioasă prin care ar putea acum să pună la îndoială 

până și destinul propriu tocmai pentru care au luptat de la începutul anului și până acum, nu s-au 

adaptat. Asta nu înseamnă însă că avantajul personal nu va merge mai departe. Dacă vor fi foarte 

atenți și nu vor povesti celorlalți prea multe lucruri despre ei, atunci vor reușit să treacă cu bine de 

momentul acesta delicat. Trecerea lui Venus pe casa imaginii publice le aduce acestora noroc în 

situațiile pe care le pot manipula prin cuvânt, prin farmec sau prin atitudine. Ansamblul situației nu 

se sprijină foarte mult pe farmec, pe noroc personal, ci pe muncă. Asta înseamnă că dacă până în 

momentul acesta și-au definit nevoile, dacă se bazează foarte mult pe rezultatele muncii, dar nu prin 

decizii de moment, ci printr-o atitudine de respect față de efort, metodă de lucru sau colaborare, 

înseamnă că reușita socială nu-i va ocoli. Pe 7 iunie Mercur le va intra pe casa protectorilor și cu toate 

că se vor abține să nu povestească celorlalți despre sine, vor constata că alții vin spre ei să le 

povestească despre cum au reușit, ce au pe suflet și care le sunt planurile de viitor. Opoziția lui Mercur 

pe zodia Gemeni pentru Leu este foarte bună pentru schimbul de experiență, proiecte de viitor care 

au nevoie de mobilitate, deplasări, schimburi de experiență sau oamenii care nu sunt vanitoși, care nu 

țin la mânie, care nu au un comportament oscilant. Asta înseamnă că Luna plină care se va împlini pe 

9 iunie îi va speria că au în jurul lor oameni care nu doresc să împărtășească din realizările lor, nu 

doresc să împartă puterea, ci doar se laudă cu ceea ce au obținut. Cu toate acestea, este un moment 

bun prin care ajung să înțeleagă că raporturile lor sociale sunt foarte complexe și binele și răul se 

combină în părți egale. Revenirea lui Jupiter la mersul direct este un semn de putere și îi încurajează 
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pe lei să accepte că nevoile lor sunt foarte simple. În general, Leul își dorește lucruri foarte complexe, 

foarte ample sau greu de obținut. De această dată, când Jupiter își revine la mersul direct pe casa 

comunicării, leul vrea să simplifice lucrurile renunțând el însuși la ceea ce i s-a părut greu de 

soluționat. Desigur, fiind în general un semn zodiacal pasional, atitudinea aceasta nu-l va ține prea 

mult. 

Cea de-a doua decadă a lunii iunie le va duce leilor o mare încercare. Jupiter, abia revenit la 

mersul direct, se va afla într-o relație foarte bună cu Luna neagră și le va aduce acestora dorința de a 

opune rezistență. Sunt în dezacord cu câteva persoane din preajmă, cred că pot să ridice tonul, să se 

opună, să renunțe la programul strict de lucru, cred că pot să facă schimbări în această zonă și să 

meargă mai departe în această căutarea puterii. Încercarea aceasta ce vine din relația bună pe care 

Jupiter o are cu Luna neagră aduce acestor nativi sentimente toxice, un aer gratuit de superioritate ce 

nu le va face bine. Este posibil ca reputația acestor nativi să le fi afectată în mod iremediabil însă 

lucrul acesta se întâmplă dacă refuză să vadă adevărul în față, dacă îmbrățișează în continuare 

sentimentele confuze și dacă vor considera că satisfacția personală este mult mai importantă decât 

reușita de grup. 13 iunie este reprezentativă la acest capitol, moment în care conversațiile, pentru lei 

profunzi, devin elemente de putere și de apreciere, iar pentru lei mediocri dovezi ale faptului că de la 

începutul anului și până acum au ținut-o într-o disimulare continuă. 

Apare însă o nouă problemă pe care ar trebuie să o rezolve cu toate că situațiile acestea 

dominate de încercări nu și-au găsit încă izbânda. Relația bună pe care Uranus o are cu Axa 

Dragonului în paralel cu împlinirea careului dintre Mercur și Neptun le vorbește despre ambiții 

sociale de dragul cărora sunt dispuși să facă multe. Poate ar trebui să se gândească de mai multe ori 

înainte să pornească pe acest drum, să dea frâu liber acestor reacții impulsive, să elibereze această 

tensiune psihică. Dacă vor să fie solidari cu un factor social aflat în plină transformare, cu oameni 

care își pierd statutul sau își văd realizările personale duse pe apa sâmbetei, ar trebui să fie în primul 

rând calzi, pentru că iubirea și căldura sufletească întotdeauna au vindecat. Leul mediocru va crede 

că face o faptă minunată dacă va fi împotriva acestor factori de transformare. Vor pierde din vedere 

însă că toată această suferință umana, toate aceste transformări ale conștiinței, ale rasei umane fac 

parte dintr-un proces de purificare, au un rost, nu prin suferința pe care o provoacă, ci prin ceea ce 

promite că se află dincolo de ea. Un om mediocru va vedea suferința, un om profund va vedea că 

dincolo de ea se află înțelepciunea omului care nu dorește să mai producă o cauză care să atragă drept 

efect o suferință asemenea celei de acum. 

Așadar, în a doua decadă a lunii iunie lei se vor arăta îndrăzneți, visând la o realizare pe care 

au mai invocat-o și altădată, dar pe care încă nu o pot obține. Leul profund va privi această opoziție 

a Soarelui cu Saturn care apare pe 15 iunie ca un moment de îndrăzneală pe care trebuie să-l valorifice 

prin muncă sau seriozitate. Evenimente sociale se construiesc însă în alt mod decât gândește acest 

nativ, iar rezultanta lor nu le va fi pe plac. Doar leul profund și superior va trece dincolo de această 

opresiune, dincolo de problemele financiare, dincolo de grija zilei de mâine pentru a fi puternic și 

pozitiv. Problemele de acum par să le arate leilor că sunt corigenți la capitolul lecții de viață, că au 

provocat de la începutul anului și până acum furtuni, escrocherii, poate chiar falimente, au avut un 

comportament negativ asupra celorlalți și acuma trebui să fie foarte realiști, să nu se mai mintă, să 

renunțe la toate artificiile de calcul, la toate elementele superficiale cu care doresc să se îmbrace. Din 

nou sunt într-un moment de criză și trebuie să aibă curajul necesar pentru a privi adevărul în față. 

Dacă aleg în continuare să aibă un interes prea mare față de ceilalți doar pentru a descoperi în viețile 

celorlalți ceea ce i-ar compromite, demonstrează că vor să rămână în zona emoțiilor tulbure, în zona 

raporturilor dificile cu cei din preajmă, adică își pregătesc o a doua parte a anului încărcată de 

probleme profesionale sau de complicații afective. Sextilul pe care Neptun îl împlinește cu Junon le 

arată acestora că problemele pe care le atribuie celorlalți, comunității sunt de fapt în mare parte 

proiecții ale propriilor probleme. Există însă și indivizi care trăiesc liber, care trăiesc frumos, care nu 

se pierd în ipostaze de genul acesta când trebuie să demonstreze cuiva că este vinovat doar pentru a-

l face să pară în ochii celorlalți mai vinovat decât este, ci se preocupă de binele celorlalți. Din nou, 

acești lei profunzi și serioși vor reuși să transforme o suferință personală într-un mare avantaj și vor 

obține un avantaj față de ceilalți, vor evita o ruptură, vor deveni puternici prin ceea ce îndură sau au 
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rezolvat. Dacă sunt lideri de opinie, dacă au în subordinea lor mai mulți oameni atunci puterea aceasta 

de a consilia, de a proteja devine de-a dreptul vindecătoare pentru cei din jur. Vorbele lor sunt balsam 

pentru suflet.  

A treia decadă a lunii iunie îi îndeamnă să călătorească din nou în trecut, în special către 

momentul când Luna neagră le-a intrat pe casa iubirii dăruite. Pe 21 iunie Soarele le va intra pe casa 

lucrurilor ascunse și lei încearcă să-și explice de ce din februarie și până acum au tot trecut prin 

probleme pe care nu le-au putut investiga ușor, dar nici înțelege corespunzător, de ce au fost acuzați 

pe nedrept, de ce au avut perioade proaste deși comportamentul lor a fost așa cum a fost de ani de 

zile. Cei superficiali vor găsi imediat vinovații, îi vor acuza pe cei din jur că nu au fost serioși în 

promisiunile lor sau poate pentru că nu se pot ridica la nivelul așteptărilor. Soarele pe casa lucrurilor 

ascunse aduce leilor înclinația către meditații existențiale, către a conștientiza anumite obstacole pe 

care le-au ignorat intenționat de la începutul anului și până acum. Și Mercur va intra pe 21 iunie pe 

casa lucrurilor ascunse și toată această meditație asupra trecutului, toată această nevoie de a înțelege 

sensul ascuns al lucrurilor devine un atu, un element absolut esențial care le va spori securitatea. Din 

nefericire, aici dau de alte probleme, însă acestea vor fi ținute în intimitate, nu vor fi scoase la 

suprafață, nu vor fi împărtășite celorlalți. Pentru că accentuarea acestei case de finalitate nu poate fi 

un element ușor de suportat, persoanele care se află deja în partea a doua a vieții sunt avertizate că 

starea lor de sănătate se poate deprecia. Nu se întâmplă de la sine, nu se trezesc peste noapte ca au 

dureri pe care un medic nu le poate explica sau că nu se mai pot mișca, ci totul apare gradat, însă nu 

înseamnă că mesajul nu este unul foarte serios. Există o experiență nefericită pe care trebuie să o 

traverseze și care ar putea fi legată de disponibilitatea față de efort, de un răspuns care îi surprinde și 

care vine dintr-o zona muncii sau a erorilor de diagnostic. Pentru că pe 24 iunie se împlinește și Luna 

nouă satisfacțiile pe care leul crede că  le obține izolându-se devin un stigmat, adică îl duc spre 

convingerea că dacă s-a izolat conjunctural s-ar putea ca societatea sau oamenii din preajma să 

evolueze mult prea repede până când el se hotărăște să iasă din bârlog. În privința aceasta, a treia 
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decadă a lunii iunie este una destul de dificilă. Dacă nu există o presiune suficient de mare pentru ca 

leul să-și împărtășesc un secret, să se justifice cumva ascunderea sa, atunci ar trebui să nu insiste prea 

mult pe evitarea contactelor, pe atitudinea morocănoasă, pe teama că orice interacțiune ar putea să se 

finalizeze cu invadarea intimității. 

Leul profund nu va simți toată această presiune și nici cea care se conturează în preajma zilei 

de 25 iunie prin careul pe care Marte îl împlinește cu Jupiter. Cu toate că și pentru cei inferiori ca și 

pentru multe alte zodii, situația aceasta arată că nisipurile mișcătoare pot strica ușor un destin, finalul 

lunii iunie le aduce sentimente frumoase, capacitatea de a înțelege în ce constă eroarea continua pe 

care au tot abordat-o de la începutul anului și până acum, care au fost greșelile pe care le-au iubit 

foarte mult în anul anterior și pe care nu au dorit să le împărtășească celorlalți. Acum, când se 

accentuează această casa lucrurilor ascunse, devin conștienți de ceea ce au ascuns. În egală măsură, 

își dau seama și care sunt efectele acestei atitudini și își propun ca în a doua parte a anului să nu mai 

procedeze în felul acesta. S-ar putea ca multe din planurile pe care și l-au propus pentru această a 

treia decadă a lunii iunie, una, de altfel, foarte importantă care a fost invocată atât în mijlocul lunii 

februarie cât și la începutul anului, să nu se împlinească acum conform așteptărilor. În mod sigur ele 

se împlinesc după cum le este scris pentru ca destinul să meargă mai departe într-un mod eficient. 

Din nou, doar leul profund este cel care poate să vadă atât de departe, doar acest nativ reușește să nu-

și strice prieteniile foarte frumoase, să nu divulge din secretele care le-au fost împărtășite, să 

reactiveze conflicte mai vechi. Casa de finalitate i-a speriat întotdeauna Un nativ foarte activ și 

puternic așa cum este leul. De această dată această casă de finalitate primește o replică foarte dură 

din partea planetei Pluton de pe casa muncii. Leii au văzut că din 2008 încoace, perioada aceasta din 

an, perioada de vară, este una foarte delicată. Fie apar încercări legate de sinceritate, de alegeri 

delicate, de acumulări riscante, fie una când trebuie să facă efort până la limita maximă a rezistenței 

pentru toleranță, selecție, respect, ajutor. De aceea, și acum, ca și altădată, reacționează pe baza 

impulsurilor, pe baza sentimentelor pe care le au acum și prin greșelile de acum își vor crea dușmanii 

pentru mult timp de acum încolo. 

 

IULIE 
Avantaj. Preocupări față de mister. Criză de identitate. Trec dincolo de aparențe. Norocul nu 

îi ocolește încă. Schimbul de experiențe îi ajută. Adevărul este iubit. Aprofundează. Un personaj 

obscur le atragi atenția asupra unei suspiciuni. Pot administra bunurile celorlalți. Lucrurile ascunse 

sunt atractive. Merg pe mai multe fronturi. Încurajare. Lumina nu-i sperie. Experimentează 

sentimente noi. Pot să facă un compromis. Schimbări în regimul alimentar. Atitudine categorică. Se 

mândresc prea mult. Risipă. Au obsesia unei pedepse. 

 

Cu luna iulie leii intră în a doua parte a anului 2017 cu mai multe speranțe. Faptul că luna 

iulie îndeamnă la deplasări, dinamică și la experimentarea unui sentiment de supremație înseamnă 

pentru lei aerul de care aveau nevoie, apa pe care o caută în deșert. Momentul acesta aduce astfel 

evitarea rețetelor tardive, deși acestea vor fi preferate de toate celelalte zodii. Faptul ca au putere 

înseamnă pentru ei tot ceea ce și-au dorit. 

Încă de la începutul lunii iulie, când constată că finalul lunii aprilie este de bază în a înțelege 

în ce direcție merge destinul său, Chiron își inițiază mersul retrograd care se va încheia pe 5 

decembrie. Asta înseamnă că aceste percepte spirituale, ezoterice sau profunde s-ar putea să nu-și mai 

găsească în conștiința leului un ecou atât de puternic. Mulți dintre leii vor fi atrași de ceea ce doare 

cel mai tare, vor fi deviați de la cale doar pentru că sunt acum cuprinși de o criză de identitate, nu au 

banii pe care și i-ar fi dorit, nu au faima pe care au căutat-o. Începutul lunii iulie este dur, nu doar 

pentru că aduce opoziția lui Marte cu Pluton, semn că anumite simptome se acutizează, că sunt 

pedepsiți foarte aspru pentru o greșeală pe care o repetă din 2008 încoace din doi în doi ani, ci pentru 

că aleg într-un moment foarte greșit să uite. Opoziția Soarelui cu Junon arată în cazul leului uitarea 

oamenilor, uitarea unui comportament pe care trebuie să-l arate față de anumite persoane importante, 

poate chiar adoptarea unei atitudini de victima într-un moment cât se poate de prost. Desigur, dacă 

lucrul acesta se întâmplă în modul acesta nu înseamnă că leii sunt și conștienți de eroarea pe care o 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  878  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

repetă, iar asta pentru că refuză să vadă dincolo de aparențe, iubesc prea mult conflictul, acceptă mult 

prea ușor o provocare. Această opoziție pe care Marte și Pluton îl împlinesc le aduce greutăți la locul 

de muncă, decizii proaste față de un desfășurător, preluarea unor sarcini profesionale din exercitarea 

cărora li se va accentua slăbiciunea sau li se va vedea mult mai clar ceea ce nu știu să facă. Aceasta 

este o zonă pe care au tot ocolit-o de la începutul anului și până acum, dar de această dată însă nu se 

mai pot ascunde. Sunt avertizați însă că dacă sunt acum nefericiți, dacă nu acordă prea multă 

importanță pericolului care plutește în aer și iau decizii pe baza acestor impulsuri atunci să nu se mire 

de ce problemele vor veni în cascadă până la finalul acestui an, iar o parte dintre acestea să depășească 

anul acesta și să îi urmeze chiar în 2018.  

Trecerea planetei Venus pe casa iubirii primite are atât un impact pozitiv asupra 

parteneriatelor, asupra schimbului de experiență cu cei care știu mai multe sau pot să facă mai multe, 

cât și unul negativ prin faptul că pierd norocul care îi ajută să-și mențină imaginea vie, să se mențină 

în centrul atenției. Asta înseamnă că, în special în prima decadă a lunii iulie, presiunea aceasta pe 

profesie susținută de opoziția lui Marte cu Pluton accentuează tensiunile sociale pe care leii nu au fost 

niciodată în stare să și le rezolve fără ajutor. De această dată este puțin probabil să primească un ajutor 

real pentru că nu au nicio planetă pe zodia Taur, dar nici pe Scorpion, pentru a interveni ca element 

de mediere. Nu au puterea necesară, nici acumulările și nici sănătatea de care au nevoie acum pentru 

a se implica în dinamica aceasta așa cum făceau pe vremuri. Chiar și așa, nu sunt încă în măsură să 

renunțe la ceea ce consideră că le aparține. Pe 6 iulie Mercur le va intra pe semnul lor și chiar dacă 

nu au susținere, chiar dacă trec acum prin conflicte puternice, adversarii acestor nativi nu reușesc să-

i înfrunte în mod direct. Este adevărat, pentru leu va fi mult mai greu să rezolve pe mai târziu 

problemele care se acutizează acum doar pentru că au în preajma lor oameni lași, care nu au curajul 

să-i înfrunte în mod direct, dar este confortabil. Criza de identitate se stinge cu cât se vor apropia de 

finalul primei decade. Dacă unii vor prefera să își amintească de prima decadă a lunii iulie doar prin 

ghinioane sau prin compromisul pe care l-au făcut pentru a se vindeca, este alegerea lor. Luna plină 

care se împlinește pe casa lucrurilor ascunse le incită leilor curiozitatea de a afla mai multe despre 

ceilalți. Leul care este profund va dori să afle mai multe despre ceea ce se află într-un plan ascuns, 

cel comun va răscoli prin secretele celorlalți, va vorbi cu toată lumea, va avea întrebări diverse, va 

deveni incomod prin curiozitatea pe care o are. Nu se poate vorbi despre autocontrol în prima decadă 

a lunii iulie pentru că în ultima zi a acestei decade și Soarele va trebui să treacă prin opoziția cu 

Pluton. Momentul acesta este violent pentru lei cu atât mai mult cu cât dacă în anul 2016 au furat, 

mințit, au apelat la declarațiile calomnioase crezând că nu vor fi pedepsiți. Accentuarea acestui 

conflict în care Pluton este personaj principal după ce această planetă a trecut și prin opoziția cu 

Marte, îi avertizează referitor la o afecțiune mai veche. N-ar trebui să trateze cu superficialitate o 

durere sau o suspiciune. 

Așa cum se poate observa și în cazul celorlalte zodii, debutul celei de-a doua decade a lunii 

iulie se face prin risipă. Planetele sunt acum răsfirate și cu toate că, în cazul multor zodii, există 

îndrăzneală, determinare sau asumarea unor riscuri, rezultatul este unul foarte bun deoarece apar prea 

multe tentații sau prea multe proiecte care trebuie soluționate, omul este îndemnat să activeze pe mai 

multe fronturi deși nu este pregătit. Leul se poate bucura în momentul acesta de o minte pătrunzătoare, 

de o anume ușurință în a înțelege cum anume să administreze bunurile celorlalți, de o detașare de 

ceea ce înseamnă imperfecțiune umană. Lucrează acum foarte bine cu noțiunile și pot fi idealiști așa 

cum nu au fost de la începutul anului până acum. În egală măsură, impulsul acesta de a demonstra că 

știu, pot și merită le tulbură liniștea care ar trebui să fie descoperită prin accentuarea casei lucrurilor 

ascunse. 

Din fericire, relația aceasta bună pe care Mercur o are de îndeplinit cu Jupiter în mijlocul lunii 

iulie scoate în evidență dorința de perfecțiune. Jupiter nu mai este retrograd, ceea ce înseamnă că 

acest progres poate apărea prin orice conjunctură nouă care îi iese în cale. Este posibil ca leul să poată 

gestiona foarte bine și o situație dureroasă, să transforme o calomnie într-o apreciere pentru că adoptă 

un comportament vertical, este un om puternic și-i încurajează și pe ceilalți să fie puternici chiar dacă 

există riscul ca puterea lor să fie folosită împotriva sa. Prin acest comportament, aspecte obscure ale 

vieții sale pot ieși la lumină, se poate demasca, divulga singur, poate face declarații despre sine pentru 
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că nu-l mai interesează dacă acestea sunt compromițătoare sau nu. Impulsul acesta de a se impune 

cere sacrificiul total. 

Așa după cum se poate constata, mijlocul lunii iulie este și pentru lei un element care ar trebui 

să-i aducă rezultate bune prin sinceritate sau expansiune, dar ar putea să îi aducă dizolvare, poveri 

suplimentare sau plafonare în această atitudine decisivă, categorică, impunătoare. Ceea ce nu vor 

putea să facă acum vor regreta mai târziu, dar regretele acelea vor fi tardive. Nu se știe dacă leului 

este cu adevărat permis să se arate acum atât de puternic, însă intuiția sa îl încurajează să procedeze 

în felul acesta.  

Multe din evenimentele foarte bune ce sunt programate să se întâmple în viața unui leu se pot 

risipi ca prin minune dacă acesta alege să-i acuze pe ceilalți foarte ușor de ceea ce el nu poate realiza. 

Lucrul acesta este vizibil cu precădere în a doua decadă a lunii iulie prin careul pe care Venus îl va 

realiza la Neptun retrograd. Administrarea bunului celuilalt devine acum iluzia nedreptății, iluzia unor 

abuzuri pe care leul, după cum considera el, l-a parcurs în prima jumătate a anului. Apoi sunt și alte 

unghiuri care se vor consuma în această a doua decadă a lunii iulie care îi vorbesc leului despre o 

istorie care se repetă. Există prea multă teamă de situațiile acestea, prea multă grijă că un colaborator, 

un asociat sau o persoană cu care interacționează îi provoacă, îi scot din liniștea pe care o caută atât 

de insistent. Careul pe care Marte îl realizează cu Uranus arată că pot apărea probleme de sănătate 

din prea multă mișcare, din prea mult stres, pot apărea afecțiuni de factură neurologică ce sunt 

provocate de experiențe sentimentale foarte trist. Pentru că au văzut, de la începutul anului și până 

acum, nimic nu a fost sigur în afară de necesitatea urgentă de a înțelege, problemele sociale, 

problemele profesionale i-a îndemnat pe aceștia să-și facă un plan de război. Planul acesta de război 

nu a fost pus în aplicare și, după semnele pe care le citim acum, nu va fi pus în aplicare nici până la 

finalul acestui an. Provoacă însă suficient de multă suferință încât să apară o criză de stomac, tulburări 

digestive, dificultăți motrice sau probleme neurologice. 

Scapă și din această încercare, iese victorios și din această problemă făcând apel la experiențe 

mai vechi, cele care sunt anterioare anului 2014. Leul care dispune de o memorie foarte buna, care 

nu apelează la compromisuri pentru a se impune împotriva unui element slab, va considera că a doua 

decadă a lunii iulie trebuie să fie o lecție de sinceritate față de el însuși. Nu ar trebui să ne mirăm dacă 

am putea vedea pe finalul celei de-a doua decade a lunii iulie lei care-și propun să-și schimbe regimul 

alimentar, să se retragă la mănăstire, să practice un program intensiv de meditație sau de reculegere. 

Ceea ce le vine din trecut, ușurința cu care își amintesc de acele experiențe triste lângă care vor pune 
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acum ceea ce s-a întâmplat de atunci și până în prezent, îi încurajează să abordeze acest proces de 

purificare a spiritului cu maximă determinare. 

Dar nu tot ceea ce se consumă în viața unui leu face referire la spirit sau la înțelegerea unor 

experiențe profunde. Începând cu 20 iulie, când Marte le va intra pe semnul lor, vor face o 

demonstrație de forță așa cum celelalte zodii nu prea sunt în stare. Nu este în avantajul lor să 

procedeze în felul acesta, dar vor deveni celebri prin metodele pe care le folosesc, prin relațiile sociale 

pe care le impun ca soluții la probleme sociale, prin trecerea de la lipsa de profunzime, la înțelepciune 

de viață. Este un moment de mare glorie pentru acest semn și s-ar putea ca pe finalul lunii iulie să fie 

unul dintre cele mai importante de peste an. Marte va sta pe semnul lor până pe 5 septembrie, asta 

înseamnă că sentimentul de preamărire, de fală, de neapartenență, de unicitate, îi va urmării ca o 

umbră. Dacă pe finalul lunii iulie bucuria aceasta de reușită este cumva justificată, faptul că ea va fi 

menținută și de-a lungul unui interval (august) care lucrează cu probele de curaj, arată că de fapt în 

ultima perioadă sau poate chiar de-a lungul vieții, leul a confundat curajul cu impulsivitatea, iar 

rezultatul nu a fost unul bun. În felul acesta se explică de ce imediat după trecerea lui Marte în Leu, 

Venus din Gemeni va împlini opoziție cu Luna neagră. Problemele acestea afective sunt cele care 

stau la baza sentimentului de supremație, de laudă de sine, de fală. Dacă vor reuși să depășească 

momentul acesta atunci conjuncția lui Mercur cu Capul Dragonului de pe 22 iulie și, implicit, trecerea 

Soarelui pe semnul lor, îi scoate pe aceștia dintr-un con periculos și îi evidențiază ca oamenii care 

iubesc viața, iubesc experiențele vieții și nu se teamă ca din când în când să mai și greșească. Dacă 

vor fi întrebați vor spune că nu greșesc niciodată. Dacă vor fi întrebați cei din jur, leii sunt și ei oameni, 

greșesc foarte des, și nu fac lucrul acesta cu decență așa cum cred. Pe 24 iulie, când Venus se va afla 

într-o opoziție cu Saturn, sentimentul că prin toleranță coboară nivelul, îi tulbură și le aduce o 

agresivitate gratuită. Este posibil ca asocierile pe care le fac acum să nu le folosească la nimic, ba 

chiar să le accentueze aceste sentimente neclare. Cerul astral specific celei de-a treia decade a lunii 

iulie este în continuare neclar prin faptul că planetele sunt răsfirate. Așadar, se evidențiază în 

continuare componenta aceasta risipitoare, doar că ea se va localiza mai mult la nivel de idee, de 

intenție, de sentiment. 

Începând cu 26 iulie există riscul să piardă un obiect pe care îl îndrăgesc foarte mult, pe care-

l iubesc, de care au foarte mare nevoie. Episodul acesta va fi unul marcant și îi va plasa pe un tronson 

ciudat. În aceeași zi în care Mercur intră pe Fecioară, Luna va trece prin opoziția cu Neptun și 

pierderea aceasta este o confirmare a faptului că nu au scăpat încă de obsesia pedepsei. Ar trebui să 

fie însă mult mai încrezători în forțele proprii pentru că trebuie să facă un mare efort să se elibereze 

de acest sentiment. Pe 27 iulie Soarele se află într-o conjuncție cu Marte și devin așa cum au fost de 

câteva ori în prima jumătate a anului, duplicitari. Pe de o parte, există acea latură foarte vulnerabilă, 

îngrijorătoare față de perspectiva lucrurilor, temătoare în fața unor situații pe care nu le pot controla, 

spre exemplu pierderea obiectelor dragi, iar de partea cealaltă există nevoia de a profita la maximum 

de puterea pe care o primesc acum, de ambiția pe care o au. Și de această dată multe dintre planurile 

pe care le au sunt legate de muncă, de valorificarea propriului potențial, de atracția către ceea ce 

conferă strălucire și putere. 

De altfel, ultimele zile ale lunii iulie aduc împlinirea câtorva aspecte pe care leul le va gestiona 

cu mare greutate. Venus, pe final de tranzit prin zodia Gemeni, va trebui să treacă prin careu cu Chiron 

și sextil cu Uranus înainte ca, în a doua parte a zilei de 31 iulie, să intre pe casa lucrurilor ascunse. 

Ceea ce ar trebui să primească lei din partea celorlalți vor afla până la finalul acestei luni. Ceea ce nu 

s-a spus până la finalul acestei luni nu va fi spus de-acum încolo. Desigur, ambiția aceasta de a primi 

mult, mai mult, exagerat de mult și de a fi apreciați se va menține și în luna următoare. Dacă leul 

abuzează de aceste situații și nu ține cont de limitele celorlalți atunci va produce multe stricăciuni în 

cadrul grupului, își va alimenta speranțele de viitor cu fantezii, va genera tensiuni pe baza unor 

impulsuri afective care sunt tulbure și vor rămâne așa până când Luna neagră va intra pe casa muncii, 

adică până în noiembrie. Războiul acesta imaginar pe care leul dorește să-l ducă de-a lungul lunii 

iulie nu îi face bine și îl îndeamnă să-și consume prea mult din rezervele personale. Dacă pe această 

ipostază nu-și consolidează ideea că tupeul, îndrăzneala și lipsa de bun-simț nu vor fi niciodată dovezi 

de curaj, înseamnă că și luna august va fi dificilă pentru acest nativ. Dacă vor fi curați la suflet, sinceri, 
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cu toate că impulsul de a se preamări, de a se lăuda există, înseamnă că luna august le aduce realizări 

în plus față de ce au primit acum sau trecerea în etapa următoare. 

 

AUGUST 
Strigăt de durere. Sunt încărcați de răspundere. Se tem de pedeapsă. Au o calitate și numai 

prin intermediul ei reușesc. Mintea este întunecată. Opoziție gratuită. Reechilibrare emoțională. 

Presiunea internă merge către parteneriate. Originalitate. Se descurcă ușor. Asimilează. Ceea ce 

este prețios devine și social. Strădanie. Nu sunt lipsiți de farmec, așa cum se cred. Se întâlnesc cu o 

mare provocare. Cunoaștere. Norocul i-a părăsit. Lucrurile ascunse devin prea sentimentale. Teama 

de necunoscut. Se îmbolnăvesc din orice. Se revigorează dacă gândesc pozitiv. Schimbă metoda de 

lucru. 

 

Cu Marte care se află deja pe semnul lor, lei vor face de-a lungul lunii august o demonstrației 

de putere. De această dată, puterea ar trebui să fie exercitată de pe un nivel superior pentru că 

beneficiază de trecerea planetei Venus pe casa lucrurilor ascunse care strigă de undeva din adâncuri, 

din profunzimile sufletești, le face recomandări de acolo, le dă sfaturi, îi ajută să-și depășească frica 

de lucruri ascunse, de ceea ce nu le este arătat din prima clipă. Dacă leii inferiori vor avea o luna 

august încărcată și marcată de spaime, cei profunzi vor răspunde acestor chemări sufletești și vor 

arăta, unii dintre ei chiar la scenă 

deschisă, că au o vocație, au o calitate, au 

o deschidere specială sau poate chiar un 

talent.  

Prima decadă a lunii august le 

aduce posibilitatea de a investiga ceea ce 

nu a fost corect în prima decadă a lunii 

februarie. Dacă se întorc în trecut, dacă 

încearcă să-și amintească ceea ce s-a 

întâmplat atunci, vor vedea că multe 

dintre acele episoade au fost dominate de 

nevoia de dreptate pe care au folosit-o 

fără judecată și căreia i-a permis să le 

întunece mintea. Apoi, la momentul 

respectiv și-au mai pus și speranțele în 

colaborator sau în oamenii cu care ar fi 

trebuit să înceapă proiecte noi și speranța 

aceasta nu i-a dus la nimic bun. Acum, 

când Uranus își inițiază deplasare 

retrogradă care va ține până în anul viitor, 

gândul acesta tulbure îi îndeamnă să nu 

mai aibă respect în cei în care și-au pus speranțele cândva și să inițieze noi tipuri de colaborări din 

care, de această dată, speră să obțină mai multe. Pe 4 august Venus va trece prin opoziția cu Junon și 

îi cuprind din nou dezamăgirile pentru că nu mai au puterea să pornească pe un traseu nou, ci doar se 

gândesc la acesta. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că nu mai au rezerve, ci pentru că în prima 

decadă a lunii august, în special în seara zilei de 4 august, Jupiter și Pluton împlinesc din nou un careu 

din ciclul inspirației, ceea ce le arată că dacă nu sunt prezenți într-un proiect, dacă nu au vorbele la ei 

și nici carisma pe care o aveau cândva, se întâmplă pentru că nu mai cred în ei, nu mai cred în destinul 

lor, în puterile pe care le-au avut, le lipsește complet strălucirea pe care o aveau cândva. Pe lângă 

faptul că lei sunt cei care simt înaintea celorlalți lucrul acesta, apare acum o greutate dublă. Pe de o 

parte, simt că nu fac față solicitărilor prezente, iar de partea cealaltă există și răspunsul comunității 

din care înțeleg că această neputința lor este remarcată imediat. Pentru că sintezele pe acțiune se 

îndreaptă către ceea ce se va consuma pe finalul lunii noiembrie, o mare parte din speranțele unor 

realizări concrete din prima decadă a lunii august se bazează foarte mult pe o reechilibrare emoțională. 
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Dezordine aceasta pe care o parcurg în prima decadă a lunii august nu este ceva ce poate fi 

ușor trecut cu vederea. Există o mare nesiguranță pe care nu reușesc să o ascundă și care va atinge un 

vârf al intensității pe 7 august când se va împlini Luna plină. Până atunci, se vor preocupa de o 

dezvoltare durabilă, vor accepta să participe la tot felul de proiecte îndrăznețe în ideea că, procedând 

în felul acesta, se vor desprinde de ceea ce îi doare foarte tare. Misterul îi ajută doar pe leii profunzi 

și doar pe cei care au avut parte de-a lungul vieții de experiențe frumoase care i-au îndemnat să învețe 

lecția respectului față de ceilalți, poate chiar lecția umilinței. Sunt mulți pasionați de astrologie care 

nu cred că leul poate învăța lecția umilinței. Dacă vor fi atenți asupra acestor nativi în prima decadă 

a lunii august vor vedea că acest lucru este posibil. Este adevărat, într-un moment de maximă umilință 

leul își dramatizează condiția, le povestește celor din preajmă cât de mult suferă, nu pentru că ar crede 

atât de mult în suferința sa, ci 

pentru că, formulând în felul 

acesta, se eliberează de o mare 

presiune internă. Pentru alte 

semne zodiacale o situație pe 

care leul o consideră umilitoare 

este edificatoare, clarificatoare, 

pentru el însă este un instrument 

care îl dă jos de pe tron, deci unul 

foarte incomod. Luna plină care 

se împlinește cu Soarele pe 

semnul lor și cu Luna pe casa 

parteneriatelor accentuează 

această dificultate de a accepta 

cu obiectivitate că există 

adevăruri mai importante decât 

cele pe care le spun sau pe care 

le trăiesc ei. Nu se știe dacă nu 

cumva aceste convingeri pe care 

leul le are nu sunt cumva mult 

prea valoroase pentru 

comunitatea care nu le înțelege. 

Desigur, dacă în comunitate există oameni care nu înțeleg impactul pe care un leu îl are asupra celor 

din preajmă, prin firea sa sau prin cunoștințele sale, nu înseamnă că mesajul leului este unul foarte 

profund, ci înseamnă că este unul foarte original. Dacă vărsătorul, semnul complementar leului, face 

risipă de originalitate, leul știe foarte bine să-și vândă marfa dacă ea este altfel decât a celorlalți. 

Astfel, pe 10 august îi vom vedea pe acești nativi reușind să formuleze de o manieră foarte specială 

și aparte un mesaj simplu, poate chiar banal, adică reușesc să transpună în sentimente foarte frumoase 

adevăruri pe care toată lumea le cunoaște. Relația bună pe care Mercur o are cu Venus îi transformă 

pe aceștia în ființe lacrimogene și nu le va sta rău.   

Totuși firea leului nu se poate detașa complet de impulsul teatral, de nevoia de a epata, de a 

căuta locul cel mai strălucitor în care să se așeze. Asta înseamnă că dacă în prima decadă a lunii 

august au simțit că le este permis să inițieze proiecte cu o perspectivă de câteva luni, să spere că 

demersurile în care se implică au nevoie doar de câteva luni pentru a se împlini, s-ar putea să cadă în 

patima orgoliului, un atu al lor. Cred că puterea aceasta pe care o au înseamnă o dreptate pe care și-o 

pot face singuri, că abilitatea aceasta de a se arăta celorlalți isteți, descurcăreți, fermecători, îi ajută 

să rezolve până și paradoxurile, cred cu tărie că dacă dovedesc puțină îndrăzneală sau puțin curaj 

pentru a face gesturi majore în mod sigur multe dintre realizările pe care, la începutul acestui traseu, 

cred că nu le pot împlinii de unii singuri, se vor soluționa de la sine. 

Nu ar trebui să-și ia un elan atât de mare pentru că inițierea mersului retrograd al planetei 

Mercur, cea care le trece acum pe casa hrănirii, le aduce o eroare de asimilare. Este posibil ca această 

concluzie pe care vor să și-o interiorizeze, să o asimileze, să se încadreze în această directivă și să fie 
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energia falsă pe care o vor iubi pentru mult timp de acum încolo. Apoi, pentru că Mercur pe zodia 

Fecioară lucrează și cu valori administrative, începând cu 13 august, timp de trei săptămâni, vor fi 

îndemnați să vadă și cum este să încalce legea, să nu țină cont de reguli, să se abată de la ceea ce a 

fost de-a lungul acestui an foarte prețios pentru ei. Dacă luăm în considerare faptul că pe 14 august 

Soarele se va afla într-un trigon cu Saturn, atunci aceasta abatere de la o regulă, fie că este socială sau 

personală, este un mod de a-i pedepsi pe ceilalți. Pentru că Luna, acum când Soarele și Saturn sunt în 

trigon, se află pe casa imaginii publice, pedeapsa aceasta nici nu va fi văzută. Va fi o mare pierdere 

de vreme pentru leul care crede că îi pedepsește pe ceilalți procedând așa, pentru leul care se 

străduiește să-i zăpăcească pe ceilalți cu scopul de a-i coborî la nivelul instabilității sale. A doua 

decadă a lunii august nu este atât de favorabilă ambițiilor leului pentru că în planul ideilor și în cel al 

emoțiilor leul se va întâlni cu directive trasate de Luna neagră care le trece pe casa iubirii dăruite. 

Dacă vor proceda așa, nu vor face altceva decât să se deconspire, să le arate celorlalți că, în demersul 

acesta, strict în problema pe care o punem în discuție, este un om fals. 

Cine are în preajma sa un leu sau persoana care dorește să pătrundă în intimitatea acestui nativ 

pentru a vedea de ce trăiește ceea ce trăiește, va trebui să aștepte ziua de 15 august, când Venus se va 

afla într-o opoziție cu Pluton. Dacă vor avea răbdarea necesară sau limbajul adecvat pentru a ajunge 

aproape de inima lor vor vedea că acum, când ar trebui să devină vedetele anului, să demonstreze 

curaj și inițiativă, lei sunt slăbiți din multe puncte de vedere, bolnavi sau fără rezerve. Aceasta este 

adevărata cauză pentru care leii sunt lipsiți de farmec, pentru care arată ca niște oameni pierduți, care 

trăiesc doar din amintiri, din promisiunile celorlalți sau pentru că au o structură solidă care nu s-a 

dizolvat încă. Femeile sunt vulnerabile pe această poziție și ar trebui să nu asculte acum toate părerile 

care le sunt oferite, cu atât mai mult cu cât acestea fac trimitere la o zonă medicală. Femeile leu nu 

sunt în stare acum să ia decizii medicale, să își aleagă singure un tratament, ci trebuie să apeleze la 

un om foarte sincer, care a dovedit până acum că nu profită de slăbiciunile celorlalți. 

Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului care se împlinește pe semnul lor îl face pe acest 

nativ să se sperie de o competiție. Este ceva obișnuit, nu vedem la ordinea zilei un leu fricos pe o 

ipostază de genul acesta. De altfel, este foarte bine să li se mai întâmple și așa ceva pentru că în 

această perioadă, când l-au pe Marte pe semnul lor, chiar dacă suferă, chiar dacă nu au ceea ce își 

doresc, chiar dacă au multe probleme despre care spun că vin de la alții, pentru că au crezut în oameni, 

pentru că nu și-au calculat corect țintele, pun în această istorisire și puțin orgoliu. Faptul că trec prin 

această retragere dintr-o competiție este o lecție pentru leu, o palmă dură pe care acest nativ o primește 

pentru a-și corecta gândurile ascunse. Este adevărat, conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului pe 

semnul lor le aduce o ardere intensă, dar dacă până acum, de la începutul lunii, și-au petrecut timpul 

suferind, toată această ardere intensă se va face prin dramă, ceea ce nu va însemna contactul cu 

puterea așa cum o cunosc ei. Poate fi însă contactul cu cunoașterea prin experiment are directă, prin 

evitarea risipei, prin acceptarea toleranței sau prin acceptarea coabitării. Cu greu leul poate coabita 

cu cineva. Momentul acesta poate fi însă unul de mare grație pentru că și Venus se află într-o relație 

proastă cu Jupiter, deci se va simți lipsit de norocul pe care și-l poate manipula singur prin cuvânt, 

prin emoție, prin ceea ce alege să spună sau să nu spună, să facă sau să nu facă. Prin libertatea aceasta 

de a decide leul s-a simțit întotdeauna privilegiat și-a considerat că puterea aceasta este un mare noroc 

cu care a fost înzestrat încă de la naștere. Careul pe care Venus îl împlinește cu Jupiter le aduce leilor 

un conflict interior și pe baza acestui conflict cred că norocul i-a părăsit. Rămași fără acest noroc se 

vor simți vulnerabil în fața pericolelor și mulți dintre acești nativi se vor trezi la realitate. 

A treia decadă a lunii august le aduce leilor interes pentru asocieri de proastă factură pe care 

cred că le pot coordona foarte bine. Apoi, pe 21 august apare și Luna nouă care se împlinește pe 

semnul lor și care le aduce accesul la lumina. Multe din evenimentele pe care nu au știut să le 

coordoneze în primele două decade ale lunii august apar acum drept o făclie despre care vor crede că 

îi ajută să treacă pe malul celălalt, să ajungă la destinație. Prin această ambiție leul reușește să vadă 

foarte departe, chiar dacă își consumă toate rezervele, chiar dacă își cheltuie ultimul ban. Apar multe 

situații ciudate susținute de trecerea lui Marte pe ultimul sector al zodiei Leu care va împlini un trigon 

cu Saturn și altul cu Luna neagră de pe casa iubirii dăruite. În această a treia decadă a lunii august se 

vor comporta ca și cum sunt în "săptămâna chioară". Fac multe compromisuri, unele dintre ele sunt 
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atât de naive, de infantile și de lipsite de conținut încât mulți vor pune la îndoială că au avut vreodată 

judecata necesară. În realitate, ceea ce se consumă acum prin relațiile foarte ciudate între casa 

personalității și casa iubirii dăruite, îl îndeamnă pe leu să-și caute iubirile în locurile de care au fugit 

până acum. De aceea comportamentul lor pare foarte ciudat, de aceea le lasă celorlalți impresia că se 

compromit. Nimeni n-a știut până acum, cel puțin nimeni nu a știut în ultima perioadă cât timp Venus 

la trecut prin casa lucrurilor ascunse, care sunt sentimentele lor și cât de mult au încercat să își 

găsească persoane cu care schimbul de informații ori de sentimente să se facă liber. Dacă au găsit sau 

nu, nu se știe. Se știe însă ceea ce leul însuși declară. Declarațiile sale sunt acum incendiare, și 

începând cu 23 august, când Soarele va intra pe casa hrănirii, curajul acesta de a-și definii nevoia îi 

va duce pe lei în încurcături și mai mari. În stadiul acesta, cel pe care îl parcurge acest nativ pe finalul 

lunii august, toate aceste ipostaze ciudate sunt privite ca o rezistență împotriva unui factor coroziv. 

Leul nu acceptă să fie transformat, cel puțin nu accept acum, în această perioadă, când crede că este 

forțat să-și arate frica, teama, constrângere sau retragere. Momentul acesta de nesiguranță este 

susținut astral de careul pe care Venus, aflată încă în plin tranzit pe casa lucrurilor ascunse, îl 

împlinește cu Uranus de pe casa gândirii profunde. Leii au impresia că din aceste lovituri trebuie să 

înțeleagă ceea ce trebuie și mulți dintre ei vor deveni brusc filozofi ai vieții, deși până acum și-au 

făcut de cap.  

Din 25 august când Saturn își va reveni la mersul direct schema aceasta de gândire va trece și 

ea printr-o ajustare interesantă. Își vor aminti de dramele pe care le-au făcut, de mesajele confuze pe 

care le-au lansat celorlalți, de grijile pe care și l-au făcut că nu vor fi acceptați nici măcar de cei care 

sunt cu mult sub condiția lor, iar această frământare, pentru că se suprapune peste trigonul pe care 

Soarele îl împlinește cu Junon retrograd 

de pe casa muncii, îi îndeamnă pe acești 

nativi să creadă mai mult în 

inconveniente, în limite, în ceea ce este 

declarat sau scris pe hârtie, decât în 

experiențele la care am luat parte. Leul 

care se comporta șa este o ființă umilită, 

nu mai poate avea reacții frumoase, nu 

mai poate fi optimist. Dar lucrurile nu 

rămân așa. Din 26 august Venus le va 

intra pe semnul lor și, cel puțin în relația 

cu cei dragi, comportamentul lor se va 

schimba. Primesc însă și încurajări aparte, 

sau poate chiar pe cele pe care le-au 

căutat, uită de rănile adânci pe care 

evenimentele din prima decadă a lunii 

august i le-au provocat, uită de întâmplări 

ciudate din prima jumătate a anului și 

privesc înainte. Pe 26 august și Junon își 

va reveni la mersul direct și simt că ies 

dintr-o perioadă încărcată, când fie 

singurătatea i-a îmbolnăvit, fie sentimentele reci ori nesincronizarea cu ceilalți le-au provocat un 

sentiment vizibil de respingere. 

De altfel, ceea ce se consumă pentru lei pe finalul lunii august reprezintă un semn că se află 

într-o perioadă de redresare. Nu vor mai fi preocupați de ceea ce se întâmplă cu ceilalți, de faptul că 

nu mai au capacitatea necesară să facă față unor confruntări cu atitudine și cu putere așa cum se 

întâmpla la începutul anului, cred că nu mai au armonia lăuntrică pe care o aveau cândva tocmai 

pentru că se revoltă prea ușor, pentru că au ajuns în punctul în care să creadă mai mult în 

comportamentul subiectiv decât în simplitatea emoțiilor. Acceptând această situație, nu pierd, nu 

devin mai săraci, ci se desprind de tensiune, se simt revigorați, intră pe o pantă ascendentă, cu toate 

că cei din jur cred că sunt din nou într-o perioadă de criză, când nu vor să înțeleagă ceea ce li se spune, 
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nu vor să facă ceea ce li se recomandă, adică vor să-i pedepsească pe ceilalți refuzând. În ultima zi a 

lunii, Mercur, prin retrogradare, intră pe semnul lor și vor crede că metoda aceasta este una dintre 

cele mai bune, dar, în realitate, este o altă etapă de zăpăceală. Mercur retrograd le aduce acestor nativi 

iluzia puterii și pentru a nu intra din nou într-un con de umbră au nevoie să se asocieze cu oameni 

sinceri și lucizi. 

 

SEPTEMBRIE 
Extravagante. Regăsire. Intimitate. Certitudine. Rădăcina relelor este identificată. Pot să 

facă mai mult. Se revigorează prin schimb de experiență. O dificultate este depășită. Certitudine. 

Avantajele sociale nu întârzie să apară. Succes. Renunțare. Mobilitate socială. Devin capricioși și 

risipitori. Înțeleg mesajul evolutiv. Acceptă recomandarea celuilalt. 

 

Situațiile neobișnuite pe care trebuie să le parcurgă un leu de-a lungul lunii septembrie sunt 

date de necesitatea de a-și defini nevoile. De altfel, schema aceasta devine complicată pentru că, nu 

înțelege de ce trebuie să își definească nevoile, nu înțelege de ce trebuie să facă acum această 

schimbare, nu poate observa care ar putea fi pericolele la care se expune dacă nu procedează în felul 

acesta. Pentru acest nativ se poate vorbi despre sintezele extrase din întâmplări care doar în aparență 

nu au elemente comune. Asta înseamnă că mult mai ușor le va veni în prima decadă a lunii septembrie 

când vor avea de parcurs episoade sociale dominate de confuzie, de zâmbete false, când le vor folosi 

pe acestea pentru a se ridica deasupra unei condiții care nu le este specifică decât în ultima decadă, 

când pentru acest nativ se va consuma un episod dur, cel susținut de opoziția lui Jupiter cu Uranus. 

Cele două decade trebuie să se regăsească în evenimentele pe care leul le parcurge în mijlocul lunii 

septembrie, interval care nu conține unghiuri împlinite între planete cu deplasare lentă. 

Chiar de la începutul lunii septembrie, când Marte se va afla într-un trigon cu Uranus, speranța 

de a găsi o cale mai bună pentru a trăi mai ușor îi îndeamnă pe acești nativi să se prezinte altfel față 

de comunitate. Deocamdată acest mod de comportare, referindu-ne strict la primele zile ale lunii 

septembrie, se limitează doar la relații amicale, doar la semnalele pe care le primesc din jur și pe care 

încearcă să le pună în aplicare cu timiditate. Abia după ce se va împlini și conjuncția lui Mercur 

retrograd cu Marte, când își vor aduce aminte de ceea ce și-au propus cu câteva luni în urma, când 

vor avea în fața lor situații pe care nu l-au văzut niciodată ca făcând parte din același ansamblu se 

poate vorbi despre adoptarea unei atitudini care ar putea să-i scoată din încurcăturile pe care le-au 

creat singuri în ultima perioadă. La momentul respectiv, Luna se va afla pe casa parteneriatelor și 

impulsul personal găsește un ecou pe zona socială. Apoi, tot în primele zile ale lunii septembrie, se 

va împlini și sextilul lui Jupiter cu Luna neagră care îi avertizează încă de pe acum cam ce urmează 

să li se întâmple spre sfârșitul lunii. Nu se poate vorbi acum despre un eveniment concret, despre un 

episod clar, referitor la care leul este informat. Au însă intuiții spectaculoase, sunt coordonați de o 

mâna destinului să treacă printr-un loc unde să vadă din umbră, să participe la un eveniment social 

deși nu îi era adresat, nu a fost invitat, nu ar fi trebuit să fie acolo. Pentru Leu ipostaza aceasta este 

foarte bună. Pentru ceilalți este vizibil deranjantă. 

Pentru că au de trecut opoziția Soarelui cu Neptun, când Soarele deja se află pe casa hrănirii, 

ipostază care contribuie la ceea ce am indicat la începutul acestei luni prin necesitatea de a-și defini 

nevoia, leul se află acum într-un moment de rătăcire. Sunt tentați să țină prea mult cont de ceea ce se 

întâmplă în jur și să-și adapteze metoda de lucru sau opiniile în funcție de răspunsurile pe care le 

primesc. Ar trebui să fie foarte atenți pentru că lucrurile acestea nu sunt în avantajul lor, nu îi ajută, 

ba dimpotrivă le exploatează un deficit afectiv, o problemă de durere sufletească pe care nu au 

rezolvat-o și pe care nu o pot rezolva până când Luna neagră le intră pe casa muncii. Deocamdată au 

de traversat ipostaza aceasta de criză a nevoilor care va fi susținută și de trecerea lui Marte pe casa 

hrănirii. Leii vor trăi cu implicare invitația contextului astral al lunii septembrie de-a face combinație 

între elemente ce nu au fost văzute niciodată ca făcând parte din același sistem. Vor să iasă din 

încurcături cerându-le celorlalți certitudine, punând întrebări la care nu primesc răspuns sau abordând 

cu blândețe situații sociale pe care alții le abordează cu îndrăzneală sau poate chiar cu agresivitate. 

Aceasta este o altă ipostază care va hrănim orgoliul leului ce nu s-a abținut până acum din a reacționa 
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așa cum constată că au reacționat și ceilalți. Revenirea lui Mercur la mersul direct pe 5 septembrie, 

planetă care se află deja pe semnul lor, le dezvăluie într-un mod brutal, poate prea dur, după calitatea 

pe care o are Mercur pe zodia Leu (cădere), cât de multă importanță au ei pentru cei din jur și în ce 

zonă este localizată. Apoi, se va împlini și Luna plină în aceeași perioadă și prima decadă a lunii 

septembrie va fi pentru acești nativi încărcată de o mare durere sufletească. Dacă nu se pierd cu firea 

și nu uită că rădăcina relelor pe care trebuie să le parcurgă în această prima decadă a lunii septembrie 

se află în mijlocul lunii februarie, toate avertismentele acestea se vor așeza în mintea acestui nativ 

într-o ordine precisă încât rezultatul să fie unul foarte bun. Au o șansă aparte care vine în cazul lor 

prin deplasări, prin nevoia de a învăța, de a comunica, de a interacționa cu oamenii pe nivelul lor, de 

a renunța la pretenții absurde. Modul acesta de a se comporta este, de regulă, specific unui leu 

profund, care a primit o educație foarte bună la care face acum trimitere și prin intermediul căreia 

devine un element contrastant în mediul de apartenență. Numai dacă este suficiente matur nu se va 

lăsa zdruncinat de acest contrast pentru că anturajul său de acum vrea să anuleze o parte din calitățile 

lui, să uniformizeze toată această zonă, nu îi permite să iasă în evidență. În toată această schemă 

astrală intervine și relația pe care leul o are cu colegii de serviciu, pentru că această presiune majoră 

care este constatată în relațiile personale ar putea să caute un debușeu în acest sector al muncii. Mercur 

se va întoarce pe zodia Fecioară pe 10 septembrie și nevoia de a o lua de la capăt în anumite proiecte 

despre care comunitatea nici nu a știut că au fost lăsate în urmă de către leu, îl deconspiră pe acesta, 

dă de gol, îi arată deficitul de putere, lipsa unor cunoștințe. Leul profund și matur va depăși cu 

demnitate acest moment, pentru că nu se rușinează să accepte realitatea așa cum este ea. Leul 

superficial va face o criză. 

A doua decadă a lunii septembrie înseamnă pentru acești nativi adoptarea unui comportament 

complicat ce ar putea să pună în dificultate câteva persoane care le-au acordat acestor nativi încredere 

necondiționată. Relația bună pe care Venus o va avea cu Saturn, planetă care este afectată acum de 

conjuncția încă activă cu Luna neagră pe casa iubirii dăruite, arată că în mijlocul lunii septembrie lei 

au fluturi la cap. Visează la câștiguri rapide, poate chiar ilicite, visează să câștige la jocuri de noroc, 

să obțină avantaje gratuite din partea altor persoane, dar să nu se știe în mod deschis despre intențiile 

sale. Cu alte cuvinte, schema astrală a lunii septembrie scoate în evidență motivația pe care leul și-a 

ascuns-o mult timp, care a fost vizibilă în prima decadă a lunii septembrie și care nu mai poate fi 

ascuns acum deloc. Ea este legată de nevoia acestor nativi de a trăi bine, de a fi înconjurați de oameni 

care să nu-i pună în dificultate pentru a avea o viață liniștită, un trai boem. Nu se poate vorbi nici în 

luna septembrie și nici în altă lună a acestui an despre un trai boem. Ideea în sine de sinteză presupune 

un efort de atenție, de implicare, de coordonare. Dacă sunt implicați în meserii legate de domeniu 

artistic, vor fi creativi, vor scoate la lumină suferința umană pe care o vor reda în culori vii. De fapt, 

aceasta va fi preocuparea leului.  

În a doua decadă a lunii septembrie va încerca să-și pună toată partea întunecată a ființei în 

culori vii pentru au accepta mai ușor. Fiecare unchi care se va împlini în această decadă subliniază 

acest noroc și le aduce leilor conjuncturi favorabile doar dacă există o experiență similară. Sunt 

activate astfel meserii legate de domeniul financiar, bancar, de arhivistică sau cele legate de drumuri. 

Sunt foarte implicați în a se face remarcați în modul acesta pentru că presiunea internă este foarte 

mare. Vor avea impresia că dacă nu procedează în felul acesta, dacă nu-și îndeplinesc aceste nevoi, 

deși nu acestea sunt nevoile pe care trebuie să și le definească în perioada aceasta, viețile lor vor intra 

pe drumuri nebănuite. Este posibil ca o parte din atitudinea aceasta categorică să fie susținută de o 

intuiție pe care nu o pot explica. Contextul în care aleg să facă lucrul acesta este însă unul greșit, 

refractar față de genul acesta de schimbare. De aici și compromisurile pe care le va face, de aici și 

problemele pe care le vor avea legate de absența susținerii de pe cadrul social. Având o casă a liderului 

atât de accentuată, dar o casa imaginii sociale complet goală, leul care are așteptări de la ceilalți, care 

crede că nu trebuie să facă prea multe lucruri pentru ca avantajele sociale să vină așa cum constată că 

vin în cazul celorlalți se înșală. Cu cât se vor adânci mai mult în aceste așteptări cu atât vor fi mai 

dezamăgiți. Mijlocul lunii septembrie este un interval de muncă, de seriozitate, când ar trebui să-și 

diminueze aceste impulsuri. Nu numai că nu și le diminuează, dar în acest proces de desfășurare mai 
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lansează și pretenții. Unora comportamentul acesta al leului în a doua decadă a lunii septembrie li se 

va părea chiar obraznic. 

Pe 16 septembrie Mercur și Marte se întâlnesc într-o conjuncție, dar de această dată pe altă 

zodie, pe altă casă și pentru lei ipostaza aceasta astrală are un impact aparte. Vor dori din nou să 

dețină controlul însă vor apela la alte metode, nu vor mai urmări să atace cu orice preț, vor fi mai 

vicleni, mai lingușitori, se vor așeza într-o poziție foarte vizibilă fără a cere în mod direct ceva, ci vor 

aștepta să fie întrebați de sănătate pentru a vărsa ocaua. Este o tactică mai puțin corectă pe care o va 

folosi leul începând cu 16 septembrie, când și Soarele se va afla într-o dispunere negativă față de 

Luna neagră. Au acum o memorie foarte bună asupra situațiilor, ca și cum întâmplările acestea 

dominate de avantaje sau dezavantaje se lipesc pur și simplu de structurile lor și nu se vor mai dezlipi 

niciodată. Asta înseamnă că peste ani își vor aduce aminte de cei care i-au ajutat în a doua decadă a 

lunii septembrie sau care au jignit, își vor aminti detalii despre această ipostază, tocmai de aceea cel 

care nu dorește să și-l facă adversar va trebui să fie foarte prudent, să se apropie de acest nativ cu 

sinceritate, să fie deschis și prin informație, dar și prin timp, să nu invadeze acestuia intimitatea, să 

nu pună întrebări despre motivele pe care le are pentru care acționează în felul acesta pentru că oricât 

de mult bine ar face, impactul acestor fapte va genera reacții negative din partea leului. Pe 20 

septembrie Venus va intra pe zodia Fecioară și deja semnul lor este în mare parte degajat. Acolo nu 

mai găsim decât Capul Dragonului care se va afla în continuare în plin tranzit pe acest semn până în 

anul următor. Dacă în prima decadă a lunii septembrie și-au făcut de cap, adică nu au ținut cont de 

faptul că poate dorințele lor sau faptele pe care le fac nu sunt conforme cerințelor de acum, facă rău 

celorlalți, îi pun în dificultate sau enervează, vor vedea începând cu 20 septembrie care a fost impactul 

acțiunilor sale asupra celor din preajmă. Dacă au fost lipsiți de respect, asta vor primi. Dacă au fost 

atenți și și-au explicat, atât cât au putut, toată această expansiune, atunci vor fi protejați de furtunile 

care se vor derula în a treia decadă a lunii septembrie, în cele dominate de succesul refuzat. Dacă au 

fost atenți, forma aceasta de protecție care va avea un semnal bun pentru Leu în 20 septembrie prin 

Luna nouă, nu îl privează pe acesta de un succes, ci îi diminuează doar arealul în care se 

implementează, ceea ce este un mare avantaj având în vedere că multe semne zodiacale vor claca în 

a treia decadă a lunii septembrie. Leul care și-a pregătit trecerea pe ultima decadă a lunii septembrie, 

acționând frumos la începutul lunii, are acum noroc. 

Cu trecerea Soarelui pe zodia Balanță se schimbă ceva în viața unui leu. Deja s-a plictisit să 

își facă liste, să-și schimbe programul de lucru, deja s-a plictisit de programul pe care a trebuit să-l 

respecte în primele 20 de zile ale lunii septembrie și se gândește să facă o nouă schimbare. Se teme 

însă de schimbări radicale, pentru că au văzut că acestea nu îl avantajează, nu îl ajută sau ar putea să-

i pună în dificultate un succes care mai are încă nevoie de ceva timp pentru a se stabiliza. De aici 

înțelegem că leul beneficiază în continuare de o inspirație specială, doar că acum o va folosi pe aceasta 

doar în situații conflictuale. Situațiile conflictuale ale celei de-a treia decadă devin celebre în 

palmaresul anului 2017. 

Conflictele leilor sunt dominate în cea de-a treia decade a lunii septembrie de un plan al 

cunoașterii. Vor să schimbe metoda de lucru, au intuiția necesității pe care o presupune această 

schimbare, cred că pot să facă lucrurile acestea prin mișcare, educație, prin interesul acordat altor 

domenii, prin renunțare. Problema aceasta a renunțării pe care un leu o adoptă în a treia decadă a lunii 

septembrie are și un puternic impact emoțional. Unii dintre acești nativi vor renunța pentru că sunt 

frustrați, au fost jigniți, trădați. Alții, pentru a evita situații de genul acesta, deci care se bazează pe 

traume mai vechi, pe neputința de a înțelege o anume mobilitate socială. Traumele mai vechi nu le 

vin din anii din urmă, ci de la începutul lunii iulie, spre care această decadă se îndreaptă pentru a face 

sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere. Este un moment destul de complicați pentru Leu 

având în vedere că de la începutul lunii și până acum au fost puțin dezordonați, nu au ținut cont de 

măsura acțiunilor proprii, au cam ajuns la fundul sacului și pentru a se menține la un anumit standard 

de viață trebuie să facă eforturi. Unii vor părea capricioși, risipitori, vor face un împrumut pentru a 

se duce într-o vacanță, vor face pretenții la restaurant deși încă nu sunt sigur dacă au suficient de mulți 

bani pentru a-și achita consumația. Și-n cazul lor momentul de final al lunii septembrie accentuează 

o durere personală ce va fi pusă pe seama celorlalți.   
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Imediat ce se va consuma careul lui Mercur cu Saturn și în cazul leilor se poate constata o 

anume sobrietate. Își aduc aminte acum de eforturile sterile, de recunoașterea pe care au căutat-o și 

nu au găsit-o, de toată această mobilizare pe care au abordat-o fără niciun rezultat și impactul acestor 

concluzii nu-i mulțumește. De 

altfel, n-ar trebui să dispere prea 

mult dacă sunt obișnuiți să își 

explice evenimentele comune ale 

vieții prin instrumente elevate, nu 

prin instrumente comune. Relația 

pe care Saturn o are acum cu Axa 

Dragonului, presupune medierea 

tendinței Nodurilor prin Coada 

Dragonului, deci este absolut 

necesar să privească aceste 

probleme în față, să le observe 

clar, să le încadreze clar pentru că 

numai așa le poate soluționa. 

Medierea tendinței nodurilor de 

către Saturn înseamnă reîntâlnirea 

cu probleme mai vechi pentru a fi soluționate. În momentul în care vor observa că evenimentele de 

pe finalul lunii septembrie au această notă, se vor liniști. Nu înseamnă însă că sunt protejați de 

episodul trist care se consumă în preajma zilei de 28 septembrie. Opoziția lui Jupiter cu Uranus arată 

că oricât de mult s-ar strădui să pară înțelepți, reminiscențe ale unei adolescențe marcate de frustrări 

susțin în continuare o notă conflictuală. Pe lei nu-i va ajuta prea mult că planeta Pluton de pe casa 

muncii își va reveni la mersul direct pe 28 septembrie. Îi va ajuta însă opoziția pe care Mercur de pe 

casa hrănirii o are cu Chiron de pe casa administrării bunului celuilalt. Se vor autoregla observând că 

în anumite zone sociale, adversarii leilor sunt foarte puternici. În general, lei sunt strategi foarte buni 

pentru că au această vocație a puterii și știu și cum să o folosească, au și vocația orgoliului și se pot 

folosi și de acesta pentru a se impune. De această dată însă opoziția pe care Mercur și Chiron o 

împlinesc îi trezesc la realitate, le arată că nu trebuie să țină cu dinții de orgoliu, de putere, ci să fie 

oameni care trăiesc printre alți oameni, nu deasupra lor. Leul care reușește să folosească această idee, 

care își diminuează expansiunea aceasta dezordonată va atenua multe din episoadele conflictuale de 

pe finalul lunii septembrie. Pe ei drumurile nu-i vor compromite și nici nu vor fi dezavantajați în 

privința muncii, a rezultatelor muncii, a unei forme de remunerații doar pentru că nu au studiile 

necesare, nu au cunoștințele necesare, nu știu să facă ceea ce se cere acum. Leul care va putea să facă 

lucrul acesta demonstrează o mare măiestrie în a-și coordona viața. Trecerea lui Mercur pe zodia 

Balanță, pe casa educației primare, în ultima zi acestei luni, ipostază astrală care coincide cu opoziția 

Venus-Neptun, îi ajută celebri pe acești lei să-și diminueze expansiunea dezordonată. Există în 

continuare această notă disonantă, dar pentru că ea nu există doar pentru lei, ci și pentru alții, leul 

care reușește să se detașeze de această notă personală complicată va părea mult mai disciplinat decât 

alții, chiar dacă în ansamblu nu este așa. Reușita momentului va fi, după cum ne spune și sintezele 

pentru acțiunile concrete, foarte bună și vizibilă dacă se bazează pe acțiunile prezentului. 

 

OCTOMBRIE 
Se bazează mult pe acțiunile prezentului. Succes prin prospectarea noului. Puterea vine prin 

autoritate. Avertismentul este recunoscut. Curaj și încredere în forțele proprii. Fapta rea este 

repetată. Este condamnat la tăcere. Se produc evenimente în cascadă. Succes. Îndoieli ciudate. 

Întâmplări minunate povestite frumos. Protecție. Ambiții mari. Conștientizare. Disconfort. Nevoie de 

severitate. Delimitarea administrativă. Accept o constrângere. 

 

Abia în octombrie își dau seama dacă până acum au acționat împotriva grupului de 

apartenență, împotriva unui individ din preajmă, dacă au visat la puterea pe care o aveau cândva. 
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Schema astrală a lunii octombrie lucrează cu sintezele pentru viitorul grupului, nu pentru a construi 

orice fel de viitor, ci unul mai bun. Luna octombrie aduce un eveniment major al anului 2017, intrarea 

lui Jupiter pe zodia Scorpion, care înseamnă pentru lei nevoia de a-și construi o intimitate solidă, 

puternică, de a se întoarce către căldura căminului, de a fi buni și generoși cu ceea ce face parte deja 

din intimitatea sa. Având în vedere că de-a lungul acestui an experiențele pe care le-au parcurs au fost 

tulburătoare, că prezența Lunii negre pe o casă cu un impact puternic emoțional pentru leu, va fi dificil 

ca acest nativ să nu resimtă trecerea lui Jupiter în Scorpion cu manie, cu resentiment ca și cum este 

cel mai greu lucru pe care trebuie să-l facă. 

Marte și Pluton se vor întâlni într-un trigon pe 2 octombrie și pentru că pe această casa a 

nevoilor Marte îi ajută pe lei să fie ordonați și disciplinați cu interesul pe care-l au, se poate vorbi la 

începutul lunii octombrie despre reducerea problemelor. Fondul general va rămâne pentru că Mercur 

se va afla pe 3 octombrie într-un careu cu Junon și încă se mai simt agasați de problemele care vin 

din sectorul muncii, încă mai consideră că nu sunt remunerați pe măsura muncii sau pe măsura 

statutului social pe care-l au. Situația aceasta este însă favorabilă, doar că leul care s-a consumat foarte 

mult în luna septembrie se va resimți puternic în octombrie, iar pe acest careu între Mercur și Junon 

va observa că orice solicitare care vine din partea celorlalți îi va afecta planul sănătății. Dar nici nu 

se pot opri, nici nu se pot întoarce din drum, vor să meargă mai departe în acest registru al schimbărilor 

pentru că în luna octombrie vor să facă o mare figură. Este posibil ca probleme profesionale să fii atât 

de mare, atât de puternice și să îl mobilizeze pe leu atât de mult încât schimbările acestea să rămână 

mult timp ca elemente de referință pentru palmaresul său, adică dovezi de putere, de mobilizare, de 

autoritate. Deocamdată spectrul emoțiilor este în continuare afectat, grija că dacă pierd controlul 

asupra metodelor de lucru ajung la ruină, la sărăcie, la marginalizare îi sperie și din această cauză vor 

pune în acțiunile de început ale lunii octombrie o picătură de egoism în plus față de situațiile parcurse 

în septembrie. 

Luna plină care se împlinește pe 5 octombrie le arată leilor cât de încurcate sunt situațiile pe 

care le parcurg, dar nu le spune și cum anume se rezolvă. În preajma acestei zile vor vorbi mult despre 

situații imposibile, despre cum ar trebui să-l abandoneze și despre cât de multă neputința au pentru 

că acest lucru nu se va întâmpla niciodată. Apoi, începutul lunii octombrie mai aduce leilor și 

probleme cu urmașii, nevoia de a construi ceva care să le rămână lor, adică se va pune problema unui 

transfer de proprietate, situație care va face parte din acea mare realizare a anului 2017 de care se vor 

bucura mult timp de acum încolo. Sunt avertizați însă că acest transfer de proprietate, pentru a rămâne 

un element bun al destinului lor, trebuie să vină ca un rezultat al unei amenințări, ca o promisiune de 

răzbunare sau în urma neputinței de a-și controla o frustrare. Ceea ce dăruiesc în prima decadă a lunii 

octombrie trebuie să fie frumos, făcut din tot sufletul, perfect în sine fără vreo greșeală sau fără 

zgârcenie. Reușita socială de mai târziu depinde foarte mult de calitatea faptelor de acum. Pentru a se 

centra, pentru a fi mult mai sigur pe poziția sa leul ar trebui să facă o călătorie în timp și să-și 

amintească ce-și propunea în mijlocul lunii ianuarie. Apoi, ar trebui să facă o altă călătorie în timp și 

să-și dea seama dacă nu cumva aceste aspirații pe care și le-a formulat în mijlocul lunii ianuarie se 

găsesc și în acțiunile săvârșite pe finalul lunii mai. Făcând această combinație, leul ar putea renunța 

la revendicările absurde pe care este tentat să le facă în mijlocul lunii octombrie, va accepta și 

circumstanțele atenuante, nu se va mai precipita de teama ca nu cumva reutilizarea puterii să nu 

presupună a trece din nou prin probleme profesionale sau a se îmbolnăvi. Conjuncția Soarelui cu 

Mercur de pe 8 octombrie e ajută foarte mult să ridice aceste acțiuni la un nivel foarte înalt, să fie 

oameni buni și să ofere celorlalți dovezi de demnitate, de noblețe, chiar dacă suferința nu i-a părăsit 

încă. Prin faptele speciale ale acestei primei decade a lunii octombrie leii aduc un elogiu frumos 

prieteniei, curajului, încrederii în sine și iubirii. Dacă vor cu orice preț să aplice o metodă nouă, 

imediat ce Jupiter le va intra pe casa familiei vor vedea că au nevoie să o verifice ei înșiși întâi, să o 

testeze pe ei pentru a o prezenta celorlalți gata verificată. Jupiter pe Scorpion le aduce acestora 

autoritate într-un cadru intim, pretenții mari pe care le au în primul rând față de ei înșiși și, dacă vor 

obține și rezultate prin intermediu acestora, pretenții mari față de cei care fac parte din intimitatea sa, 

față de cei cu care interacționează. Este un semn de mare putere pentru această zodie, element astral 

care ar putea să-i ducă pe cei inferiori la război, cu sine, cu cei din jur, la tulburări spectaculoase, la 
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adoptarea unor obiceiuri foarte proaste care să întrețină un război cu sine pe care leul până la urmă îl 

va pierde. Pentru că nu este învățat să facă pași mărunți, leul se extinde foarte repede, pentru că Jupiter 

pe Scorpion aduce pentru început cu neastâmpăr. Leul superior va privi această trecere a lui Jupiter 

pe Scorpion ca o invitație la diminuare, la a se ocupa de sine într-un mod frumos și elegant, adică la 

a nu mai lăsa situațiile acestea la voia întâmplării. 

Pentru început, impactul pe care Jupiter pe zodia Scorpion îl are asupra leului îl avertizează 

asupra unor probleme de sănătate. Aceste probleme de sănătate vin ca urmare a faptului că un 

tratament nu mai este eficient, trebuie schimbat sau trebuie redusă doza. Leul are nevoie să învețe să-

și asculte corpul, să-și asculte nevoia care îi vine din corp, să intervină asupra acestei afecțiuni cu 

prejudecata că altă dată rezultatul acesta a fost obținut aplicând strict o metodă. Rigiditatea este 

nefastă acum. Cu toate că Uranus se află în relație bună cu Luna neagră, cea care îi bulversează 

emoțiile, ușurința cu care altădată accesa informația este mult diminuată. Apoi, trec și printr-o 

opoziție Venus-Chiron și cred că scăderea tonusului, accentuare a unor afecțiuni este semnul că au 

fost pedepsiți, că au greșit față de cei dragi și o mână nevăzută a destinului îi pedepsește. Având în 

vedere că au Capul Dragonului pe semnul lor ar trebui să se aștepte și la situații de genul acesta, însă 

nu mai mult decât vărsătorii care au Coada Dragonului pe semnul lor. Dar în cazul lor se poate vorbi 

despre o concentrare în zona aceasta, doar lor li se cere să adopte decizii categorice ca purificare, ca 

ispășire. Leul va privi cea de-a doua decadă a lunii octombrie ca pe una care îl îndeamnă să revizuiască 

din nou anumite elemente care s-au consumat în luna ianuarie, în a doua decadă, pentru a face față 

unor atacuri pe ascuns, pentru a depăși cu bine un șantaj emoțional sau a se proteja de o nouă trădare. 

De această dată trădare are impact material, îi afectează hrănirea, stabilitatea psihică, chiar cea socială. 

Această trădare este doar în aparență simplă, doar în aparență este un episod trecător pentru că efectele 

pe care le produce vor veni în cascadă și nu vor mai beneficia pentru mult timp de metoda riguroasă 

și de spiritul critic accentuat predispuse de trecerea lui Venus prin zodia Fecioară. În mijlocul zilei de 

14 octombrie această planetă va intra pe zodia Balanță și se vor simți încurajați să fie mai indulgenți. 

Chiar această indulgență permite trădării ca în doua decadă a lunii octombrie să devină corozivă, 

caustică, să ajung în zone foarte sensibile. Cert este că trecerea lui Venus pe zodia Balanță le aduce 

un confort psihic pe care și l-au dorit de mult timp și care este acum foarte binevenit. Acest lucru va 

completa foarte bine necesitatea de a consolida intimitatea, de a crea acolo un mediu prielnic și pentru 

alte persoane, de a deveni stabili prin frumos și armonie, nu prin autoritate. Venus din Balanță va 

susține mesajul lui Jupiter din Scorpion pentru ca aceste experiențe frumoase cu un puternic impact 

emoțional să se cristalizeze într-un mod frumos. 

Dacă vor dori să aprofundeze această zonă vor primi toate informațiile de care au nevoie, vor 

înțelege mult mai bine atât revolta celorlalți cât și propria revoltă, vor conștientiza că situațiile 

favorabile au nevoie de atenție suplimentară, să fie hrănită din energia proprie, să se aplece asupra 

acestor episoade cu mare implicare pentru ca și rezultatul să fie pe măsură. Îi va veni însă greu să facă 

lucrul acesta pentru că opoziția lui Marte cu Chiron aduce îndoieli față de propriul venit, de propriul 

patrimoniu, adică se gândesc că își doresc să facă lucrul acesta dar nu știu încă dacă pot sau dacă vor 

putea să mențină activ acest proces până la final. Ar trebui să aibă puțin curaj pentru că atât cât obțin 

este stabil și dacă resursele se vor epuiza și nu vor ajunge până la final, deși leul este atât de ambițios 

încât de puține ori bate în retragere, ceea ce obțin este foarte valoros și durabil. De lucrul acesta vor 

fi conștienți în preajma zilei de 16 octombrie când Soarele se va afla într-o relație foarte bună cu 

Saturn și când încep să aibă sentimentul că în toată această furtună pe care au parcurs-o din februarie 

până acum, de când Luna neagră le-a intrat pe casa iubirii dăruite, au reușit să facă și lucruri bune, 

deslușească în toată această urzeală de foarte și câteva flori frumoase, câteva întâmplări minunate 

asupra cărora atenția lor se va îndrepta acum. Trecerea lui Mercur pe zodia Scorpion, pe casa familiei, 

pe 17 octombrie, le aduce acestora informații despre cum ar trebui să lucreze în acest sector, leul ca 

familist primește semnale pozitive prin calitatea pe care o îndeplinește și din această cauză se va simți 

mai puternic, va fi motivat să aibă mai mult curaj. Mercur va trece prin conjuncția cu Jupiter imediat 

ce intră pe acest semn ceea ce arată în cazul lor că dispun de o judecată sănătoasă, de un spirit de 

observație foarte dezvoltat, că au ocazia acum să vadă ce nu a fost corect în zona intimității sale, cât 

de necesară este iubirea privită ca un țel înalt, cât de frumos ar trebui să se comporte cu cei care au 
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nevoie de el. Având în vedere că pe 19 octombrie se întâlnește Luna nouă și, pe ultimele minute ale 

vechiului ciclu lunar, adică înainte de a se împlini această fază a lunii, două unghiuri negative și ating 

gradul perfect, apropierea aceasta de intimitate într-un mod frumos se face când afară este furtună, 

când există multă critică în jur, multă minciună și multă fățărnicie. Tocmai de aceea Leul se simte pe 

finalul celei de-a doua decade a lunii octombrie motivat să-și protejeze ceea ce este frumos, ceea ce 

este sensibil și delicat din viața sa. 

A treia decadă a lunii octombrie le aduce rememorarea unor ambiții care au fost formulate în 

mijlocul unei martie, pe vremea când planeta Marte le trecea prin zodia Taur, pe casa imaginii publice. 

Acum, când casa familiei este accentuată, când acordă o importanță foarte mare acestui sector se 

gândesc dacă nu cumva ambițiile de atunci nu au fost cam exagerate. Au parte de sentimente de 

împlinire pentru că au clar senzația că din planurile pe care și le-au stabilit atunci li se trage condiția 

pe care o au acum, tristețea pe care o au acum sau neputința pe care nu o pot înlătura. Ar trebui să se 

mobilizeze, să iasă din această stare de tristețe, să fie puternici și pozitivi pentru că ceea ce se întâmplă 

pe casa intimității este foarte corect și bun, iar această rememorare nu este realizată pentru a-l aduce 

și mai mult în tristețe sau a-l face să se simtă vinovat, ci pentru a se purifica. Acum Leul se purifică 

prin conștientizare, prin atenție, prin ușurința cu care dă răspunsuri frumoase celor dragi fără să aibă 

nici cea mai un mică undă de regret, nu intervenind asupra celorlalți cu ambiția sau dorința de a-i 

modifica după chipul și asemănarea sa. Dacă sextilul Soarelui cu Luna neagră ar putea să-i atragă pe 

acești nativi către o tristețe prea adâncă pentru că în aceeași perioadă Luna trece prin careul Axa 

Dragonului și zdruncina conștiința 

leului care vrea să fie total într-o 

acțiune, care nu se poate diviza pe 

mai multe fronturi, imediat ce Marte 

va trece pe zodia Balanță, pe 22 

octombrie, va găsi metode foarte 

eficiente pentru a se apăra împotriva 

unui factor coroziv sau gălăgios. Pot 

apărea astfel conflicte de idei, dar ele 

sunt deocamdată lipsită de pericol. 

La un moment dat acestea vor fi 

foarte dificile pentru că Marte de pe 

Balanță va trebui să treacă spre 

finalul tranzitului său prin opoziția 

cu Uranus. Aspectul acesta se va 

împlini în prima zi a lunii decembrie, deci până atunci se pot folosi de noua vibrație a planetei Marte 

pentru a-și face dreptate. Sunt avertizați că nu ar fi corect nici pentru ei și nici pentru cei din jur să 

abuzeze de această armă, să-și facă dreptate împotriva celorlalți. Marte pe Balanță îi face pe lei aspri 

la vorbă, obsedați de justiție, de echidistanță, de armonia după cum o văd și înțeleg ei. Marte pe zodia 

Balanță este pentru lei pe casa educației primare, de aceea leii au nevoie să-și descopere această nouă 

putere pentru a învăța să o folosească. Deocamdată nu știu să o folosească și ea poate deveni o arma 

îndreptată împotriva celorlalți dacă este combinată cu orgoliul. Astfel, conflictele de acum, dacă sunt 

generate de aceste ieșiri din ritm, de tonul ridicat, de argumente care se învârt în jurul ideii de nepu  

tința de intoleranță, vor genera conflicte care vor rămâne active în forma lor dură până în 2018. 

Finalul lunii octombrie îi aduce pe lei în postura de a se pregăti pentru luna noiembrie, cea 

care lucrează cu sintezele aducătoare de noroc. Faptul că Marte le intrat pe casa educației primare 

înseamnă o degajare vizibilă a casei a doua, cea care se ocupă de definirea nevoilor. În felul acesta, 

conjuncția Soarelui cu Jupiter care se va consuma pe 26 octombrie înseamnă pentru ei o mai buna 

administrare a unor valori care nu țin neapărat de cadrul familiei privit ca delimitare administrativă, 

cât țin de intimitate. Leul va manifesta o reticență vizibilă față de ceea ce considera că le aparține și 

nu trebuie să fie însușit de nimeni. Simțul proprietății va fi acum accentuat pentru că nu mai există o 

condiționare de pe casa a doua care să îi constrângă. Desigur, această pretenție noua a leului nu va 

ține mult, ci doar până la sfârșitul acestei luni, însă este suficiente mult timp încât compromisurile pe 
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care le fac acum pentru a-și susține originalitatea ar putea să fie suficient de dure încât să știrbească 

puțin din succesul lunii următoare. 

Ceea ce va fi cu adevărat dureros pentru leu pe finalul lunii octombrie vine din careul lui 

Mercur cu Axa Dragonului, semn că se află într-o perioadă de reformulare. Nu este o noutate pentru 

el. Imediat ce Jupiter a intrat pe casa familiei înseamnă o desprindere de vechile nevoi, de vechile 

obiceiuri, de vechile metode. Noile abordări i-au permis în ultima perioadă să accepte că mai sunt și 

alții care au opinii corecte, opinii bune, dar mai ales are în jur oameni cu care nu trebuie să 

interacționeze doar prin conflict. Puterea aceasta rece, interiorizată, ce îi vine leului din tranzitul lui 

Jupiter pe Scorpion l-a pregătit cumva pentru momentul acesta decisiv care îl informează că ceea ce 

a intuit de pe finalul primei decade a lunii octombrie până acum devine realitate. Nu se mai poate 

întoarce la activitățile din prima jumătate a anului care îi revin acum în minte foarte puternic, nu se 

pot întoarce nici măcar la succesul pe care l-au avut cândva. Celor din jur aceste frământări li se vor 

părea ciudate, stranii, aducătoare de ghinion sau de incertitudine. În realitate, ele fac parte din procesul 

de transformare tocmai de aceea această descumpănire pe care o traversează pe finalul lunii octombrie 

nu este față de destinul său, ci este față de o identitate care nu mai este utilă acum, dar care a activat 

până la finalul primei decade a lunii octombrie. 

 

NOIEMBRIE 
Rezultat. Avantaj. Adevărul este prețios. Combinațiile ciudate nu-i sperie. Etapele 

intermediare îi ajută. Schimbare tardivă. Administrează corect un bun al altuia. Nevoie de mișcare. 

Traducere corectă a unui efort personal. Se întâlnesc din nou cu o trădare. Drama nu îi ocolește. 

Sarcinile profesionale sunt îndeplinite cu succes. Probleme de opinie. Evoluție. Stagnare. 

Simplificare. Iubirea și sensibilitatea nu mai sunt ce erau pe vremuri. 

 

Cu cât se apropie de finalul anului cu atât încercările majore ale acestui moment sunt mai ușor 

de înțeles și de încadrat. Asta înseamnă că nu mai sunt atât de speriați de schimbul de experiență, de 

încercările pe care le-au parcurs în prima jumătate a anului și care îi vor încerca, în special în decadele 

a doua și a treia ale lunii noiembrie. Cu toate acestea, și pentru acești nativi luna noiembrie lucrează 

cu sintezele aducătoare de noroc, prin care vor reuși să împartă sarcini celorlalți, să colaboreze frumos 

cu cei din preajmă și să obțină rezultate pe măsură. 

Încă de la începutul lunii noiembrie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Chiron, leii 

încearcă să repare un deficit vorbind frumos, fiind echilibrați, împărțind așa după cum consideră, 

celor din preajma, drepturi și obligații. Dacă pe 2 noiembrie s-ar fi împlinit doar trigonului Mercur-

Chiron atunci ar fi fost cu adevărat atractivi, plăcuți, căutați de toată lumea. Pe 2 noiembrie se va mai 

împlini și careul Saturn Chiron cel care îi expune pe lei la multe umilințe, nu îi lasă să crească liberi, 

ci doar în consonanță cu nevoile celorlalți. Aproape că s-au săturat să se adapteze în permanență la 

ceea ce au alții de spus, de îndeplinit sau de obținut. De această dată vor fi foarte hotărâți în direcția 

aceasta și împărțind sarcini vor reușit să se detașeze de ceea ce îi doare cel mai tare.  

Prima decadă a lunii noiembrie este o ipostază de mare severitate pentru că schemele acestea 

active în prezent trebuie să îi ofere celui născut pe zodia Leu maximum de rezultate din ce ar putea 

obține. Este posibil ca momentul acesta să aducă un progres, însă el este obținut doar de leii care 

lucrează frumos cu sentimentele, se adaptează ușor la dificultățile vieții și nu-i judecă pe ceilalți 

pentru problemele pe care le au. Nu se supără atât de repede și nici nu vor reacționa foarte urât în 

momentul de Lună plină, cel care se consumă pe 4 noiembrie. Așa cum am văzut din prezentarea 

lunilor anterioare, intră în noiembrie cu multe frustrări, dar dacă sunt profunzi și sensibili, dacă sunt 

atrași de latura filozofică a vieții, dacă nu au acordat prea multă importanță acestor conotații dramatice 

ale vieții atunci își vor debloca un mare potențial și vor trece cu succes această perioadă de tranziție. 

Nu vor reacționa violent atunci când greșelile celorlalți ar putea să le compromită imaginea publică, 

așa cum vom vedea că se va întâmpla pe Luna plină din 4 noiembrie când această fază a Lunii se 

suprapune în cruce peste Axa Dragonului. Această încercare nu este menită să îi compromită leului 

condiția sau imaginea publică, ci să îl ajute să conștientizeze ce ar trebui făcut pentru a se ridica 

deasupra propriei condiții. Dacă de-a lungul anului au tot lansat idei progresiste, au formulat aceste 
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idei din care să se înțeleagă că este ceea ce-și doresc cel mai mult, acum a sosit momentul să-și 

dovedească. 

Pentru că Mercur pe 5 noiembrie trece pe zodia Săgetător, adică pe casa iubirii dăruite, leii își 

vor pierde puțin controlul, cumpătul și vor încerca să deblocheze acest potențial lăsându-se antrenați 

în evenimente plăcute, distractive, cele care nu lucrează atât de bine cu progresul sau care nu îl 

prezintă ca pe un element pe care leul și l-a dorit foarte mult. De aici și marea complicație a primei 

decade a lunii noiembrie cea care îi încurajează pe lei să își proiecteze viitorul doar până la finalul 

acestei luni, când Neptun își va reveni la mersul direct. Tot ce depășește luna noiembrie aduce o mare 

suferință și are nevoie de etape intermediare pentru a se împlini. Mulți vor crede că acesta este un 

semn de slăbiciune, o dovadă de imaturitate, însă leul se pregătește pentru ceea ce va însemna trecerea 

Lunii negre pe zodia Capricorn, adică pe casa muncii. Până atunci și Venus va trebui să intre pe casa 

familiei și leul are nevoie de asociați. Dacă trecerea Lunii negre pe casa muncii îi găsesc fără un 

emoțional puternic, fără motive clar conturate pentru transformare, adică transformare să nu fie ceva 

în virtutea inerției sau pentru că așa este la modă, atunci ceea ce va veni spre ei începând cu 9 

noiembrie este foarte delicat și încurcat. Momentul acesta subliniază și nevoia de a da o replică poate 

din această cauză ar putea să pară celor din jur reci, distanți, răutăcioși. 

Luna neagră pe casa muncii le aduce însă și probleme prin slăbire organică. Anumite afecțiuni 

se întorc în momentul în care au crezut cu tărie că au scăpat de ele sau încercarea abordată de-a lungul 

întregului an de a se vindeca de o boală să-și dea seama că tratamentul a fost greșit și s-au îmbolnăvit 

de altceva. Relațiile profesionale devin foarte complicate, iar asta înseamnă că zona socială, cu toate 

că emoțiile lor vor fi așezate, mai limpezi, flexibile, devine un element vulnerabil pe care leul trebuie 

să-l rezolve, să-l administreze corect ori să-l atenueze în următoarele nouă luni. Luna neagră pe 

Capricorn aduce însă convingeri dure, unele care vor crea un contrast teribil cu felul de-al fi al leului 

sau cu ceea ce au tot făcut de-a lungul acestui an. Mulți vor crede că aceste nouă luni care încep cu 

ziua de 9 noiembrie vor fi 

sumbre, sinistre, foarte 

grele, încărcate de decizii 

foarte delicate, poate unele 

dintre ele cele mai proaste 

pe care le-au luat în această 

parte a vieții. Printr-o 

situație oarecum similară 

au mai trecut și în 2009, 

când Luna neagră a trecut 

din nou pe zodia Capricorn 

de la începutul anului și 

până spre toamnă. Asta 

înseamnă că momentul 

acesta aduce o limitare 

vizibilă care cere consum, 

traversarea unui moment 

de boală, de despărțire sau 

de compromis. Este posibil 

ca lucrul acestea să se 

întrepătrundă din nou cu 

mesajul planetei Pluton, cel 

care va cere o experiență 

negativă pentru ca 

individul în cauză să se 

desprindă de răul pe care nu-l poate vedea altfel. Acolo unde au refuzat să creadă că omul este rău, 

situația este compromițătoare, vor fi forțați să treacă prin evenimente care să nu lase loc la nicio 
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interpretare. De aici și conotația dură, foarte dificilă a tranzitului acestui element astral pe Capricorn, 

în cazul lor pe casa muncii.  

Relația aceasta negativă pe care Soarele o are față de Axa Dragonului în această perioadă își 

pune amprenta asupra modului în care vede viața, modul în care alege, selectează, încadrează sau 

încearcă să exprime la un nivel înalt ceea ce un alt semn zodiacal explică prin experiențe comune. 

Leul trebuie să vorbească despre experiențe individuale, despre rezultate individuale ceea ce îi va 

îngreuna foarte mult situația. Sintezele pentru acțiune îndreaptă atenția acestui nativ către începutul 

anului, cel care avea multe reminiscențe față de ce s-a consumat în anul anterior. Asta înseamnă că 

nevoia de mișcare va fi acum tradusă ca fiind o atracție către o altă încercare ce poate fi foarte rea. 

Este, de altfel, foarte îngrijorat pentru că semnalele care vin din partea Lunii negre pe începutul zodiei 

Capricorn sunt deja foarte clare și prin care le sunt limitate expansiunea și cunoașterea. Cred că dacă 

se apropie de un partener reușesc să rezolve o mare încercare a vieții, să se adapteze mai bine la 

condiții conflictuale, dar nu vor să lase ca această slăbiciune să poată fi văzut atât de ușor. Asta 

înseamnă că dacă din exterior cineva nu le lansează invitația de a participa la un proiect important, 

de a face un schimb de experiență, de a interacționa, se retrag în bârlogul lor, spre familie, acolo unde 

lucrurile sunt foarte frumoase. Emoțiile pe care le experimentează în intimitate sunt încărcate de o 

mare semnificație și îi ajută să treacă peste toate nemulțumirile sau trădările. Trădările pe care le vor 

parcurge în această perioadă sunt reduse ca număr și ca intensitate, însă prin careul pe care Mercur îl 

ridică la Neptun, Mercur, trecând în continuare pe casa iubirii dăruite, cea care a fost mobilizată într-

un mod negativ de Luna neagră timp de nouă luni, leii își amintesc de momentele dureroase pe care 

l-au parcurs de-a lungul anului 2017 și disperă. Cei sensibili într-un mod negativ, lei superficiali vor 

face o mare dramă din ceea ce-și amintesc acum tocmai pentru că au un culcuș cald spre care se 

întorc, au viața de familie liniștită, care îi protejează. Dacă în această perioadă leul are o agendă 

ascunsă atunci repercusiunile sociale se vor răsfrânge asupra profesiei fiind marginalizați, primind 

sarcini suplimentare sau fiind amenințați că schema în care au activat în ultimii nouă ani nu mai poate 

fi respectată. Unii lei se vor gândi la o mare schimbare în această zonă a profesiei dar sunt avertizați 

de contextul astral de acum că acest gând care apare va avea nevoie de semnale pozitive pentru a 

arăta că decizia din prezent este cu adevărat constructivă. Altfel, este o altă decizie proastă. 

Cert este că dacă se axează pe armonia familiei, dacă vor încerca să judece situația și după 

gradul de satisfacție nu numai de după eficiență, se vor angaja în demersuri care le vor amplifica 

această mulțumire sufletească și le va lăsa impresia că sunt plasați într-o zonă socială care nu le 

creează atât de multe probleme. Este posibil ca această decadă să mai aibă câteva încercări pentru 

acest nativ, dar dacă gândesc pozitiv, dacă nu își pierd vremea cu frici inutile, dacă nu-și pierd puterea 

de concentrare privind aiurea, renunțând la demersurile constructive pe care l-au hrănit de-a lungul 

primei jumătăți a anului, atunci toată această schemă care face o legătură între prima decadă a lunii 

ianuarie și finalul lunii mai, adică între o zonă dominată puternic de emoții și una de uzură, oboseală 

sau resentimente, vor putea să și înceapă un proiect nou. Pe 18 noiembrie când se va împlini Luna 

nouă pe casa familiei, leul se va gândi că din această zonă le poate apărea un noroc, de aici le vine 

cea mai mare putere, numai prin înlocuirea problemelor care vin din această zonă cu soluțiile cele 

mai bune vor putea să-și asigure o bază emoțională foarte puternică. Ar trebui să insiste pe această 

componentă afectivă, dar nu pe compromis, nu pe ambiție, pentru că aceste picături de gelozie, aceste 

puncte de orgoliu, prin Luna nouă, devin elemente foarte puternice care le vor scăpa de sub control. 

Deocamdată nu se pune problema ca imaginea socială să le fie compromisă, decât dacă nu-și 

îndeplinesc sarcinile profesionale, dacă participă la conspirații sau abuzează de alimente toxice. Asta 

înseamnă că nu se poate vorbi în cazul leilor despre consecințe nefaste decât dacă nu au respectat 

ceea ce li s-a spus în mod direct, ceea ce au intuit sau ceea ce a fost vizibil construit în favoarea lor. 

Apoi, zona aceasta a celei de-a doua decade a lunii noiembrie, lună care lucrează cu sintezele 

aducătoare de noroc, le oferă posibilitatea de a se curăța din punct de vedere afectiv, de a vedea că 

emoțiile parazitare au fost cele care au produs cele mai mari probleme de-a lungul anului 2017. 

Găsesc acum puterea necesară să renunțe la aceste vicii emoționale pentru că Mercur, aflat în tranzit 

pe ultimul segment al zodiei Săgetător, va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Este 

adevărat, renunțarea de-acum este dureroasă, însă ea anunță o mare vindecare. 
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A treia decadă a lunii noiembrie anunță revenirea la probleme mai vechi. Faptul că sintezele 

pentru înțelegere, emoție și cunoaștere din decada anterioară au făcut trimitere către finalul lunii mai, 

iar cele pentru acțiune de acum fac trimitere către mijlocul lunii mai, înseamnă și pentru lei întâlnirea 

cu un pas înapoi, cu o întâmplare care lasă impresia că are o deplasare retrogradă, cu oameni care nu 

mai vor să meargă înainte, renunță la proiecte, renunță la implicare și se retrag. Trecerea Soarelui pe 

casa iubirii dăruite îi determină pe acești nativi să creadă că există un motiv afectiv pentru care se 

întâmplă lucrul acesta. Nu se știe dacă lucrul acesta va avea un impact afectiv atât de mare, însă în 

mod sigur vorbim aici despre nevoia de progres, despre interesul pe care nativul acesta îl are față de 

o protecție, o susținere, un sentiment puternic de care să se folosească pentru a depăși un moment 

delicat. Pentru unii lei acest moment delicat a fost creat de fantezie sau pentru că au crezut prea mult 

în această latură senzorială a vieții. Apar, astfel, combinații diverse, tocmai pentru că nimeni nu se 

poate gândi că la baza acestor răscolire stau doar anumite sentimente. Și în cazul celorlalte zodii se 

întâmplă la fel, însă leul are un mod special de a activa casa iubirii dăruite, în situația în care casa 

iubirii primite este complet goală. Apoi, pentru că mai au și Capul Dragonului pe semnul lor, li se 

pare că această situație este fără ieșire, este dominată de duritate, poate chiar de abuzuri, de pasiuni 

care îi întoarce pe cei bine intenționați de pe traseul lor și îi întristează. Leul nu ar trebui să se întristeze 

pentru că acțiunile concrete nu reușesc acum să arate că demersurile decadei anterioară vor fi duse 

mai departe. Au nevoie acum de un alt reper, cel care este dat de mijlocul lunii aprilie, când Jupiter 

s-a aflat într-o relație foarte proastă cu Junon. Acum Junon se află în continuare pe casa muncii, dar 

Jupiter a trecut pe casa familiei și se pare că experiența pe care au parcurs-o de atunci și până acum 

i-a determinat să le vină minte la cap. Acum au ocazia prin această retrospectivă să-și dea seama ce a 

fost greșit anterior și ce ar trebui reparat. Dacă nu dau curs unei rivalități, dacă nu își impun cu forța 

un element personal atunci lucrurile bune vor ieși cu timpul, adică până la sfârșitul acestui an, la 

lumina. 

Poate n-ar trebui să fie atât de severi la adresa celor care greșesc, poate nu ar trebui să le fie 

atât de teamă de anumite rivalități, să nu mai creadă că evoluția lor trece printr-un pasaj atât de îngust 

și nu pot să depășească acest impas decât printr-un proiect comun, printr-o asociere. Au nevoie să 

creadă în forța lor cu toate că acum nu o mai văd atât de activă sau nu mai este implicată într-o creștere 

continuă. Au impresia că stagnează și de aceea rivalitățile acestea îi obosesc foarte mult. Unii se vor 

gândi că poate a sosit momentul să-și schimbe locul de muncă ori să-și ajusteze programul de lucru 

pentru a avea mai mult timp, pentru a se ocupa de familie, de copii, pentru a-și pune în practică 

anumite pasiuni pe care și le-au neglijat. Nu este rău să gândească în felul acesta însă nu se știe în ce 

mod comunitatea ar putea să susțină aceste proiecte individuale. Cert este că dacă nu pun accentul pe 

un ajutor exterior, dacă ignoră presiunea socială care este foarte mare atunci ar putea să se implice și-

n activități individuale, ar putea să procedeze în felul acesta fără să piardă nimic. Gândul acesta că își 

pierd statutul, valorile personale, importanța de sine, ideea aceasta că schimbarea îi aduce în punctul 

zero îi sperie foarte mult. Trebuie neapărat ca această schimbare să se soldeze cu acest rezultat. Grija 

însă este mult mai mare decât orice gând de echilibru și dacă pe fondul acesta își mai amintesc și de 

umilință mai vechi, dacă în ecuația aceasta apar tentații legate de misiuni noi, de trădări, de demersuri 

care nu au fost împlinite, de critici venite din partea celorlalți pe demersurile neîmplinite, atunci 

finalul lunii noiembrie este unul încărcat de tensiune. De aici se poate înțelege că stă în puterea leilor 

dacă să reușească prin curaj, dacă să piardă prin deziluzie, dacă se vor simți mai bine povestind 

nepoților despre ce realizări minunate au avut în această perioadă sau despre cât de multe au pierdut 

din cauza faptului că nu au reușit să țină piept mizeriilor, imoralității, minciunilor. Este clar că pe 

aceste conjuncturi nu se poate vorbi despre întâlnirea unor noi tentații. Deocamdată aceste tentații 

care vin din zona muncii sau a descoperirilor triste legate de starea de sănătate, ale leului sau ale cuiva 

din preajma, apar mai mult cu titlu informativ. Luna decembrie, cea care ne pregătește pe toți pentru 

ceea ce va însemna anul 2018, îi va îndemna pe lei să pună în practică puterea, iubirea și sensibilitatea 

așa cum știu mai bine. Dacă până acum au fost oameni pozitiv și a existat o mare diferență între 

poveștile dramatice pe care le-au spus celorlalți și puritatea pe care au trăit-o atunci se vor bucura de 

o luna decembrie intensă și frumoasa. Altfel, necazurile încep încă de pe acum, de pe finalul lunii 

noiembrie. 
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DECEMBRIE 
Pedeapsă. Se schimba modalitatea de lucru. Sunt pedepsiți dacă nu recunosc. Puterea 

depinde de suspiciune. Autoritate. Zdruncină pe cineva drag. Schimbări în traseul existențial. 

Opiniile sunt schimbate. Acțiunile vechi sunt acuzate. Se întâlnesc pentru prima dată cu degradarea. 

Zona muncii le afectează starea de sănătate. Fac fapte mari. Apar noi condiții de interacțiune. Sunt 

categorici. Își redefinesc valorile. Prietenia este apreciată mai mult. 

 

Cu luna decembrie lucrurile se schimbă într-un mod categoric pentru cel care s-a născut în 

zodia Leu pentru că planetele se deplasează pe emisfera vestică, iar asta înseamnă că în mare parte 

vor deveni spectatori la toate evenimentele pe care le-au creat în prima parte a anului. De altfel, luna 

decembrie face trecerea către anul 2018 lucrând cu sintezele care cercetează și instigă la revoltă. 

Durerea acumulată de acest nativ de-a lungul lui 2017 iese acum la lumină pentru a fi înțeleasă și 

depășită. Chiar din prima zi a lunii decembrie, când Venus va intra pe casa iubirii dăruite, apare o 

schimbare în viața acestui nativ, acționând împotriva celorlalți sau pedepsindu-i prin crearea unui 

contrast. Dacă în același timp cu trecerea lui Venus pe zodia Săgetător nu s-ar fi consumat și opoziția 

lui Marte cu Uranus, atunci înclinația aceasta către frumos, rafinament, dreptate nu ar fi fost privită 

ca o modalitate de a se apăra sau de a-i pedepsi pe alții. Opoziția lui Marte cu Uranus instigă la izolare, 

le încurcă drumurile, le modifică opiniile, făcând trimitere la momente care s-au consumat pe finalul 

lunii aprilie despre care știm că a fost dominat de trecerea planetei Marte pe casa prietenilor și a 

Capului Dragonului pe semnul lor. S-a întâmplat ceva atunci și nu a putut gestiona, iar acum 

necunoașterea de atunci se transformă în aroganță și imoralitate. Venus pe Săgetător nu face decât să 

ascundă toată această zonă întunecată, nu face decât să arate celor din jur că nu curajul este elementul 

definitoriu cu care va lucra leul de-a lungul lunii decembrie, ci impulsivitatea. Deocamdată 

intervențiile asupra celorlalți se fac prin instrumente frumoase sau, prin contrast, în ideea de a-i 

pedepsi pe aceștia că nu-l recunosc, că nu le au, că nu și le doresc. Pe 3 decembrie Mercur își inițiază 

deplasare retrogradă care va dura aproximativ trei săptămâni, adică până pe 23 decembrie, aducând 

în viața unui leu obstacole legate de neînțelegerea iubirii, pretenții față de respect, un spirit critic 

folosit în defavoarea sa sau dificultăți în a accepta o autoritate. Planul existențial al acestui nativ pare 

să fie în mare parte dezechilibrat și pentru că Luna plină care se împlinește pe 3 decembrie încearcă 

să echilibreze zona afectivă și balansul iubirea dăruită versus iubire primită va pune o greutate mult 

prea mare pe poziția Lunii și de aici rezultă o confirmare a dezamăgirilor, nu o înmulțire a lor, ceea 

ce nu le va fi pe plac. Dezamăgirea nu vine doar din împlinirea fazei de Luna plină, ci și din faptul că 

în această ipostază Neptun trimite razele sale către această fază a Lunii. Zona intimă este puternic 

lovită de suspiciuni, de dezechilibre, de trădări și dacă își îndreaptă atenția către cei pe care îi 

formează, către copii, către zonele acelea care ar trebui să beneficieze de un transfer de putere, 

autoritate sau energie din partea sa, va fi dezamăgit sau afectat de faptul că nu i se răspunde pe măsura 

așteptărilor. 

Revenirea lui Chiron la mersul direct poate fi un semn că gândurile bune nu i-au părăsit, că 

sunt dispuși să facă un sacrificiu, doar că nu este foarte clar pentru ce anume să-l facă sau pentru cine. 

Redresarea în sine înseamnă pentru Leu întoarcerea la valori morale, deschiderea minții, capacitatea 

de a vedea din alte unghiuri sau dintr-o altă perspectivă, de a avea viziune de ansamblu asupra 

problemelor pe care le parcurg și întoarcerea la un program educativ. Ceea ce poate stabilii leul foarte 

clar în prima decadă a lunii decembrie este o mare libertate pe care o poate exercita împotriva 

favorurilor false. Mercur, aflat acum în mers retrograd, va deveni pe 6 decembrie vedetă în viața unui 

leu. Prea multe cuvinte care vin spre el sunt interpretate greșit, iar leul va răspunde așa după cum 

înțelege. Va pune multă putere în faptele sale, va adăuga acestei puteri și câteva resentimente și în 

loc să se ridice deasupra acestei condiții care îl apasă și pe el, își complică și mai mult viața. Dar așa 

se întâmplă de multe ori în viața unui leu. Dacă nu trăiește intens, dacă nu are parte de provocări, dacă 

nu câștigă, simte că nu trăiește. 

Trecerea lui Marte pe zodia Scorpion este, în consecință, ceea ce le lipsea leilor pentru a se 

considera foarte puternici. Descoperă un nou izvor al puterii, au acum și o forță psihică mult mai mare 
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și deja nu-și mai pun problema dacă faptele pe care le fac sunt greșite sau nu, dacă sunt loviți de 

naivitate, dacă dezechilibre pe care le alimentează sunt rele pentru destinul său. Își folosesc această 

forță crezând că fac ordine, că își rezolvă probleme personale așa cum le place cel mai mult, prin 

autoritate, prin prezență, prin ton. Sunt avertizați că slăbiciunea cea mai mare le va veni din familie. 

Au nevoie să facă o distincție clară între autoritatea pe care o exercită pe mediul public și cea din 

familie. Dacă le amestecă se vor amesteca și adversarii și dușmanii, și având în vedere că zona aceasta 

afectivă este acum zdruncinată de retrogradarea lui Mercur care le trece pe casa iubirii dăruite, doar 

puțin le trebuie pentru a fi răniți de cineva drag. Dacă se uită la un om drag ca la un dușman, acesta 

va răspunde ca un dușman. În modul acesta leul poate învăța de la el însuși cum anume se realizează 

acest transfer de putere, dar mai ales ar putea să vadă că au mai existat două perioade în acest an când 

au procedat la fel: pe 

finalul lunii aprilie și 

începutul lunii august.  

Nu vor fi mulți 

cei care vor face celebră 

această zăpăceală 

confundând piața 

centrală a orașului cu 

sufrageria, tocmai de 

aceea relația bună pe 

care Soarele o are acum 

cu Axa Dragonului, prin 

care va reuși să medieze 

tendința Nodurilor arată 

că acești nativi au în 

spatele atitudinilor dure, 

o judecată sănătoasă. De 

aici înțelegem că dacă 

aleg acum să schimbe regulile, să rupă o asociere, dacă aleg să lucreze de unii singuri adică să facă 

schimbări inclusiv în zona profesională, arată că sunt mulțumiți cu propria viață și își pot atribui acum 

numai riscuri. Nu sunt însă atât de liberi în privința sentimentelor pentru că Venus, trecând prin 

conjuncția cu Mercur retrograd, trimite unghiuri negative către Neptun, asta înseamnă că se resimt 

după o lungă perioadă te frământări afective, s-au săturat de atâtea neînțelegeri, de nesincronizări sau 

de trădări. De aceea sunt atât de hotărâți să înceapă ceva, să pornească pe un drum nou, să facă o 

schimbare majoră și prin această schimbare să aibă impresia că noutatea înseamnă și revigorarea în 

ansamblu a vieții sale. Leii totuși nu ar trebui să facă atât de multe schimbări în zona familiei pentru 

că stabilitatea de-acolo le vine, este singurul domeniu pe care se poate baza. Prezența lui Marte pe 

casa familiei arată că echilibrul acesta este prea stabil, ca apar disensiuni și trebuie să le respecte pe 

acestea însă nu trebuie să le alimenteze și mici să le escaladeze. Conjuncția Soarelui cu Mercur pe 13 

decembrie atrage atenția leului asupra domeniilor care trebuie regenerate. Toate problemele se 

rezolvă prin despărțiri, prin schimbări brutale, adică mai sunt și altele, în special cele care țin de o 

zonă financiară, de comerț, de mișcarea valorilor, cele care nu se rezolvă printr-o mișcare și mai mare. 

Aici se poate întâmpla ceva cu totul aparte, pentru că a doua decadă lucrează altfel decât 

prima, semănând cumva cu relațiile care au existat între primele două decade ale lunii noiembrie, 

când leul a avut impresia că retrogradează. Elementul special care intervine în viața unui leu este 

pasul înapoi ce va fi privit ca un moment de prudență maximă. Va știi concrete că a făcut acest pas 

înapoi, pentru că leului nu este specific să merg înapoi, să cedeze, indiferent care sunt motivele, dar 

rezultatul este unul foarte bun. 

Începând cu 15 decembrie apar marile schimbări ale lunii decembrie care vor avea asupra 

acestui nativ și un impact teribil. Dacă de-a lungul acestui an am tot făcut trimitere la această zonă a 

muncii, la această casă încercată de responsabilități sau de conflicte, a sosit momentul ca leul să 

conștientizeze că acest sector se mai ocupă și de altceva. Latura aceasta a sănătății a devenit vizibil 
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sensibilă pentru că nu a fost gestionat corect procesul muncii, că nu a fost dozată ambiția, că efortul 

nu a fost calculat așa cum trebuie. S-au implicat cu prea multă putere în evenimente, au neglijat acest 

sector medical și problemele încep să apară. Ele nu apar chiar din 15 decembrie, ci aceasta este 

delimitarea astrologică dincolo de care redresarea se face prin ajutor exterior, nu doar prin mobilizare 

interioară. De lucru acesta vor fi convinși chiar din 16 decembrie când Soarele se va afla într-o relație 

proastă cu Chiron și ceea ce văd la ei înșiși le face plăcere. Au în continuare un suflu aparte și acest 

suflu nu este doar efectul unor acțiuni mai vechi, din inerție, ci este susținut astral de trigonul dintre 

Uranus și Soare. Cred în continuare că pot porni la drum, că schimbarea majoră care apare în viețile 

lor trebuie abordată cu o atitudine categorică, cu multă îndrăzneală și mult curaj, trebuie să țină cont 

de o ușoară nervozitate care se produce prin trecerea lui Junon pe casa parteneriatelor. Ar trebui să 

știe că orice ieșire din ritm, începând cu momentul de 16 decembrie, începând cu trecerea lui Junon 

pe casa parteneriatelor, generează efecte imediate. Dacă au atitudine refractara față de cineva imediat 

li se răspunde, dacă fac fapte bune își sporesc numărul de prieteni. Iată un indicator! Totul este la 

vedere, deschis, ceea ce din acest punct de vedere ușurează mult sarcinile. Luna nouă care se 

împlinește pe 18 decembrie întărește această revigorare a relațiilor, susține acest schimb afectiv și 

pentru leu pentru prima dată de mult timp se poate spune că are parte de o degajare în această zonă a 

emoțiilor. Sunt însă într-o perioadă în care răspund imediat, iar asta înseamnă consum și nu ar trebui 

să abuzeze prea mult de această libertate. Trecerea lui Saturn pe casa muncii este marele eveniment 

care se consumă și pentru lei într-un mod intens, puternic, și revoluționar. Capricornul este domiciliul 

planetei Saturn însă pentru leu zona aceasta a Capricornului este marcată de constrângeri și delimitări 

pentru că se suprapune peste zona muncii, peste starea de sănătate, peste bolile acute și peste învățarea 

responsabilității. Leii vor vedea că trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn aduce numai efecte în plan 

personal, ci și social. Din combinația acestor două destine acești nativi se poate schimba, de această 

dată, mai intens și mai frumos decât s-a întâmplat în perioada 1988-1991, în ultimul său tranzit prin 

această zodie. La momentul respectiv Axa Dragonului aveau dispunere inversă față de situația pe care 

o parcurg acum ceea ce înseamnă că schimbarea în cazul leilor se va face prin decizie proprie, prin 

alegeri deliberate nu constrânși de anumite modificări de ordin exterior, nu luați de val. Restricțiile 

care apar în această zonă a muncii sau în această zonă a sănătății sunt efectele efortului făcut în 

ultimele decenii, nu un rezultat întâmplător. Pentru cei care sunt în vârstă și au trăit cu implicare 

ultimul tranzit al planetei Saturn prin zodia Capricorn va exista o comparație. Cei tineri însă se vor 

plânge mai mult pentru că știu că în privința acestei planete poate exista și mai rău. De această dată 

restricțiile sunt foarte bune, puținul înseamnă măsură precisă, exactă, iar schimbările care apar în 

planul social, ca un bine, vin mai mult făcute de la sine, pentru că ar decide altcineva pentru acest 

nativ, ci pentru că se ține strict cont de măsura faptelor săvârșite până acum. Aceste fapte, bune sau 

rele, sunt cele care au hotărât deja schimbările pe care leul le va parcurge în următorii doi ani. 

Comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproximativ trei decenii, leul are motive de bucurie. 

Referindu-ne strict la această perioadă, nu trebuie să se așeze pe o ureche, tranzitul lui Saturn 

întotdeauna repară ceva, distruge, topește sau întârzie. De această dată schemele acestea se fac și 

pentru a proteja, doar pentru a pedepsi. 

Pe 21 decembrie și Soarele va intra pe zodia Capricorn și cu puțin timp înainte ca această zi 

să se încheie va trece și prin conjuncția cu Saturn. De aici înțelegem că în privința leilor, pentru că 

sunt guvernați de Soare, evenimentele încep să se producă chiar din primele secunde ale tranzitului 

lui Saturn prin zodia Capricorn. Pare să fie o schimbare prea bruscă pentru ei, însă sunt protejați de 

Axa Dragonului care are în această perioadă o poziție inversă față de cum se afla în urmă cu trei 

decenii. Apoi multe încep să-și revină, să se adapteze noilor condiții pentru că pe 23 decembrie și 

Mercur își revine la mersul direct și orice tentativă de subminare a autorității unui leu îl compromite 

și mai mult pentru că este prea zăpăcit, uită, nu mai este atât de strict cu programul. Din 23 decembrie 

își revine brusc la realitate, devine conștient și de durerile pe care le are, și de obstacole și se întoarce 

la practică într-un mod foarte categoric. Semnul acesta de reușită prin redresare va rămâne puternic 

implementat în conștiința unui leu și îl va transforma într-un element de creștere și dezvoltare, adică 

se va lăuda cu faptul că și-a revenit cu o secundă înainte de a cădea în prăpastie. 
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Leii inferiori vor exagera în acest comportament, lăudându-se încă de pe acum cu biruința la 

care nu au ajuns. Această categorie nu a reușit să își rezolve problemele afective nici în perioada în 

care casa iubirii dăruite a fost atât de accentuată. Derapajele pe care le au înscrise în istoricul personal 

se răzbună acum și de fapt lauda aceasta de sine, biruința aceasta pe care și-o atribuie înainte de a se 

împlinii este creată în raport cu acele dezamăgiri. Leul se bucură că acele dezamăgiri nu au fost atât 

de grele încât să-l compromită iremediabil, dar partenerul său de dialog nu știe lucrul acesta, nu 

înțelege care sunt gândurile sale, de unde atâta mândrie pe un ceaun spart. 

Conjuncția Soarelui cu Luna neagră de pe casa muncii arată că zona aceasta va deveni foarte 

vulnerabilă, foarte dureroasă atât timp cât Luna neagră va sta pe acest semn. Vor vedea că și în anul 

următor, cel puțin jumătate din perioada sa, Luna neagră va activa în această zonă și va produce efecte 

care trebuie urmărite cu maximă atenție. Orice simptom trebuie observat, analizat și încadrat foarte 

precis, orice tensiune la locul de muncă trebuie rezolvat prin dialog, trebuie soluționat pentru a nu 

produce urmări. Dacă este cazul trebuie aplicată metoda cauterizării, adică e mai bună o durere foarte 

intensă pe moment decât compromiterea procesului, organului sau demersului. Finalul lunii 

decembrie este edificator în sensul acesta pentru că Luna neagră și Saturn încep să-și împartă merite 

pe care nu le-a obținut încă. Leul începe să fie îngrijorat de lucrurile care nu s-au împlinit, să aibă 

suspiciuni la adresa unor persoane care nu le-au făcut încă nimic. Se face acum un transfer de atenție 

de pe casa iubirii dăruite, cea care în ultima perioadă a fost foarte intensă, pe acest sector al muncii și 

al sănătății, al bolilor acute, care va fi puternic zdruncinat, cât timp Luna neagră va trece pe acolo, și 

reconfigurat în următoare perioadă datorită lui Saturn. Astfel, leii sunt invitați să fie atenți la 

momentul când trebuie să-și redefinească anumite valori, să le încadreze altfel pentru că și raporturile 

sociale se modifica. Nu va mai fi suficient un schimb de idei, prezența, autoritatea sau ceea ce a făcut 

cândva acest nativ. Va fi important ceea ce va face de acum încolo. În plus, pentru că misiunea lui 

Saturn n-a fost niciodată ușor de îndeplinit, li se va cere leilor să facă acel efort când au impresia că 

sunt secătuiți de putere, când cred cu tărie că acela este lucrul pe care nu-l pot face. Este un proces de 

conștientizare a limitelor impuse, a barierelor care există deja în minte legate de putere sau de 

slăbiciune, de încredere sau de deziluzie. Toate aceste valori vor fi zdruncinate și reformulate pentru 

ca la final leul să fie mai puternic și mai sigur, dar nu prin autoritate, nu prin expansiune, ci prin 

liniște.  

Careul lui Jupiter la Axa 

Dragonului, ultimul aspect al acestui an, 

este tradus în cazul leului ca o fisură în 

armonia familiei. Pentru că zona aceasta 

a muncii este prea intensă leului îi va veni 

greu să se împartă între viața de familie și 

viața socială, între profesia sa si 

probleme de sănătate care cer o altă 

abordare. Orice mic dezechilibru va 

produce o fisură în această armonie a 

familiei pe care o vor interpreta din nou 

ca o trădare, pentru că în urma 

experiențelor dure din ultimele luni doar 

asta au în cap. Fiecare om are dreptul să 

protesteze, iar dacă un prieten i-a declarat că nu trebuie să se îndoiască de prietenia sa, nu înseamnă 

că nu are dreptul la un moment dat să se exprime altfel decât își închipuie leul că reprezintă prietenia. 

Episodul care se consumă în viața unui leu pe finalul lunii decembrie este unul care iese din această 

schemă melodramatică. Libertatea aceasta îl va pune în dificultate pe leu și îi va da impresia că în 

momentele grele ale vieții este singur. Este doar impresia lui, pentru că episodul acesta se consumă 

pentru a confirma libertatea de expresie a prietenului, cea care a fost folosită și când a ales să împartă 

prietenia cu leul. 
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FECIOARĂ 
 

 

 

 
 

„Lucrurile frumoase sunt puține... Dacă le lași fără răspuns e 

păcat.” (Camil Petrescu)  
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Conștientizare. Au nevoie să-și modifice felul de a gândi. Schimbări esențiale. Nevoie de 

alimentare. Mobilitate. Trebuie să devină un stâlp de rezistență. Sunt răscolite puternic. Intensitate. 

Au nevoie să devină oameni buni. Încurajare. Privesc cu nedumerire o situație ciudată. Caută oameni 

simpli pentru a-i transforma în ființe complexe. Se înconjoară de oameni săraci pentru ai face bogați. 

Evenimente importante. Norocul le surâde. Ideal ambițios. Orgoliul personal este prea mare. 

 

2017 este pentru Fecioară un an de conștientizare. Dacă la finalul anului se vor uita în urmă 

și vor observa că nu s-au schimbat prea mult în felul lor de a fi sau de a gândi, se întâmplă pentru că 

acest an nu trebuie să producă în viața acestui nativ schimbări esențiale, ci trebuie să aducă doar o 

mică fisură în această structură perfectă pe care și-au construit-o toată viața și la care va trebui încet 

să renunțe. Poate din această cauză anul 2017 face parte dintr-un sector mult mai mare, cel în care 

este inclus și anul 2018. Asta înseamnă că momentul acesta de acum nu se referă la reinventarea, la 

redefinirea emoțiilor, la identificarea acelor probleme din spațiul intim pe care ar trebui să le observe 

foarte bine, ca să nu le mai alimenteze prin impulsuri, ambiție sau dorință de răzbunare, ci să le 

încadreze foarte frumos. 

De-a lungul acestui an va considera că este mult mai bine dacă rămâne în același registru, 

dacă nu își modifică atitudinea față de oameni, față de colaboratori, față de subalterni, va considera 

că este mult mai bine dacă renunță la această mobilitate existențială la care o invită anul 2017. În 

consecință, evenimentele majore ale acestui an, acele date de retrogradarea planetelor cu deplasare 

lentă, de trecerea planetei Marte peste un sector de zodiac destul de mare, de la Pești la Scorpion, dar 

și prin trecerea lui Jupiter de pe Balanță pe Scorpion sunt elemente care le pregătesc pentru adevăratul 

eveniment, pentru marele episod - trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn care se va consuma la finalul 

acestui an. Fecioarele care sunt mai lucide vor avea senzația că se pregătesc tot anul pentru ceva, dar 

nu știu pentru ce. În consecință, vor răspunde provocărilor, vor răspunde și invitaților de a colabora 

într-un alt mod decât au făcut-o în anul anterior, dar până în aprilie o vor face pentru a-și susține 

orgoliul, iar din aprilie încolo pentru a se menține, tot din orgoliu, la o anumită poziție. Doar o 

persoană educată, doar o Fecioară care nu se teme atât de mult de schimbare pentru că a fost învățată 

să se adapteze, va reuși să fac o trecere foarte frumoasă și interesantă între cele două sectoare. Acest 

tip de fecioară va reuși începând cu luna mai a acestui an să devină foarte utilă comunității, să devină 

un stâlp de rezistență pentru cei cu care lucrează, pe care îi are în preajmă sau pe care la un moment 

dat ii va căuta. 

Doar judecând totul după cadrul acesta major se poate înțelege de ce structura afectivă a 

acestui nativ va fi atât de puternic răscolită, deci e momentele acestui an vor fi atât de intense pentru 

experiențele personale și atât de puțin vizibile pentru ceilalți. Din această cauză cei care s-au născut 

în zodia Fecioară trebuie să se pregătească pentru un an în care vor primi puțin ajutor din jur, puține 

persoane vor dori să le susțină, să le încurajeze, adică nu ar trebui să se bazeze prea mult pe ceea ce 

ar trebui să revină din exterior. Apoi există o componentă care nu se va modifica de-a lungul acestui 

an și care este dată de lupta cu inamici invizibili. Dacă până acum și-a închipuit, i-a intuit sau mai 

curând i-a identificat, dar nu prin incidente personale, ci prin conflictele sociale în care erau atrase, 

deci aceste personaje obscure duceau o luptă cu altcineva, începând cu aprilie fecioarele vor vedea că 

nu fac excepție de la această regulă. 

Un alt element foarte important al anului 2017 este cel dat de tranzitul Lunii negre. În februarie 

va intra pe zodia Săgetător și în noiembrie va părăsi acest semn și va intra pe Capricorn. Acesta este 

unul din motivele pentru care viața de familie pentru acest nativ va fi o pată de culoare, care ar putea 

să le ofere, când bucurii foarte intense, când dezamăgiri foarte mari, când bucurii nesperate, când 

tristeți adânci. Trebuie să se pregătească încă de la începutul acestui an pentru momente de genul 

acesta. Asta înseamnă că au nevoie să trăiască momentele respective evitând extremele. De fiecare 

dată când dezamăgirea este foarte intensă să mai fac o verificare, să pună întrebări suplimentare, să 

își aducă aminte de relațiile mai vechi pe care le-au avut cu persoanele care dezamăgesc pentru a găsi 

circumstanțe atenuante. Aceste circumstanțe atenuante nu scot în evidență ceea ce este rău în viața 

unei fecioare sau o fac mai slabă, ci arată că lucrează cu lucruri bune, că vor să scoată în evidență 

ceea ce este bun din om, iar această putere va rămâne în zona lor intimă, va fi o putere a lor. Când 
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personajele negative care le încurajează să vadă partea rea a lucrurilor vor dispărea, ele vor rămâne 

cu această capacitate de a vedea binele și de a-l încuraja. Apoi, de partea cealaltă, de fiecare dată când 

bucuriile sunt foarte intense trebuie să se uite în jur și să caute oameni triști, nedumeriți de condiția 

lor, săraci sau trădați pe care să îi invite să ia parte la bucuriile lor. Dacă vor reuși să facă acest lucru 

vor fi cu adevărat făpturi miraculoase, ființe care transformă propria suferință sau suferințele celorlalți 

în valori inestimabile. 

Vor avea multiple ocazii să realizeze acest proces magic pentru că Junon parcurge în acest an 

un interval pornind din zodia Săgetător până în zodia Vărsător, adică le vor oferi acestor nativi și 

motive de siguranță emoțională, și cele de expansiune afectivă, dar și cele legate de seriozitatea unor 

interacțiuni care împărtășesc intimități. Cu alte cuvinte, zona aceasta devine foarte permisivă pentru 

fecioarele care sunt dispuse să repare o mare tristețe a vieții lor, cea care nu a fost explorată din teamă, 

pentru că a existat o presiune în jur, pentru că li s-a părut că lor nu le surâde norocul. Dacă alte zodii 

trebuie să muncească sau să alerge de dimineață până seara, fiind constrânse de anumite forțe care 

vin de pe zona publică sau fiind obligați să-și definească nevoile într-un timp foarte scurt, fecioara se 

va ocupa în 2017 de această componentă afectivă. Dacă o repară repede obține lărgirea cadrului intim 

care va face posibilă sporirea numărului de prieteni, a membrilor familiei, a colegilor de serviciu, 

adică dezvoltarea unei intimității mult mai permisivă și mai sănătoasă. Finalul anului este din capul 

locului un moment absolut special pentru acești nativi. Trecerea lui Saturn pe casa iubirii dăruite le 

va face foarte atente la ceea ce au creat tot anul, la consumul pe care l-au suportat, iar din aproape în 

aproape vor începe, foarte puțin în acest an și mai mult în anul următor, să pună în aplicare idealurile 

pe care și le-au definit până la începutul lui octombrie când Jupiter a ieșit din Balanță, de pe casa 

hrănirii, cea care i-a ajutat să-și definească nevoile și intră pe casa comunicării. Abia începând cu 

anul următor vor fi capabile să transmită un mesaj de pe un nivel. Deocamdată fac un slalom foarte 

interesant reușind să îmbine viața de familie cu viața socială, hrănind, ca pe vremuri, orgoliul 

personal, dar de această dată pentru un alt scop, unul nobil. 

 

IANUARIE 
Mare greutate. Trăsăturile personale trebuie evidențiate. Privesc totul cu indiferență. 

Reușesc să iasă din simplitate. Studio. Problemele mai vechi se agravează. Administrarea corectă a 

unui bun. Impuls către am reduce. Economie. Împărtășesc un secret. Un eveniment important le dă 

de furcă. Cadrul general este interpretat altfel. Au nevoie de supunere. Voința este încercată. Trebuie 

să se purifice. Nu pot merge pe două fronturi. Evoluție. Inteligența practică. Își organizează eficient 

munca. Au un as în mânecă. 

 

Pentru fecioare anul 2017 este încărcat de evenimente ce vor avea o greutate foarte mare, atât 

pentru că vin să sublinieze încheierea unei etape, dar și pentru că nu le ajută deloc să înțeleagă care 

vor fi limitările care se vor accentua începând cu primăvara acestui an. Va fi greu să găsească 

echilibrul între dreptatea personală și cea socială, mai ales că foarte curând Luna neagră le va intra 

pe casa familiei și acolo apar multe deziluzii, încercări nereușite pe o linie a emoțiilor sau consolidarea 

unui element de patrimoniu pe care nu-l pot controla în niciun fel. 

Luna ianuarie subliniază o consolidare a trăsăturilor anului anterior, cele care le-au adus 

impresii false despre putere, minciuni și trădări din care au înțeles care este calitatea omului în care 

trebuie să aibă încredere și pentru care trebuie să facă anumite sacrificii, și care sunt personajele care 

trebuie tratate cu indiferență. Încă din prima zi a lunii ianuarie, când Marte se va afla într-o conjuncție 

cu Neptun pe semnul complementar, speranța acestui nativ și echilibrul relațional trebuie așezate pe 

alte baze. Foarte curând și Venus va intra pe acest semn și se vor simți susținute prin ceea ce este 

reprezentativ în grupul de apartenență, prin subiectele pe care le deschid, prin colaborările la care îi 

invită pe ceilalți. Având în vedere că această conjuncție se produce pe o casă în care Neptun se află 

de ani buni, fecioara nu joacă după regulile celorlalți, nici măcar nu este corectă în aceste interacțiuni, 

dar obține un avantaj vizibil, reușește în primele zile ale lunii ianuarie să se prezinte față de ceilalți 

ca un personaj celebru, ca un om care gândește foarte simplu situațiile, care nu se îngrijorează în mod 

inutil atunci când lucrurile nu merg după cum și-a dorit. Nu este un lucru obișnuit ca o fecioară să fie 
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atât de liniștită, însă aceasta va fi aparența socială la începutul lunii ianuarie. Dar noi, pentru că 

studiem astrologia, știm că acest nativ dispune de o voință foarte puternică pe care o poate folosi atât 

pentru a obține ceea ce-și dorește, cât și pentru a-și justifica eșecul atunci când nu s-au respectat timpii 

de realizare. Când Venus intră pe zodia Pești, Mercur se va afla într-o relație bună cu această planetă 

și se poate obține un rezultat bun. Din exterior ceilalți vor avea impresia că bunul pe care l-au obținut 

acum este un fel de noroc, un beneficiu pentru care nu au lucrat, deci știu că efortul lor pentru a obține, 

pentru a se hotărî, pentru a avea această imagine, pentru a ajunge în acest punct a fost foarte mare. 

Revenirea lui Mercur pe casa familiei prin retrogradare arată că aici lucrurile se agravează. Vin 

informații, unele dintre ele cu un puternic impact emoțional care vor da peste cap liniștea superficială 

a acestui nativ. Dar nu trebuie să fie prea îngrijorați pentru că Mercur foarte curând își va reveni la 

mersul direct și dacă vor fi cumpătați și își vor stabili obiective pe termen scurt, forma aceasta de 

nerăbdare care este de fapt o spaimă în fața evenimentelor pe care nu le pot controla se va stinge în 

intensitate.  

Începând cu 5 ianuarie fecioara își dă seama că anul 2017 aduce complicații în administrarea 

unui patrimoniu, o cheltuială sau o acumulare, fiind tentată să judece totul după aceste principii. 

Trigonul pe care Uranus de 

pe casa administrării 

banilor celorlalți îl 

împlinește cu Junon de pe 

casa familiei reprezintă un 

impuls corect, bun și 

frumos prin care dorește să 

își îmbunătățească zona 

emoțiilor, cadrul familiei, 

dorește să facă un cadou 

sau să lege o prietenie 

frumoasă cu o persoană 

prin gesturi rafinate, prin 

surprize frumoase. Asta 

înseamnă că vor reuși să își 

pună în aplicare 

comunicarea ușoară pe care 

o realizează în perioada 

aceasta, să nu abuzeze de 

puterile pe care le au și să-

și lege viața de oameni care 

vor fi foarte importanți 

pentru ele de-a lungul 

acestui an. 

Deși zodia Fecioară 

este prin excelență un semn 

care susține modestia, serviciul față de ceilalți, întotdeauna există o motivație pentru care o persoană 

născută în acest semn se va comporta așa. Începând cu 7 ianuarie conjuncția Soarelui cu Pluton de pe 

casa iubirii dăruite arată că s-ar putea ca în interesul pe care fecioarele îl au față de noii asociați, față 

de cei pe care doresc să și-i apropie nu sunt tocmai curate. Este vizibil în această perioadă impulsul 

de a simplifica, însă fecioara abordează această simplificare cu o durerea aparte deși revenirea lui 

Mercur la mersul direct va elibera o forță foarte mare pe care o pot folosi pentru echilibrare și 

stabilizare. Se întâmplă ca pe 8 ianuarie, când Mercur își revine la mersul direct, Venus să treacă prin 

Coada Dragonului și această revenire să se transforme într-o destăinuire. Vor vorbi despre sine în 

termeni noi, vor spune lucruri profunde, le vor arăta celorlalți că modestia pe care o apreciază cel mai 

mult este aceea de a nu-i face pe ceilalți părtași la dramele lor. Dacă celelalte persoane pe care le au 

în jur au crezut că în cazul lor modestia înseamnă a merge cu privirea coborâtă, cu umerii lăsați, a nu 
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opune rezistență, a accepta orice din partea celorlalți fără a avea o opinie, se înșală. În această perioadă 

dezvăluirile pe care le face despre sine evidențiază această notă prin care demonstrează că a încheiat 

o perioadă intensă de dramă, de efort, de tensiune, care a început încă din luna decembrie a anului 

anterior, și despre intensitatea căreia ceilalți nu au știut aproape nimic.  

Acesta destăinuire are un farmec aparte, că atunci când copilul ascultă abia respirând și cu 

ochii larg deschiși o poveste cu monștri sau cu acțiune incitantă împărtășită de un povestitor iscusit. 

Dar faptul că împărtășesc poveștile personale celorlalți nu înseamnă că au scăpat de o tensiune, nu 

înseamnă că în privința noilor prietenii au rezolvat toate problemele pe care le au. Nu au făcut altceva 

decât să puncteze încheierea unei perioade și să o facă atunci când va considera de cuviință, nu când 

curiozitatea celor din preajmă a fost cea mai mare. Careul pe care Soarele îl împlinește cu Uranus 

accentuează această nevoie de a deține controlul și în momente delicate, adică de a încheia o perioadă 

de nesiguranță atunci când vrea și după cum consideră de cuviință, fără să împărtășească lucrul acesta 

și grupului. Dacă nu este încântat de răspunsurile pozitive care îi vin acum din jur, aceasta este 

explicația. Aleg prin voință proprie să intre din nou într-o perioadă de complicații emoționale, de 

griji, care sunt mai puțin periculoase ca eveniment, dar la fel de mari consumatoare de rezerve. 

În gândurile lor profunde știu că de fapt se pregătesc pentru un episod important al anului 

2017 care se va consuma în mijlocul lunii februarie. Iminenta trecere a Lunii negre pe casa familiei 

aduce modificări majore și pentru a nu ajunge din nou la compromisuri au nevoie să fie mai intuitive. 

Astfel, comportamentul precipitat, viteza cu care acționează, pretențiile pe care le au de la cei din jur, 

unele dintre ele chiar foarte mari, punctează momentul care se va consuma în mijlocul lunii februarie. 

Mai au aproape o lună de zile la dispoziție pentru a-și așeza viața de familie într-un cadru foarte bun 

pentru că din februarie și până în noiembrie, adică cea mai mare parte din an, la acest sector să facă 

apel pentru a-și restabili echilibrul la voință, nu să fie la voia întâmplării, la mâna destinului sau la 

deciziile celorlalți. Asta înseamnă că prin conjuncția Saturn-Junon, fecioara care cere dovezi de 

prietenie, de dragoste și de stabilitate, își va creiona un plan de lucru, își va enumera într-o ordine 

precisă operațiile pe care le va realiza până în mijlocul lunii februarie. Dispune și de rezerve pentru 

așa ceva pentru că sextilul Soarelui cu Chiron arată că adoptarea acestei decizii reprezintă condiția 

necesară pentru a primi acceptul din partea cadrului general, din partea destinului să mobilizeze aceste 

resurse. Au însă o mare problemă cu a împărți din bunurile proprii pentru că vor să mobilizeze resurse 

însă din domeniul celuilalt, din sectorul celuilalt, să folosească resursele care nu le aparțin pentru că 

așa s-au învățat din 2011 încoace, de când Uranus le trece pe casa administrării bunurilor celorlalți 

că numai în felul acesta reușesc să iasă din încurcătură fără pierderi. De această dată au nevoie să 

învețe că nu este o pierdere dacă își pun la dispoziția celorlalți și bunurile personale. Pe 12 ianuarie 

Mercur se întoarce pe casa iubirii dăruite și beneficiază acum de un cadru afectiv frumos. De dragul 

cuiva sunt dispuse să facă mari sacrificii, chiar să împartă din bunurile proprii. Trecerea lui Mercur 

pe zodia Capricorn aduce însă o relație specială între fecioarele părinți și proprii copii, pentru că pe 

casa parteneriatelor Venus și Neptun se află acum în conjuncție. Puterea aceasta sporită și starea 

sufletească frumoasă pe care o obțin consumând din bunurile proprii fără să fie chinuite de zgârcenie 

sau de teama consumului definitiv, stabilește noi repere de interacțiune care și acestea, la rândul lor, 

vor fi factori de stabilitate și armonie, adică o bază solidă pentru perioada februarie-noiembrie, cât 

timp Luna neagră le va trece prin casa familiei. 

Evenimente care se consumă în viața unei fecioare în a doua decadă a lunii ianuarie au un 

impact asupra vieții în ansamblu, unele dintre ele fiind de-a dreptul istorice. Pe 16 ianuarie, când 

Soarele se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, vor reuși să obțină un avantaj din deplasări, din 

atenția pe care o acordă mișcării, mobilității, schimbului valorilor. Ar putea ca rezultatul să nu fie cel 

scontat sau să nu fie atât de bun precum au fost altele pe care le-au obținut în anul anterior. Este însă 

suficient de frumos, de bun și de constructiv pentru a le ajuta să treacă această perioadă grea. Peste 

mult timp, începând cu finalul acestui an, fecioara își va întoarce privirea către această perioadă și se 

va bucura descoperind câtă voință a avut în această perioadă, ce alegeri dificile au făcut. Acum, pentru 

că momentele acestea sunt susținute de impactul pe care Marte îl are asupra motivelor de interacțiune, 

durerea este ușor atenuată, adică ambiția este foarte mare și nu resimt atât de intens efortul a ceea ce 

fac. Cert este că începând cu mijlocul lunii februarie se va resimți de pe urma acestui efort, iar asta 
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înseamnă că imediat ce Soarele va intra pe casa muncii și a bolilor acute adică din 19 ianuarie, are 

nevoie să intre într-un program de reabilitare, de regenerare, de curățare a corpului, de detoxifiere, de 

reîncărcare a bateriilor. 

Dacă până pe 19 ianuarie obține un avantaj personal, dacă reușește să doboare o barieră, 

impactul pe care trecerea Soarelui pe zodia Vărsător îl va avea va fi unul distrugător de speranțe. Vor 

respecta mesajele venite din corp, vor asculta de recomandările terapeuților, ale medicilor, prietenilor, 

părinților sau apropiaților, vor considera că este important să își restabilească echilibrul pentru a nu 

insista pe acest program de uzură, dar vor trăi și cu sentimentul unei neîmpliniri accentuate ca și cum 

au tot ceea ce le este necesar, dar le lipsește ceva. O fecioară inhibată, îngrijorată de ceea ce nu a 

obținut deși era foarte important, devine o veritabilă zonă de conflict, un personaj care generează 

tensiune, care accentuează nemulțumirea celorlalți fără să spună prea multe, prin emanațiile sale 

dezordonate. Asta înseamnă că momentul zilei de 19 ianuarie, când Marte se va afla într-un careu cu 

Saturn, trebuie să-i spună fecioarei că ceea ce nu au obținut nu este important, altfel nu va conta nimic 

din ceea ce au primit până acum. Dacă va considera că a pierdut ceva important toată armonia pe care 

încearcă să o construiască pentru a o transforma într-o bază spre care să se întoarcă în perioada 

februarie noiembrie, cât timp Luna neagră le va trece pe casa familiei se va distruge. 

Semnul că au scăpa de sub control această zonă a îngrijorărilor excesive va veni pe 23 

ianuarie, când Marte se va afla într-o relație proastă cu Junon. Acesta este momentul când o fecioară 

ar putea să constate că frumusețea sentimentelor se bazează pe gesturi mai puțin corecte, pe însușirea 

bunurilor celorlalți sau pe transferul responsabilității personale pe umerii altora. În paralel cu această 

observație se va simți constrânsă sa apeleze la alți oameni, să-și extindă această zonă a relațiilor și să 

se risipească. În mod normal relația bună pe care Mercur, de pe casa iubirii dăruite, o are cu Neptun 

ar trebui să ajute acest nativ să se pună în valoare, să obțină mai ușor ceea ce s-a stabilit deja în 

primele două decade ale lunii că trebuie să obțină, nu să adauge la această listă a dorințelor alte puncte. 

Dacă nu țin cont de acest avertisment astral atunci zona aceasta a valorilor va scăpa de sub control și 

vor deveni o pacoste pentru cei din jur. Toată această zonă ar putea fi atractivă prin aventurile pe care 

le pot avea în a treia decada lunii ianuarie. Practic, vor avea clar senzația că în fiecare zi se întâmplă 

ceva nou, că dacă lucruri sunt construite în maniera aceasta neapărat și rezultatul va fi unul foarte 

bun. Ceea ce nu ar trebui să uite acești nativi vine din simțul realității. Dacă fiecare zi vine cu ceva 

nou și prin această aventură se simt mobilizați, înseamnă că fiecare zi va veni și cu un pericol. Dacă 

nu își vor folosi perioada cât timp Luna va trece prin zodia Săgetător, adică din 21 ianuarie până în 

noaptea de 24 spre 25 ianuarie, pentru a înțelege suferința umană, pentru a extrage din visul său ceea 

ce poate fi îndeplinit urgent, se vor risipi în proiecte sociale care vor fi foarte greu sau imposibil de 

finalizat. Deja nu va mai fi important că vor rezolva o problemă de atitudine agresivă, o problemă de 

interacțiune complicată, deja nu va mai fi important că și-au călcat pe suflet și au pornit la drum. Luna 

neagră pe casa drumurilor scurte le-a adus timp de nouă luni o greutate teribilă în a adopta decizii de 

acest fel. Deci ar trebui să fie conștiente că lucrurile nu vor fi soluționate de la sine doar pentru că s-

au hotărât. Decizia în sine, hotărârea pe care au adoptat-o acum, chiar dacă foarte greu, reprezintă 

una din condiții, nu cea mai importantă. Asta înseamnă că intervalul acesta cât Luna va trece prin 

zodia Săgetător este unul de analiză, de înțelegere a propriilor nevoi, de reorganizare a vieții personale 

în așa fel încât demersurile pe care trebuie să le facă în viitorul apropiat să fie îndeplinite cu succes. 

Dacă în acest interval nu se preocupă pentru binele familiei, pentru stabilitate afectivă, pentru 

reechilibrare personală, să nu se aștepte la realizări începând cu februarie. 

Este posibil ca o parte din aceste decizii pe care trebuie să le ia să pară dure, să nu fie în 

consonanță cu nevoile partenerilor, asociațiilor, să lase impresia acum că nu se pot împlini pentru că 

nu există resursele necesare. Prin conjuncția lui Venus cu Chiron au convingerea că dispun măcar de 

un minim de resurse pentru ca aspirațiile personale să fie îndeplinite. Pot apărea anumite întârzieri 

pentru că prin relația Venus-Saturn descoperă că au pierdut din vedere un detaliu legat de confortul 

afectiv, de programul de lucru, de pretențiile celorlalți. Se pot adapta la aceste condiții pentru că nu 

sunt noi și nici nu au un caracter grav. Ele țin de duritatea vieții de familie, nevoia de a face ca această 

zonă să fie foarte stabilă și ordonată. Acceptă multe condiționări, colaborări care nu le sunt pe plac 

tocmai pentru că acest mediu al familiei trebuie să fie curat și sigur. 
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Pe 28 ianuarie Marte le va intra pe casa administrării bunurilor celorlalți și fecioarele intră 

într-o perioadă de risc. Plasarea planetei Marte pe casa ocultismului le aduce deci un plus de energie, 

dar și multă dezordine. Asta înseamnă că dacă până în momentul acesta și-a stabilit clar obiectivele, 

dacă până pe 28 ianuarie nu au delimitat clar ce au de făcut în următoarele luni, energia planetei Marte 

de pe zodia Berbec le va aduce confruntări lipsită de logică, înțelegere, accidente prin precipitare, 

neatenție sau lăcomie. De asemenea, comportamentul li se va schimba, vor deveni mai secretoase, nu 

vor mai împărtăși cu atât de mare ușurință opiniile celorlalți, vor considera că secretul pe care nu-l 

spun trebuie să devină pentru aproximativ două luni de zile asul din mânecă. Este posibil să asistăm 

la momente de revoltă, pentru că întotdeauna când fecioara are putere trebuie să fac o demonstrație 

de forță, trebuie să facă un tur, să se urce pe locul cel mai înalt la care poate ajunge pentru a strica, 

pentru a face o declarație, pentru a spune că începând din acest moment regulile se schimbă. Trebuie 

lăsată să își facă acest program pentru că în modul acesta se pregătește din punct de vedere afectiv 

pentru exercitarea unei noi funcții, pentru a se adapta noilor condiții de trai. Cert este că o fecioară 

dezordonată cu Marte pe zodia Berbec va avea o perioadă grea, obositoare care îi va consuma mult 

din rezerve și îi va aduce multe conflicte. Mișcarea pe zona socială va fi confuză și va fi dominată 

mai mult de pasiune decât de eficiență. 

 

FEBRUARIE 
Se consumă prea mult pentru binele celorlalți. Reverberații. Inițiativă. Apare o componentă 

nouă a vieții. Muncesc mult. Recunoașterea socială vine pe merite. Gândesc profund. Faptele sunt 

constructive. Ies dintr-o criză. Viața se complică din nimic. Conflictele se inflamează. Anumite relații 

se erodează. Rezonanțe prin emoții pozitive. Nu au simțul pericolului. Mare slăbiciune. Au acumulat 

prea multe frustrări. Se întâlnesc cu rezultate slabe. Administrare corectă a bunurilor celorlalți. 

Presiune socială. Schimbare. 

 

Cu luna februarie încep adevăratele probleme pentru fecioare deoarece se văd puse în situația 

de a confirma anumite schimbări care s-au consumat în viețile lor în luna ianuarie sau care au fost 

anunțate de anumite episoade care au fost parcurse în luna anterioară. Trecerea lui Junon pe zodia 

Capricorn, pe casa iubirii dăruite, arată că intră într-o perioadă de intense reverberații, când s-ar putea 

să le ceară partenerilor de dialog prea multe confirmări, când vor să le arate celorlalți că încrederea 

lor în dragoste este un element de care nu ar trebui să se îndoiască nimeni. Pentru că această trecere 

a lui Junon pe Capricorn coincide cu inițierea mersului retrograd al lui Jupiter, toți ceilalți au motive 

de suspiciune, au motive să se îndoiască de aceste sentimente. Apoi, un alt eveniment care se va 

consuma în februarie este trecerea Lunii negre pe casa familiei ceea ce aduce o mare problemă de 

emoție, dar și una de stabilitate pe care fecioarele trebuie să le experimenteze. Chiar de la începutul 

lunii, când Mercur va trece prin careul cu Uranus, apar primele îndoieli față de un proiect important. 

Prin ceea ce au făcut de-a lungul lunii ianuarie nu au lăsat impresia că sunt atrase de aceste îndoieli. 

Uită, se întorc din drum, nu acceptă o sentință sau o apreciere venite din partea unei for superior și 

cred că prin acest comportament scot în evidență acuzațiile nefondate pe care trebuie să le înfrunte. 

Cert este că începutul lui februarie este unul furtunos, complicat și dureros pentru acești nativi pentru 

că arată debutul unei perioade complicate când ar trebui să se bazeze doar pe forțele proprii. 

Evenimentele sociale, chiar și atunci când au o altă componentă, le arată fecioarelor care este natura 

pasiunilor, cât de mult ar putea să se încreadă în promisiunile celorlalți, care este dușmanul împotriva 

căruia trebuie să se mobilizeze. Vor fi și fecioare naive, imature, care cred că dacă adoptă un spirit 

critic absolut gratuit și-au rezolvat multe dintre probleme sau au descoperit arma universală. În 

realitate, prin careul pe care Venus, abia intrată pe zodia Berbec, îl împlinește cu Junon, abia intrată 

pe zodia Capricorn, fecioarele traversează o problemă de adaptare, nu la condiții fizice, cât la condiții 

afective. Vor trece la începutul lunii februarie prin adversități, adică trebuie să-și recunoască anumite 

erori și nu le va fi deloc ușor. 

Combinația dată de trecerea lui Junon pe zodia Capricorn și inițierea mersului retrograd al 

planetei Jupiter este un semn de mare ambiție, de abuzuri pe care ar putea să le facă la adresa celor 

pe care-i consideră slabi, de interiorizare, însă nu pentru a se proteja de un rău exterior, ci pentru a le 
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face pe plac unora. Asta înseamnă că începutul lunii februarie vine cu înclinația către teatru și 

sintezele pentru acțiune, cele care fac referire la ceea ce se întâmplă în prezent, arată că în cazul lor 

au și satisfacție pentru că procedează așa.  

Dacă în cazul celorlalte zodii trecerea lui Mercur pe zodia Vărsător este un semn de progres, 

de încredere, de libertate, fecioarele își vând 

libertatea pentru o miză socială. Miza socială este 

legată de profesie, de un avantaj obținut la locul de 

muncă, de o stabilitate legată de exercitarea unei 

profesii sau de ceea ce fac pentru a fi plătite. Dacă 

nu se implică în evenimente sociale pe baza unor 

promisiuni, dacă nu vor fi obsedate de achizițiile pe 

care trebuie să le comporte, dacă nu sunt dispuse să 

facă orice pentru aceste avantaje atunci motivul 

acesta de reușită care vine prin trecerea lui Mercur 

pe zodia Vărsător continuă să activeze printr-o 

miză socială importantă, dar nu prin coborârea 

nivelului, ci prin sporirea imaginii sociale, prin 

dobândirea unor noi abilități. Onoarea fecioarei nu 

va fi pierdută, nu va fi vândută, nu se vor 

entuziasma degeaba și nici nu vor fi constrânse să 

administreze bunurile celorlalți în mod gratuit sau 

doar pentru a le face pe plac. Fecioarele își asumă 

acum răspunderea acestui joc de rol, dar dacă respectă aceste condiții atunci riscurile sunt mult mai 

mici. 

Există un disconfort pe care trebuie să îl parcurgă în a doua decadă a lunii februarie și care 

vine prin anticiparea unui eveniment trist. Intuiția a ceea ce este mai puțin corect și se va consuma în 

decada următoare ține de lupta dintre lumină și întuneric, dintre adevăr și minciună care capătă în 

cazul acestui nativ înfățișări înfiorătoare. Se vor învinui dacă au greșit și o vor face mai mult decât 

este cazul, implicându-i și pe cei cu care ar trebui să relaționeze foarte bine în toată această obsesie. 

Cu toate că factorii sociali par să fie buni, cu toate că posedă o nouă putere, pe care o pot folosi chiar 

în administrarea corectă a bunurilor celorlalți, nu contenește să fie îngrijorată pentru ceea ce nu s-a 

întâmplat încă. 

Luna plină din 11 februarie accentuează aceste relații de muncă pe care fecioara va trebui să 

le gestioneze corect. De această dată trec și printr-o relație foarte bună dintre Soare și Jupiter și toată 

această presiune pe care o pune pe raporturile sociale trebuie să se finalizeze cu un avantaj clar. 

Momentul acesta de Lună plină le aduce însă și anumite leziuni care apar fie pe corpul emoțional, fie 

pe corpul mental, fie pe cel fizic. Sunt marcate de nevoia de a face un bine, de a avertiza, de a împlini 

prin muncă așteptări acolo unde nu au putut să facă o impresie foarte bună. Având în vedere că Jupiter 

se află în mers retrograd pe casa hrănirii, nu se va pune problema unui rezultat decât dacă îndeplinesc 

o condiție. Dacă au împrumutat bani acum trebuie să-i dea înapoi, dacă au fost ajutați altădată acum 

trebuie ca gestul acela frumos să fie întors. Fecioarele sunt invitate acum să-și asume responsabilitatea 

unui succes pe care l-au obținut împreună cu altcineva. 

Pe 14 februarie se va produce unul dintre cele mai importante evenimente ale acestui an, 

trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător. Familia începe să devină un punct vulnerabil, adică acolo 

crește presiunea, conflictele se inflamează și de aceea pot trece prin multiplele situații de disperare, 

de închistare sau de dificultate în a înțelege slăbiciunile celor care fac parte din intimitatea lor. În 

consecință, și demersurile sociale tind să intre într-o criză, iar această criză să devină până în 

noiembrie un adevărat obstacol social. Dacă fecioara nu s-a pregătit pentru momentul acesta, dacă nu 

a luat în serios invitațiile lunii ianuarie sau experiențele care au venit spre ele în prima decada a lunii 

februarie atunci trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător le aduce o conduită complicată, obsesia unor 

avantaje pe care vor să le obțină fără să țină cont de nimic. Dar trecerea Lunii negre pe casa familiei 

nu-i face doar pe ceilalți vinovați. Fecioara care nu a înțeles care este rolul său în familie își va atribui 
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acum diverse roluri pe care și le va exagera și le va face celorlalți traiul foarte greu. Vor invoca diverse 

motive, cele legate de neîmplinire afectivă, de orele suplimentare, de muncă neplătită. Cert este că 

prin această nouă poziție a Lunii negre fecioarele vor suferi că nu sunt în centrul atenției, că au făcut 

totul pentru a obține această poziție care le este refuzată. 

Dacă renunță la aceste pretenții și nu ar considera că toată armonia trebuie să le vină din 

familie, atunci fecioarele ar reuși să vadă că noile relații în care se implică dețin cheia succesului. Nu 

se pune deocamdată problema ridicării către o mare reușită socială, ci doar de îndeplinire a unor 

condiții, legate de muncă, de conduită, de percepție sau de experimentare. Dacă sunt atente la acestea 

atunci vor deveni și mai serioase în traversarea acestor momente foarte delicate și nu îi vor mai 

teroriza pe cei din jur doar pentru că viața lor afectivă nu este la cotele cele mai bune. Schimbul de 

experiență se va putea realiza în mod automat, iar valorile personale nu vor fi compromise sau distruse 

doar pentru că trec acum prin momente delicate.   

Pe 18 februarie Soarele va intra pe casa parteneriatelor și se pot pierde complet în activități 

sociale, răspund pozitiv tuturor invitaților de asociere, de lucru în echipă, de interacțiune și, de 

asemenea, răspund tuturor provocărilor care vin pe o linie critică sau educativă. Este posibil ca multe 

din acțiunile pe care vor să le întreprindă în 

această a doua decadă a lunii februarie să fie 

dominate de o energie negativă, de o 

severitate care erodează relația, spiritul 

practic, încrederea în partenerul de dialog. 

Relația proastă pe care Soarele o are cu Luna 

neagră arată că toate începuturile sunt grele, 

dar mai ales acest început în care trebuie să 

aibă încredere în ceea ce se întâmplă în 

intimitatea sa, cu toate că deocamdată nu are 

niciun motiv să facă  lucrul acesta. Ca să ai 

încredere în cineva nu ai nevoie să fii 

convins, ci să urmărești dacă există o 

rezonanță, subiecte comune, preocupări 

comune, dacă există o atenție frumoasă și 

rafinată a partenerului în ceea ce ai de oferit. 

Fecioara cu greu va putea să facă lucrul 

acesta pentru că Luna neagră îi întunecă 

emoțiile și o face să creadă mai mult în criză 

decât în liniște. Mulți se vor vedea în postura 

de a o lua de la capăt, nu pentru că acțiunile 

lor sunt sortite eșecului, ci pentru că nu sunt 

în stare acum să vadă reușitele pentru care 

lucrează. Preocuparea aceasta le va zăpăci 

emoțiile și gândurile, ba chiar mai mult, le 

va reduce capacitatea de muncă și simțul 

pericolului. Este, de altfel, un moment 

delicat pentru acești nativi când cred că a fi 

consecvenți pe o cale trebuie să umble puțin 

la moralitate, adică să-și mai schimbe 

standardele, să renunțe la o parte dintre ele, să vadă ispita ca fiind mai puțin periculoasă decât o 

vedeau altădată. 

În mare parte, evenimentele care vorbesc despre acești nativi pe ultima decadă a lunii februarie 

sunt constructive. Mercur de pe casa muncii creează premisele ca efortul acestui nativ să fie 

recunoscut, să fie văzut, cu toate că nu este în stare să se autoevalueze. Apoi mai există și momentul 

când Soarele trece prin Coada Dragonului, dar și cel când Marte se va afla într-o relație foarte proastă 

cu Pluton. Există un ghinion care îi urmărește și care ar putea să se concretizeze în a treia decadă a 
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lunii februarie prin pierderea unui drept, depărtarea de fericire, mulțumire, împlinire. Nu atât trecerea 

Soarelui prin Coada Dragonului aduce acest moment de slăbiciune, cât agresivitatea care există între 

cei doi malefici. Pentru că Marte se afla acum pe o casă de finalitate, iar Pluton pe o casă de 

expresivitate, calitățile creative ale fecioarelor vor fi folosite într-un mod negativ sau blocate. 

Impulsul acesta brutal nu vine însă din exterior, ci este rezultatul acumulării unor mari frustrări pe 

care trebuie să și le rezolve într-un timp foarte scurt. Nu-și pot permite acum să vorbească despre 

ceea ce nu apreciază la partenerul de dialog pentru că asta înseamnă să aducă din trecut conflicte care 

le-au afectat imaginea publică. Cu toate că de această dată persoanele sunt altele, cerințele sunt altele, 

motivul de asociere și interacțiune este altul, iar dacă vor vorbi ca în trecut despre ceea ce nu le 

convine la cei cu care colaborează rezultatul va fi la fel. De altfel, fecioarelor le va veni ușor să facă 

lucrul acesta pentru că dispun în momentul acesta de o mare ambiție, dar sunt și ajutate de o memorie 

buna, de un spirit de observație foarte corect și obiectiv, de împlinirea unor promisiuni făcute de cei 

din preajmă. Din nefericire, nu se pot baza prea mult pe susținerea profesională pe care un cunoscut 

o promite, nu se pot baza pe schimbări foarte bune în această zonă, ci doar pe menținerea lor așa cum 

au fost obținute de fecioară prin alte conjuncturi. Foarte curând Mercur va intra pe casa parteneriatelor 

și zona aceasta a muncii va deveni importantă prin alte sectoare. 

Astfel, schimbările se concentrează pe finalul lunii februarie pe sectorul parteneriat. Dacă 

fecioară a fost educată să nu aibă încredere în ceilalți, să se folosească doar de ceea ce acumulează și 

folosește cu zgârcenie, momentul acesta, în care se accentuează printr-o nouă componentă casa 

parteneriatelor, înseamnă o solicitare care va obosi și mai mult, care va compromite popularitatea pe 

motiv că anturajul nu este cel adecvat progresului. Multe dintre fecioare își vor folosi momentul de 

Lună nouă din 26 februarie pentru a se asocia cu oameni pe care îi consideră puternici. Sunt avertizate 

că prezența Lunii negre pe casa intimității le creează acestora senzații stranii. Pentru că le scade 

popularitatea caută să se lipească de oameni care le pot ajuta să se redreseze în acest domeniu, deși 

acum popularitatea nu prea le utilă. Dacă sunt personaje închistate, rigide sau prea materialiste, se vor 

asocia acum cu oameni care sunt orientați la fel, fără să aibă nevoie în această perioadă de mai mult 

decât au. În felul acesta, relațiile devin complicate și vor pierde un privilegiu pentru că alege să se 

preocupe de lucruri lipsite de importanță. Trăsătura aceasta este indicată, pe de o parte, de Marte de 

pe casa administrării bunurilor celorlalți ce se află în conjuncție cu Uranus, iar de partea cealaltă, de 

Marte și Jupiter ce își vor definitiva opoziția pe care o formează de ceva vreme. Astfel, vor considera 

că a sosit momentul să se reorganizeze, să facă schimbări legate de dietă, mișcare, investiție. Este clar 

că momentul acesta nu reprezintă altceva decât împlinirea unor dorințe mai vechi. Mercur trece acum 

peste Coada Dragonului și arată că trecutul este încă viu, că ambițiile pe care nu și le-au împlinit în 

anul anterior pentru că nu erau formulate clar sau pentru că nu au avut luciditatea necesară sunt acum 

pe punctul de a înclina ansamblul situației. Poate ar trebui să nu țină cont atât de mult de această 

presiune afectivă, dar cu greu se vor abține. Pe lângă faptul că zona aceasta a patrimoniului, a valorilor 

concrete, a transferului de valori dintr-o zonă într-alta este atât de complicată intervine și într-un 

crescendo obositor presiunea emoțiilor greu de înțeles sau de controlat prin noua poziție a Lunii negre. 

Asta înseamnă că finalul lunii februarie aduce reorganizarea vieții sociale, dar nu prin schimbări pe 

care să le facă singure, ci prin protejarea a ceea ce au obținut până acum. 

 

MARTIE 
Schimbări neașteptate. Mare posibilitate de a înclina balanța către o soluție imposibilă. Se 

comportă ca și cum au câștigat. Mare determinare. Spirit conservator. Intenții binefăcătoare. 

Eveniment complicat. Adevărul doare. Opiniile celorlalți nu sunt explicate. Prea multa atenție. 

Înțelegere deficitară. Apare un sentiment de invidie. Gândul este tulburat. Sentimentul este pus la 

colț. Parteneriatele nu mai sunt ce erau cândva. Se rezolvă o problemă. Sunt judecate pentru gânduri, 

nu pentru fapte. Pierd o putere. Înțeleg altfel realitatea. Nu pot tolera minciuna. Devin foarte 

conștiincioase chiar dacă nu trebuie. Au preferințe ciudate. 

 

Sintezele care duc la cercetare și aprofundare reprezintă pentru fecioară un avertisment. Un 

element de patrimoniu va fi transferat în domeniul altuia, va fi administrat de altcineva ceea ce îi va 
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aduce acestui nativ un mare disconfort. De altfel, deja lucruri s-au stabilizat cu Luna neagră pe casa 

familiei și multe le sunt mai clare, chiar dacă nu în sensul pozitiv. Vor avea parte de câteva schimbări 

susținute de trecerea planetei Marte pe casa 

gândirii profunde și a drumul lor lungi, 

moment în care se vor simți încurajate să 

pornească pe un drum nou, poate nu neapărat 

unul fizic, într-un pelerinaj, să facă un 

transfer de autoritate ori să-și schimbe 

serviciul, când își vor permite să se preocupe 

altfel de viață.  

Prima decadă a lunii martie le aduce 

fecioarelor posibilitatea de a medita la ceea 

ce s-a consumat pe mijlocul lunii ianuarie. 

Conjuncturile astrale pe care le-au parcurs 

atunci le îndeamnă acum spre iertare, 

înțelegere sau, la polul opus, le încurajează 

spre revoltă și dezamăgire în fața unui eșec. 

Ar trebui să se gândească la faptul că 

ipostazele pe care le parcurg la începutul 

lunii martie scot în evidență o sinteză a unor 

evenimente care depășesc în amploare și 

profunzime cadrul acestui an. Pentru că luna 

ianuarie a fost foarte activă, cea care a făcut 

îmbinarea între anul dihotomiilor 

periculoase și anul sintezelor, îndoielile cu 

care la începutul lunii martie va lucra o 

fecioară sunt cele care vin în mare parte din anul anterior. În felul acesta, se poate vorbi despre lucruri 

mici pe care le vede disproporționat, despre un drum întors împotriva lor, în defavoarea lor sau pentru 

a corodat un sentiment profund. Multe lucruri din cele care sunt la vedere sunt bune, constructive și 

generatoare de efecte frumoase care să dea fecioarelor sentimentul că au câștigat ceva. Retrogradarea 

lui Venus accentuează începând cu 4 martie acest neastâmpăr, le va face complet nemulțumite față 

de toate aceste realizări, iar anturajul să aibă față de ele o mare surprindere. Surprinderea vine în 

primul rând din faptul că Fecioara acorda mai multa atenție conjuncturilor triste, nefericite decât să 

se implice cu maximă determinare în ceea ce înseamnă selecția pozitivă a unor episoade, lansarea 

către comunitate a unui exemplu de modestie, rezervă, spirit conservator, de încredere în calitatea 

muncii. În realitate, ceea ce parcurge o fecioară pe începutul lunii martie este mai curând un test. Sunt 

puse la încercare pentru a-și demonstra lor înșiși dacă au structura mentală orientată către negativitate 

sau către pozitivitate. 

Trigonul lui Marte cu Saturn din 5 martie le ajută să evite o decădere. Nu se știe exact cum 

vor proceda pentru că această prezentare generală ne vorbește doar despre un rezultat bun, adică nu 

se știe cum au ajuns acolo, ce intuiție spectaculoasă au avut sau cum au fost protejați de intențiile 

binefăcătoare ale celor dragi. Se știe însă că ulterior acestui moment vor intra în panică, se va 

precipita, va vorbi foarte mult, se va exterioriza, va dori să scape toată această tensiune generată de 

conștientizarea pericolului. Astfel, spaima aceasta, impactul acesta teribil va duce acest nativ către 

centru și îi va oferi posibilitatea de a se regenera prin activități, prin mobilitate, prin încrederea pe 

care o vor câștiga celorlalți din aproape în aproape lucrând, interacționăm. 

Ar trebui însă să nu uite că prima decadă a lunii martie se află în faza ascendentă a careului 

pe care Luna neagră, abia intrată pe zodia Săgetător, îl va împlini cu Axa Dragonului. Nu numai că 

evită un eveniment complicat, care ar fi generat efecte negative greu de atenuat pentru o fecioară, dar 

le este reiterată o patimă. Este posibil ca această patima să fie legată de o minciună, de ambițiile 

nemăsurate, de ușurința cu care se pierd în demersuri foarte complicate arătându-le celorlalți că vor 

să schimbe lumea, să o facă mai buna, în timp ce, în realitate, vor să facă lumea mult mai ușor de 
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modelat pentru ele, mult mai permisivă pentru nevoile lor. Careul Lunii negre de pe casa familiei la 

Axa Dragonului le aduce în punctul în care să se decidă pentru o separare. Din nou, nu se poate 

anticipa din această prezentare cu caracter general dacă această separare se va realiza față de un 

membru al familiei sau vor dori să-și delimiteze într-un mod categoric zona aceasta a familiei de 

tumultul unei vieți sociale supusă tot timpul schimbărilor incomode. 

Cu trecerea lui Marte pe zodia Taur pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde fecioară 

va transforma această atracție către interiorizare în atracție către concentrare. Un proiect devine dintr-

odată atracția numărul 1, un demers cere indubitabil selecția activităților zilnice, reorganizarea 

programului, poate chiar o investiție legată de deplasări sau de schimbul de experiență, activități care 

vor face dintr-o fecioară dezordonată din cauza frustrărilor una foarte echilibrată. De altfel, aceasta 

este fecioara adevărată, cea care acționează cu măsură, cu modestie, cu reținere. Ceea ce s-a văzut de 

la începutul anului și până acum este o persoană supusă tot timpul tensiunilor pe care nu le înțelege, 

pe care nu și le-a dorit sau de care a fugit tot timpul. Acum lucrurile sunt concentrate, că nu degeaba 

trecem printr-un an al sintezelor. Momentul acesta care se consumă pe finalul primei decade a lunii 

martie centrează acest nativ și-l face cu adevărat autentic. 

Pe 12 martie se împlinește Luna plină cu Soarele pe casa parteneriatelor, ceea ce le aduce 

fecioarelor o putere suplimentară în a se menține în această zonă de echilibru. Din nefericire, lucrul 

bun nu durează foarte mult, iar asta înseamnă că expresivitate aceasta minunată pe care o are în 

momentul de față va crea adversități din precipitare, va atrage atenția opiniei publice asupra unor 

calități pe care le-au ținut ascunse pentru a le folosi în situații precum acesta, pentru că nu a fost sigur 

că acestea pot fi menținute mai mult timp. Acum pentru că acest factor inhibitor este atenuat sau a 

dispărut se prezintă foarte bine și oamenii din jurul său devin invidioși. Dacă ar fi fost foarte atenți la 

tipul de interacțiune dezvoltat până acum, dacă ar fi fost atenți la oamenii cu care se înconjoară și pe 

care i-au primit în intimitatea lor, nu ar avea parte pe această Lună plină de atât de multe bârfe, invidii 

sau motive de deznădejde. De altfel, și pentru fecioară momentul acesta va face referiri la calitatea 

oamenilor cu care s-au înconjurat. Pentru că peste această Lună plină se suprapune peste careul lui 

Mercur cu Saturn, Mercur trecând acum pe casa parteneriatelor, pot găsi în aceste adversități motive 

de retragere. Retragere de acum nu este semnul că se declară învinse, ci doresc să-i pedepsească pe 

cei din jur cu această atitudine. Ar putea să povestească celorlalți despre grijile pe care le-au pierdut 

și să creadă că ar putea să-i lovească cu amenințarea că aceste griji vor dispărea. Anturajul fecioarei 

a avut de parcurs în ultimele două luni momente intense când grijile acestui nativ au fost foarte greu 

de suportat. Cu alte cuvinte, nu-i poate amenința acum pe cei din preajmă că îi pedepsește renunțând 

să mai fie îngrijorate pentru ei. 

În felul acesta, apare o selecție în anturaj, o identificare a elementelor slabe sau care susțin o 

rezonanță negativă pentru ca mai târziu acestea să fie eliminate. Este posibil ca fecioara acum, pe 

baza unor obiceiuri mai vechi, să se declare indulgentă față de problemele existențiale ale celor care 

întrețin această rezonanță negativă, adică să-și amintească de faptul că pe vremuri și ele erau la fel și 

ar trebui acum să aibă mai multă înțelegere tocmai pentru că știu ce implică. Este o mare greșeală 

pentru că atitudinea frumoasă, eficientă nu vine din centrare, ci dintr-o indulgență extrem de 

subiectivă. Este simplu să ții sub control un sentiment de invidie, mai ales atunci când persoana pe 

care o invidiez are față de toți o atitudine echidistantă, adică nu face gesturi demonstrative pentru a 

justifica prin nivelul inferior de vibrație reacțiile celorlalți. Va fi însă mult mai greu cu cei care 

provoacă. Faptul că răspunde la această vibrație superioară arată că rădăcinile acestei invidii sunt 

adânci și doar ele știu de ce. Dacă fecioara va crede că ar putea să le smulgă sau să atenueze cumva 

din efectele nefaste ale invidiei celorlalți acum înseamnă că se supraapreciază. 

Începând cu 15 martie multe lucruri se pot schimba foarte bine pentru acest nativ. În primul 

rând, Mercur se va afla într-un trigon cu Luna neagră și le va face plăcere să fie lăudate, chiar dacă 

știu că aceste laude nu sunt corecte, le va plăcea să vadă cum responsabilitățile sunt preluate de alții. 

Fecioara este obișnuită să fie îngrijorată pentru orice, să-și asume răspunderea a ceea ce face, gândește 

sau intenționează, tocmai de aceea s-ar putea ca momentul acesta să nu i se pară ieșit din comun. 

Având în vedere că în perioada aceasta Soarele se află într-o relație proastă cu Saturn se simt cumva 

constrânse să mai renunțe puțin la această disciplină de lucru. Foarte curând Capul Dragonului le va 
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intra pe casa lucrurilor ascunse și au impresia că acum se află pe ultima sută de metri în anumite 

demersuri care ar putea să le confere avantaje prin administrarea bunurilor celorlalți. Din nefericire, 

au o structura afectivă destul de tulbure, se sperie de nimic, sunt îngrijorate pentru lucrurile care nu 

s-au împlinit încă crezând că această întârziere ascunde ceva rău. Asta înseamnă că momentul de față, 

cel care se consumă cu tranzitul Capului Dragonului pe semnul lor, adică împlinirea unei ultime etape 

de tranzit, le îndeamnă să se grăbească, să semneze contracte, să plece într-o călătorie, sa accepte o 

invitație sau o colaborare pe motiv că dacă refuză acum, pe viitor nu vor mai avea ocazia. 

Pe 20 martie Soarele le va intra pe casa administrării bunurilor celorlalți și accentuează 

necesitatea d ea fi serviabile. Apoi, se va împlini și Ultimul pătrar, cu Luna pe casa familiei, ceea ce 

înseamnă că vor fi sfătuite greșit de cineva din familie să procedeze altfel decât cere societatea, 

grupul. Dacă se pune problema unui mariaj, dacă fecioara discută acum să încheie o afacere cu 

finanțate exterioară, să semneze un contract ale cărui etape se desfășoară pe an de zile, ar trebui să 

mai aștepte puțin, să mai amâne vreo câteva luni până când Capul Dragonului se va stabiliza pe casa 

lucrurilor ascunse, pentru a vedea care este calitatea colaboratorilor. Deocamdată ceea ce este confuz 

fecioara vede ca fiind bun, situație care nu o ajută foarte mult pentru că cea mai mare parte a derulării 

acestui proiect se produce cu Capul Dragonului pe casa dușmanilor ascunși, a lucrurilor care se 

desfășoară dincolo de observația directă. Dacă nu respectă acum acest avertisment astral asociatul de 

acum, omul în care are acum încredere va deveni un veritabil dușman începând cu finalul lunii aprilie 

și presiunea aceasta va fi activă până spre mijlocul anului 2018. 

Dar, dacă ar fi să privim într-un context mult mai larg, cu Neptun pe casa parteneriatelor de 

ani de zile, fecioarele sunt de mult timp predispuse la dezamăgiri parteneriale. Poate de aceea ar trebui 

să fie acum puțin mai atente, să asculte sfaturile bătrânilor, sfaturile celor care au trecut prin situații 

similare, nu să se gândească că aceste persoane cu mare experiență de viață vin spre ele cu prejudecați, 

dar mai ales, pentru că au obsesia prejudecăților să nu considere că sfatul celor care tocmai au intrat 

în intimitatea lor este mai important decât al celorlalți. Modul cum a fost depășită o situație similară 

face diferența. Se pare că fecioara nu va asculta decât de o persoană care i-a atins inima, care i-a 

încălzit sufletul de fiecare dată când se află în preajma, o persoana față de care există deja un 

angajament. 

Totuși, nu este ușor de parcurs tranzitul lui Mercur pe casa administrării bunurilor celorlalți, 

mai ales pentru acest nativ care se îngrijorați din orice. Dacă vede că trebuie procedat într-un fel nu 

mai are acum răbdarea necesară să explice, să povestească, nu ține cont de privilegiile celorlalți, nu 

se adaptează și nu are tact. Spune verde în față ceea ce crede și va deveni celebră în această perioadă 

prin faptul că lovește în toți cu acest adevăr. Asta înseamnă că experiența pe care fecioara o va avea 

în a treia decadă a lunii martie, cea care face apel la judecata parcursă în a doua decadă a lunii curente, 

îi se va părea o continuare firească a unor episoade pe care nu le poate ignora, nu le poate ascunde ci 

pe care are neapărată nevoie să le rezolve. După judecata pe care o are, fecioara va crede că dacă va 

administra bine și corect bunurile celorlalți, dacă va participa la cariera cuiva, dacă susține și dăruiește 

din timpul său, din efortul său celorlalți atunci își va crea un capital de încredere foarte bun și la un 

moment dat, când va trece prin greutăți similare, va avea pe cine să se bazeze. În realitate, acest nativ 

încearcă să-și cumpere un loc în rai pentru că perioada aceasta este dominată de frustrare, de 

neîncredere, în special cea legată de pierderea puterii. Nu se poate anticipa din această prezentare 

generală care este, la modul concret, puterea pe care crede că o pierde. Sunt însă anumite dezavantaje 

sociale pe care acest nativ nu dorește să le împărtășească celorlalți, sunt anumite deposedări pe care 

le trăiește fără să știe nimeni. Este posibil ca o parte a acestor probleme să convingă fecioara că o 

parte din această suferință este rezultatul unei analize eronate, pentru că s-au luat prea mult după 

aparențe, pentru că au crezut că dacă nu împărtășesc ceva despre viața intimă nu va ști nimeni. Au în 

jurul lor oameni foarte isteți care reușesc să citească mai mult decât crede o fecioară. Asta înseamnă 

că în preajma zilei de 24 martie, când Mercur se va afla într-un careu cu Pluton și în opoziție cu 

Jupiter, aceste persoane cred că își rezolvă o mare problemă a vieții prin transfer de putere. Puterea, 

prin intermediul planetei Pluton, care este focar în acest careu în T pe semne cardinale, nu poate fi 

deținută, ci cel mult împrumutată. Deci nu este cazul să-și stabilească obiective pe termen lung pe 

baza acestui transfer de putere. 
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În ultimele zile ale lunii martie se va întâmpla ceva neobișnuit cu acest nativ. Dacă va cumula 

atât de multă frustrare și atât de multă nemulțumire crede că suferința celui din preajma, grijile pe 

care acești oameni și le fac ar putea semăna cu ceea ce traversează ei și, din această cauză, își vor dori 

să și-i facă aliați. Nu este cazul să se gândesc atât de departe pentru că ar fi greșit. Aliații de acum 

lucrează pe frecvența planetei Neptun de pe casa parteneriatelor, adică nu vor fi în stare să se ridice 

la nivelul pretențiilor lor sau îi vor dezamăgi în 

mod intenționat, ca o răzbunare ori ca o reacție 

de apărare în a nu se lăsa acaparați. Asta 

înseamnă că ar trebui să fie mult mai atenți la 

intensitatea sentimentelor, la ușurința cu care se 

lasă antrenați în tot felul de situații sociale care 

nu le sunt specifice și care ar putea să-i duc în 

mod intenționat la pagubă. De asemenea, nu 

trebuie să uite că relația aceasta bună pe care 

Venus retrograd o are cu Luna neagră le 

compromite rezistența la efort. La exterior nu va 

fi văzut lucrul acesta sau va fi văzut în alt mod, 

dar fecioara știe că momentul acesta pe care nu 

l-a evaluat corect, în care s-a implicat cu prea 

multă ambiție este adevărata cauză.   

Totuși, fecioarele sunt predispuse la un 

trai nefericit și la o viață amară pe finalul lunii 

martie. Prin relația bună pe care Marte din zodia 

Taur, de pe casa gândirii profunde, o are cu 

Neptun de pe casa parteneriatelor, se întâmplă 

din nou ceva neobișnuit în viața acestor nativi. 

Au idei, inițiativa îi ajută să atragă atenția asupra 

unui om foarte puternic și pe baza sugestiilor pe 

care le fac și despre care cred că nu sunt atractive 

sau văd, în forma aceasta deformată, că sunt 

ignorate, reușesc să participe la construi un 

edificiu foarte important ce ar putea deveni un 

element de bază, de orientare, o veritabilă călăuză pentru viitorii colaboratori. Astfel, Luna nouă din 

28 martie, cea care le aduce tuturor o mare frustrare pentru că susține o intensitate ce nu duce la nimic 

bun sau nu duce nicăieri, în cazul fecioarelor este folosită în subtil, într-un plan pe care acești nativi 

nu-l controlează, dar de unde ar putea să le vină rezultate foarte bune pe viitor. Asta înseamnă că 

trecerea lui Mercur pe casa gândirii profunde, chiar în ultima zi acestei luni, atenuează puțin din careul 

pe care Jupiter și Pluton îl împlinesc în această perioadă. În cazul lor careul cu pricina înseamnă 

pierderea unui bun prin eroare de evaluare, prin fantezie, prin speculație, printr-un risc evaluat foarte 

greșit. Apoi aduce o mare problema de conștiință pentru cei care sunt părinți și care nu au posibilitățile 

materiale pentru a susține cariera copiilor.  

Mai există o componentă care se va combina cu celelalte caracteristici pe care fecioarele le 

vor întâlni în următoarele decade și care vizează necesitatea de a hrăni, chiar cu sacrificiul major, un 

ideal personal. Prin trecerea lui Pluton pe casa iubirii dăruite, pe casa liderului, poziție pe care această 

planetă ocupă din 2008, fecioarele sunt invitate să abordeze în mod frontal marile probleme ale 

destinului personal. Anul 2017 nu va face excepție de la această lecție de viață, ci o va particulariza 

printr-o formă de investiție pe care fecioara nu este pregătită să o facă. Până acum s-a preocupat de 

lucruri mărunte pe care, uneori, a preferat să le vadă foarte mari, dar acum se întâlnesc cu un mare 

episod, nu unul social așa cum am văzut că s-a întâmplat cu relația forte proastă dintre Pluton și 

Uranus. De această dată problema pe care trebuie s-o rezolv este personală. Până acum prin careul 

Pluton-Uranus făceau parte dintr-un conflict sau puteau foarte ușor să se gândească la faptul că 

situația în sine este conflictuală, nu intențiile lor de a obține un avantaj foarte repede, de a așeza 
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lucrurile în ordinea pe care o gândesc. Acum sunt invitate să facă un mare sacrificiu, un imens 

sacrificiu pentru sine și au de dus un război personal pe care nici nu trebuie să-l piardă, nici să-l 

câștige, pentru că indiferent de rezultat o parte din viața sa va fi dizolvat. A merge pe calea de mijloc 

este pentru fecioară cea mai mare încercare a anului 2017, mai grea decât cea a anului anterior. 

 

APRILIE 
Îngrijorare. Lucrurile sunt tergiversate. Parteneriatele se complică din nimic. Apare un 

avantaj. Greșelile celorlalți le vorbesc despre lucruri care nu pot fi încadrate deocamdată. Sacrificiu. 

Atenție pe detalii. Gândirea duce spre aprofundare. Apare un sentiment de slăbiciune, dar este prea 

târziu. Se intervine într-un experiment. Solidaritate. Autocritică. Forță. Creativitate. Interes pentru 

binele celorlalți. Oamenii sunt așezați pe un piedestal. Egoist. Se accentuează un strung in sufletesc. 

Probleme personale se bazează mult pe metode vechi. Adversitate. Imaginea publică trebuie 

reparată. Dimensiunea personală cere austeritate. Nevoie de schimbare. Explorarea unor plăceri 

ciudate. Obrăznicie. 

 

Reverificările lunii aprilie sunt o veritabilă sursă de stres pentru cei care s-au născut în zodia 

fecioară deoarece simțurile acum îi păcălesc și îi îndeamnă să adopte decizii în mare viteză sau să se 

hotărască atunci când ar trebui să mai amâne și tergiversează lucrurile când este nevoie de o hotărâre 

rapida. În jurul acestei ezitări își vor petrece fecioarele luna aprilie. 

Chiar de la începutul acestei luni când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, 

fără a reuși să medieze tendința Nodurilor, apare o durere pe care fecioarele reușesc să o încadreze 

foarte bine. Pe baza acestei observații, care ar putea să vină din mișcarea valorilor, din gestionarea 

unor mărfuri, din implementarea unui proiect, să apară o formă de recompensă pe care acest nativ să 

o pună în aplicare împreună cu un partener. Lucrul acesta se va întâmpla începând cu 3 aprilie când 

Venus va intra pe casa parteneriatelor și reușesc să lucreze mult mai bine în echipă sau se simt 

protejate de persoane din anturaj care au o atitudine liberală față de sarcinile ce le revin ori față de 

responsabilitățile sociale. Fecioara ar putea observa că prieteni le sunt devotați, că pot lupta mult mai 

ușor cu minciuna sau se pot ascunde mai ușor evitând să spună adevărul. Oscilația aceasta care se 

încadrează în schema generală a acestei luni care va solicita acești nativi în abordarea unei evaluări 

suplimentare față de ceea ce au obținut sau față de ceea ce urmează să obțină în viitorul apropiat. 

Problema pe care fecioarele o vor întâlni în preajma zilei de 4 aprilie când Soarele se va afla într-o 

relație proastă cu Junon devine un moment de luciditate. Văd mult mai clar care le sunt impulsurile, 

dacă sunt sinceri, dacă nu cumva participa la anumite demersuri sociale decât dacă sunt plătite, dacă 

au un avantaj, dacă în felul acesta se achită direct de o datorie. Situația aceasta dominată de careul 

Soare-Junon aduce fluctuații în sentimente sau le arată așa cum sunt ele. Nu ar trebui să facă apel la 

noi motivații, ci ar trebui să se calmeze, să se reculeagă, să evite contactele bazate pe criticism 

exagerat sau evidențierea unor greșeli pe care un colaborator le-a făcut. Dacă nu vor urmări acum să 

scoată în evidență greșelile celorlalți, vor crea o karma pozitivă, adică anturajul le va răspunde cu 

aceeași moneda. 

Oricât ar încerca să se ridice deasupra și să simplifice lucrurile pentru a le soluționa cât mai 

rapid faptul că din 6 aprilie Saturn intra în mers retrograd arată că nu se poate ascunde de greșelile 

proprii. Pentru fecioară reevaluările lunii aprilie se referă strict la faptele proprii. A mai invocat 

motivul acesta și îl reamintim și în momentul de față, că anul 2017 arată celui care s-a născut în 

această zodie că nu se mai pot ascunde în problemele celorlalți pentru a avea pe cine da vina, ci trebuie 

să facă sacrificii pentru realizările personale, pentru un avantaj personal, nu doar unul egoist care să 

permită strecurarea sa către treptele superioare ale societății. Cu alte cuvinte inițierea mersului 

retrograd al planetei Saturn care va ține până pe 25 august, înseamnă începutul unei perioade de efort, 

de constrângeri, inițierea unui traseu pe care fecioara trebuie să meargă observând slăbiciunile sale 

mai mult decât pe ale celorlalți. Din fericire, inițierea mersului retrograd al planetei Saturn se face 

concomitent cu împlinirea trigonului dintre Marte și Pluton. Există o atracție către a explica lucrurile 

acestea simple, personale, prin termenii prea mari, de a da vieții afective o notă mesianică, 

supradimensionată, dar, în realitate, singurul avantaj pe care îl poate obține în mod clar și detașat din 
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retrogradarea lui Saturn pe casa familiei este cea dată de înnobilarea vieții personale. De aceea ar 

trebui să-și amintească acum ce a fost mai important pentru sine în ultimii ani și nu s-a împlinit. 

Acestea sunt elementele care vor avea nevoie de atenție, acestea sunt problemele care trebuie 

rezolvate acum. Nu le va fi ușor, cu atât mai mult în prima decadă a lunii aprilie cea care invocă 

anumite acțiuni pe care fecioara le-a săvârșit în mijlocul lunii martie. Acum își dau seama că nu au 

fost corecte, nu au spus adevărul așa cum trebuia, nu au avut viziune și primesc imediat reproșuri sau 

se trezesc dintr-odată în situații conflictuale și nu știu de ce. Le vine greu să creadă că și de această 

dată ele sunt de vina. Nu ar trebui să fie atât de surprinse pentru că în cazul lor careul Venus-Saturn 

face trimitere la prejudecăți pe care nu au vrut să le depășească, la bariere insurmontabile. Este de 

altfel o perioadă destul de încărcată când fecioara își face autocritica, se gândește intens la greșelile 

pe care le repetă de ani de zile, din 2008 încoace, la cele pe care nu dorește să și le corecteze, dar și 

la favorurile false de care s-a îndrăgostit în ultima vreme. Pe 10 aprilie Mercur intra în mers retrograd 

pentru o perioadă de aproximativ trei săptămâni și pentru că această deplasare începe pe casa gândirii 

profunde pe casa drumurilor lungi, apar probleme legate de o deplasare, de traducerea unui mesaj, de 

revenire asupra unor decizii legate de un proiect care vizează colaborarea cu persoane dintr-un alt 

domeniu. Este și un semn de slăbiciune în fața unor minciuni pe care nu le vor vedea acum că sunt 

așa, ci pe care le vor descoperi pe finalul lunii mai, când deja va fi prea târziu. 

A doua decadă a lunii aprilie îi îndeamnă pe acești nativi să fie foarte serioși cu sentimentele, 

cu proiectele de viitor, tocmai pentru că acestea s-ar putea să nu se regăsească în a doua parte a anului 

când vor pune accentul pe alte nevoi. Vor conștientiza că durerile trebuie rezolvate din aproape în 

aproape, că acestea nu trebuie ignorate doar pentru că au o putere de îndurare mult mai mare. De 

altfel, ceea ce se consumă în a doua decada lunii aprilie ține mai curând de o relație de subordonare 

cu un asociat cu care fecioara are un raport complicat. Retrogradarea lui Mercur pe casa drumurilor 

lungi, dar și cea a planetei Venus pe casa parteneriatelor îi îndeamnă pe acești nativi să aibă prea 

multe sugestii, să intervină în schimbul de experiență programat pentru această perioadă cu prea multe 

recomandări, ținându-se departe de sentimentele sincer, adică punând la îndoială sinceritatea unui 

partener ceea ce va construi, din aproape în aproape, un obstacol de comunicare, ce va deveni în timp 

unul de administrare în dizarmonie. Se întâmplă lucrul acesta pentru că au conjuncția Soare-Uranus 

pe casa administrării bunurilor celorlalți și aici intervine originalitatea. Poate ar trebui să țină cont 

mai mult de sugestiile celorlalți, să nu mai vină cu atât de multe idei care ar putea să fie atractive doar 

pe moment, dar care să pară de perspectivă. Având în vedere că bunurile nu sunt ale lor, ei doar sunt 

invitați să le administreze, să le coordoneze, forma aceasta de originalitate creativă nu poate aduce 

un rezultat bun. Fecioara nu poate fi acum lider de opinie și nici nu poate conduce o activitate care 

vizează această formă de administrare având două planete individuale în deplasare retrogradă pe două 

case absolut esențiale acum în armonia eu-celălalt. Astfel, le lipsește solidaritatea, răstălmăcesc 

mesajele celorlalți, dau dovadă și de puțin egoism și cred că prin această originalitate reușesc să 

schimbe balanța valorilor, să ascundă că, de fapt, au probleme cu autoritatea, cu autocontrolul, dar 

vor mai multe de la viață și chiar se așteaptă ca la finalul acestei administrări să fie considerate, fie și 

parțial, proprietarul acestor rezultate.  

Conjuncția Soare-Uranus are un impact puternic asupra conștiinței acestor nativi. Singura 

problemă este cea de autoritate, iar asta înseamnă că ceea ce se întâmplă la interior, adâncimea 

emoțiilor, mobilitatea foarte mare pe care o simte acest nativ acum trebuie memorate, trebuie 

consemnate pentru că ele sunt calități la care vor face apel în lunile următoare. Dorința aceasta de 

neobișnuit îi demonstrează fecioarei că nu trebuie să mai trăiască în frică, ci atunci când are de parcurs 

un episod de genul acesta să privească soluțiile din aproape în aproape, să abordeze tehnica pașilor 

mici, să se țină departe de tot ceea ce înseamnă lăcomie sau pretenții. Astfel, combinațiile în care se 

vor implica vor produce un efect și mai bun decât celelalte: descoperirea unei vocații. 

Revenirea lui Venus la mersul direct reprezintă o eliberare de obligații contractuale, 

promisiuni, adică relațiile acestea care le țineau încordate pentru că bunurile celorlalți trebuie 

administrate după cum vedeau ele, după cum vor ele sunt degajate, pot să slăbească puțin această 

încordare și să-și permită și puțină creativitate. Dacă până acum au fost obișnuite să lucreze fără 

măsură, episodul acesta susținută de revenirea lui Venus la mersul direct aduce ușoară bulversare, 
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întâlnirea cu noul tip de colaborare, un schimb de experiență între grupuri la care fecioara participă 

ca reprezentant al grupului său. În această interacțiune nu trebuie să uite că evenimentele pe termen 

scurt sunt cele mai importante și temperează oboseala fizică pe care o resimte această perioadă. Au 

aspirații frumoase, dar dacă acestea sunt duse foarte departe în timp ele nu se pot concretiza. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că toate sintezele specifice acestei decade țintesc finalul lunii aprilie, 

cel dominat de două evenimente importante pentru anul 2017: intrarea lui Marte pe zodia Gemeni și 

a Capului Dragonului pe zodia Leu. Abia ipostazele acestea pe care le vor traversa în a treia decadă 

a lunii aprilie vor permite inițierea unor credite pe termen lung. De altfel, vor vedea că și sintezele 

sunt mult mai permisive adică oferă posibilitatea de a avea o viziune de ansamblu așa cum acum nu 

le este posibil. Relația proastă pe care Jupiter o are de împlinit cu Junon aduce o relaționare ciudată 

cu cei pe care îi consideră inferiori, cu subalternii, cu cei care au depus toate eforturile pentru a o 

favoriza, pentru a o pune pe un piedestal, pentru că au avantaje. Se pare că în această perioadă nu țin 

cont de faptul că aceste eforturi trebuie apreciate, se gândesc doar la redobândirea stării de vitalitate, 

a stării de control, doar ce metodă să aplice pentru a duce tensiunea într-un plan secund sau pentru a 

o elimina. Asta înseamnă că în această perioadă fecioarele sunt puțin cam egoiste și cu cât au avut 

până acum mai multe pretenții sau cu cât se uită mai mult în portofel și constată că au mai puțini bani 

cu atât mai vizibil va fi acest impuls egoist. Cei care au cunoștințe de ezoterism sau care au încercat 

de-a lungul timpului să-și explice multe apelând la instrumentele psihologiei moderne, se vor gândi 

acum, în a doua decadă a lunii aprilie, că problemele le vin din faptul că sunt oameni puternici. Poate, 

uneori, așa se întâmplă, dar acum problemele nu vin pentru că au o fire puternică, ci pentru că sunt 

orientate exclusiv pentru avantajul personal. Dacă au încercat de la începutul anului și până acum să 

păstreze o armonie, acum o distrug crezând că bunurile pe care și le însușesc procedând așa o 

consolidează.  

Cu trecerea Soarelui pe zodia Taur multe dintre aceste probleme se pot ascunde. De altfel, și 

Mercur se va afla într-o relație bună față de Axa Dragonului și pentru că în această perioadă se află 

în mers retrograd, prin această deplasare, are capacitatea să medieze tendința Nodurilor prin Coada 

Dragonului. De aici se înțelege că prin administrarea bunurilor celorlalți reușesc să-și dea seama, 
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raportându-se la problemele celorlalți, că ale lor nu cele mai urgente, cele mai intense sau cele mai 

complicate. Dacă luăm în calcul și faptul că Pluton își începe o deplasare retrogradă în a doua parte a 

zilei de 20 aprilie care va ține până pe 28 septembrie, problemele acestea care s-au evidențiat printr-

o notă impulsivă, egoismul pe care l-a arătat până acum accentuează un zdruncin sufletesc și vor 

crede că numai pornind pe un drum nou se eliberează de această presiune, numai programându-și o 

vacanță sau alegându-și anumite preocupări care să le ducă în domenii complet diferite față de cele 

pe care le-au abordat până acum. Primesc vorbe rele, răspund ușor provocărilor, sunt foarte energice, 

vor să rezolve multe lucruri într-un timp foarte scurt și cred că în această viteză de lucru sunt și 

eficiente. Tot pe 20 aprilie, zi reprezentativă pentru acești nativi, Mercur, prin retrogradare, se 

întoarce pe casa administrării bunurilor celorlalți. Așadar, expansiunea aceasta complet nouă, 

nepotrivită sau lipsită de control le ajută să se degaje puțin de problemele acute, dar nu de marile 

complicații, nu de tensiunile care țin de relații sociale încordate. Prin întoarcere a lui Mercur pe casa 

bunurilor administrate pentru ceilalți, survine o întoarcere la obiceiuri mai vechi, dar nu în mod 

vizibil, ci pe ascuns. Aceasta este marea și delicata problemă a anului 2017 pentru fecioară. Cred că 

escapadele acesta reprezintă nivelul superior pe care trebuie să activeze la un moment dat, adică așa 

este necesar să interacționeze cu ceilalți. Cred că se află într-o etapă intermediară când tatonează 

terenul, adună informații, își adună puterile pentru că la un moment dat să se întoarcă definitiv pe acel 

nivel. În realitate, adevăratul salt nu vine prin valorile ilustrate acum, nu vine prin Mercur retrograd, 

ci prin trecerea Capului Dragonului pe casa lucrurilor ascunse. Aceste reveniri misterioase, pe ascuns, 

poate chiar mincinoase, la averile celorlalți, la faima lor, la puterea lor de influență, nu apelul la 

patrimoniul celuilalt pentru a fi folosit în interes propriu reprezintă pentru fecioară adevărata 

schimbare, ci gândul sincer, modestia, acceptarea condiției proprii așa cum este ea, adică a trăi fără 

ambiția de a acumula cu orice preț. 

Cum Marte pe casa imaginii publice și foarte curând trecând prin opoziția cu Luna neagră 

scena socială se modifică pentru acest nativ. Apar promisiuni referitoare la redresări în această zonă 

dar care nu se pot concretiza tocmai pentru că există mici adversități pe care fecioara le întreține și 

care vin din viața intimă, din familie, din ceea ce refuză categoric să depășească ori să-nțeleagă. Se 

poate vorbi în momentul acesta și despre o faptă importantă, una care ar trebui să fie un semn de 

putere pentru fecioară, dar devine un semn de maximă slăbiciune. Se va pune problema unei investiții, 

a unei cheltuieli, a unui consum și așa fecioară ajunge să rămână fără rezerve. Cu Marte fără rezerve 

pe casa imaginii publice înseamnă faimă prin sărăcie, prin puțin prin orice formă de carentă. 

Pe 24 aprilie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Saturn, tensiunile cauzate de un 

limbaj folosit în mod greșit nu mai sunt văzute atât de clar pe zona publică. Acolo acum sunt alte 

probleme, legate de cuvintele celorlalți pe care fecioara ar trebui să le ignore, să-i lase pe acești 

oameni să-și depășească așa cum știu de cuviință greutățile. În egală măsură, dacă sunt solicitate nu 

trebuie să refuzi ajutorul. Până pe 28 aprilie când Capul Dragonului va trece pe casa lucrurilor ascunse 

va interpreta această situație ca fiind în afara dimensiunii sale, chiar și atunci când este cerut ajutorul. 

Forma aceasta de egoism va începe să se stingă în intensitate și în multe dintre cazuri chiar să dispară 

după 28 aprilie când Capul Dragonului le va intra pe casa lucrurilor ascunse și îi va constrânge pe 

acești nativi să crească dintr-o altă perspectivă, să fie mai indulgenți, mai sensibil, să ierte mai ușor 

și să ajute mai mult. Aceste ultime minute de tranzit ale Capului Dragonului pe semnul lor sunt 

dureroase, tocmai pentru că indică o austeritate pe care nu mai au timp să o rezolve. Fecioara este 

renumită în tot zodiacul prin obsesiile pe care le are, înclinația către o disciplină exagerată, care se 

bazează pe nevoia acută de a-i fi totul clar în minte. Se poate resemna cu faptul că unele lucruri nu le 

poate face, dar nu se poate desemna dacă situațiile pe care le parcurg nu îi sunt clare. 

Luna nouă din 26 aprilie, cea care se va împlini pe casa drumurilor lungi, le va vorbi 

fecioarelor despre fapte bune. Impactul acestor fapte bune asupra firii lor, asupra patrimoniului 

trebuie și de această dată să fie unul clar conturat. Au nevoie să știe acum ce dau la schimb, ce primesc, 

cât de repede se pot soluționa problemele care apar din noul tip de colaborare și care sunt pericolele 

la care se expun. Având în vedere că zodia Taur aduce acum, prin această Lună nouă, o notă mult 

prea serioasă acestor intenții, pe final de luna aprilie fecioarele vor părea chiar ciudate. 
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Pe 28 aprilie Venus va trece pe casa administrării bunurilor celorlalți, iar Capul Dragonului 

pe casa lucrurilor ascunse. Se activează două case de finalitate și apare intenția clară de a schimba 

din umbră natura lucrurilor sau sensul anumitor demersuri. S-ar putea ca la începutul acestei perioade 

fecioarele să fie impulsive și, de frică, să devină chiar violente. Impactul zodiilor de foc se va diminua, 

se va rupe frăția inelului, multe dintre posibilitățile, chiar cele iluzorii, în care fecioara credea, se 

sting, trec într-un plan secund sau dispar complet. Primul gând pe care îl va avea fecioara când Capul 

Dragonului le va intra pe zodia Leu este cel legat de sacrificiu. Se vor speria inițial de ceea ce ar 

trebui să ofere, de acele structuri ale ființei pe care ar trebui să le lase deoparte, să le ignore ori să le 

transforme în altceva, dar cu timpul vor vedea că acestea nu sunt atât de rele pe cât par. Cea mai mare 

greutate îi va veni fecioarei din explorarea unor tristeți nefondate, prin implicarea în activități lipsite 

de sens în care consumă în mod inutil un curaj pe care ar fi putut, spre exemplu, să-l folosească în 

această perioadă pentru a-și consolida imaginea publică. Acum procedează în mod ridicol, ca în 

celebrul proverb: "Dă vrabia din mână pe cioara de pe gard". Momentul acesta de final al lunii aprilie 

este prea intens pentru ele și dacă nu au avut ocazia până acum să experimenteze trăiri spirituale 

profunde, dacă viața lor nu avut sens decât prin lucruri, obiecte sau funcții, prin interacțiuni sau prin 

frică, atunci nu putem vorbi despre o schimbare spectaculoasă, ci despre una care accentuează această 

notă tristă. Fecioarele implicate într-un proces de cercetare spirituală vor fi bucuroase că trebui să 

renunțe, vor fi încântate că au mai puține griji, chiar dacă intensitatea propriilor intenții în a le folosi 

este aceeași. Dacă au mai puține de făcut nu înseamnă că se vor stresa mai puțin, ci înseamnă că le 

va fi mult mai clară situația pe care o parcurg. Nevoia aceasta de claritate devine pentru fecioară o 

adevărată obsesie și prin intermediul ei tipul mediu sau inferior va deveni o adevărată pacoste pentru 

ceilalți. Destinul care le trece acum pe casa lucrurilor ascunse le avertizează că trebuie să fie mult mai 

atente la ajutorul pe care îl oferă, la natura ascunsă a gândurilor, sentimentelor, la respectarea regulilor 

morale. Acolo unde fecioarele în ultima perioadă au dovedit o mare obrăznicie, au administrat greșit 

bunurile celorlalți sau și le-au însușit considerând că, în modul acesta, își iau ceea ce merită sunt 

avertizate că în următoare perioadă de aproximativ 18 luni sunt supuse unui risc major, poate chiar 

cel care se va încheia cu o afecțiune, cu un prieten mai puțin sau chiar cu privare de libertate. Fecioara 

care și-a definit nevoile sale ținând cont de limitele celorlalți, nu va fi surprinsă că intră într-o perioadă 

în care devine medicament universal, ci se vor bucura că în sfârșit se poate citi și din comportamentul 

celorlalți impactul pe care îl au asupra comunității, nu doar din poveștile pe care știu să le prezinte în 

avantajul lor. 

 

MAI 
Confuzie. Administrarea corecta bunurilor celorlalți. Se întâlnesc cu un moment de durere. 

Apare un factor dominant. Obiectivitate. Capricii le sunt tolerate. Revolta este bună. Oboseală. 

Vestimentația cere aplicarea unor noi reguli. Autoamăgire. Adevărul doare. Situațiile absurde rămân 

absurde. Opoziție gratuită. Nevoie de a stabili un preț nou. Pregătire pentru un mare eveniment. 

 

Pentru că luna mai lucrează cu sintezele absurde, situații de genul acesta vor parcurge și cei 

care s-au născut în zodia Fecioară prin faptul că Junon, intrând în mers retrograd pe casa iubirii 

dăruite, le aduce sentimente confuze, neputința de a cere ajutor de la persana potrivită sau 

incapacitatea de a se adapta la nevoile celorlalți. Știm că această problemă nu este nouă, acești nativi 

au parcurs-o de la începutul anului și până acum sub diferite aspecte. Acum, când Capul Dragonului 

se află pe casa lucrurilor ascunse și sunt îndemnați să ierte mult mai ușor, să țină cont mult mai ușor 

de nevoile celorlalți, fecioara vede cât de mult a greșit de la începutul anului și până acum. Ca să 

repare acum ar fi prea târziu. Ca să meargă mai departe în forma aceasta nu mai poate. Iată primul 

impas! 

În 3 mai Mercur își va reveni la mersul direct pe casa administrării bunurilor celorlalți și 

fecioarelor le trece prin cap o idee năstrușnică. Se gândesc că dacă ar porni un război acum când toată 

lumea este bulversată, pentru că nu doar ele trec prin opoziția Marte-Luna neagră, ar putea să obțină 

un avantaj nesperat. Ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte să acționeze în direcția aceasta 

pentru că într-un fel sunt conturate planurile de acasă și în altfel vor fi găsite cele de la piață. Condițiile 
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momentului sunt dureroase, dominate de o insatisfacție accentuată care s-ar putea să nu fie văzute de 

ceilalți, pentru că durerea cea mai mare, rana cea mai adâncă se află în cazul lor pe zona intimă. Dacă 

pornesc un război nu va conta dacă va câștiga sau nu, important este că rănile acestor confruntări vor 

fi de durată. Nu pot porni însă într-o asemenea escapadă fără pagube colaterale deoarece confruntare 

este susținută de casa administrării bunurilor celorlalți, deci nu beneficiază de încredere și nici de 

sprijin până nu construiesc. Or, revolta, prin combustia sa, nu construiește. Momentul acesta devine, 

așadar, unul foarte delicat al anului 2017 și el trebuie pregătit din timp pentru că acum, în plină 

desfășurare, sunt puține care pot fi reparate.  

Dacă nu vor reuși să nu țină cont atât de mult de ceea ce-și amintesc din primele patru luni ale 

anului și a fost foarte dureros, dacă nu pot să treacă peste dezamăgirile momentului și fac un capăt de 

țară dintr-o jignire 

absolut întâmplătoare, 

atunci în preajma zilei de 

8 mai, când Soarele se va 

afla într-un trigon cu 

Junon, se poate vorbi 

despre o ușoară 

redresare. Această 

redresare le incită 

imaginația, le ajută să-și 

stabilească noi obiective 

sau să le așeze pe acestea 

pe care le au într-o altă 

ordine. Renunță pentru o 

perioadă la capricii și li se 

va părea că în această 

zonă a emoțiilor multe s-

au rezolvat. Nu s-au 

rezolvat multe, iar lucrul 

acesta îl vor vedea 

începând cu 10 mai când 

Junon va intra într-o 

perioadă de retrogradare. 

Pentru că această inițiere 

a deplasării retrograde se 

suprapune peste trigonul 

Soare-Pluton, cel cu care face o conjuncție pe Capricorn, dar și cu conjuncția Mercur-Uranus, ipostază 

astrală care trimite un careu către conjuncția Junon-Pluton, creează premisele unui mare succes prin 

înțelegerea unei încercări personale, prin depășirea unor capricii, prin autocontrol. Cu Luna neagră 

pe casa emoțiilor trecând printr-o opoziție dură cu Marte este greu de crezut că fecioarele ar putea să 

facă față cu brio acestei încercări. Se vor confrunta cu un negativism accentuat, cu impertinența 

celorlalți, cu o revoltă pe care, inițial, o vor pune pe seama unor conjuncturi sociale pe care nu le 

înțeleg foarte bine, dar cu timpul își vor da seama că acestea provin din frustrările personale ale 

protagoniștilor. 

Tipul superior se va mobiliza acum, dar nu-i va fi ușor pentru că au casa muncii goală, trebuie 

să facă apel la guvernatorul acestei case, adică la Uranus, pentru a găsi motive de efort, de studiu, de 

rezistență. Aceste motive pornesc din judecata pe care o aplică celorlalți. Foarte ușor pe finalul primei 

decade a lunii fecioarele vor vedea defectele celorlalți, situațiile ridicole pe care aceștia le parcurg și 

își vor propune să facă totul pentru a li se întâmpla și lor ceva. Dacă se străduiesc puțin vor înțelege 

că această observație nu trebuie să fie continuă, ci doar să-și îndeplinească rolul de catalizator. Cine 

va duce mai departe această observație considerând că este un element spre care trebuie să se întoarcă 
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periodic, va greși, adâncindu-se în negativism. Cu Luna neagră și Saturn pe casa emoțiilor acest 

negativism este un fel de sare pusă pe rană. 

Luna plină care se împlinește pe 11 mai accentuează nevoia de mișcare. O parte dintre cei 

care s-au născut în această zodie și care au cunoștințe ezoterice vor fi motivați să își analizeze în 

detaliu comportamentul. Fac o greșeală pentru că vor fi tentați acum să selecteze mai mult accesele 

de furie, vor dori să construiască doar căi de atac împotriva nemulțumirii celorlalți, adică nu vor 

selecta greșeala în general, ci doar pe acele greșeli care au fost depistate. În consecință, Luna plină le 

aduce acestora revendicări absurde, interes pentru a se deplasa către o nouă zonă a valorilor, 

ghidându-se după ceea ce a reprezentat în trecut un factor de oboseală. În felul acesta, mulți merg 

înapoi, cred că separă binele de rău, dar de fapt separă un rău dur față de un rău mai puțin dur. Apoi, 

cu cât se vor depărta de momentul de maximum al fazei de Lună plină, cu cât se vor apropia de 

trigonul Marte-Jupiter care se împlinește pe 12 mai cu atât mai aproape vor fi de evenimente fericite, 

unele dintre ele minore, lipsite de importanță, o laudă, o apreciere față de vestimentație, o stare de 

bine, pe care fecioarele le vor vedea ca fiind dovezi ale faptului că s-au schimbat. Nu, acestea nu sunt 

dovezi de transformare, ci dovezi de autoamăgirea. Dar nimeni nu va putea să le spună nimic. Prin 

trigonului Venus-Luna neagră își vor imagina că au o anumită poziție și vor dori să vadă doar în 

această direcție. Nu se poate nega faptul că au și satisfacție din această dispunere astrală, dar nu acesta 

este elementul cel mai important. Trigonul pe care Venus și Luna neagră îl împlinesc în seara zilei de 

14 mai reprezintă adevărata confirmare a faptului că transformarea fecioarei trebuie să fie privită de 

ea doar prin sancțiunile care s-au făcut remarcate în primele luni. Doar în raport cu aceste sancțiuni 

poate emite păreri despre componentele celorlalți, propria evoluție, propria înțelepciune sau alegerea 

metodei de lucru. Presiunea pe care în mijlocul lunii mai o pune pe conștiința unei fecioare vin din 

nicovala care se construiește între elementele astrale plasate pe zodiile Săgetător, Capricorn, Pești și 

Berbec accentuează rolul pe care îl are înțelegerea propriilor frustrări. Modul în care apreciază o 

sancțiune mai veche, un conflict care s-a finalizat cu o sancțiune, are asupra acestui nativ un impact 

teribil. Se întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele absurde ale lunii mai vin peste multe semne de 

întrebare pe care fecioara și le-a ridicat în primele patru luni. Ar fi prea mult să le lase pe acestea să 

rămână absurde. Au nevoie de calificare și numai în modul acesta, numai prin această claritate, din 

nefericire constituită în raport cu o sancțiune, pot merge mai departe. 

Reiterarea trigonului dintre Mercur și Axa Dragonului, de această dată cu Mercur aflat în mers 

direct, nu mai permite medierea tendinței Nodurilor, deci soluțiile pe care le gândesc acum nu pot fi 

aplicate pe termen lung. Fecioară are nevoie acum ca lucrurile acestea să fie privite pe termen lung, 

dar nu se întâmpla așa. Pe 16 mai când Mercur va intra din nou pe casa drumurilor lungi gândurile le 

vor fi puțin mai ordonate, nu vor mai fi atât de neglijente cu combinațiile pe care le fac între proiectele 

de viitor și sentimentele confuze. Cu toate că se păstrează acest fond dureros, aceste nemulțumiri, 

multe dintre ele sunt mai mult închipuite, ceea ce se va petrece în mijlocul lunii mai seamănă cumva 

cu picătura care umple paharul. Până la finalul acestei luni când Soarele se va apropia din ce în ce 

mai mult de opoziția cu Luna neagră, aspect care se va consuma în luna următoare, temerile acestea 

vor căuta în jur confirmări. Pentru fecioare trecerea lui Mercur pe casa drumul lor lungi a gândirii 

superioare este un moment de mare grație. Sunt ajutate acum să își vadă neglijența pentru a o elimina 

într-o clipă, pentru a face mutări spectaculoase, pentru a impresiona și impresiile acesta pe care le 

provoacă celorlalți să reprezinte colacul de salvare în a doua parte a anului. Dacă se orientează în 

felul acesta vor putea lucra pe mai multe fronturi, atât din punct de vedere social, prin interacțiuni, 

schimburi de experiență, ajutor oferit celor care se află într-un moment dificil al carierei lor, până la 

activități legate de sănătate, armonizarea energetică, meditație. Pot să facă lucrurile acestea, se pot 

ocupa de mai multe lucruri deodată pentru a obține o mare influență asupra celor din jur, iar faptele 

lor, în special ale fecioarelor care au mai trecut prin situații de genul acesta și au suficient de multă 

maturitate acumulată, vor rămâne în istorie. Așa cum este de așteptat, așa cum vor vedea și în cazul 

celorlalte semne zodiacale, finalul celei de-a doua decade a lunii mai, cea care îl îndeamnă să 

privească foarte departe în timp, le spune că nu trebuie să se bazeze pe noroc. Norocul vine pentru 

alții, adică sunt favorizate să ajungă într-un anumit loc pentru că altcineva are nevoie de ele, primesc 

anumite bunuri doar pentru a le da mai departe. Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni pe 20 mai, adică 
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pe casa demnității sociale accentuează, pe de o parte, tensiunea acestei frustrări creată pe baza 

statutului de intermediar pe care fecioara îl are acum, dar îi și limpezește cumva gândurile pentru că 

dacă nu are de primit acest rol de intermediar nu vor ști niciodată cum se bucură cu adevărat oamenii 

care sunt ajutați. Au nevoie să știe lucrul acesta mai ales că de curând Capul Dragonului le-a intrat pe 

o casă care le invită la o evoluție a conștiinței.   

Le va veni greu dacă vor prefera să se blocheze în acele gânduri triste insistând pe ideea că 

lor nu le este permis să ajungă pe un anumit nivel social, să-și rezolve cu eforturi proprii probleme 

personale, să aibă și ele un 

statut, un rost sau 

patrimoniu așa cum îl văd 

în jur. Fecioara ar trebui să 

fie conștientă că prezența 

Lunii negre pe casa familiei 

până în noiembrie le aduce 

o înclinație față de 

comparații greșite. Prin 

puterile pe care le au acum, 

prin ușurința cu care sunt 

atrase către o zonă a 

suferinței ieri au nevoie să 

își îmbogățească experiența 

spirituală, nu să se 

adâncească și mai multe 

regrete. În felul acesta 

poate evolua prin 

interacțiune, prin schimbul 

de experiență sau pur și 

simplu urmărind cu atenție 

bucuriile celorlalți nu 

motivele de tristețe, nu 

rănile, nu suferințele, nu 

bârfele. Cu cât se apropie 

de mijlocul anului 2017 

mesajul planetar prinde viață și își dau seama că au mai multe posibilități de expresie, ca oamenii din 

jur acordă mai multă importanță și acelor aspecte din viața unei fecioare pe care acest nativ nu l-a 

simțit niciodată apreciate. Va fi, așadar, un moment de poveste, dar nu o poveste scrisă de altcineva, 

ci o poveste scrisă de ele însele. 

Dacă vor prefera să-și îndrepte atenția către probleme de familie, care nu sunt multe, dar sunt 

intense, către anumite conflicte, obstacole sau provocări care vin din această zonă, atunci au nevoie 

să facă apel la un fond de rezerva. Vor scoate depozitele din bancă, își vor vinde obiecte din casă, se 

vor împrumuta de la rude, de la prieteni, vor modifica prețul de vânzare al unor produse, vor face în 

așa fel încât câștigurile să fie substanțiale pentru a acoperi o nevoie sau pentru a cumpăra ceea ce 

poate compensa tristețea sau nefericirea din familie. Faptul că de la începutul anului și până acum am 

tot invocat motivele de tristețe ca fiind cele care înclină balanța către o anumită experiență de viață 

absolut necesară acestui nativ, nu înseamnă că cineva vrea să le chinuie sau să le facă să privească cu 

tristețe realitatea anului 2017. Acestea sunt experiențele programate pe care trebuie să le parcurgă și 

tipul de anticipație pe care-l abordăm aici urmărește pregătirea psihică în fața acestor momente. Asta 

înseamnă că dacă se vor pregăti pentru momentul de 24 mai când Venus se va afla într-o relație rea 

cu Junon, atunci nu vor mai pierde o autoritate, nu vor mai fi foarte dezamăgite dacă cer ajutor și nu-

l primesc, dacă invocă un drept pe care-l au și le este refuzat. Cu cât vor menține cu atenția mai mult 

pe viziunea de ansamblu cu atât mai ușor le va fi. Asta înseamnă, la modul concret, că nu refuzul în 
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sine este ceea ce ar trebui să le rămână în memorie, ci capacitatea lor de a se descurca în situații limită, 

de a găsi soluții acolo unde nu le-au văzut niciodată. 

 

IUNIE 
Sentimentul este important. Nostalgie. Trăire intensă. Îngrijorare gratuită. Se merge prea 

mult în această direcție. Incertitudine. Lăcomia și frica li se par greu de suportat. Suprasolicitare. 

Nemulțumire. Combinații neobișnuite. Eforturile colective nu îi impresionează. Au nevoie de 

autocontrol. Probleme de autoritate. Sunt prea încordați. 

 

Pentru că luna iunie lucrează cu sintezele pentru putere, iubire și sensibilitate, schema astrală 

specifică acestei zodii aduce o întărire asentimentelor frumoase, cele pe care acești nativi nici măcar 

nu știau că le dețin. Există însă o problemă cu care s-ar putea să nu se poate adapta de-a lungul acestei 

luni și care ține de împrăștierea planetelor de-a lungul întregului zodiac. Asta înseamnă că nu mai au 

probleme urgente de rezolvat sau nu mai sunt presate să activeze într-o anumită direcție. Poate apărea 

o nostalgie a vremurilor când, fie încurajate de o conjunctură astrală, fie impresionate de o persoană 

sau de ambiția personală, au fost foarte active. Li se va părea că luna iunie este activă într-un mod 

ineficient, că sunt îndemnate să facă foarte multe lucruri fără niciun rezultat. 

Chiar de la începutul acestei luni când Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn,  

fecioarele se întâlnesc cu o problemă de atitudine. Deși în multe dintre situații se cam fac de râs, au 

impresia că merg înainte, că reacțiile celorlalți de fapt îi deconspiră, spun foarte multe despre ceea ce 

doar ele au nevoie să știe. Cert este că începutul lunii iunie este dominat de opoziția Soarelui cu Luna 

neagră, aspect pe care l-am amintit și în observațiile inserate luni anterioare. Problemele de 

gestionare, complicațiile afective, tristețea pe care o resimt pentru că în familie nu au ceea ce-și 

doresc, iar pe zona socială succesul este minor, transformă începutul lunii iunie într-un interval care 

cere acestui nativ reglementări ciudate. Este adevărat, prin direcțiile acestea constată că multe lucruri 

merg de la sine, deci toată această zăpăceală, toată această risipire are și rezultate bune, dar nu sunt 

cele pe care și le doresc. Asta înseamnă că și luna iunie le atrage atenția asupra reevaluării atitudinii 

personale față de puterile celorlalți. Dacă până acum au fost mulțumite cu rezultatul dorit, indiferent 

cum a fost obținut acesta, cu cât trece mai mult timp de când Capul Dragonului a intrat pe casa 

lucrurilor ascunse cu atât condiționările de care trebuie să țină cont sunt mai multe și mai diversificate. 

Asta înseamnă că trecerea lui Marte pe casa prietenilor aduce schimbarea pe care și-au dorit-o, doar 

că de această dată ea nu este așa cum și-au închipuit. Trecerea lui Marte pe zodia Rac le aduce acestor 

nativi în preajma oameni care se enervează ușor, poate chiar oameni mai îngrijorați decât ei și mai 

temători. Își doresc situații de genul acesta pentru că vor din nou sa dețină controlul asupra situațiilor 

pe care le trăiesc. Cert este că aceste sentimente nu sunt bune, nu reprezintă o dovadă de progres, ci 

doar de investigare. Prin conștientizarea acestor impulsuri fecioara își dă seama ce a acumulat în timp. 

Nu este normal să-ți dorești oameni inferiori în preajma ta doar pentru a te simți puternic. 

Marte pe zodia Rac nu este o poziție foarte bună însă pentru fecioară ea poate deveni un 

element educativ absolut fabulos. Această ipostază seamănă cu prietenia pe care un individ o leagă 

cu colegul de celulă, amândoi fiind întemnițați pentru aceeași pedeapsa. Prieteniile pe care fecioarele 

le obțin în luna iunie sunt născute dintr-o suferință intensă și prin acestea pot evolua dacă respectă 

sacrificiul pe care trebuie să-l facă ori dacă apreciază sacrificiul pe care acești prieteni noi l-am făcut 

pentru a ajunge în această ipostază. De aici înțelegem că rolul lui Chiron prin sextilul cu Mercur 

transforma acest nativ într-un ghid. De altfel, această direcție este întărită și de trecerea lui Venus pe 

casa gândirii profunde. Dacă au reușit să intre pe această direcție, dacă nu se lasă în voia 

disconfortului cauzat de nevoi, ci privesc mai departe, atunci se detașează, poate chiar complet, de 

instrumente de tortură pe care le-au iubit atât de mult de la începutul anului și până în momentul de 

față. Apoi, seria schimbărilor nu se oprește aici. Și Mercur va intra pe casa demnității sociale pe 7 

iunie ceea ce aduce o schimbare de atitudine care le va fi tolerată acum. Prin această schimbare de 

atitudine Luna plină care apare pe 9 iunie este mai ușor integrată, la fel și revenirea lui Jupiter la 

mersul direct, adică acceptarea nevoilor așa cum sunt ele definite în momentul de față reprezintă un 

alt mod de a înțelege viața proprie, oamenii din jur. De aici înțelegem că prima decadă a lunii iunie 
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care ar fi trebuit să îi zăpăcească pe cei care s-au născut în zodia Fecioară cu gânduri pe care le-au 

avut pe finalul lunii martie le înnobilează demersurile și îi ajută să înțeleagă că limitările nu sunt 

neapărat dovezi de umilință, ci trepte puțin cam aspre pe care trebuie să meargă pentru a urca. 

Se înțelege, astfel, că prima decadă a lunii iunie are rezervate și pentru acești nativi surprize 

plăcute. Prin Venus de pe zodia Taur devin ființe elegante prin exprimare, prin ideile îndrăznețe pe 

care le au, prin aspirațiile pe care și le-au formulat cu mult timp în urmă și de la care nu s-au abătut. 

Acestea sunt elementele care se vor evidenția acum. Este posibil ca multe din cele pe care și le-au 

stabilit la începutul acestui an să se fi modificat între timp. Cele care nu s-a modificat vor fi acum 

văzute și apreciate.   

Dintre toate episoadele pe care fecioara le-a parcurs de pe finalul lunii aprilie și până acum, 

puține sunt cele cărora ar putea să le acorde o importanță majoră pentru a le pune în aplicare în 

următorii ani. Cea de a doua decadă a lunii iunie îi îndeamnă pe acești nativi să nu mai privească cu 

grija față de ziua de mâine, să fie puțin mai hotărâți, să ia în considerare viziunea de ansamblu pe care 

au avut-o pe finalul lunii aprilie pentru a înțelege că dificultățile sunt date, în general, omului puternic 

pentru a le rezolva. Pe 12 iunie, când Jupiter se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, apar primele 

tentații. Cred că dacă sunt într-un moment de incertitudine din nou trebuie sa acorde acestui episod 

atenția cuvenită pentru a-l rezolva. Problemele nu se rezolvă în forță și nu abandonând proiectele 

aflate acum în derulare doar pentru că li se pare că sunt mai greu de rezolvat. Este clar că la baza 

acestui impuls stăm lăcomia sau frica. Dacă luăm în considerare tranzitul Capului Dragonului pe casa 

lucrurilor ascunse, pe casa iluminării, atunci știm exact de unde își extrag puterea. Se pot întoarce 

către exemplele desprinse din marile biografii, către vorbele de duh, către oamenii pe care iau în 

preajmă și pe care acum ar putea, prin voință proprie, să nu îi mai judece atât. Desigur, vor face lucrul 

acesta pentru că există o presiune exterioară, pentru că se vor preocupa foarte mult de termen, de 

promisiune, de cuvânt, de data limită. Trecerea lui Mercur pe casa imaginii publice este un semn de 

reușită, dar pentru această reușită fecioara va face un compromis, adică să își nege problemele 

personale, să trădeze pe cineva drag, să suprasolicite un membru al familiei, să-i pună la muncă pe 

cei care au promis că îi ajută. Nu pune nimeni la îndoială că rezultatul va fi unul bun, ci pune la 

îndoială intențiile corecte pe care și le-au declarat cu mult timp în urmă. La asta se refera și careul pe 

care Mercur, de pe casa imaginii publice, îl realizează cu Neptun de pe casa parteneriatelor. Orice ar 

face fecioara în a doua decadă a lunii iunie dezamăgește, întristează sau atrage atenția asupra unor 

lucruri personale pe care le-au dorit ascunse și care acum fac obiectul unor discuții de grup. Apoi, 

situația se complică și pentru că Uranus se implică într-un trigon cu Capul Dragonului, aspect care 
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vizează mai curând rasa umană în ansamblu, semnele de generație, decât zonele personale ale 

existenței. Cu alte cuvinte, această problemă de deconspirare pe care fecioara o privește cu 

nemulțumire se transformă într-un regret în momentul în care constată că cineva din preajmă a obținut 

un avantaj mai mare. Astfel, în mijlocul lunii iunie vor răspândi în jur puțină invidie ceea ce nu le va 

face deloc cinste. 

Au însă capacitatea necesară de a observa foarte bine ceea ce se întâmplă cu alții și prin această 

observație se vor simți puternice. Opoziția Soarelui cu Saturn, chiar dacă aduce o întârziere asupra 

unor proiecte cu mare impact social, le întărește voința, le face mai puternice, mai încrezătoare în 

forțele proprii și mai bogate în informații despre cei din jur. Dacă până acum lucrul acesta nu au avut 

un impact atât de mare, acum, când Capul Dragonului le trece pe casa lucrurilor ascunse și se tem de 

ceea ce nu văd, nu înțeleg sau nu li se spune, momentele acesta de conștientizare le provoacă o bucurie 

foarte mare. 

Pe 16 iunie, când Neptun va intra în mers retrograd, deplasare care va dura până pe 22 

noiembrie, în viața unei fecioare apare un semn de întrebare referitor la seriozitatea unui partener. 

Acum, când semnul lor este degajat de planete, apelează la alte instrumente, unele dintre ele dominate 

de griji, de teamă, de incertitudine, adică de problemele pe care le-am tot descris în ultima perioadă. 

Deasupra acestora se ridică ființa care apreciază foarte bine măsura unui cuvânt, a unei recomandări, 

care iartă ușor sau care, dacă suferă din cauza unor probleme de familie care nu se rezolvă ușor, nu îi 

responsabilizează pe ceilalți. Asta înseamnă că relația frumoasă pe care Neptun de pe casa 

parteneriatelor o are cu Junon de pe casa iubirii dăruite, ambele retrograde, fac trimitere la episoade 

sociale care ar trebui să-i unească pe oameni. Suferința îi unește pe oameni, durerile de asemenea, 

anumite dezamăgiri, limitări generează evenimente în cascadă care le îndreaptă pe fecioare către un 

alt traseu al vieții unde să întâlnească oameni cu care să creadă că au multe în comun. Acesta este și 

rostul pentru care apare o combinație interesantă dată de Capul Dragonului pe casa lucrurilor ascunse 

și trecerea lui Saturn pe casa familiei. Astfel, pot apărea limitări dar ele vor fi transformate în 

retragere, în motive de izolare, de a rupe anumite legături care până acum nu au făcut decât să 

dezamăgească. Ceea ce doare, întărește și mai mult iubirea. Fecioara este o zodie mult prea atașată 

de regulile pe care și le stabilește. Dacă a crescut fără reguli aceasta este regula pe care o va respecta 

toată viața. Dacă regulile au fost bune, au reprezentat o îmbinare frumoasă între moralitate și nevoia 

de a cerceta, combinația aceasta pe care Saturn de pe casa emoțiilor și Capul Dragonului de pe casa 

iluminării, le aduce modificări existențiale, majore. S-ar putea ca în momentul acesta să nu vadă 

concret că se întâmplă așa, dar în mod sigur alegerile mici, cele care par neînsemnate pentru anturaj, 

dar care sunt foarte importante ori majore pentru fecioară și pentru familia ei, au o contribuție 

substanțială în sensul acesta. 

Trecerea Soarelui pe zodia Rac accentuează această nevoie ca o formă de aspirație către ceva 

mai bun. Apoi, și Mercur va intra pe zodia Rac, pe casa prietenilor și fecioarele realizează că depind 

foarte mult de schimbul de experiență, de modul cum se întrețin cu cei pe care-i cunosc și de la care 

am așteptări. Este foarte important să nu uite că relația aceasta pe care planetele de pe zodia Rac, de 

pe casa prietenilor, o au cu Neptun de pe casa parteneriatelor nu este ceva care ar putea să dureze, 

însă este ceva care ar putea să influențeze în mod considerabil starea de confort. De altfel, întreaga 

perioadă nu avantajează o fecioară care a acordat prea multă importanță agresiunilor care vin din 

partea celorlalți și dezamăgirilor pe care partenerii de dialog le-au față de cei cu care au interacționat. 

Vor vedea că au o bună capacitate de observare, caută prin orice mijloc să își sporească securitatea, 

să vadă cât mai multe, să înțeleagă cât mai multe pentru a optimiza consumul. Jupiter trece acum în 

deplasare directă pe casa hrănirii și le îndeamnă să caute în nevoile pe care le au să strecoare și o 

picătură de obiectivitate, să lupte pentru dreptatea celorlalți așa cum luptă pentru dreptatea lor. De 

altfel, pe 24 iunie, când Marte va trece prin opoziția cu Junon, se va împlini și Luna nouă, cea care 

poate rezolva o problemă socială prin ajutorul venite din exterior. Eforturile colective au asupra 

acestui nativ un impact foarte mare. Dacă se lasă impresionați de aspirațiile mult prea îndrăznețe ale 

partenerilor de dialog ajung din nou, ca într-un cerc vicios, de unde au pornit. Ajung din nou la 

dezamăgire, din nou vor crede că viața lor este descoperită în fața unor oameni care nu vor să 

aprofundeze nimic, ci doar să trăiască pe seama celorlalți ori să se bucure de avantajele pe care le 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  925  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

obțin din mers. Mulți vor fi tentați să dea vina pe ceilalți pentru ceea ce li se întâmplă acum, dar nu 

acesta este scopul pentru care sunt atrași în activități colective. Zona aceasta de grup are menirea de 

a-l ajuta pe acest nativ să se echilibreze din punct de vedere afectiv. Dacă se întâlnesc cu oameni care 

răstălmăcesc foarte ușor un mesaj nu înseamnă că și trebuie să procedeze la fel, nu înseamnă că de 

acum încolo trebuie să aplice aceleași metode. Au Capul Dragonului pe casa lucrurilor ascunse și 

orice element dur, care iese dintr-o regulă a moralității, se întoarce împotriva lor sub formă de durere, 

insatisfacție, probleme la locul de muncă. 

Li se recomandă să-și controleze în mod strict această formă de lăcomie pentru că întrucât 

zona aceasta prietenilor nu activează pentru o perioadă mare de timp și dacă ajung să traverseze 

momente dureroase, mai intense decât cele pe care le știu de la începutul anului și până acum au toate 

șansele să le transforme pe acestea în accidente. Nu este de glumit cu gândirea unei fecioare atunci 

când urmărește să obțină prin orice mijloc ceea ce își dorește. Cert este că cea de-a treia decadă a lunii 

iunie este un interval care se va regăsi în multe alte perioade ale anului 2017 ca un element definitoriu 

și la acest capitol al dorințelor obținute cu orice preț. Pentru fecioare, elementul definitoriu este cel 

legat de respectul față de patrimoniul celuilalt, iar aici sunt incluse nu doar obiecte, sentimente sau 

persoane, ci și idealuri. Dacă nu uită că atât cât a mai rămas din anul 2017, dar și în 2018, au nevoie 

să învețe cum este să-i ajuți pe cei aflați în suferință sau care au nevoie de o mana de ajutor, toată 

implicarea pe care o fecioară o parcurge în această perioadă împreună cu cei din jur, toate colaborările 

nu distrug un ideal, nu distrugă speranța într-o viață mai bună, ci ajută. Elementul definitoriu al acestei 

decade este rememorarea episodului în care Luna neagră le-a intrat pe casa emoțiilor profunde și a 

familiei. Sunt multe lucruri pe care fecioara nu a reușit să și le explice de mijlocul lunii februarie și 

până în momentul de față. Unele sunt legate de autoritate, altele de neputința de a găsi cel mai simplu 

mijloc de a restabili armonia în familie. Astfel, pe finalul lunii iunie își aduc aminte de multe conflicte 

pe care le-au avut cu cei pe care îi iubesc, de acele sentimente de marginalizare, de descurajare ori 

dezamăgire care le-au fost provocate de cei dragi. Finalul lunii iunie este dominat de opoziția lui 

Mercur cu Pluton ceea ce aduce pe acest fond al emoțiilor complicate o problemă de autoritate. Nu 

viața interioară este vinovată pentru deficitul de putere, ci faptul că atunci când au avut putere nu s-

au mulțumit cu puțin. Am mai invocat și în alte ipostaze ale acestui material motivul recompensei ce 

este puternic inserat printre trăsăturile definitorii ale acestui an. Pe acest fond al tensiunilor sociale 

susținute de contextul încordat al anului 2017 nevoia de concret invocată ostentativ cere acum, pe 

finalul lunii iunie, dovezi de stabilitate și de iubire, nu să le pretindă. 

 

IULIE 
Pun accentul pe imagine publică. Li se permite prea mult. Au nevoie de îndrumare. Putere de 

creație. Severitate. Întâlnirea cu o pedeapsă divină. Modestia este reală. Strălucire falsă. Realizări 

aparte. Clasicul nu se demodează niciodată. Mare sinceritate. Norocul este împărțit în două. Se 

familiarizează cu un factor de transformare. Pregătiri obișnuite pentru situații neobișnuite. Este 

respectată armonia. 

 

Nu este un moment potrivit pentru ca fecioarele să intervină pe scena publică prin dinamism, 

prin supremație sau prin inițierea unor deplasări deoarece nu sunt pregătite deocamdată să facă lucrul 

acesta. De altfel, nu le întreabă nimeni dacă sunt pregătite sau nu, trebui să înțeleagă singure lucrul 

acesta așa cum se întâmplă și cu celelalte zodii. Chiar de la începutul lunii iulie Chiron își va iniția 

deplasarea retrogradă pe care o va încheia pe 5 decembrie. În preajma acestui moment Venus va 

definitiva careul la Axa Dragonului subliniind necesitatea adoptării unei atitudini corecte față de cei 

cu care interacționează, față de propriul ideal. Fecioarele se simt acum puternice și cred că dacă 

încalcă o regulă nu le va vedea nimeni, ceea ce este o foarte mare greșeală. Opoziția lui Marte cu 

Pluton arată că fondul afectiv nu este tocmai potrivit, așa cum am văzut și din alte conjuncturi pe care 

fecioarele le-au parcurs de la începutul anului și până acum. Momentul de început al lunii iulie este 

încărcat de tensiune, iar în cazul lor aceasta se localizează cu precădere pe sectorul emoțional. În 

primul rând, acest sector emoțional vine pe conjuncturile începutului de luna iulie cu atitudini 

simulate. Fecioarele joacă un pic de teatru, se cred perfecte pentru că reușesc să influențeze opiniile 
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celorlalți în modul acesta, dar pierd din vedere că la baza acestor impulsuri stau gândurile pe care le-

au avut în mijlocul lunii ianuarie. La momentul acela Marte a trecut prin careul cu Saturn, iar acum, 

prin împlinirea opoziției dintre Marte și Pluton, se pune în acțiune frica pe care au trăit-o, gânduri de 

răzbunare pe care și l-au programat în mijlocul lunii ianuarie. Din această cauză nu este tocmai 

potrivită o asemenea atitudine și nu este potrivită nici proiectarea demersurilor pe termen lung. Dacă 

vor să se echilibreze Am nevoie să facă trimitere, așa cum s-a întâmplat și-n mijlocul lunii iunie, spre 

finalul lunii aprilie, când Capul Dragonului a trecut pe casa lucrurilor ascunse. Primesc semnale din 

jur, de la cei cu care colaborează, de la persoanele care le spun verde în față ceea ce cred, care le ajută 

să câștige timp, să nu o mai facă pe detectivi, că această perioadă trebuie să fie una de regenerare. 

Retrogradarea lui Chiron nu le permite fecioarelor să vadă din primul moment lucrul acesta, deci au 

nevoie să fie motivate, să fie împinse de la spate. Persoana care va face lucrul acesta trebuie să aibă 

multă răbdare, să fie obișnuită să lucreze cu oamenii recalcitranți, cu persoanele care transmit o anume 

tensiune chiar dacă nu vorbesc.   

Trecea lui Venus pe zodia Gemeni le ajută să vorbească mult mai ușor și să se prezinte într-

un mod agreabil față de comunitate pentru a nu mai părea oaia neagră. Zodia Gemeni pentru fecioară 

este locul unde imaginea 

socială se află la cotele cele 

mai înalte, este semnul 

zodiacal prin care se 

exprimă la scena deschisa. 

Știm că experiența acestei 

planete în prima jumătate a 

anului nu a fost tocmai ușor 

de folosit. Astfel, fecioarele 

își pot aminti inclusiv de 

perioada de retrogradarea 

planetei Venus (3 martie – 

15 aprilie), de tranzitul său 

pe casa administrării 

bunurilor celorlalți când au 

fost puse în dificultate sau s-

au trezit că au gânduri 

necurate, să își însușească 

puțin din meritele altora, din 

rezultatele muncii altora, din 

bunurile lor. Acum intră pe 

casa imaginii publice cu 

remușcări. Aceasta este 

explicația pentru care în 

prima decadă a lunii iulie 

fecioare sunt și atât de triste, dar pozează în persoane mulțumite cu ceea ce au, dinamice, dispuse tot 

timpul să lucreze pentru ceva, să se implice într-un parteneriat, să colaboreze. Această problemă data 

de remușcare este accentuată și de ușurința cu care își amintesc greșelile pe care le-au făcut. Unele 

fecioare, mai sensibile din fire, nu le va veni să creadă că s-au implicat în aceste acțiuni, că nu au 

ținut cont de regulile pe care și le-au construit din aproape în aproape de-a lungul vieții, că au 

desconsiderat, fie educația lor, fie educația celor cu care au interacționat. Momentul acesta de 

conștientizare, de tristețe adâncă le este așadar foarte util. Pentru că el este accentuat de careul 

Mercur-Uranus el va fi rezolvat de trigonului Mercur-Chiron, adică și de această dată fecioarele au 

nevoie să fie ghidate, să fie susținute, consiliate iubite. 

Pe 6 iulie Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse și dacă până în acest moment nu se înfiripă 

în mintea lor o idee bună cea care ne va spune că nu au fost atât de vinovate, care le va reduce criza 

de identitate, vor trăi cu mare implicare tranzitului Mercur prin zodia Leu și nu vor mai avea liniște 
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decât începând cu 26 iulie când Mercur le va intra pe semnul lor. Apare înțeles sociale vor fi păstrate, 

obstacolele, chiar cele ale minții, nu vor fi văzute de anturaj atât de periculoase așa cum sunt pentru 

cei care s-au născut în zodia fecioară. Apoi, trebui să treacă și prin faza de Lună plină 9 iulie, care se 

va localiza pe casa prietenilor. Există o mare presiune care vine din acest sector și care le determina 

să renunțe la tristețea lor pentru binele celuilalt. Dacă au o mare flexibilitate atunci impactul Capului 

Dragonului de pe casa lucrurilor ascunse le ajută să valorifice momentul acesta de Lună plină. Vor fi 

receptive la nevoile celorlalți, atente la suferințele lor și nu vor avea nicio problemă să renunțe la ceva 

din ceea ce le aparține pentru a face o faptă bună sau pentru a-i bucura pe cineva. 

Dacă pot să facă lucrul acesta cu mare ușurință nu înseamnă că le este simplu. Pentru nimeni 

nu va fi simplu împlinirea opoziției dintre Soare și Pluton. Pentru fecioare această dispunere activează 

axa iubirii dăruite și a iubirii primite, punând în dificultate luciditatea și inspirația. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că presiunea aceasta care vine din zona emoțiilor le va determina să vadă doar partea 

goală a paharului. Unele fecioare vor simula acest act al atașamentului și vor face fapte bune de frica 

unei pedepse divine, de frica unei justiții care activează dintr-o zona invizibilă, pentru că așa le 

dictează inima. 

Pentru că această presiune se va păstra și de-a lungul celei de-a doua decade a lunii iulie 

sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, cele care ar trebui să reprezinte un adevărat motor 

pentru deplasări, dinamică, pentru atingerea unui nivel social înalt îi spune fecioarei că s-a născut 

într-un timp nepotrivit, într-o familie nepotrivită, că tot binele pe care îl obține este ceea ce caută. 

Dacă citesc din timp aceste previziuni astrale atunci li se recomandă să se pregătească temeinic pentru 

acest moment deoarece gândul de neapartenență este extrem de periculos. Prin acest gând 

evenimentele vor fi proiectate până spre finalul lunii noiembrie, ceea ce înseamnă un interval de timp 

suficiente mare încât să-și facă de cap. Opoziția Soare-Pluton este dură, accentuează o dramă a vieții 

personale pe care o conjunctură socială o scoate la lumină deși fecioara nu dorește lucrul acesta, dar 

nu este un capăt de țară. 

Pe 14 iulie Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter și dacă au definită această condiție 

a gândului frumos, a modestiei reale, simulată, din necunoscut le vine un noroc. Dacă nu au punctat 

această condiție atunci vor vedea că din necunoscut norocul merge la alții. 14 iulie poate fi un veritabil 

test de putere, de conștientizare a nivelului pe care-l au sau care să le vorbească în termeni foarte 

clari, așa cum au preferat de-a lungul acestui an, despre orientări și preferințe. Fecioarele care se vor 

simt atrase de o strălucire falsă vor accentua acest proces de personalizare și vor trăi prin binele 

celorlalți. Având în vedere că Uranus este în continuare pe casa administrării bunurilor celorlalți s-ar 

putea să fie din nou tentate să întindă mâna către ceea ce nu le aparține, să tânjească după realizări 

sau obiecte care nu le-ar folosi. 

Pentru a face față acestei presiuni se va preocupa în mijlocul lunii iulie de secretele celorlalți. 

Cu cât vor afla mai multe lucruri despre alții cu atât își vor diminua această presiune internă, 

bucurându-se că nu sunt singurele care trec prin dificultăți. Aproape că se vor remonta, se vor 

revigora, vor trece dincolo de o problemă materială și, în plus, vor conștientiza și faptul că până acum 

le-au văzut pe aceste mai dificile decât sunt în realitate. Ies din nebuloasă, conștientizează că sunt 

într-un moment important al evoluției conștiinței și vor suporta mult mai ușor trădările programate 

pentru a doua decada lunii iulie. 

În preajma zilei de 18 iulie, când Marte se va afla într-o relație proastă cu Uranus, apare 

această problemă de administrare a bunurilor celorlalți pe care fecioara nu o mai respectă ca pe 

vremuri, nu mai aplica același procedeu și nici nu dorește să mai țină cont de schema de lucru pe care 

cel al cărui patrimoniu este administrat, cândva, o aprecia. Acesta este un moment destul de vulnerabil 

care poate fi compensat prin cunoștințe, prin imagine socială, printr-o autoritate impusă de un titlu 

științific, de o diplomă, de o recunoaștere din partea unei autorități. Aici intervine o altă problemă a 

lunii iulie și a anului 2017 în ansamblu legată de sinceritatea pe care o fecioară ar putea să o aibă față 

de acești oameni cu care colaborează. Problema aceasta nu este nouă, a mai fost întâlnită și în anii 

din urmă și care a fost de fiecare dată cauza schimbărilor de situație pe care le-a trăit cu mare 

implicare. Dacă s-a plâns că a fost trădată, înaintea celor care au procedat în felul acesta a trădat. Nu 

a trădat cu intenția de a face rău, ci cu intenția de a-și face singură un rost, de a se îmbogății, de a-și 
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însuși ceea ce cred că merită. Apoi mai intervine și o problemă de desconsiderare a unei autorități. 

Dacă fecioara în perioada de formare a fost umilită de o autoritate acum când se simte puternică 

dezvoltă căi de atac împotriva acelei autorități, lăsând impresia că desconsideră educația pe care a 

primit-o, ajutorul de care s-a bucurat de-a lungul timpului. În realitate, are un singur țel, să 

demonstreze că suferința ce a fost aplicată a fost abuzivă. În felul acesta alege fecioria să-și consume 

norocul în a doua decadă a lunii iulie. 

Dacă își va contura foarte bine aceste impulsuri și nu se vor pierd cu firea considerând că 

primesc din nou o șansă din partea destinului pe care să o valorifice la fel de greșit ca în trecut, 

trecerea lui Marte pe zodia Leu, adică pe casa lucrurilor ascunse, înseamnă inițierea unei perioade 

foarte bune. De altfel a treia decadă a lunii iulie este dominată de o rememorare frumoasă a 

episoadelor care s-au consumat pe mijlocul lunii iunie și pe mijlocul lunii mai. Cu toate că sunt 

anumite tensiuni date de minciunile pe care trebuie să le descopere sau de stăpânirea unui sentiment 

de nesiguranța, momentul acesta de restricțiilor par să se dizolve și fecioara să reușească să fie pentru 

ceilalți un exemplu de rezistență în fața unor greutăți, de simplitate și modestie. Pentru ele problemele 

nu s-au terminat însă vor avea impresia că multe trebuie lăsate în voia întâmplării, să se finalizeze de 

la sine. Eliberarea aceasta de controlul pe care trebuie să-l aplice tuturor situațiilor pe care le parcurg 

va fi resimțit ca un moment de respiro. Se pot ocupa și de familie, de prieteni, au timp și de carieră, 

iar bunăstarea pare să le mulțumească. Pe 22 iulie Soarele va intra și el pe casa lucrurilor ascunse și 

îndemnul acesta pe care contextul astral îl tot lansează legată de necesitatea de a-i ajuta, susține sau 

de a renunța la ambiții sociale inutile începe să prindă contur. Apare și Luna nouă pe 23 iulie și deja 

pare că au mai mult curaj în a porni pe acest traseu interesant. Singurul lucru pe care ar trebui să-l 

evite este să-i judece pe ceilalți în funcție de incompetența pe care o arată în momentul de față. Sunt 

multe cauze care au stat la baza greșelilor de acum și fecioara ar trebui să-și aducă aminte că același 

lucru s-a întâmplat și cu ea. Dacă alege să adopte o asemenea atitudine atunci va fi foarte bine, nu va 

mai trebui să facă eforturi neobișnuite pentru a găsi cel mai bun canal în a se apropia de acești oameni. 

Dacă vor scoate din ecuație tendința aceasta de a-i acuza că au greșit în mod intenționat, că în mod 

intenționat nu au fost atenți ori că au desconsiderat demersul în sine, toate celelalte elemente pe care 

le descoperă sunt foarte bune și contribuie la o relaționare foarte frumoasă și confortabilă. 

Pe 26 iulie Mercur va intra pe semnul lor și având în vedere că în aceeași perioadă și Soarele 

va trece prin conjuncția cu Marte pe casa lucrurilor ascunse tot ceea ce reprezintă un avantaj pentru 

fecioară este transformat în motiv de mândrie, de supremație. În spațiul acestei luni ideea aceasta de 

supremație este permisă, însă Mercur, abia intrat pe zodia Fecioară, iar conjuncția Soarelui cu Marte 

va mai fi activă și în luna următoare. Asta înseamnă că succesul de acum va fi urmărit și în luna 

august, iar acolo unde el nu va putea fi reiterat fecioara va face toate eforturile pentru a se menține la 

acest nivel de satisfacție. Nu se știe dacă până la urmă lucrul acestea vor fi atât de dificile în luna 

august. Dacă își pregătesc încă de pe acum modele frumoase de curaj nivelul acesta înaltă la care vor 

ajunge pe finalul lunii iulie va putea fi menținută fără pericol și în luna august. Asta înseamnă că 

momentul acesta frumos pe care Venus în sextil cu Capul Dragonului îl susține va avea repercusiuni 

frumoase asupra devenirii acestui nativ, acestea fiind unele din efectele produse de medierea pe care 

Venus o realizează la Axa Dragonului. Dacă vor aprofunda acest mesaj vor vedea că șansa aceasta se 

comportă ca o aură de protecție dispusă să respingă multe rele. Aura de protecție, structura aceasta 

care îi apără pe acești nativi de multe rele nu vine de la sine și nu vine doar pentru că sunt născuți în 

această zodie, ci pentru că au trecut prin momente de sacrificiu nu pentru a construi un bine personal, 

ci pentru a oferi, pentru a susține, pentru a ajuta. Sacrificiul a fost făcut pentru armonie de grup, iar 

grupul, activând prin forțe pe care mintea umană nu le poate observa sau înțelege, protejează factorul 

care a creat armonia. Până la urmă, ține de un proces de normalitate subtilă, dar acest lucru este mai 

puțin important. Succesul pe care fecioarele îl obțin pe finalul lunii iulie le ajută să iasă din dezordine, 

să renunțe la agresivitatea chiar față de boală, privare de libertate sau pierderea statutului. 

La polul celălalt sunt fecioarele care au fost obraznice și care nu au ținut cont de blocajul 

social, nu țin cont de suferințele celorlalți, au manipulat sufletele celor aflați în suferință pentru 

avantaje personale. Există și asemenea fecioare care vor fi pe finalul lunii iulie îngrijorate că faima li 

se cam termina, iar îngrijorarea lor nu este chiar lipsită de sens. 
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AUGUST 
Emoții complicate. Momentul de nefericire este plătit scump. Severitate. Nu este împărtășit 

un secret. Ne este prea bine. Se traversează o perioadă dureroasă. Nenorocirea nu vine niciodată 

singură. Mare dezamăgire. Prietenii sunt importanți. Lauda de sine duce la conflict. Nota categorică 

înseamnă și dramatizare. Voință mare. Este înlocuită ambiția. Mare confuzie. Minciuna nu este 

tolerată din anturaj. Se luptă pentru un adevăr. Revendicări absurde. Beneficii gratuite. 

 

Accentuarea casei lucrurile ascunse nu este deloc un lucru ușor de parcurs de cei care s-au 

născut în această zodie. Au gânduri pe care nu vor să le împărtășească și despre care vor crede că se 

vor stinge în timp, deci chiar nu este necesar să îi facă și pe ceilalți părtași la ceea ce trăiesc. Luna 

august devine însă foarte importantă pentru o încercare legată de administrarea unei proleme de 

familie. Dacă fecioarele au avut impresia că au văzut totul în ceea ce privește viața de familie, trebuie 

să aștepte să treacă luna august pentru a vedea că s-au înșelat. Momentul cel mai important al acestei 

luni se va consuma în a treia decadă, când Marte va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului și se 

va produce o schimbare importantă, ca și cum li se ridică o ceață de pe ochi și văd lucrurile mult mai 

clar. Din nefericire, vor vedea aceste lucruri din umbră, adică le vor observa dar nu vor putea 

interveni. Va fi nevoie să mai treacă ceva timp, adică Axa Dragonului să iasă din această zonă 

obscura, să treacă pe această zona emoțiilor de acum, pe axa Capricorn-Rac, adică în 2018, pentru ca 

tot ceea ce observă acum să pună în aplicare. 

Inițierea deplasării retrograde a planetei Uranus înseamnă probleme cu focul, cu 

temperamentul, cu părerile personale sau cu cei care vor să le combată opiniile fără argumente. Am 

putea în prima decadă a lunii august să vedem acești nativi reacționând foarte dur, creând o mare 

tensiune în grupul de apartenența, dar fiind incapabilă să explice în mod clar care este adevăratul 

motiv pentru care se comportă în felul acesta. Pe 4 august, când Venus va trece prin opoziția cu Junon, 

iar Jupiter își va împlini din nou un careu cu Pluton în viața unei fecioare se va produce o schimbare. 

Această schimbare nu vine ca urmare a unei necesități, ci este produsă prin voință proprie pentru că 

s-a plictisit. Vrea dintr-odată haine scumpe, alte bijuterii, vrea din nou în vacanță, își dorește să i se 

împlinească în sfârșit o solicitare mai veche chiar dacă pentru a se împlini acest lucru este nevoie de 

un împrumut la bancă. Ciudățeniile pe care fecioara le va traversa în prima decadă a lunii august 

accentuează această subiectivitate și aduce în prezent o problemă mai veche, generată tot de o dorință 

care ar putea să se finalizeze la fel cum s-a întâmplat în trecut, cu un mare conflict. Zona familie este 

vizibil deranjată, iar asta înseamnă că fecioarele ar trebui să tacă, să închidă ochii, să-și astupe 

urechile, să ia un calmant și să doarmă pentru că momentele acestea foarte intense. 

Dacă sunt întrebate despre aceasta atitudine vor povesti cu lux de amănunte cât de mult își 

doresc să fie un creator de valori, să scoată la lumină impulsurile pe care nu a reușit până acum să le 

implementeze, să se înscrie la cursuri de gastronomie, de pictură sau de muzică. Luna plină care se 

împlinește pe 7 august accentuează această criză a valorilor și-i transformă pe acești nativi în persoane 

foarte ciudate. Dacă ar avea puterea să explice ceea ce se află în interior atunci anturajul ar orienta 

către acești nativi opinii foarte frumoase. În situația de față sunt puse la colț, sunt considerate ca având 

un comportament nefiresc, că sunt dominate de un romantism bolnăvicios și că mult mai simplu este 

să fie lăsate în apele lor decât să fie băgat în seamă. Pentru că această lună plină se împlinește pe casa 

lucrurilor ascunse opiniile acestea pe care le au sunt bazate pe observații la care cei din jur nu au luat 

parte. Nu vor putea să le împărtășească, de altfel nici nu se vor strădui prea mult, pentru că li se pare 

inutil efortul explicațiilor. Dacă luăm în considerare că sintezele pentru înțelegere emoție și 

cunoaștere se îndreptă către începutul lunii februarie, sector dominat de trecerea lui Junon pe casa 

iubirii dăruite, atunci se poate ușor înțelege cam de când au asemenea gânduri, de când și-au propus 

să descopere ceva și să țină numai pentru ele. 

Apoi, Luna plină din 7 august le aduce și probleme de sănătate, disfuncții legate de echilibrul 

termic sau răni cauzate din neatenție, din neputința de a avea viteză de reacție, în a se apăra sau în a 

se da deoparte din fața pericolelor. Nu este puțin lucru ceea ce se întâmplă acum pe casa lucrurilor 

ascunse, nu este ceva simplu de trecut cu vederea pentru că, în plus, în momentul de față sunt și triste. 
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Se pare că momentul acesta complex este cauzator de răni și o pune pe gânduri. Fecioara se lasă 

cuprinsă de tristețea unei vieți intime neîmplinită sau nu se poate liniști după un episod de trădare. 

Există însă o mână a destinului care le apără pentru că pe 10 august Mercur și Venus se vor afla într-

o dispunere foarte bună și sunt ajutate de energia pozitivă a celorlalți. Fie sunt strigați înainte de a 

pune piciorul pe trecere de pietoni și evită un accident rutier, fie sunt rugați în mod insistent să facă 

o faptă bună și își dau seama că beneficiarul va deveni, până la finalul acestui an, un veritabil 

protector.  

Pentru că au un an foarte greu dominat de trecerea Lunii negre pe casa familiei, fecioarele vor 

vedea că multe dintre problemele existențiale se vor acutizează. Este și cazul episoadelor pe care le 

vor parcurge în a doua decadă a lunii august, cea care lucrează foarte bine cu ceea ce s-a consumat în 

mijlocul lunii ianuarie și, respectiv, în mijlocul lunii februarie. De altfel, pe 12 august se va împlini 

și un trigon între Soare și Luna neagră, și altul între Venus și Neptun, iar pe 13 august Mercur își va 

iniția deplasare retrogradă ce va ține până luna 

următoare. Asta înseamnă că nevoia de dreptate, 

de justiție, de adevăr devine pentru fecioare un 

argument în favoarea acțiunilor care le ajută să 

se ascundă. Accentuarea casei lucrurilor ascunse 

nu le încurajează doar să fugă de realitate, să 

încalce o promisiune, să judece pe ceilalți după 

obsesiile pe care le au și să trădeze, ci și să 

traverseze anumite momente dureroase pe care 

nu le pot influența în niciun fel. Este foarte 

neplăcut pentru acest semn să parcurgă momente 

dureroase pe care să le privească cu optimism 

chiar dacă îi dezamăgesc atât de mult. Cu toate 

că au planeta Marte pe această casă, semn că 

multe din situațiile nefavorabile pot fi 

transformate în avantaj propriu, se face apel 

acum la un fond afectiv echilibrat și puține 

fecioare îl dețin. Multe vor merge pe tentație, pe 

administrarea achizițiilor din ultima vreme, vor 

construi soluții în raport cu problemele celorlalți, 

așa cum a făcut în prima jumătate a anului, și vor 

fi convinse că sunt în centrul atenției, că se 

deplasează pe o zonă foarte vizibilă. Retrogradarea lui Mercur chiar pe semnul lor le afectează această 

imagine și, în multe dintre cazuri, ar putea să blocheze chiar o relație bazata pe sinceritate, rațiune, 

adevăr obiectiv. Raportul negativ pe care Mercur îl are cu Neptun cu toate că această deplasare 

retrogradă începe înainte ca opoziția să se împlinească perfect, scoate în evidență posibilitatea de a 

strica o relație prin pretenții, mofturi, reacții necontrolate, precipitare sau, ceea ce le face plăcere 

fecioarelor cel mai mult, critica nejustificată. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singura, 

trigonul pe care Soarele de pe casa lucrurilor ascunse îl împlinește cu Saturn arată că sunt într-un an 

în care multe trebuie să se încheie, să se finalizeze, să ajungă la bun sfârșit. Este posibil ca un proiect 

personal să se încheie brusc, sa pară o despărțire de o persoană dragă, să primească un mesaj pe 

telefon care să conțină o declarație de despărțire, de divorț, de abandon. Situațiile pe care le vor 

parcurge în a doua decadă a lunii august sunt extrem de ciudate și sunt definite în mare parte de 

prezența Lunii negre pe o casă a emoțiilor, pe un semn foarte vulnerabil pentru acești nativi, zonă pe 

care o frământă, o tulbură, o chinuie din mijlocul lunii februarie. În noiembrie lucrurile acestea se vor 

încheia. Dar până atunci trebuie să reziste. 

Tot în a doua decada lunii august fecioarele au nevoie de dragoste, dar nu o primesc. Relația 

aceasta frumoasă pe care Venus o are de împlinit cu Neptun devine prin opoziția Venus-Pluton 

împlinită pe 15 august un argument care susține separarea, încheierea unei colaborări, dar nu cu ură, 

nu cu ciudă, ci cu nostalgia că această relație a dat un farmec aparte ultimilor ani. Pentru că Venus 
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trece acum pe casa prietenilor fecioarele pot dezamăgi mult, dar nu pe oricine, ci chiar prietenii 

apropiați încât să aibă certitudinea că dacă merg mai departe în tipul acesta de relații, cu toate că se 

vor implica pentru o gândire constructivă, prin fapte bune, adică vor pune suflet, relațiile acestea ar 

trebui să depășească normalitatea, să treacă dincolo de un cadru al firescului și să se împlinească prin 

ciudățenii. Multe dintre fecioare care sunt în mare parte tradiționaliste, vor refuza aceste relații 

considerând că au scos de-acolo cam tot ceea ce se putea obține. 

Trecerea Soarelui prin Capul Dragonului accentuează această notă esențială, această 

amenințare a vieții și fecioarele vor dori să o transforme într-un moment de mare inspirație. Se vor 

felicita peste mult timp că s-au oprit la momentul adecvat, că nu au mers mai departe împotriva firii, 

că nu au dus mai departe o relație care nu le mai oferea nimic, adică se poate lăuda cu faptul că în 

privința acestor situații nu au alimentat un conflict. Se simt însă marginalizate, părăsite, chiar trădate 

de faptul că ar fi trebuit ca lucrurile să meargă altfel, să existe puțin efort și de partea cealaltă, să se 

poată bucura încă vreo câțiva ani de această normalitate. Dacă stau strâmb și judecă drept vor vedea 

că anul 2017, prin sintezele cu care lucrează, pune o mare presiune pe situații de genul acesta. Ceea 

ce este aproape de final se va încheia brusc, ceea ce este nesigur va trebui să treacă printr-un test 

pentru a demonstra stabilitatea și tărie. Sextilul lui Marte cu Jupiter care se împlinește pe 20 august 

accentuează această notă categorică aducând dinamism în acele zone sociale care ar trebui să 

reprezinte o prioritate pentru fecioare. Dacă sunt puternice și până acum au lucrat într-un registru bun 

vor vedea aceste zone, îi vor vedea și pe oameni, se vor lăsa atrase către acest sector nu își vor mai 

linge rănile, nu vor mai dramatiza că iarăși au fost trădate, iarăși au dat peste oameni care nu merită 

încredere. Dacă procedează în felul acesta se vor întâlni cu o soluție absolut miraculoasă și până la 

finalul acestui an își vor menține un tonus foarte bun în pofida presiunii sociale care se va menține la 

aceeași intensitate. 

A treia decadă a lunii august le aduce fecioarelor o problemă de sinceritate pe care trebuie să 

o rezolve într-un timp foarte scurt. Această problemă de sinceritate se așază foarte aproape de o 

inspirație specială, un impuls spre creativitate, spre valorificarea unui potențial important, cel care 

este dintr-odată declanșat de un răspuns pe care îl primesc din partea unei persoane pe care au 

cunoscut-o în ultima vreme. Este neobișnuit ce se întâmplă în momentul acesta, dar este și dureros, 

și incomod, și confuz, dar și foarte intens. Luna nouă accentuează această nevoie de a depăși o limită 

prin activarea voinței, prin înlocuirea ambiției cu voința, moment care ar putea fi crucial pentru acest 

nativ. Se întâmplă lucrul acesta pentru că foarte aproape de momentul de Lună nouă se liniștesc și 

vor aborda cu mai multă îndrăzneală conjuncția lui Saturn cu Luna neagră pe casa familiei, pe casa 

emoțiilor, dar mesajul lui iar Marte care trimite două trigoane către cele două elemente astrale care 

se află acum în conjuncție pe Săgetător. Fecioarele parcurg un moment aparte, unul care nu este foarte 

spectaculos pentru comunitate, dar este foarte intens pentru ele însele. Aproape că li se va părea că și 

lumina Soarelui este altfel, și mirosul aerului s-a modificat, și persoane din preajmă participă la 

accentuarea trăsăturilor specifice momentului într-un fel aparte, fără să le mai lase impresia acestor 

nativi că exagerează, preferă emoțiile prea intense, vor sa distrugă ceva. Pentru fecioarele care au 

mințit în prima jumătate a anului momentul acesta este unul de mare severitate. Confuzia se 

transformă într-o gândire răsturnată care generează efecte pe zona publică ce ar putea să reducă spre 

privare de libertate, spre boală, spre confuzii foarte mari, adică să-și creeze impresii despre oamenii 

care nu sunt adevărate, dar la care să nu renunțe nici în ruptul capului. Este posibil ca momentul 

acesta dureros să fie declanșat de o criză de singurătate, cea care ar putea să fie rezolvată într-un mod 

brutal începând cu 23 august, când Soarele le va intra pe semnul lor. Fie că Soarele se află pe zodia 

Leu sau le trece prin semnul lor, criza aceasta este intensa, ea face trimitere către un sector al muncii 

care este lipsit de condiționări directe, către o casă a muncii care nu are planete, dar căreia i se cere 

foarte mult pentru că zona complementară (casa a XII-a) este mult accentuată. Cred că tot ceea ce se 

acutizează în momentul acesta are rădăcini adânci și vine din ceea ce nu și-au putut rezolva de mult 

timp, de ani de zile. Este adevărat, nesiguranța acestui moment trebuie privită cu maximă 

responsabilitate, dar ea nu trebuie proiectată în viitor. Ceea ce s-a întâmplat în trecut, ar trebui să 

rămână acolo, nu să fie reprodus pe mai departe. Fecioarele, la fel ca și celelalte semne zodiacale, au 
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nevoie în această perioadă de prosperitate pentru a-și confirma că sunt valoroase, că dețin calități, că 

își merită poziția socială pe care o au. 

Pe 25 august Saturn își revine la mersul direct și abia acum se poate vorbi despre o observație 

obiectivă asupra reacțiilor celorlalți, asupra sugestiilor sau despre o administrare corectă a ceea ce 

fecioara deține în intimitate. Lucrul acesta bun este susținut de trigonul Soarelui cu Junon, Soare ce 

se află de ceva timp pe semnul lor. Dispare o confuzie, dar nu de la sine, ci printr-o declarație, printr-

o încheiere a unei etape confuze, de încercare, de minciună. Planul emoțional pare să fie și el într-un 

echilibru, chiar dacă acesta este fragil. Până în noiembrie, când Luna neagră va părăsi această zonă 

delicată, mai este ceva timp. Pe 26 august Venus va intra pe zodia Leu și în aceeași zi Marte va trece 

prin conjuncția cu Capul Dragonului. Există o mare presiune pe nevoia de a demonstra că sunt la 

nivelul pe care-l declară, că nu au pierdut vremea până acum chiar dacă s-au ocupat de probleme 

personale mai mult decât de bucurii personale. Totul devine pe finalul lunii august foarte intens, 

consumator de resurse și am putea vedea fecioare adoptând acum decizii care nu sunt susținute de 

conjuncturile clasice, de analizele clasice ale unghiilor astrale. Deși există o mare presiune pe această 

axă a relațiilor, vor să se lipească de cineva, să-și unească destinul cu o altă persoană, vor să se 

despartă de vechile relații, vor să înceapă o viață nouă. Acest termen generic de "viață nouă" solicită 

mult rezervele unei fecioare și dacă până acum s-au stresat degeaba, dacă până acum și-au consumat 

multe din resurse fără un rezultat concret vor vedea acum cum norocul trece pe lângă ele, cum ar 

putea doar bătând din palme să schimbe sensul destinului și să obțină un mare avantaj. Trebuie însă 

să definească aceste condiții ale patrimoniului, altfel modificările majore care apar se vor consuma 

de la sine, prin presiunea dictată de comunitate, nu prin comanda pe care acest nativ o dă. 

În ultima zi a acestei luni Mercur se va întoarce pe casa lucrurilor ascunse și acesta devine un 

sector foarte dur, intransigent și acuzator pentru fecioarele care au rămas acum fără rezerve. Unele se 

vor trezi dintr-odată că realizările pe care le-au avut în ultima perioadă și care ar fi trebuit să le 

îmbogățească patrimoniul dispar ca prin minune pentru că trebuie obligatoriu să treacă printr-o 

perioadă de verificare sau reverificare, cineva a făcut o reclamație împotriva lor și le este contestată 

poziția, privilegiile, cineva discută despre beneficiile absolut gratuite pe care acest nativ le are și toată 

scara valorilor se răstoarnă. Vor avea ocazia să recupereze o parte din ceea ce pierd acum abia după 

ce Mercur își va reveni la mersul direct, iar o altă parte când prin deplasare directă Mercur se va 

întoarce pe semnul lor, adică în luna următoare. 

 

SEPTEMBRIE 
Se reîntorc la școală. Lucrurile ascunse îi sperie. Obțin un avantaj. Construcții mentale 

ciudate. Înving prin efort minim. Nu spun adevărul. Lucrează prea mult cu gândul, dar prea puțin cu 

emoția. Descoperă un mare adevăr. Nu știu cum să procedeze într-o situație limită. Loialitate. 

Administrare corectă. Neobișnuit. Severitate prin regulă. Sentimente înșelătoare. Nu se pot adapta. 

Își hrănesc sufletul cu iluzii. Emoții conflictuale. Experimentează. 

 

Luna septembrie se foarte ciudată pentru zodia Fecioară. Multe dintre evenimentele care sunt 

programate să se consume acum au de fapt calitatea de episoade succesive, de secvențe care trebuie 

să vină ca urmare a unor întâmplări pe care l-au parcurs în luna august sau în luna iulie. Mulți dintre 

cei care s-au născut în această zodie vor crede că ele sunt ciclice, adică se întorc la probleme mai 

vechi. Este o păcăleală și vor fi protejate dacă încă de la începutul acestei luni se vor ține cu firea, 

adică nu se vor întoarce la poveștile mai vechi, nu vor discuta despre politica de altădată, despre bolile 

copilăriei sau despre pedepsele pe care le primea la școală. 

Pe 2 septembrie Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Uranus și pentru că foarte curând 

această planetă își va încheia tranzitul său pe casa lucrurilor ascunse momentul acesta seamănă cumva 

cu ceea ce s-a consumat în august, adică le vorbește fecioarelor despre încheierea unei etape. Ele vin 

cu pretenții acum, cu un joc al minții foarte periculos, cel care afectează stabilitatea grupului și ar 

trebui să le aducă un mare avantaj. Nu, situația aceasta nu aduce fecioarelor un mare avantaj, ci, 

dimpotrivă, le face un mare deserviciu. Dacă vor crede că pot influența episoadele pe care le parcurg 

folosindu-se de un joc al minții atunci noi, pentru că studiem astrologia, nu ar trebui decât să ne uităm 
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de faptul că Mercur, guvernatorul lor, se află în mers retrograd pe casa lucrurilor ascunse. Fecioarele 

trăiesc la începutul lunii septembrie într-un glob de sticlă, cred că dacă își închipuie ceva, neapărat 

această construcție mentală devine realitate. Situația de față este ajutată și de relația bună pe care 

Luna neagră o are cu Jupiter, deci au impresia că își pot permite să forțeze puțin nota evenimentelor, 

să se depărteze de această prudentă socială, să-și folosească energia pentru a-i compromite pe ceilalți, 

pentru a-i învinge, pentru a-i umili. Faptele acestea vor fi pedepsită până la sfârșitul acestei luni pentru 

că ele sunt rezultatul unor deformări 

mentale, expresia unor sentimente 

ciudate, cele legate de gelozie, răutate, 

invidie sau neputința de a se 

transforma.  

Apoi, pe opoziția Soarelui cu 

Neptun apare și sentimentul de 

apartenența. Fecioara se simte 

marginalizată, acuzată, rătăcită și 

crede că poate compensa prin acțiuni 

în forță. Acest nativ nu se poate 

compara cu berbecul cel impulsiv, 

care utilizează de fiecare dată o forță 

explozivă, arzătoare, care pârjolește 

totul într-o secundă. Explozia 

fecioarei este asemenea vulcanului 

care nu se limitează  la distrugerea din 

prima secundă, ci vrea să acopere 

totul, vrea să distrugă până la ultima 

firimitură, adică tot ceea ce s-a 

construit împotriva sa, vrea să acopere 

totul cu lavă. Pe 5 octombrie și Mercur 

își revine la mersul direct și forța aceasta distructivă, comportamentul abuziv pe care îl preferă îi va 

aduce multă admirație. În aceeași perioadă se împlinește și Luna plină, iar momentul de față, adică 

prima decadă a lunii septembrie, cea care lucrează cu sintezele pentru acțiune prin directivele trasate 

în mijlocul lunii februarie, când Luna neagră intra pe Săgetător, devine foarte intensă când trece foarte 

ușor de la o extremă la cealaltă, când își câștigă dreptatea cu mare efort și tensiune, iar a doua zi se 

trezesc fără titluri, fără acoperișul de deasupra capului, fără mașina de la scară. Fecioarele care au 

tărie de caracter, care nu se lasă influențate de ceea ce este trist și dureros, de toate aceste episoade 

care consumă teribil prin instabilitate vor reuși să rămână fidele impulsului pozitiv, vor reuși să treacă 

dincolo de acest zdruncin sufletesc și să privească departe în viitor. Vor putea să facă lucrul acesta 

printr-o altă experiență, nu cea legată de intrarea Lunii negre pe zodia Săgetător, pe casa familiei, ci 

prin ceea ce s-a consumat pe finalul lunii aprilie. Momentul acela a creat un arc peste timp și le-a 

oferit fecioarelor posibilitatea de a vedea ce au de făcut pentru ca acesta să fie încărcat de o mare 

semnificație. Acum își aduc aminte de momentele acelea, le ies în cale tot felul de persoane, oameni 

care lucrează foarte bine cu gândul, cu emoția, cu cuvântul, care pot produce prin exemplul personal 

secvențe unice, de transformare care se pot solda cu schimbări de durată în viața unei fecioare. Lucrul 

acesta va fi vizibil începând cu 10 septembrie când Mercur va intra din nou pe semnul lor. Acum vor 

spune că prima decadă a lunii septembrie a fost una copleșitoare, dominată de ostilități dar și de 

victorii spectaculoase. Le rămâne din această decadă o sensibilitate aparte pe care o vor invoca de 

fiecare dată când vor ca un episod să le rămână în memorie. 

A doua decadă a lunii septembrie, pentru că se bazează pe toate aceste realizări care au venit 

spre ele în prima decadă, devine un interval de cunoaștere. Relația bună pe care Venus de pe casa 

lucrurilor ascunse o are cu Saturn de pe casa familiei arată că există în continuare o componentă 

ascunsă în viața unei fecioare, ocultată, misterioasă prin care reușește de această dată să atragă atenția. 

Venus are această relație cu Saturn din postura de conjuncție cu Capul Dragonului. Misterul acesta 
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este acum bun, folositor, motivează alegerile foarte bune și cu cât vorbesc mai puțin despre acest 

proiect cu atât mai mare va fi victoria. Lucrul acesta îl descoperim și din careul pe care Soarele îl are 

cu Saturn, iar asta înseamnă că orice element de inițiativă are nevoie să facă apel la necesitatea majoră, 

adică dacă este cazul să vorbească despre asta, dacă este cazul să aibă atât de multă încredere într-un 

colaborator care apare pentru prima dată în această ecuație, dacă este adecvat să se încreadă în binele 

promis în termeni atât de frumoși. 

Pentru a înțelege lucrul acestea fecioara ar putea să sfideze legile, să treacă dincolo de un 

gând, dincolo de factorii tranzitorii, dincolo de atracție sau de respingere, adică să facă din nou fapte 

ieșite din comun pentru felul lor de a fi. Unele fecioare vor face lucrul acesta pentru că pierd drumul, 

se rătăcesc, picioarele le duc pe o direcție neobișnuită și de pe aceste trasee noi acumulează multă 

experiență tocmai pentru că nu-și pierd prea mult timpul pe acolo. Toată această escapadă, toată 

această deviere de la traseul inițial va părea ca o vacanță de care își vor aduce aminte de fiecare dată 

când vor să povestească ce lucruri neobișnuite au fost în stare să facă. Nu au făcut lucrul acesta prin 

voință proprie, deși ar fi trebuit, ci sub impactul unor întâmplări asupra cărora nu au avut control. Au 

nevoie însă să dovedească o mare stăpânire de sine, să fie încrezătoare în forțele proprii, să nu le fie 

frică de schimbare și nici de cuvintele rele pe care cei din jur le spun cu mare ușurință. Au nevoie să-

și aduc aminte de faptul că toată această conjunctură astrală în cazul lor are și o componentă de eroare. 

Aceste cuvinte jignitoare nu le sunt adresate, ci sunt un debușeu pe care cel în cauză trebuie să-l 

respecte. Asta înseamnă că dacă nu iau în sens personal vor depăși cu bine toată această situație 

încurcată. 

Așadar, nu este indicat să țină cont de această criză de identitate, nu trebuie să le fie frică de 

faptul că trec acum prin perioade de verificări, când observă cât de deformat este caracterul celorlalți. 

Există un rost pentru care trebuie să vadă și să înțeleagă toate acestea, dar nu acela de a li se accentua 

regretul. Este posibil ca în cazul lor norocul să vină acum și printr-un compromis sau printr-un 

schimb, printr-un troc. Renunță din diverse motive la obiecte personale și altcineva face la fel cu ele. 

Situația aceasta le bucura dar, în egală măsură, le creează și un sentiment de teamă, de constrângere, 

de repulsie pentru că a trebuit să treacă prin situații de genul acesta. Multe dintre fecioare vor vedea 

că a doua decadă a lunii septembrie pune mult accentul pe loialitate. Dacă nu transformă loialitatea 

în încrâncenare atunci toată această situație devine foarte frumoasă, subiectiv, încărcată de o mare 

semnificație, generoasă și ar putea prin respectarea părerii celorlalți să-și modifice conduita așa cum 

și-au dorit să se întâmple în prima jumătate a anului. Relația proastă pe care Soarele de pe semnul lor 

o are cu Luna neagră de pe casa familiei arată că opiniile lor sunt acum contradictorii în raport cu 

armonia familiei. Opiniile acestea au nevoie de puțin rafinament pentru a nu zdruncina armonia și așa 

foarte sensibilă din această zonă. 

Există însă un moment aparte pe care fecioara îl va traversa spre finalul celei de-a doua decade 

a lunii septembrie. Înainte ca Venus să intre pe semnul lor și să devină privilegiate prin criză, prin 

restricții, prin frumosul simplificat la maximum, vor trece prin două momente contrare. Primul le 

aduce încrederea că așa cum au administrat bunurile celorlalți la fel trebuie să procedeze și de acum 

încolo pentru că numai în modul acesta vor primi aprecieri sincere, apoi apare și o problemă de 

respect. Cei la care au apelat în prima jumătate a anului s-au obișnuit cu faptul că fecioara are tot 

timpul întrebări, dar este obedientă, duce la îndeplinire ceea ce înțelege, consideră că este util pentru 

sine sau pentru familie. De această dată fecioara are nevoie să i se dea dreptate, profesorul, ghidul, 

maestrul are nevoie să aprecieze progresul real pe care acest nativ l-a făcut. Dacă lucrul acesta nu se 

întâmplă fecioara va intra într-un ușor regres strict legat de această problemă și toate activitățile pe 

care le vor face până la sfârșitul anului trebuie să susțină această nevoie de a obține recunoașterea din 

partea unui factor puternic. În consecință, trecerea planetei Venus pe semnul lor, în același moment 

în care se consumă Luna nouă și se definitivează în sfârșit opoziția lui Mercur cu Neptun, aduce un 

moment de mare contracție pentru acest nativ care trebuie să sfideze regulile pe care le-a acceptat 

mult timp, dar împotriva sa, împotriva armoniei sale. Momentul acesta îi spune că multe din cele pe 

care le-a făcut de la începutul anului până acum nu au fost corecte și dorește să le schimbe. Este 

avertizat că schimbările nu trebuie să fii abuzive, nu au nevoie de o nouă precipitare, ci să se țină cu 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  935  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

firea și să se gândească de mai multe ori înainte de a se hotărî. Sunt acum tentate să ia decizii la nervi 

și știm cu toții că de fiecare dată când se întâmplă lucrul acesta rezultatul nu este cel mai bun. 

Trecere Soarelui pe casa hrănirii îi îndeamnă pe acești nativi să-și reformulezi nevoile, să 

devină foarte inventiv, sa accepte cadouri sau să ofere, să vadă că lucrurile nu sunt atât de dificile 

precum le-au văzut. Trigonul pe care Mercur îl va împlini cu Pluton în aceeași zi, cu puțin timp înainte 

ca Soarele să treacă pe această nouă casă, le vorbește fecioarelor despre necesitatea de a depăși o 

situație dificilă. Este un semn de curaj pe care îl pot valorifica foarte bine și care reprezintă un factor 

de reglare împotriva impulsului acesta de a schimba cu orice preț natura lucrurilor. Am văzut că 

fecioarele au trecut și în prima decadă, dar și în a doua decadă prin mari furtuni, au susținut acțiuni 

dominate de un caracter antisocial și acum sunt cumva tentate să se întoarcă la obiceiurile acelea. 

Decada a treia a lunii septembrie depinde foarte mult de ceea ce se fac acum, iar asta înseamnă că 

dacă se vor preocupa de prezent, dacă se vor implica în a-și îndeplini cu maximă seriozitate sarcinile 

prezente apar și rezultatele. Nu au de ce să se întoarcă în trecut, să invoce motive ale complicațiilor 

mai vechi, nu au nevoie să dea viața acestor capricii pentru că își fac rău singure. Opoziția lui Marte 

cu Neptun subliniază calitatea excepțională pe care o are acum autocontrolul. Prin autocontrol reușesc 

să iasă dintr-o situație conflictuală care se repetă de ani de zile, de când Neptun le tot trece pe casa 

parteneriatelor. Genul acesta de conflicte sau tot repetat de-a lungul anilor și acum au ocazia să vadă 

că nu contează care este intensitatea cu care se implică în aceste episoade, ci contează dacă de fiecare 

dată această intensitate scade. În felul acesta demonstrează că au progresat, că sunt puternici într-un 

mod real, nu puternici conjunctural. 

Apoi mai apare o problemă pe care fecioara ar trebui să o gestioneze foarte bine și care ține 

de respect. Dacă vor să primească respect, dacă sunt acum sensibile la respectul pe care-l primesc, 

poate ar trebui să se gândească și la cum anume să își arate condescendența față de cei pe care îi 

apreciază. Dacă vor face trimitere la reguli sociale, la scheme creionate de alții, asta înseamnă că ei 

nu fac decât să pună în aplicare un respect pe care l-au citit din cărți, adică respectul altora. Au nevoie 

să creeze mijloace originale de a-și arăta respectul. Nota aceasta personală va fi vizibilă și pe baza ei 

vor primi și aprecierile pe care le așteaptă. 

Finalul lunii septembrie le ajută să călătorească în timp. Relația bună pe care Saturn o are 

acum cu Capul Dragonului și prin care se reușește medierea tendinței Nodurilor prin Coada 

Dragonului subliniază necesitatea de a face apel la experiențele anterioare, de a se depărta puțin de 

stresul prezentului, de a lăsa deoparte nervozitatea, depresia sau suspiciunile, de a se arăta mult mai 

maleabile, poate chiar la fanteziile celorlalți, cele pe care nu le-au apreciat niciodată. Dacă vor călători 

în trecut, dacă își vor aminti situații intense pe care le-au parcurs de-a lungul vieții și le vor privii cu 

judecata de acum vor vedea că impulsul afectiv, sentimentele, dragostea, le-au mobilizat de fiecare 

dată către rezultate foarte bune. Acum, fără apelul acesta spre trecut, apare o mobilizare fără rezultat 

bun. De lucrul acesta este răspunzător careul Mercur-Luna neagră, în situația în care Mercur le trece 

acum pe semnul lor. O picătură de iresponsabilitate pare să declanșeze o veritabilă furtună pentru că 

toată lumea este în perioada aceasta puțin cam irascibilă. Jupiter și Uranus își definitivează opoziția 

lor, iar în cazul fecioarelor se activează o problemă de patrimoniu. Dacă alții se ceartă de la idei, de 

la trădare, de la sentimente înșelate ori de la boală, fecioara se ceartă acum de la bani, de la obiecte 

de patrimoniu, de la locul de casă, de la spațiul din fața porții, din cauza locului de parcare. Dacă 

pornesc în genul acesta de clarificare cu atitudini rele, le poate fi foarte ușor pus la îndoială 

autocontrolul. Apar prea multe influențe din exterior pe care fecioara nu știe dacă le poate gestiona 

în mod adecvat ori dacă le înțelege așa cum trebuie. Careul acesta pe care Soarele îl împlinește cu 

Junon, relația aceasta care se construiește între o casă a nevoilor și o casă a luxului, le expune pe 

fecioare unor evenimente ciudate pe care nu le pot controla decât dacă le contabilizează, dacă le 

încadrează în reguli foarte stricte, dacă le convertesc în valută, dacă le calculează după prețul pieței. 

Apoi, nici emoțiile nu sunt la cotele cele mai bune și trecerea lui Mercur pe zodia Balanță, 

adică pe casa hrănirii, mult prea repede, le aduce acestor nativi experiențe ciudate. Este posibil ca 

sentimentul acesta de neapartenență pe care fecioara îl experimentează să sublinieze una din 

trăsăturile definitorii ale lunii septembrie, cea care le spune că trec acum prin situații care le vorbesc 
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de momente din istoria personală care nu au legătură între ele. Cert este că multe se vor calma dacă 

vor accepta că așa se întâmplă cu toții, așa este în viață, unele le câștigi, iar altele de pierzi. 

 

OCTOMBRIE 
Se preocupă de viitorul grupului. Greșelile altora le atrag atenția. Sentimente ciudate. Au 

noroc. Risipă. Vor să rezolve problema din aproape în aproape. Demersurile viitoare sunt 

compromise. Apare o consolidare. Obiectele înstrăinate nu mai sunt primite înapoi. Mobilitate. 

Sensibilitate. Se rezolvă problema cu efort minim. Zdruncin în zona intențiilor. Bunurile personale 

sunt folosite și de alții. Vor să fie libere. Componenta intelectuală este importantă pentru comunitate. 

Apar modificări de conduită. Sunt pregătiți pentru noi privilegii. Puterea este construită din 

probleme. Încântare. Nevoie de evoluție. Se lansează într-un proiect ambițios. Se justifică prea mult. 

 

Ca și alte luni ale acestui an luna octombrie face trimitere la ceea ce s-a întâmplat în mare 

parte în prima parte a anului. Toate decade ale acestei luni vor face referire la anumite episoade care 

s-au consumat în acel interval. Octombrie lucrează cu sintezele pentru viitorul grupului, iar asta 

înseamnă că fecioarele pornesc în această aventură a lunii octombrie cu sentimentul că pot să schimbe 

ceva, pot să obțină un mare avantaj pentru sine, se pot ridica deasupra propriei condiții doar cu puțin 

ajutor sau poate fără nicio susținere. 

Pe 2 octombrie, când Marte se va afla într-o relație bună cu Pluton, apar și primele semne ale 

unui progres real. Pluton le trece de ceva timp pe casa iubirii dăruite și cred că pot, prin ceea ce 

declara, prin ceea ce emană, prin urmele pe care le lasă să atragă atenția asupra unor calități pe care 

le dețin. Cu Marte și cu Venus pe semnul lor fecioare sunt la început de octombrie cu adevărat 

fermecătoare, șarmante, reușesc sa atragă atenția prin ceea ce spun, prin ceea ce fac, prin faptul că 

sunt dintr-odată interesate să-i facă pe ceilalți părtași la sentimentele lor. Nu sunt cu vitalitatea la 

cotele cele mai bune, cred că ceea ce se întâmplă pe zona publică nici nu le ajută în sensul acesta, dar 

au curaj, iar acesta va fi foarte vizibil. Calitatea pe care o îndeplinesc în grupul de apartenență arată 

că situațiile pe care le parcurg nu sunt deloc întâmplătoare. În felul acesta, multe dintre semnele de 

boală pe care le-au parcurs în ultimele trei luni se pot risipi, se pot duce într-un plan secund sau ar 

putea să dispară complet. Asta înseamnă că dacă semne de boală dispar, afecțiunile acestea care au 

avut un crescendo în ultimele trei luni au fost modificate prin puterea personală, nu ca un rezultat al 

uzurii. În felul acesta, risipirea puterilor, una din trăsăturile importante ale acestei decade, atrage după 

sine și risipirea motivelor de boală. Pentru că se simt mai bine, fecioarele vor fi mai încrezătoare, mai 

amabile, vor avea mai multă răbdare cu cei din jur și nu vor emite judecăți pripite la tot pasul. Asta 

înseamnă că le este diminuată și teama de sărăcie, iar succesul pe care îl obțin va putea fi văzut din 

aproape în aproape, va putea fi urmărit din aproape în aproape fără a mai genera conflicte. Iată cât de 

frumoasă poate fi viața unui om care este echilibrat sau care și-a pregătit acest echilibru din aproape 

în aproape. 

Cu toate acestea, prin Luna plină din 5 octombrie fecioara are nevoie de confirmări. Se simte 

creativă prin ușurința cu care lucrează cu valorile personale sau ale celorlalți, prin vitalitatea pe care 

o simte la cotele optime pentru genul acesta de activitate, prin faptul că răspunde mult mai ușor 

solicitărilor venite din comunitate. Dacă au mai multă mobilitate nu înseamnă că starea de vitalitate 

generală este foarte bună. Conjuncția lui Venus cu Marte de pe semnul lor le face pe să fie inventive, 

să treacă ușor dincolo de dificultățile vieții, să se facă remarcate într-un mod frumos și simplu, dar nu 

le protejează de situațiile ciudate. Asta înseamnă că dacă vor abuza de încredere celorlalți, de 

naivitatea lor își compromit demersurile viitoare, poate nu cele care sunt programate până la finalul 

acestui an, dar în mod sigur cele programate în anul următor. Pe 8 octombrie Venus se va afla într-o 

relație proastă cu Saturn și Soarele va trece prin conjuncția cu Mercur. Este un semn de mare 

responsabilitate când poate evita o decădere. Dacă de la începutul lunii octombrie până pe 8 octombrie 

împrumută obiecte, înstrăinează bunuri atunci începând cu 8 octombrie intră într-o fază descendentă. 

Obiectele pe care le înstrăinează vor rămâne acolo, le vor recupera foarte greu sau nu le vor recupera 

deloc, nu vor găsi nici oamenii care să-i consolideze și se vor vedea singure împotriva tuturor. Asta 

se întâmplă pentru că de la începutul lunii octombrie și până acum au fost într-un crescendo, iar de 
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acum și până în mijlocul lunii octombrie vor fi într-o fază de descreștere. Faza aceasta de descreștere 

se produce printr-un eveniment care lasă o urmă adâncă în conștiința individuală. Mercur va trece 

printr-un careu cu Pluton, Soarele, de asemenea, prin careu cu Pluton și toate acestea se suprapun 

peste trecerea lui Jupiter pe zodia Scorpion, adică pe casa educației primare și a drumurilor scurte. 

Începând cu 10 octombrie are nevoie să învețe că trebuie să se adapteze la condițiile celorlalți, să 

asculte mai mult, să acumuleze, să respecte metoda pașilor mărunți, dar să nu-și anuleze calitățile pe 

care le-a obținut. Scorpionul aduce prin intermediul lui Jupiter un impuls de a demonstra ceea ce știe, 

chiar dacă este puțin. Este foarte posibil ca în cazul fecioarelor să se constate o ieșire la rampă. Casa 

a treia este și foarte demonstrativă, teatrală, aduce nativului interes pentru a fi tot timpul în centrul 

atenției, pentru a se ridica deasupra sau a face negoț. Speciale vor fi tentate să facă negoț cu ceea ce 

știu deja, iar dacă vor acumula și ceea ce vor acumula va deveni o continuare a ceea ce știu deja, nu 

le va opri nimeni din a încerca să valorifice un preț foarte bun ceea ce știu. Norocul aceste nu va putea 

fi deplin ori nu va putea fi întreg pentru că ar putea să ne aducă și schimbări în cadrul familiei prin 

mobilități pentru care nu sunt încă pregătite. Din nou, dacă au resursele necesare, dacă nu folosesc 

impulsul acesta de a-și defini nevoia pentru consum, dacă nu rămân săraci lipiți pământului, acești 

nativi reușesc să facă o mare figură cu noua poziție a lui Jupiter în următoarele 12 luni.  

Problema vitalității va fi foarte importantă și în mijlocul lunii octombrie, adică în a doua 

decadă, cea care debutează cu împlinirea opoziției dintre Venus și Chiron. O problemă de parteneriat, 

de sinceritate sau de conflict declarat, unul care se desfășoară la scenă deschisă, pune pe jar întregul 

patrimoniu al acestui nativ. Sunt multe puncte sensibile pe care fecioara le ignoră de la începutul lui 

octombrie și până acum pentru că s-a simțit mai bine sau s-a simțit mai puternică. Acum trebuie să 

devină din nou serioasă, atentă la ceea ce trebuie să păstreze, atentă la bunurile familiei, la victoria 

pe care trebuie să o obțină până la finalul acestui an. Relația bună pe care Uranus o are cu Luna neagră 

nu reprezintă un semn de progres, ci o mare tentație pentru un om care nu este încă pregătit să 

evolueze. Încercările din familie nu vor putea fi soluționate și ceea ce nu se soluționează acum se 

adaugă la probleme și mai vechi. Cu toate acestea, deși momentul acesta este complet diferit față de 

panta ascendentă pe care a fost situată de fecioara de la începutul lunii octombrie până pe 8 octombrie, 

le-a rămas puterea, înțelegerea provocărilor vieții, ușurința de a identifica o greșeală și de a o ascunde 

sau de a o rezolva. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, dacă rezolvarea aceasta nu apare, doar fecioara 

este de vină și nu oricum, ci prin ușurința cu care s-a interesat doar de metodele care ar fi putut să îi 
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compromită pe ceilalți. Vor fi private și de viziune, li se va smulge din viața personală un mare bine 

și toată această presiune pe care Uranus de pe casa administrării bunurilor celorlalți o pune pe casa 

definirii nevoilor, zdruncină conștiința personală și o face pe fecioară să rateze momentul acesta 

spectaculos când ar fi trebuit să își încarce bateriile. 

14 octombrie când Soarele se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului Venus va intra pe 

casa comunicării, pe casa drumurilor scurte și a educației primare. Vor fi interesate de ceea ce 

înseamnă vestimentație, comunicare, imagine, dar și dreptate, adică se vor preocupa de exterior, de 

ambalajul care ar trebui să cuprindă un conținut foarte concentrat, cel pe care-l vor acumula în 

următoarele luni cât timp va dura tranzitul lui Jupiter prin Scorpion. Dar pentru fecioară exteriorul nu 

înseamnă superficialitate. Va putea acum să pună în aplicare dictonul "Dați Cezarului ce-i al 

Cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu". 

Dar a doua decadă a lunii octombrie aduce fecioarelor și modificări de conduită. De aceea, ar 

trebui să fie mult mai atente la ceea ce promit, la amenințările pe care le lansează, la minciunile pe 

care le spun. Până când Mercur va intra pe zodia Scorpion și se va apropia de Jupiter, cu care va 

împlini pe 18 octombrie o conjuncție, se vor simți libere să aplice astfel de metode care nu sunt prea 

corecte. Dacă vor să aibă un obraz fin, dacă nu vor să fie acuzate că sunt duplicitare sau că au fost 

educate prost, ar trebui să facă un efort și să se țină departe de metodele acestea. Vor fi provocări pe 

zona publică menite să le incite în direcția aceasta, dar ele pot fi stabilizate prin apel la bun-simț. Ceea 

ce este corect va solicita fecioarei reacții corecte, ceea ce este incorect le enervează, le indispune, le 

provoacă. Dacă se simt provocate ar trebui foarte ușor să constate că se află în fața unor situații 

nefirești, deci trebuie să-l ignore. Primesc suport astral pentru a avea o astfel de atitudine înțeleaptă 

din partea sextilului pe care Soarele și Saturn îl împlinesc. Pot beneficia acum și de-o rememorare 

pozitivă, adică pot avea inițiative frumoase, pot fi curajoase, încrezătoare în forțele proprii, adică un 

exemplu bun pentru ceilalți. Nu trebuie decât să respecte mesajul pe care-l transmite ambalajul, Venus 

de pe zodia Balanța adică ceea ce se vede aia este. 

Pe 17 octombrie când Mercur le va intra pe casa drumul lor scurte vor fi interesate să se 

deplaseze către un centru de putere. Pe 18 octombrie Mercur va trece prin conjuncția cu Jupiter și vor 

avea și motivația necesară. Nu se știe dacă au resursele adecvate pentru că Soarele de pe casa hrănirii 

trece prin opoziția cu Uranus și apar decepții, dezamăgiri față de statut, patrimoniu, avere. Acesta 

poate fi un moment dureros pentru o fecioară care vrea cu orice preț să fac această deplasare, vrea cu 

orice preț să ajungă la capătul pământului, să viziteze un obiectiv important, vrea neapărat să-și 

cumpere ceva, dar nu are bani, nu are susținere, produsul respectiv nu se mai produce. Luna nouă 

care se împlinește pe 19 octombrie accentuează această dezordine și o plasează pe fecioară într-o zonă 

de maximă tensiune. Dacă vor rămâne la acest stadiu, dacă aș vor dori foarte mult să obțină ceea ce 

nu se produce, ceea ce nu mai este atractiv, atunci și ceea ce vor obține de acum încolo va fi privit cu 

neîncredere ori pur și simplu risipit. 

În a treia decada lunii octombrie au nevoie de susținere. Se invocă și de această dată finalul 

lunii iunie, așa cum a fost invocat și pe alte conjuncturi, în alte perioade ale anului, dar de această 

dată în combinație cu ceea ce au parcurs fecioarele pe mijlocul lunii martie și le-au îndemnat să spere 

în mai bine. Relația bună pe care Marte a avut-o cu Axa Dragonului de atunci le-a antrenat pe fecioare 

să creadă că sunt privilegiate și dacă se mobilizează puțin, dacă sunt serioase în ceea ce fac atunci vor 

putea obține chiar din timpul acestui an primele rezultate. Trimiterea pe care sintezele pentru acțiune 

o fac spre finalul lunii iunie arată că și de această dată situația prezentă nu este foarte generoasă. 

Cadrul concret nu permite încă ideilor formulate în mijlocul lunii martie pentru a putea fi puse în 

aplicare. De altfel, nici oamenii nu sunt încă pregătiți să accepte succesul unei fecioare așa cum îl 

formulează. În consecință, fecioara va trece prin patimi, va suferii că își vede aproape de final 

demersul dar nu-l poate împlini ceea ce ar putea transforma a treia decadă a lunii octombrie într-un 

moment de mare deziluzie. Dacă nu-și modifică atitudinea, dacă sunt foarte serioase, și nu se 

descurajează în fața acestor probleme atunci nu se poate vorbi despre o justiție împotriva ei, nici 

măcar despre o justiția divinității, a destinului. Pe 22 octombrie Marte le va intra pe casa hrănirii și 

apar noi propuneri, o nouă disponibilitate de față de muncă, apar oportunități sociale, care nu țin doar 

de ceea ce anturajul are de oferit acestui nativ, ci ține și de puterea sa de a-și construi propriile 
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probleme. Până acum am văzut că fecioarele au avut mai multe șanse de aș construi aceste 

evenimente, de a ieși din această zonă obscură. Acum văd primele rezultate, dar nu este ceea ce caută. 

Se bucură de schimbarea cu pricina, sunt încântată că au posibilitatea de a lucra într-un alt domeniu, 

cu alți colaboratori, de a construi ceva nou, de a deveni puternice prin ceea ce spun și fac, dar își 

doresc mai mult, adică le-ar fi plăcut ca această realizare să fie cea pe care a formulat-o în mijlocul 

lunii martie. 

Pe 23 octombrie Soarele va intra pe casa comunicării și sectorul acesta devine un element 

foarte puternic. Au atât de multă putere în cuvânt, în replică, în atitudine sau în gesturi, încât nici nu 

mai trebuie să-și pregătească momentul respectiv așa cum s-a întâmplat în prima jumătate a anului. 

Situația aceasta le conferă fecioarelor o mare încredere în sine. Au impresia că dacă pot acum să 

schimbe opinia cuiva vor putea să schimbe opiniile tuturor, dacă dovedesc acum putere împotriva 

unui singur om vor putea să folosească, cu același rezultat, puterea împotriva tuturor. Nu trebuie să-

și măsoare realizările în modul acesta, dar au dreptul să se bucure. 

Pe finalul lunii octombrie se schimbă și motivele de deplasare iar asta înseamnă că fecioara 

pornește la drum crezând că îi este permis să-și exercite o mare influenta asupra celorlalți. Poate ar 

trebui să fie puțin mai reținută și să nu mai privească cu atât de multă aroganță în jur, să se amestece 

printre oameni, se discute de la nivelul partenerului de dialog, nu să se ridice imediat pe locul cel mai 

înalt din ogradă doar pentru că în ultima perioadă a avut câteva realizări. Trebuie să-și amintească 

greutatea pe care a avut-o în prima jumătate a anului, cât de multe complicații a trebuit să rezolve, cât 

de ocolitor a fost acest traseu pentru a nu se pierde cu firea în fața acestor câtorva realizări. 

Hotărârile sunt luate acum mult prea repede. Aproape că nimeni nu mai are drept la replică, 

nimeni nu mai are dreptul să spună nimic pentru că le știe pe toate. Este un moment de frustrare acesta 

pe care fecioara îl va rezolva vorbind, discutând, dar selectând din ceea ce trebuie să împărtășească 

doar lucrurile rele, experiențele triste și nefericite. În realitate, prin aceste evenimente triste dorește 

să lovească în cei care au avut o contribuție majoră la întârzierile pe care anumite proiecte ale 

fecioarelor l-a comportat. Careul pe care Mercur îl realizează la Axa Dragonului nu se referă în cazul 

fecioarelor la ele însele, ci la ceilalți. Fecioară acum trebuie să îi convingă pe ceilalți că sunt slabi. În 

felul acesta crede că rezolvă o problemă de ierarhie, adică îi arată prostului care îi este locul, săracului 

ce are în traistă și îngâmfatului că nimeni nu-l bagă în seamă. Lansează acum condiționări cu 

precădere persoanelor pe care le apreciază, iar echilibrul pe care trebuie să-l păstreze acum este unul 

foarte fragil. Dacă se întorc împotriva celor pe care-i consideră slabi, vinovații de ceva și lovesc în ei 

ar trebui să înțeleagă că destinul în tot dauna se reglează, iar mai târziu, poate nu din partea acestor 

persoane vizate acum, ci din partea altor oameni, vor trebui să suporte același tratament. Nimic nu 

justifică această atitudine dură, lipsită de echilibru, recalcitrantă, nici măcar sărăcia, marginalizarea 

sau pierderea unui statut. 

 

NOIEMBRIE 
Atitudini categorice. Sunt prea hotărâte. Schimb afectiv elevat. Plătesc scump un bun banal. 

Sunt pregătită pentru o mare schimbare. Intimitatea lor înseamnă ghinion. Fac o demonstrație la 

scenă deschisă. Sunt incapabile să facă un calcul corect. Tristețe adâncă. Vor să învețe o meserie 

nouă. Caută să se înconjoare cu oameni de valoare. Iubesc elementele de decor. Caută rădăcinile. 

Prietenii frumoși sunt apreciați. Sinceritate. Probleme de hrănire. Continuă un tratament și obțin 

rezultate. 

 

Luna noiembrie aduce fecioarelor atitudini categorice. Pentru toată lumea această lună 

lucrează cu sintezele aducătoare de noroc și cred că dacă au noroc atunci își pot modifica și atitudinea, 

pot să-i privească pe ceilalți de sus, să se răzbune pe ultima sută de metri, adică pe ultimele minute 

de tranzit al Lunii negre pe zodia Săgetător, pe casa familiei. Alegerile pe care fecioarele le fac în 

luna noiembrie sunt complicate, dureroase, apăsătoare și multe dintre ele subliniază faptul că nu prea 

sunt pregătite să facă o astfel de schimbare. 

Chiar de la începutul lunii noiembrie, când Saturn își va definitiva careul cu Chiron, apare o 

rezistență împotriva acestei transformări, motivată prin neputința de a se hotărî pe care traseu să 
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meargă. Dar această presiune este accentuată în mare parte pentru că planetele se grupează acum în 

emisfera nordică, ceea ce accentuează o zonă existențială care pornește de la definirea nevoilor și se 

încheie cu neputința de a găsi o persoană cu care să realizeze un schimb afectiv simplu și frumos. 

Pentru că sintezele pentru acțiune lucrează cu ceea ce se întâmplă în prezent, ar trebui să nu uite că 

poate deveni în prima decada lunii noiembrie făuritorul propriului destin. Progresul pe care-l 

comportă acum poate restabili binele pe care l-au pierdut, poate aduce o conservare prin lucrurile 

bune care le-au rămas 

sau care au fost păstrate 

cu mare efort.   

Luna plină din 4 

noiembrie le aduce 

acestora extravagante 

care vor fi plătite foarte 

scump. Ar fi foarte 

frumos dacă s-ar abține 

din a face schimbări de 

dragul schimbării, de 

suprafață, de ochii lumii, 

pentru că, dacă acestea 

nu au fost anunțate din 

timp, dacă nu au fost 

pregătite pe baza unor 

reguli, dacă nu au fost 

moștenite din conjuncturile lunilor anterioare atunci ceea ce se întâmplă inopinat este foarte 

superficial. 4 noiembrie poate fi o zi definitorie pentru fecioare deoarece aduce și o suprapunere a 

fazei de Lună plină peste Axa Dragonului. Ceea ce se întâmplă pe ascuns și la care fecioara nu ajunge 

deocamdată creează sentimentul de abandon pe care va încerca să îl combată prin mișcare, prin 

voluptate, prin informații adunate de-a valma, prin conversații sterile, adică printr-o agitație lipsită de 

rost, una care consumă prea mult din resurse. 

Se va constata în cazul fecioarelor o atitudine ciudată. Vor refuza să meargă pe drumul cel 

bun tocmai pentru că acesta este greu, pentru că relațiile nu se pot remedia, pentru că oamenii cu care 

interacționează acum par să fie striviți de propriile nevoi și nu se pot încărca pozitiv de la aceștia, nu 

pot să își regăsească norocul pe care l-au pierdut. Pe 5 noiembrie Mercur le va intra pe casa familiei 

și se va pune problema unui mesaj pe care trebuie să-l transmită în această zonă. Unele vor deveni 

autoritare, vor ridica tonul se vor impune, vor încerca să demonstreze că aceasta este comunicarea pe 

care o vor realiza de-acum încolo cu cei care fac parte din intimitatea lor și vor deveni persoane 

incomode. Deși ar trebui să vadă lucrul acesta, adică autoritatea pe care doresc să o exercite asupra 

celor dragi să fie vizibilă și pentru ele, relația bună pe care Venus oare cu Luna neagră le întunecă 

mintea și le limitează posibilitatea de alegere. Această relație bună se consumă când cele două 

elemente astrale trec pe ultimele grade ale zorilor Balanță și respectiv Săgetător, ceea ce amplifică un 

ghinion produs din neatenție, din prostie, legat LA ochi. Trecerea planetei Venus pe casa comunicării 

și a educației primare pregătește cumva trecerea Lunii negre pe casa iubirii dăruite. Venus pe Scorpion 

ne aduce fecioarelor capacitatea de a selecta ceea ce este bun pentru ele, cu atenție mărită, o vigilență 

sporită, o atitudine categorică ce se adaugă atitudinii impulsive pe care o manifestă față de cei dragi. 

Apoi, pe 9 noiembrie se va produce și marele eveniment al acestei perioade, trecerea Lunii 

negre pe zodia Capricorn. Dacă în ultimele nouă luni zona aceasta a intimităților a fost pentru fecioară 

destul de tulbure, intră în această nouă etapă cu Luna neagră pe casa iubirii dăruite, cu trauma că 

iubirea se vinde, oamenii trădează foarte ușor, sensibilitatea este apreciată, persoanele care intră în 

intimitate trebuie testate de mai multe ori. Apoi, în cazul acestor nativi va apărea și o problemă cu 

autoritatea. Ceea ce arată în familie nu suportă pe zona socială, ceea ce vor să demonstreze în familie 

nu sunt în stare să demonstreze la scenă deschisă. Pentru că mult timp zodia complementară 

Capricornului, Rac, nu va fi ocupată de planete, apare un dezechilibru în viața acestui nativ, apare o 
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teamă de greșeli care nu pot fi corectate decât prin împărtășirea care nu există, prin feedback-ul care 

lipsește. Față de ceilalți fecioara va părea cunoscătoare în probleme cotidiene, probleme de dragoste, 

în timp ce ea este foarte cheltuitoare, incapabilă să-și calculeze corect bugetul familiei, dispusă tot 

timpul să renunțe la seriozitate, disciplină, la felul său de a fi, pentru a se distra. Dacă până acum au 

făcut greșeli prin contracție acum vor face greșeli prin expansiune. 

A doua decada lunii noiembrie le întoarce cu gândul la începutul anului. La momentul acela 

a existat o problemă de relaționare pe care fecioare le-au pus-o pe seama unor conjuncturi care s-au 

consumat în anul anterior. La momentul acela traseele li s-au părut complicate pentru că erau 

evenimente din anul anterior care nu erau finalizate. Acum însă când Soarele se va afla într-un careu 

strâns cu Axa Dragonului se va pune problema recuperării unor obiective stabilite la începutul anului. 

Fecioarele au acum o problemă de autoritate însă o maschează foarte bine, printr-o atitudine jovială, 

prin distracție, prin ușurința cu care reușesc să încadreze foarte bine agresiunile venite din partea 

celorlalți și cu care își ascund propriile derapaje. Momentul acesta poate aduce o tristețe adâncă față 

de realizările personale care nu s-au maturizat încă, care nu au ajuns la finalitatea pe care o doreau 

fecioarele. Sunt însă pe val, fac parte din acea zonă socială care beneficiază de un anumit statut, dar 

ele sunt nemulțumite. Deocamdată Luna neagră abia a intrat pe casa iubirii dăruite și încă se mai 

poate vorbi despre o tristețe pe care fecioara o menține din inerție, cea care a fost dominată de trecerea 

Lunii negre pe casa sentimente lor profunde. Dacă își va folosi voința, dacă va avea puțin curaj, pentru 

a demonstra ceea ce nu există, ci pentru a se bucura de ceea ce deține, va reuși să producă asupra 

celorlalți impresii foarte frumoase, unele de mirare, unele de respingere sau de retragere, care nu sunt 

periculoase pentru fecioare, ci chiar constructive. Dacă pentru alte semne zodiacale combinațiile 

astrale care se consumă în cea de-a doua decada lunii noiembrie sunt aducătoare de tristețe, fecioara 

acționează acum pe principiul  “cui pe cui se scoate”. Tristețile celorlalți le motivează să privească și 

în altă direcție, să creadă în bine, în norocul pe care și-l face omul cu mâna lui, în câștiguri care vin 

prin mijloace neconvenționale, pe cai neobișnuite, în câștiguri care vin prin comunicare, publicație, 

educație sau schimb de experiență. Momentul acesta este unul de mare grație pentru fecioară și i se 

va părea chiar că este o dovadă de putere. În realitate, ceea ce se întâmplă pentru fecioare în mijlocul 

lunii noiembrie este mai curând o reglare de conturi, o repararea unor neajunsuri care își au rădăcinile 

pe finalul lunii mai. 

Cu cât se apropie de finalul anului cu atât planetele se deplasează foarte mult către emisfera 

vestică, ceea ce înseamnă că încep să se bucure de rezultatele acțiunilor pe care le-au săvârșit în ultima 

perioadă, în special în prima jumătate a anului. Relația bună pe care Venus o definitivează cu Neptun 

duce mai departe această speranța în lucrurile bune, această nevoie de progres, de rafinament, de 

perspicacitate și de disciplină. Pot aprofunda acum domenii foarte frumoase care să le ducă spre 

schimbul de experiență de pe urma cărora să se aleagă cu o recunoaștere socială importantă, cu 

prietenul sau cu asociații de durată. le face plăcere să interacționeze în felul acesta pentru că fecioarele 

au nevoie de o mobilitate a ideii, noțiunii, au nevoie, dacă nu progresează, măcar lucrurile pe care le-

au să le așeze într-o ordine încât să le aibă tot timpul accesibile. Este adevărat, pentru ca lucrul acesta 

să se întâmple este nevoie de un mare consum, cel care va deveni pe 17 noiembrie un element de 

colecție. Apare un semn, poate chiar unul de boală, o avertizare care le spune acestor nativi că nu le 

este permis să rămână în această zona compromisurilor. Joacă puțin teatru, stimulează sentimentele, 

vor să pară în ochii celorlalți ceea ce nu sunt și nu au fost niciodată, iar această mască grea consumă 

foarte mult din rezervele pe care ar putea să le folosească pentru un scop constructiv, pentru a face 

un curs, pentru a învăța o meserie nouă, pentru a confecționa elemente de decor, pentru a-și pune în 

ordine ideile pe care să le folosească mai târziu, în luna decembrie, cea care face trecerea către ceea 

ce reprezintă anul 2018. Dacă se ocupa de această mască arată că rădăcinile acțiunilor de acum, cele 

care le îndreaptă atenția către finalul lunii mai, sunt dureroase, triste, poate chiar lipsite de coerența 

socială cerută în momentul de față. Poate nu ar trebui să fie judecată atât de dur dacă acum alege să 

mintă, să schimbe sensul explicațiilor, să transforme o informație valoroasă într-un element lipsit de 

valoare pentru că se teme. Teama acestui nativ trebuie privită acum ca o grijă față de viitorul familiei, 

viitorul grupului de apartenență, viitorul a tot ceea ce face parte din intimitatea sa. Lipsește viziunea 
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aceea spectaculoasă, acea precizie a evenimentelor așezate într-o ordine foarte exactă și dintr-o dată 

se tem. 

Poate ar trebui să fie foarte atente la această frică pentru ca nu cumva pe viitor să o transforme 

în regrete. Marte, care le trece acum pe casa definirii nevoilor, pe casa hrănirii, trimite unghiuri 

frumoase către Axa Dragonului și se gândesc că toată această abordare a vieții personale trebuie 

privită dintr-o altă perspectivă. Gândul acesta bun nu va prinde rădăcini în cazul tuturor nativilor, vor 

ataca această schimbare pozitivă persoanele care au afecțiuni fizice legate de nutriție, care transpun 

și în planul material neajunsurile gândurilor dezordonate, a intențiilor de răzbunare, încrâncenare cu 

care se țin de bunurile personale, dar și ale urii cu care privesc realizări le celorlalți. 

Trecerea Soarelui pe casa familiei este un semn bun pentru acest nativ pentru că le aduce 

capacitatea de a înțelege propriile greșeli și există, în consecință, și șansa ca toate aceste elemente 

ciudate să treacă într-un plan secund, să nu creeze premisele unor mari conflicte. Tot pe 22 noiembrie 

și Neptun își va reveni la mersul direct ceea ce arată că și în această zona parteneriatelor se pot crea 

premisele unor prieteni foarte frumoase care să derive din asocieri față de care fecioara avea acum 

doar o atitudine oficială. Abia acum își dau seama, pentru că dispun de o altă înțelegere, că pe zona 

parteneriatelor au existat persoane care îndreptau către fecioare sentimente frumoase, care au făcut 

fapte foarte bune, oameni sinceri și devotați, ființe remarcabile de care pot îndrăzni acum să se apropie 

cu inima deschisă. Vor fi în continuare dominate de ambivalență, li se va părea că problemele sunt de 

fapt mult mai subtile și că, în realitate, sunt păcălite de faptul că ajutorul acesta pe care-l văd ele este 

așa în realitate, este văzut acum așa pentru că au foarte mare nevoie de el. Retrogradarea lui Chiron 

de pe casa parteneriatelor lansează aceste idei confuze, schimba această realitate frumoasă care vine 

din partea asociațiilor cu o realitate îngrijorătoare care vine din partea fecioarelor. Fecioarele de 

puternice care sunt obișnuite să treacă dincolo de această aparență nu se vor pierde în fantezii de genul 

acesta, vor îndrăzni cu gândul cel bun, nu vor distruge cu gândul cel rău. Se vor abține din a face 

proiecții neobișnuite și dacă opresc aceste obsesii să meargă mai departe deja condiția succesului este 

îndeplinită, deja este rezolvată o problemă de neîncredere care își are rădăcina în mijlocul lunii mai. 

Multe lucruri bune se pot împlinii în viața acestui nativ pe finalul lunii noiembrie, iar lucrul 

acesta va putea fi vizibil chiar din 25 noiembrie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Uranus. 

Acum Mercur se află pe casa familiei și prin trigonul cu Uranus încearcă să repare o problemă de 

intimitate, să o reînvie sau să o vindece. Este adevărat, în cazul fecioarelor care până acum au mințit 

sau au iubit prea mult faptele rele, să vedem o altă minciună, o altă mască, una care le va prezenta ca 

fiind adevăratele salvatoare ale celor care au probleme de intimitate așa cum au avut și ele în ultimele 

luni. În realitate, schema aceasta trebuie să se prezinte prin sinceritate, prin înțelegeri profunde, prin 

obiective stabilite foarte clar și, mai ales, prin ținte foarte îndrăznețe care să nu fie îndreptate 

împotriva celorlalți cei care să implice și pe aceștia în activități de grup, în fapte sociale. Au casa 

parteneriatelor degajată de această presiune a iluziei și a înșelăciunii, tocmai de aceea nu au acum pe 

finalul lunii noiembrie motive să fie suspicioase față de intențiile celorlalți. Devin însă mult prea 

stricte cu aceste obsesii, cu modul propriu de a obține succesul și ar putea să li se pară celorlalți mult 

prea închistate. Conjuncția lui Mercur cu Saturn de pe casa emoțiilor profunde produce acest efect și 

nu ar trebui judecați atât de aspru pentru că acesta trebuie să fie elementul definitoriu, ci intenția lor 

de a mobiliza pe cei din jur pentru un scop nobil. Relația proastă pe care Marte oare de împlinit cu 

Junon, Marte care trece în continuare pe casa hrănirii, dar care se află și în fereastra opoziției cu 

Uranus, arată că fecioarele nu dispun de înțelegerea celorlalți pentru a produce o revoluție, pentru a 

face o schimbare majoră, pentru a elibera pe ceilalți de presiunile pe care nu și le pot înlătura singure. 

Cele care lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un proces de cercetare spirituală vor deveni 

adevărați martiri pe finalul lunii noiembrie pentru că vor încerca imposibilul, vor încerca să explice 

ceea ce oamenii nu înțeleg deloc sau înțeleg foarte greu, se vor prezenta pe sine ca exemplu la acest 

capitol și nu le va fi ușor. Având în vedere că țintele pe care și le stabilesc nu pot fi anticipate în 

această prezentare cu caracter general, fiecare dintre acești nativi orientați pe o cale spirituală ar putea 

să înțeleagă cât de grea le este misiunea în funcție de cât de ambițios este telul pe care și-l stabilesc. 

Dacă au în jurul lor oameni buni și atenți, atunci efortul acesta li se va părea mai ușor. 
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DECEMBRIE 
Pregătirea în fața unei mari schimbări. Transformare. Căldura familiei doare. Lucrurile 

ascunse sperie. Nevoie de revoltă. Problemele sociale sunt și problemele individuale. Nepregătire. 

Combinație socială se bazează pe o problemă personală. Dispuneri ciudate. Un eveniment personal 

le dă de furcă. Vor să fie asigurate. Cer dovezi de dragoste. Cer promisiuni. Percepție eronată asupra 

vieții. Nu țin cont de opiniile celorlalți. Au nevoie de susținere în familie. Cu un zâmbet câștigă 

încrederea tuturor. 

 

Dacă în privința altor semne zodiacale luna decembrie aduce un final de ciclu sau pregătirea 

pentru ceea ce urmează să se consume în 2018, pentru fecioarele lucrurile stau altfel. Acești nativi 

nici nu vor simți că încheie un ciclu și începe altul, nici nu vor observa că se termină anul 2017 sau 

că începe anul 2018. Toată această schemă pe care au parcurs-o de-a lungul lui 2017 se va integra 

într-o structura mai mare care înghite pur și simplu și următorii doi ani. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Venus va intra pe casa familiei, multe din opiniile pe 

care l-au susținut cu vehemență de-a lungul acestui an se vor transforma în lecție de viață. În sfârșit 

fecioara va pune în aplicare ceea ce l-a recomandat celorlalți, ceea ce le-a sugerat, în sfârșit face și 

ceea ce se așteaptă să facă și alții. Este un lucru bun mesajul acesta care vine din partea lui Venus, 

însă lucrurile nu vor putea să fie foarte bune pentru că Marte se va afla într-o opoziție cu Uranus pe 

o axa mobilității, cea care le-a adus probleme în transferul valorilor, în aprecierea bunurilor, în 

selecție. 

Partea bună a lucrurilor vine din faptul că și începutul lunii decembrie, adică prima decadă, 

va face trimitere către finalul lunii aprilie, interval care a fost dominat de trecerea Capului Dragonului 

pe casa lucrurilor ascunse. Vor fi zdruncinate de motivele pentru care trebuie să lupte, de mesajele 

care vin din partea unor grupuri de interese și având planeta Mercur pe casa familiei, începând cu 3 

decembrie chiar în mers retrograd, nu se vor mai simți constrânse sa accepte o condiționare externa. 

Li se va părea că le este suficientă căldura familiei, armonia care exista acolo, le este de-ajuns că în 

intimitate lucrurile sunt foarte bune. Asta înseamnă că toată această presiune socială în cazul 

fecioarelor va fi îndreptată către armonia familiei. Acesta nu este atuul lor, nu este elementul cel mai 

tare cu care pot interveni acum pentru a se liniști, pentru a-și repara o problemă de interacțiune. Viața 

de familie a fost din februarie și până în noiembrie puternic zdruncinată iar acum ea este expusă 

obsesiilor lor celorlalți, crizelor de identitate pe care parteneri de dialog nu sunt în stare să și le 

controleze. Dacă-și amintesc de proiectele pe care și le-au stabilit în prima decada lunii august, dacă 

nu uită umilințele la care au fost supuse la momentul acela, dar își amintesc foarte bine și de reacțiile 

dure pe care le-au avut atunci, atunci momentul acesta care se consumă în primele zile ale lunii 

decembrie, privit cu spirit critic, nu-i va permite fecioarei să se apropie de minciună, vor vedea că 

reușitele se pot construi și altfel, nu doar prin constrângere. 

Revenirea lui Chiron la mersul direct pe casa parteneriatelor arată că perioada aceasta poate 

fi un mare ajutor pentru partenerii lor. Având în vedere că acești nativi sunt foarte sigur pe realizările 

lor, li se pare absolut firesc să-și îndrepte atenția către nevoile celorlalți. Deplasare directă acestui 

astru le conferă capacitatea de a evolua prin faptele pe care sunt dispuse să refacă, prin concesiile pe 

care le fac, prin atenția pe care o acordă celui care se află într-o situație dureroasă. Momentul acesta 

devine însă foarte important și pentru faptul că planetele se grupează pe un sector de zodiac restrâns, 

ceea ce aduce o mare putere de concentrare, o mare determinare, adică și cu disponibilitate pentru 

studiu, pentru cercetare la fel cum se va simți motivat cel care are o fire războinică să declanșeze o 

revoltă. 

Prin faptele pe care le preferă are nevoie să fie foarte atentă asupra vechilor obiceiuri. Mercur 

și Marte au avut un traseu foarte complicat de-a lungul anului 2017, iar acum se află și într-o perioadă 

de retrogradare, fecioarele vor fi tentate să abordeze problemele mai noi cu metode mai vechi, situația 

prezentă pe baza șabloanelor pe care nu vor să le lase în trecut. Atașarea de propriul trecut, de propria 

înțelegere, de propriile nevoi este o mare problemă în prima decadă a lunii decembrie și ea poate fi 

rezolvată dar dacă finalul lunii aprilie a fost parcurs cu înțelepciune și respect. 
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Pe 9 decembrie Marte va intra pe zodia Scorpion, adică pe casa comunicării și li se deschid 

canalele, sunt acceptați în tot felul de medii, puterea de concentrare le ajută foarte mult să obțină un 

randament maxim într-o perioadă de timp foarte scurtă, iar lucrul acesta le va bucura foarte mult. 

Marte și Mercur rămân în continuare consecvente vechilor metode de lucru, vechilor ambiții și 

fecioarele pot impresiona acum auditoriul prin vigilență și atenție, dar nu vor reuși să doboare 

ghinionul care a pus stăpânirea pe el. Vor vedea lucrul acesta pe 10 decembrie când Venus se va afla 

printr-un careu cu Neptun și Mercur va trece pentru relație de careu cu Chiron. Apare un obstacol pe 

care fecioara nu l-a putut anticipa, care o ia pe nepregătite și care vine dintr-o zonă care o consideră 

remediată. Este foarte posibil să treacă din nou printr-o dezamăgire, pentru că revenirea lui Chiron la 

mersul direct le îndeamnă pe fecioare să ajute oamenii care au nevoie, iar aceste persoane pe finalul 

primei decade a lunii decembrie devin chiar obraznice.  

Apoi, prin ceea ce va veni spre ele în a doua decadă fecioarele sunt îndemnate să se deplaseze 

către alte centre de putere. Unele vor percepe această situație ca pe o strămutare, altele se vor lăsa în 

voia acestor impulsuri și vor accepta toate schimbările care vin spre ele ca și cum sunt cuprinse de o 

beție a puterii, a libertății, a curajului. Este greu de crezut că o fecioară poate proceda în felul acesta, 

dar dacă debutul 

retrogradării lui Mercur a 

devenit un moment 

reprezentativ prin 

detensionarea zonei 

familiei, acum, pe 13 

decembrie, când Soarele se 

va afla într-o conjuncție cu 

Mercur vor crede că nu pot 

evolua decât dacă renunță 

la pretențiile mai vechi, 

dacă se lasă în voia acestor 

puteri. Practic, acesta este 

elementul definitoriu al 

perioadei și dacă vor să își 

înțeleagă aceste impulsuri nu trebuie să călătorească foarte mult în trecut, ci în mijlocul lunii 

februarie, când Luna neagră le intră pe casa familiei. Începând din februarie și până în noiembrie zona 

aceasta a familie a fost zdruncinată de multe trădări, de minciuni, de ambiții prea mari sau de abuzuri. 

Acum Luna neagră se află pe casa iubirii dăruite și pe baza experiențelor din ultimele nouă luni crede 

că poate deveni un etalon de normalitate sau de iubire. Apoi, pentru că toate sunt legate în acest 

mecanism complex, Mercur retrograd își cam face de cap pe casa familiei, adică pornește de la 

exemplu pe care luna neagra l-a lansat timp de nouă luni și duce mai departe această stricăciune, dar 

fără a-i permite fecioarei să vadă ceea ce strică. Legată la ochi, la mâini, la picioare sau la gură, 

fecioara va crede că dacă nu simte durere, dacă nu simte pericolul, dacă nu simte că îi lipsește ceva 

atunci evoluează. 

Evoluția este marea problema pe care trebuie să o traverseze pe mijlocul lunii decembrie 

pentru că ea trebuie să înfrunte perturbațiile acestui moment. Pentru că mesajul lui Chiron nu este atât 

de bine înțeles, se poate confrunta în mijlocul unei decembrie și cu amenințări voalate. Intenția este 

de a oferi un ajutor, dar se pierd în această desensibilizare, adică nu știe să se oprească atunci când 

partenerul de dialog îi cere așa ceva, insistă cu argumentele și fără să-și dea seama poate ajunge la un 

conflict. Când va realiza ceea ce s-a întâmplat va încerca să convingă persoanele din jur că a avut cele 

mai bune intenții, dar este deja prea târziu. 

Pe 15 decembrie Venus va media tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, iar Mercur va 

face același lucru asigurând un cadru foarte frumos pentru fecioarele care sunt rafinate, care vor să 

ajute în continuare indiferent care sunt presiunile sociale. Din nefericire, Marte abia intrat pe casa 

comunicării se va afla într-o dispunere ciudată față de Luna neagră. Deși fecioarele se laudă că 

intențiile lor sunt animate de acest impuls către curățenie, în momentul acesta sunt interesate de un 
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avantaj pe care-l pot obține prin mișcarea valorilor, prin comerț, prin negociere sau poate chiar prin 

șantaj. Nu degeaba Soarele trece printr-o relație proastă cu Chiron când Junon va părăsi zodia 

Capricorn, casa iubirii dăruite, și va intra pe casa muncii. Toate parteneriatele pe care și le va stabili 

pe finalul acestui an și pe începutul anului următor se bazează mult pe conveniențe, pe relații 

administrative, pe o comunicare instituționalizată, pe orizontală sau pe verticală, pe baza unor 

recomandări consultate dintr-un tratat de Economie mondială sau după sfatul bunicilor. Intervine 

astfel o nouă problema pe care fecioara nu poate s-o rezolve până la finalul acestui an care va fi, de 

altfel, o problemă a perioadei pe care o parcurg. 

Pe 18 decembrie când se va împlini Luna nouă pe casa familiei obiectivele pe care le va stabili 

trebuie să-i asigure căldură în cămin, să diminueze pretențiile pe care le lansează celorlalți, ea însăși 

să devină mult mai explicită și mai liniștită în acest cadru. Dacă nu vor face lucrul acesta atunci vor 

accentua nota aceasta agresivă, dură sau vor trece la noi sancțiuni pe care să le aplice împotriva celor 

dragi. Nu trebuie să uităm că retrogradarea lui Mercur pe acest sector le reduce simțul durerii și dacă 

sunt rele nu vor știi când să se oprească, dacă sunt bune îi vor enerva pe cei din jur cu bunătatea 

despre care nimeni nu a știut că o au de-a lungul acestui an. 

Intrarea lui Saturn pe casa iubirii dăruite reprezintă și trecerea către o altă etapă. Fecioara nu 

simte că trece pe o altă etapă pentru că acest cadran este foarte accentuat, nu mai știe când prolemele 

pe care le traversează sunt din cauza asta ori sunt expresia unei vieți de familie prea complicate. Pe 

casa iubirii dăruite Saturn devine restrictiv. Aproape că fecioara își va propune acum obiective pe 

termen lung, adică tot restul zilelor de acum încolo să fie mult mai atente cui îi acordă atenție, față de 

cine își deschid inima, pe cine consideră demn de secretele sale. Crede că dacă procedează în felul 

acesta își conservă energia, forța mentală, elemente pe care ar putea să le folosească pentru a susține 

un edificiu ce a fost lăsat în părăsire în ultimii doi ani și jumătate. Asta înseamnă că începând cu 20 

decembrie va fi tentată să își reia proiecte mai vechi, să-și cultive un talent, o vocație, să fie mai 

organizată dar puțin mai atentă la schimbul de experiență. Presiunea aceasta care vine de pe casa 

iubirii dăruite va fi o greutate teribilă pentru fecioare, deși cei din jur nu vor vedea lucrul acesta. 

Balanța aceasta afectivă este puțin cam dezechilibrată pentru că, deocamdată, pe zodia Rac nu au 

nimic. În felul acesta, se poate spune că pornesc cu stângul în această evoluție, acumulează o foarte 

mare presiune, aproape că se vor convinge pe ele însele până la finalul acestui an că marile probleme 

ale acestei perioade le vor depăși singure. 

Ultima decada lunii decembrie se bazează mult pe experiența pe care le-au acumulat pe finalul 

lunii noiembrie, sector dominat de revenirea lui Neptun la mersul direct. Această decadă le ajută pe 

fecioare să conștientizeze că unele probleme trebuie lăsate în voia sorții. Pe 21 decembrie Venus se 

va afla într-o relație bună cu Uranus și un impuls personal asigură acestui context toată sinceritatea 

de care are nevoie acest nativ pentru a depăși cu bine un moment de constrângere, o trădare, o ruptură, 

o veste proasta. Imediat ce Saturn a intrat pe zodia Capricorn și Soarele a procedat la fel, cei doi aștri 

se vor întâlni într-o conjuncție, în seara zilei de 21 decembrie. Acesta este momentul când are nevoie 

de progres, când conștientizează că pașii pe care i-a făcut până acum sunt suficienți și are nevoie să 

lase în urmă griji inutile pentru că altfel nu poate merge mai departe. Pe 23 decembrie și Mercur își 

revine la mersul direct, iar asta înseamnă că și în zona aceasta a familiei lucrurile se repară. Reparațiile 

nu sunt definitive, nu sunt nici măcar de durată lungă, însă sunt suficient de puternici încât să atenueze 

puțin din dezamăgire, din durerea pe care o simt în această perioadă. Nu ar trebui să se lase în voia 

acestor tristeți pentru că altfel invităm un personaj negativ și celebru să depășească limita, să devină 

original demonstrându-și puterea pe slăbiciunea lor. Momentul acesta ar putea să fie destul de brutal, 

atât prin adevărul pe care-l află, dar și prin ceea ce observă la ceilalți. Adevărul pe care-l află se referă 

la intensitatea faptelor rele pe care le-au făcut în perioada de retrogradare a lui Mercur, la ușurința cu 

care au dat sfaturi proaste sau nu au ținut cont de limitele celorlalți, la erorile pe care le-am făcut 

intenționat. 

Ceea ce este foarte important și nu ar trebui să ignore în momentul acesta este promisiunea. 

Dacă cineva le aduce aminte că și-au dat cuvântul, acum trebuie să se mobilizeze pentru a-l respecta, 

iar dacă acum promit ceva trebui să fie foarte atente pentru că nu vor avea de ales și va trebui să se 

țină de cuvânt. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  946  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Trecerea lui Venus pe zodia Capricorn chiar pe 25 decembrie le aduce acestor nativi carismă, 

o strălucire aparte, adică vor fi mult mai ușor remarcați prin ceea ce spun sau prin ceea ce au făcut 

mai demult. Acesta va fi practic momentul clar când fecioara va spune că se simte puțin altfel, dar nu 

poate spune foarte clar dacă intră sau nu într-o perioadă nouă. Această perioadă nu se va încheia acum 

cu finalul lui 2017 și, pentru multe dintre fecioare, nu se va încheia nici cu finalul anului 2018. Pentru 

ele trimiterile acestea au o altă conotație și au nevoie să le privească prin spiritul critic cu care sunt 

înzestrate, să nu le vadă rele, foarte ciudate sau motive de abandon. Pe 26 decembrie când Soarele 

trece prin conjuncția cu Luna neagră pe casa iubirii dăruite vor fi tentate să creadă că totul este negru, 

că momentul acesta de bucurie, de zâmbet sau de distracție sunt de fapt niște raze de Soare pe care le 

trăiesc cu bucurie tocmai pentru că sunt rare. Este o percepție eronată pe care fecioara trebuie să o 

evite.  

Apoi, până la finalul acestui an mai sunt câteva unghiuri pe care le va parcurge cu implicare 

și nu toate sunt proaste. Unele vor fi controlate de Luna neagră, de ușurința cu care acest astru îl 

încurajează subiectivitatea și le cum promite imaginea publică prin abuzurile la care sunt invitate. 

Altele însă fac trimitere la maturitatea de viață pe care fecioara nu a avut o de ani buni. Este și cazul 

careului dintre Jupiter și Axa Dragonului care poate deveni un moment de observație absolut genial, 

ca și cum fecioara intră acum în contact cu o informație rară, nu doar pentru ea, ci și pentru ceilalți. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că presiunea aceasta pe care Jupiter în calitate de benefic, exercită 

asupra Axei Dragonului, adică presiunea aceasta de a invoca o dreptate care depășește puterea de 

înțelegere a nativului este susținută de viața de familie. Pe finalul lunii decembrie și, implicit, pe 

finalul anului 2017 constată că de fapt multe lucruri bune s-a întâmplat în acest sector, multe beneficii 

le vin din viața de familie. Cei care, datorită conflictului pe care l-au parcurs de-a lungul anului, nu 

au reușit să valorifice nimic din acest sector, cei care nu au o viață de familie, care au preferat să 

trăiască singuri și să se bucure de realizările mici pe care le au, vor trăi cu regretul că au pierdut de-a 

lungul anului 2017 ceea ce-a fost mai important. Asta înseamnă că intră în spațiul anului 2018 cu 

ambiția de a repara această problemă. 
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BALANȚĂ 
 

 

 

 
 

„Fiindcă nu știi ce te-așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi.” 

(Omar Khayyam)  
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Sunt pe punctul de a înfăptui ceva remarcabil. Demonstrație de măiestrie. Motivele de 

patrimoniu sunt și motive de educație. Voința este puternică. Sinceritate. Fluctuație. Emoții 

puternice. Sunt diferite față de ceilalți. Reușesc în condiții dificile. Rezolvarea problemelor prin 

iertare sau compensație. Familia este importantă. O greșeală le este răsplătită imediat. 

 

2017 le schimbă balanțelor direcția de deplasare, adică le oferă posibilitatea de a înfăptui ceva 

cu totul remarcabil pentru viața pe care o trăiesc, pentru comunitatea în care au ales să-și ducă traiul 

sau pentru cineva drag. Sunt invitate să facă o demonstrație de măiestrie, de forță, să treacă dincolo 

de împrejurările ciudate, precum au fost cele din 2016 sau din 2015, să privească foarte departe pentru 

a nu mai invoca motive legate de patrimoniu sau de educație, ci să se bazeze foarte mult pe rezultate 

raportate la un nivel foarte înalt. De aici se înțelege că în 2017 balanța are o misiune specială un rol 

foarte important pentru sine, pentru cineva drag sau poate chiar pentru comunitate. 

Desigur, dacă se află în fața unei încercări atât de prețioase și de importante nu înseamnă că 

le va fi ușor. Prima jumătate a anului va fi destul de complexă, încărcată de resentimente pe care nu 

le pot uitași pe care, de cele mai multe ori, prin voință proprie, le invocă. Luna februarie devine 

reprezentativă prin faptul că Luna neagră le va intra pe casa educației primare și până în noiembrie 

vor tatona această zonă a cunoștințelor după rostul pe care-l au, după importanța pe care o acordă 

grupului de apartenență. Balanțele îl au în continuare pe Uranus pe casa parteneriatelor din 2011 și 

vor trece și anul acesta prin fluctuații de încredere, de sinceritate, de respect. Dacă nu respectă omul 

și valorile sale, primele probleme apar în zona muncii, acolo unde trebuie să depună mai mult efort 

pentru a menține armonia sau pentru a nu se întâlni cu probleme mai mari decât cele pe care le fac 

celorlalți. 

Dacă în primele trei luni ale anului balanța va crede că se familiarizează cu o nouă metodă de 

lucru, că dacă până acum nu a fost constrânsă să cedeze un drept în favoarea cuiva, să ierte, dacă până 

spre finalul lunii martie nu au găsit o soluție pentru o problemă de sănătate pe care o traversează 

înseamnă că așa va fi tot intervalul. Finalul lunii aprilie aduce trecerea Capului Dragonului pe casa 

prietenilor și abia începând cu acel moment balanțele vor vedea că au nevoie de patrimoniu, de bunuri, 

de un capital de imagine, de cunoștințe solide pentru că altfel nu pot împlini o lucrare pe care o au de 

făcut, una prin minte, prin emoții, prin relații, așa după cum vor vedea începând cu finalul lunii aprilie. 

Având în vedere că încă din anul anterior Jupiter se află pe semnul lor, balanțele se vor simții 

cumva protejate de o mâna destinului, de noroc, cu toate că acest noroc va oscila și el, va fi și el cu 

capul spart și pantalonii rupți în special în prima jumătate a anului. După ce Jupiter își va reveni la 

mersul direct, adică din 9 iunie puterile balanțelor cresc și vor crește progresiv și șansele de a se ridica 

la un nivel social. Desigur, va exista o mare diferență între balanțele materialiste și cele idealiste. În 

timp ce atracția către materie le complică problemele, aduce poveri suplimentare și le încurajează să 

facă din ce în ce mai multe compromisuri, atracția către o lumea spiritului, către o lume imaterială, 

risipește confuzia și le ajută să selecteze informația chiar dacă mediul în care învață nu este potrivit 

pentru educație. 

În consecință, tocmai pentru că au acest rol, indiferent că și-l doresc sau nu, balanțele vor fi 

în 2017 răspunzătoare pentru faptele celorlalți. Dacă reușesc până în aprilie să se mențină cu starea 

de sănătate la cotele optime, dacă scapă de justiție, dacă nu vor avea probleme cu legea, atunci 

conflictele care vor veni din opoziția lui Jupiter cu Uranus, cu Jupiter pe semnul lor, se va canaliza 

mai curând pe reticențe, revolte împotriva unor nedreptăți invocate punctual, tensiuni pe relații care 

nu se rezolvă prin acțiune directă, ci prin compensație, prin iertare, prin înțelegere sau deplasarea 

către un alt domeniu, o altă profesie, o altă locuință. 

Apoi, pentru ca aceste probleme sunt inerente, intensitatea lor le va informa referitor la 

tensiunea erorii, la cât de mult s-au ascuns pentru a nu fi citite de ceilalți, pentru anul i se reda chipul 

ascuns care întoarce de fiecare dată privirea către minciună. Latura aceasta întunecată a lor se va 

accentua cu cât se vor apropia de finalul anului când casa familiei va fi încărcată și când în acest 

sector se vor așeza Luna neagră și Saturn. 

Există o problemă pe care balanțele ar putea să o exploreze în special în sectorul final al anului 

2017 și care este legată de nevoia de aș construi o altă intimitate. Cu cât au nivelul de con știința mai 
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delicat cu atât translatarea către o altă zonă se va face prin energie, prin idei abstracte, prin meditație, 

prin progres. O balanță care nu a lucrat până acum în modul acesta, care a lucrat dar nu au obținut 

rezultate, va simți magnetismul materiei care le îndeamnă să facă schimbări fizice, să își schimbe 

domiciliul, locul de muncă, să trăiască o perioadă în altă parte. Vor avea și argument, nu atât unul 

astrologic, subtil, cât mai ales unul dat de mesajele extrase din proiectele pe termen lung. Uranus cât 

de curând le va părăsi casa parteneriatelor și va intra pe casa din administrării bunurilor celorlalți, 

moment în care balanțele se vor gândi că poate le-ar fi fost mai bine dacă ar fi trăit în altă parte. 

Gândul acesta de transfer își are începutul pe finalul anului 2017. Greșeala cea mai mare pe care ar 

putea să o fac în 2017 este să ceară o răsplată imediată pentru munca sa. Dacă va insista pe aceasta 

idee va schimba vibrația acestei misiuni speciale, va reduce toată această lucrare la câteva demersuri 

care se încadrează într-un spațiu mic. 

 

IANUARIE 
Experiment. Îndurare. Voință puternică. Atitudine conflictuală. Par ființe insuportabile. Sunt 

îndemnate de la muncă. Schimbă metoda de lucru. Le complică celorlalți viața. Au opinii 

contradictorii. Este descoperit o minciună. Nu se mai pot ascunde atât de bine. Cinism. Schimbări la 

locul de muncă. Nevoie de relaxare. Atitudine demonstrativă. Confruntare directă. Expresivitate. 

Refuză rutina zilnică. Pot lucra în condiții grele. 

 

Chiar din luna ianuarie balanțele vor conștientiza că o parte din problemele lor, de ani de zile, 

sunt pe final, adică se pot rezolva de la sine. Ceea ce simt încă de la începutul lunii ianuarie se va 

concretiza cel mai devreme pe finalul lunii aprilie când Capul Dragonului le va intra pe casa 

prietenilor. Până atunci mai 

au de îndurat, mai au de 

experimentat, de tras, așa 

cum se spune în popor, 

carul pentru că mai au puțin 

până în vârful dealului. 

Luna ianuarie le aduce 

balanțelor complicații care 

vin din refuzul de a 

participa la un proiect 

comun, de a împărtăși 

opiniile celorlalți, de a se 

simți în siguranță alături de 

cei pe care i-au avut 

adversari an de zile.  

Chiar din prima zi a 

lunii ianuarie, când Marte 

se va afla într-o conjuncție 

cu Neptun apare o 

problemă de opinie care se 

transformă într-o problemă 

de serviciu. Nu vor să 

împărtășească nimănui din 

secretele vieții de familie, 

cea care este pentru Balanță 

din 2008 încoace o zonă 

foarte vulnerabilă. Pluton de pe casa familiei le va aduce complicații și-n anul 2017 așa cum s-a 

întâmplat și în anul anterior. Deocamdată începutul anului 2017, cel care se plasează pe frecvența 

conjuncției Marte-Neptun, le aduce iluzia succesului, iluzia unei schimbări, confortul care a venit 

printr-o schimbare ce s-a consumat pe finalul anului anterior. În mare parte, balanța crede că aceasta 
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este o problemă de construcție, de modelare, de atitudine sau de relaționare, în timp ce va vedea ea 

este o mare problemă de atitudine și de conflict. Se întâmplă lucrul acesta pentru că toată această 

liniște sau tot acest rafinament accentuează o problemă de relaționare, nu inventează una. Opoziția 

pe care Uranus și Jupiter o formează și care ne va pune pe toți la încercare a scoate la lumină din firea 

Balanță lor acele atitudini care au fost ascunse până acum de frică. În timp ce balanțele cred că devin 

victorioase, toți cei din jur cred că sunt de fapt niște ființe insuportabile. Această atitudine frumoasă 

pe care balanțele o au despre ele însele va fi susținută și de trecerea planetei Venus pe zodia Pești 

care încearcă să le aducă mai multă liniște la locul de muncă ori să le remedieze anumite probleme 

de sănătate. În momentul acesta balanțele găsesc pe cineva care să le facă munca, să le pună un 

diagnostic foarte bun, care să le consolezi ori cărora să le transfere din stresurile personale, din grijile 

și din durerile pe care nu și le-au putut rezolva pe finalul anului anterior. 

Pe 4 ianuarie când Mercur va trece prin retrogradare pe zodia Săgetător, adică se întoarce pe 

casa comunicării, se va vedea că adevăratul motiv pentru care balanțele procedează în felul acesta 

este dat de nevoia de a face o deplasare, de a se juca, de a se alinta, adică de a sfida toată 

responsabilitatea pe care ar fi trebuit să o ducă ele însele pe umeri. Mercur nu va mai fi mult timp în 

mers retrograd, adică prima decadă a acestui început de lună va reveni la mersul direct, ceea ce 

înseamnă că trezirea la realitate se va realiza destul de repede. Dar nu toate balanțele sunt orientate 

în felul acesta. Cele care sunt educate și care țin cont de nevoile celorlalți, vor reacționa la această 

presiune astrală printr-o interiorizare. Știu că nu au voie să procedeze în felul acesta, nu le trece prin 

cap decât să facă așa ceva și rezolv această problemă prin autocenzură. 

Dar faptele proaste ale celor obraznici nu se uită niciodată. Trigonul pe care Uranus de pe casa 

parteneriatelor împlinește cu Junon de pe casa comunicării care le îndeamnă pe balanțe să se joace, 

să sfideze responsabilitatea, accentuează această problemă complicată și le aduce acestor nativi erori 

de gândire, neputința de a se ține de un program, incapacitatea de a înțelege un mesaj care ar putea să 

vină dintr-o zonă a muncii sau a disciplinei ceea ce ar putea să le accentueze o mare problemă de 

familie. Balanțele au avut și pe finalul anului anterior anumite divergențe de opinie legate de faptul 

că în familie nu toți ascultă de ordinele pe care le dau sau nu pot manipula pe toată lumea. Dacă în 

această perioadă au imagine foarte bună, se întâmplă pentru că în vara anului anterior au reușit să își 

definească nevoile într-un mod foarte eficient. Conjuncția Soarelui cu Pluton a fost anticipată încă 

din anul anterior, însă prin faptul ca acești doi aștri au pus o mare greutate pe casa familiei accentuat 

această problemă de opinie pe care balanța a încercat să o rezolve în stilul său caracteristic, înclină 

cele două talere după opiniile celor cu care interacționau, fără a reușit să schimbe după bunul plac 

sensurile evenimentelor. Acum, când se va împlini și careul lui Chiron de pe casa muncii cu Junon 

de pe casa comunicării, balanțele simt că nu mai au putere, nu mai rezistă la această presiune care 

vine din zona familiei, adică nu mai vor să respecte atât de multe reguli, ci vor să trăiască în viața de 

familie, dar ca și cum rigorile acesteia nu trebuie să existe. Având în vedere că au în continuare 

planeta Jupiter pe semnul lor se poate spune că dispun de un avantaj. Dacă sunt inserate într-un grup 

pozitiv atunci acest avantaj le va veni prin susținerea pe care o primesc din partea acestor persoane și 

pot depăși un mare moment de tristețe, pot trece dincolo de o problemă de opinie, de convingere sau 

de adaptare. În felul acesta, balanțele acestea care sunt inserate într-un grup pozitiv devin un liant 

foarte bun pentru coeziunea grupului, adică opiniile pe care le au accentuează atitudini categorice și 

favorizează un schimb de experiență atât de frumos încât ceilalți din jurul acestui nativ, care sunt 

născuți în altă zodie, vor reușit să învețe foarte multe despre echidistanță, despre obiectivitate. La 

polul celălalt sunt balanțele care sunt inserate într-un grup negativ și care vor fi încă de la începutul 

acestui an pline de nervi, extrem de nemulțumite, dispuse să se certe cu toată lumea. De fapt, aceste 

balanțe care procedează în felul acesta arată că și în a doua jumătate a anului anterior au acționat la 

fel. Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului le expune pe acestea față de comunitate, le deconspiră. 

Pentru că această conjuncție se împlinește pe casa muncii, locul de muncă, ceea ce este foarte greu 

de făcut pentru balanță, sectorul medical, limitările pe care le au foarte clar definite în minte, sunt 

câteva elemente care nu vor fi folosite în avantajul nativilor care s-au născut în această zodie și care 

s-au integrat încă din anul anterior în grupuri negative. Revenirea lui Mercur la mersul direct nu le 

ajută, ci accentuează această deconspirare. Dacă au mințit în a doua jumătate a anului anterior acum 
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se va vedea foarte bine, dacă au spus adevărul atunci acest adevăr va fi folosit împotriva lor. Pentru 

aceste balanțe fățarnice începutul de an va fi destul de dureros. 

A doua decadă a lunii ianuarie le invită să fie foarte serioase așa cum nu o reușit până acum 

sau într-o problemă pe care am tratat cu indiferență. Pentru că în 10 ianuarie s-a împlinit careul Soare-

Uranus debutul către această a doua decadă se face într-un ton neplăcut. Se simt nesigure pe acest 

mod de comportare și vor încerca să se ascundă. Având în vedere că planetele sunt localizate în cazul 

lor pe emisfera nordică, multe dintre probleme pe care le traversează nu vor putea fi împărtășite 

celorlalți atât de simplu și ușor precum s-a întâmplat în anul anterior, în special în mijlocul anului 

când au trecut prin momente mai intense. Conjuncția lui Saturn cu Junon le încurajează pe acesta să 

se lipească de oamenii care au puterea de a influența destinele celorlalți, de a-i învăța pe ceilalți cum 

să se comporte, de oamenii care au demonstrat ca au putere și că nu trebuie să facă prea multe 

compromisuri în viață. Este, de altfel, un moment destul de bun pentru acest nativ pentru că renunță 

cumva la cinismul pe care s-au simțit obligați să-le folosească la începutul anului. Dacă procedează 

în felul acesta și situațiile pe care le traversează vor fi mai puțin dureroase, mai puțin enervante sau 

mai clare. Conjuncția lui Venus cu Neptun care se împlinește pe casa muncii le aduce acestor nativi 

posibilitatea de a schimba opinia la locul de muncă, dar nu se știe dacă vor dori să facă lucrul acesta, 

având în vedere că de la începutul anului și până acum multe din situațiile care s-au consumat în acest 

sector au convenit de la sine. S-ar putea să le facă plăcere să îi lase pe ceilalți cu mari semne de 

întrebare, să-i mintă, să le ascundă adevăratele intenții, în timp ce ele să se joace, să fie relaxate, să 

fie liniștite, să arate tuturor că se simte bine. Luna plină care se împlinește pe 12 ianuarie le face 

indiferente față de sentimentele frumoase ale unui membru al familiei, ignoră un ajutor care ar putea 

să vină din familie și de aici ar trebui să se aștepte la complicații pe care să nu le poate rezolva prea 

ușor până la finalul acestui an. 

În realitate, ceea ce se consumă în a doua decada lunii ianuarie le avertizează referitor la 

marele eveniment al anului 2017 care se va consuma în mijlocul lunii februarie și care este dat de 

trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător, adică pe casa comunicării. Beneficiul acesta pe care-l caută 

cu atât de multă insistența și pe care vor să-l afișeze celorlalți ca fiind un standard de viață, se va risipi 

din a doua jumătate a lunii februarie. Asta înseamnă că cu cât vor încerca să ascundă mai mult un 

adevăr cu atât mai complicată le va fi viața din februarie până în noiembrie. Ar trebui să țină cont de 

acest avertisment astral și să renunțe la această atitudine demonstrativă. Cei care au în preajma lor o 

balanță și știu deja cum anume se comportă va trece peste acest comportament și aceștia nu vor face 

parte din categoria oamenilor pe care balanțele le vor considera din februarie până în noiembrie 

responsabili de succesul lor. 

Multe balanțe care sunt deschise către un alt mod de interpretare a vieții vor recunoaște în 

mijlocul lunii ianuarie că de fapt preocupare principală este legată de sfera profesionala sau de 

armonia din familie. Guvernatorul lor pe casa muncii domeniu acesta profesional le va capta întregul 

spectru al percepțiilor. De acolo le pot veni multe lovituri, multe semne de întrebare față de 

sinceritatea pe care unii colaboratori le-o arată, de acolo le pot veni problemele cele mai mari. În 

mijlocul lunii ianuarie balanța se simte dezamăgită de ceea ce primesc din partea celorlalți. Încearcă 

să pună pe seama celorlalți, pe seama greșelilor pe care aceste persoane le realizează multe din 

neajunsurile lor, dar cei care le cunosc firea, le cunosc obiceiurile, știu că dacă procedează așa atunci 

își apără o problemă de familie. Este greu de înțeles că un asemene nativ ar fi dispus să apere ceva, 

să susțină interesul cuiva. În general, evită tot ceea ce înseamnă confruntare directă, se ascunde în 

spatele unei persoane care poate adopta foarte ușor o atitudine categorică. Este și cazul zilei de 17 

ianuarie când Marte se va afla în convenție cu Chiron pe casa muncii și când balanțele se declară 

susținătoare ale unor opinii profesionale tocmai pentru că le-ar conveni foarte mult dacă aceste 

persoane gălăgioase ar obține avantaje prin demersurile în care se implică. Apoi, există o componentă 

pe care ar trebui să o ia în considerare și ea este legată de ușurința cu care apar într-o zonă defavorizată 

a profesiei pe care o practică. Ele vor spune că au ghinion, că oamenii cu care au colaborat până acum 

le-au pus gând rău, le urăsc, le disprețuiesc, le marginalizează. În realitate, sunt în acest con de umbră 

încă din anul anterior și sunt direct răspunzătoare pentru această imagine proastă. Dacă au fost educate 

frumos, adică dacă își definesc unul din marile obiective ale destinului, acela de a face legătura între 
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planul material și cel spiritual, zona aceasta nefericită în care se trezesc și pe care trebuie să o suporte 

devine un sector care le va purifica și le va pregăti pentru perioada februarie-noiembrie care nu va fi 

deloc ușoară. 

Pe 19 ianuarie Soarele le va trece pe casa iubirii dăruite și apare primul mare contrast al anului 

2017. Primesc aprecieri din partea celor care nutresc față de ele sentimente frumoase, dar le resping 

pentru că, de fapt, ele urmăresc altceva, de fapt pe ele le interesează un mare avantaj social sau 

succesul pe care o persoană recalcitrantă din grupul de apartenență dorește să îl obțină printr-un 

demers zgomotos. Ceea ce se întâmplă pe finalul celei de-a doua decade a lunii ianuarie pentru balanță 

se localizează cu precădere pe această zona profesională și dacă lucrurile nu sunt echi  librate în acest 

sector și starea de sănătate ar putea să fie afectată. 

Dacă în a treia decadă vor trăia cu gândul că doresc să învețe, că trebuie să fii atente la mesajul 

celorlalte persoane, că schimbarea se produce dacă sunt hotărâte pe această linie a modelării, a 

educației, însușirea de cunoștințe, atunci ceea ce se va întâmpla pe mijlocul lunii februarie nu le va 

lua pe nepregătite. Forma aceasta educație le aduce o deschidere foarte frumoasă față de ceea ce 

înseamnă lumea, viața, expresivitate sau o reușită într-un demers social care nu este inițiată de ele. 

Înțelegem de aici că Balanță va juca un rol foarte important prin cunoștințele pe care ar putea să le 

acumuleze la începutul celei de-a treia decade. Pentru că sintezele pentru acțiune își îndreaptă atenția 

către începutul lunii august obiectivele pe care și le stabilesc acum sunt unele foarte îndrăznețe și au 

ascunse în adâncimile lor gânduri de răzbunare. În prima decadă a lunii august se va împlini careul 

lui Jupiter cu Pluton, Jupiter care se află și acum și se va afla și atunci pe semnul lor. Încă de pe acum 

își programează ca începutul lunii august să reprezinte o mare lovitură. Nu se știe însă dacă nu cumva 

planurile acestea nu sunt la fel de iluzorii cum a fost și altele. Soarele pe casa iubirii dăruite activează 

acest sector al închipuiri lor, al fantasmelor și al iluziei. Dar lucrul acesta nu se întâmplă de la sine, 

nu se consuma fără ca balanțele să  nu fie avertizate. Ele primesc din timp semnale, atât unele care 

vin din corp, și care le spun că poate ar trebui să lase deoparte atâtea gânduri negre, atâtea planuri, 

poate ar trebui să fie disponibile față de oamenii pe care îi iubesc sau pot veni din relațiile profesionale 

care nu sunt tocmai corecte. Pentru că Soarele trece pe casa iubirii dăruite și activează acest moment 

de contrast, balanța este avertizat că multe dintre situațiile pe care le vor parcurg li se vor părea 

răsturnate, obositoare, enervante, inutile. Nu li se pare normal să suporte frigul de afară, timpul pe 

care-l petrec până la serviciu, condițiile pe care trebuie să le îndure acolo sau oamenii cu care se 

întâlnesc. Nu li se pare nimic normal din ceea ce trebuie să facă și li se pare că dacă trebuie sa acorde 

mult timp acestor situații cotidiene nu mai au timp să se bucure de viață așa cum și-ar dori. Procedând 
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în felul acesta arată că sunt ființe răsfățate, că vor să trăiască în tinerețe veșnică, că dacă se arată 

nemulțumite față de aceste responsabilități sociale de fapt suferă că nu au găsit pe cineva care să facă 

în locul lor lucrul acesta. În felul acesta se poate explica relația proastă pe care Marte o are de pe casa 

muncii cu Junon de pe casa educației primare. Au nevoie să învețe că rutina zilnică are un farmec 

aparte. 

Pentru balanța problema aceasta a contrastelor va fi destul de obositoare pe finalul lunii 

ianuarie cu atât mai mult cu cât sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere sunt orientate către 

ceea ce urmează să se consume pe finalul lunii mai. Mesajul acelei decade dominată de opoziția lui 

Marte cu Saturn, transformă mesajul planetei Marte din a treia decada lunii ianuarie într-o problemă 

majoră de responsabilitate pe care nu se știe dacă va putea să o îndeplinească în condiții optime. În 

mod normal, multe dintre problemele care vor veni spre ele pe finalul lunii ianuarie vor trebui să fie 

depășite prin înțelegere, dar balanța pierde din vedere acest aspect și își îndreaptă atenția mai mult pe 

contrast, pe conflict, pe nedreptățile care sunt orientate împotriva lor. Vor juca rolul victimelor 

perfecte și toată dramă aceasta pe care încercă să o pună pe seama celorlalți se va transforma în 

conflicte la vedere. Pe 28 ianuarie Marte le va intra pe casa parteneriatelor și prind curaj. Dacă până 

acum au încercat să manipuleze opiniile celorlalți, să le transfere din responsabilitățile lor invocând 

diverse motive, însușindu-și chiar atitudinea de victimă, acum, cu Marte pe casa parteneriatelor, pe 

zodia Berbec, balanța va spune foarte clar ceea ce nu-i convine, se va opune celorlalți, o vor face 

chiar de plăcere pentru că li se permite. Momentul acesta este unul foarte puternic, care ar trebui să 

readucă motivații noi de asociere. Marte pe casa parteneriatelor încurajează acești nativi să se 

exprime, dar nu trebuie ca totul să fie ridicat, nici revendicările să nu fie abuzive, ci maniera aceasta 

ar trebui să urmărească un crescendo frumos, unul de bun simț. Având în vedere că toată luna ianuarie 

a fost destul de obositoare, aducând opinii confuze sau o formă de răzvrătire care le-a făcut să oscileze 

mai mult decât oscilează de regulă, impulsul acesta de a-și spune punctul de vedere s-ar putea să fie 

mult prea intens pentru a putea fi controlat. Balanțele ar trebui să se gândească cu mai multă 

responsabilitate la ziua de mâine și să nu mai fie atât de categorice în a-și exprima această opinie, să 

nu se gândească cu egoism doar la faptul că exprimându-se în felul acesta scapă de o mare tensiune. 

Severitatea atitudinii față de parteneri se poate transforma în severitatea pe care grupul de apartenență 

o va întoarce acestui nativ în perioada februarie noiembrie 2017. 

 

FEBRUARIE 
Nevoie de putere. Atracții ciudate. O criză a relațiilor se accentuează. Conflicte cu oameni 

dragi. Promisiune de răzbunare. Sentimente confuze. Apare o nouă miză socială. Sănătatea depinde 

de odihnă. Comunicarea este deficitară. Nu iau în calcul toate datele. Au nevoie de revigorare. 

Atenție pe calități. Se gândesc la o pedeapsă. Vor să-și vadă un dușman învins. Derapaje. 

 

Puține balanțe vor fi pregătite pentru ceea ce înseamnă luna februarie. Evenimentele majore 

de acum sunt trecerea lui Junon pe zodia Capricorn și a Lunii negre pe zodia Săgetător. Apoi mai sunt 

câteva evenimente astrale, dar care nu au greutatea acestora. Asta înseamnă că marcajul pe care 

balanța îl parcurge acum va fi definit de atracții ciudate către ceea ce înseamnă putere, abuz de funcție, 

relații ciudate în raport cu locul de muncă, cu colegii de serviciu sau ambiții foarte ciudate care le duc 

către un traseu ciudat care le va consuma mult din resurse, dar le va hrăni orgoliu. 

Începutul lui februarie se face într-un ton agresiv. Mercur se va afla într-o relație negativă cu 

Uranus și sunt puse la îndoială bunele intenții. În mod normal, pe zodia Capricorn, pentru balanțe, 

Mercur ar trebui să ne aducă plăcere elevate, ușurință din a lucra cu informațiile sau de a se impune 

printr-o atitudine echidistantă. Lipsește această putere acum și va ieși în evidență mai curând o 

suferință emoțională, trădare, neputința lor de a se adapta la un factor de transformare ori de a cădea 

la înțelegere cu cineva. Dacă balanțele vor încerca să dea vina pe cineva, să invoce faptul că sunt 

victime și că așa s-a întâmplat și în anul anterior nu fac decât să-ți accentueze o criză a relațiilor care 

va deveni foarte vizibilă începând cu 3 februarie, când Venus va intra pe casa parteneriatelor. Având 

în vedere că Marte se află acum pe casa parteneriatelor balanțele se așteaptă să fie atractive, să aibă 

o mare influență asupra partenerilor, dar nu se întâmplă lucrul acesta. Jupiter de pe semnul lor încearcă 
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să le formeze un caracter foarte bun, le tot îndeamnă să rememoreze mai multe evenimente care s-au 

consumat și în anul anterior, dar și în luna ianuarie din care ar trebui să înțeleagă ceva bun, să fie mai 

blânde, mai sincere și mai deschise. Dacă de ceva vreme Jupiter nu a reușit să le învețe lucrul acesta 

acum, cu Marte pe casa parteneriatelor și cu alte unghiuri care se împlinesc într-un mod nefavorabil 

pentru acești nativi, se va produce un eveniment care va accentua un conflict cu oameni dragi, la 

început unul foarte blând, doar sub forma unor replici dure, înțepate, tăioase, apoi această situație să 

se transforme în promisiune de răzbunare sau în demersuri care să ducă la marii confruntări. Dacă 

balanța dispune de o armonie în familie, dacă au unde să se întoarcă, dacă au fost educate să se 

comporte frumos, trecerea lui Junon pe casa familiei este un semn bun de echilibrare, de autoritate 

într-un mod ideal, așa cum se spune în manualele de astrologie despre puterile acestei zodii. În caz 

contrar, balanța își va inventa dușmani pentru a avea justificare clară în fața celorlalți față de 

comportamentul necuviincios pe care îl va arăta în următoarele luni. 

Inițierea mersului retrograd al planetei Jupiter pe casa personalității arată că de acum și până 

pe 9 iunie balanțele vor fi tentate să aibă față de cei din jur atitudini nefirești. Toată această revoltă 

împotriva celor care par mai puternici decât ele, mai eficienți sau mai bogați accentuează fuga de 

realitate, tendința de a sfida armonia celorlalți pentru că nu înțeleg ce li se întâmplă. Schema aceasta 

vorbește despre o mare revoltă pe care balanța trebuie să echilibreze sau să o anuleze pentru a se 

pregăti de momente frumoase ce le sunt rezervate să se consume pe finalul primei decade a lunii 

februarie. Pe 7 februarie Mercur va intra pe casa iubirii dăruite și sunt invitate să facă demonstrații 

frumoase, să arate ceea ce este mai frumos, plăcerile elevate pe care și le-au cultivat de-a lungul vieții. 

Am putea vedea pe finalul primei decade a lunii februarie balanțe care se vor exprima la scena 

deschisă într-un mod cu totul ieșit din comun. Apoi, există și factori social care le favorizează această 

expresie la un nivel înalt ceea ce le va face plăcere și de-a lungul anului își vor aduce aminte cu mare 

bucurie de momentul acesta de strălucire. 

Pe 10 februarie Mercur și Venus se vor afla într-un sextil și este posibil ca în focul creației să 

uite de ea însăși, se scadă tonusul, să nu mai aibă atât de multă vitalitate, să cadă într-o patimă ciudată 

și să-i considere pe ceilalți vinovați de toată această situație. Și-ar putea reveni foarte ușor din această 

stare dacă va încerca să facă o legătură între creație și valori materiale, între noțiuni și bani, între 

idealuri foarte îndrăznețe și nevoia de a avea un confort. Miza socială a acestui confort este una greu 

de înțeles pentru ceilalți, greu de acceptat pentru o persoană care nu are farmecul și nonșalanța acestui 

nativ. În momentul de față balanța este preocupată de reputație pentru că de aceea se străduiește atât 

de mult să fie odihnită, sănătoasă, să aibă tot timpul un fond financiar la dispoziție, de aceea consideră 

că trebuie să fie pregătită cu informații accesibile. În realitate, se pregătește pentru ceea ce va veni 

spre ele începând cu a doua decadă a lunii februarie despre care știm că este dominată de trecerea 

Lunii negre pe zodia Săgetător, în cazul lor pe casa comunicării. 

Luna plină care se împlinește pe 11 februarie aduce decizii categorice care ar trebui să susțină 

o recunoaștere socială. Deocamdată această recunoștea socială nu are suport astral, dar este puțin 

forțată de ambițiile ei de a ascunde faptul că acum este și creativă, dar și conflictuală. Dacă a fost 

educată frumos în tinerețe, dacă până acum relațiile cu ceilalți au fost echilibrate nu s-au remarcat 

prin vârfuri agresive majore, atunci momentul acesta va fi marcat de o mare responsabilitate. Au 

inteligență practică și în plus mai primesc și susținere din partea celorlalți sau nu primesc opoziția pe 

care o primesc ființele conflictuale născute în acest semn. Forța aceasta va arăta că se trece în etapa 

următoare, se primește o confirmare într-un demers amplu, complex, care va face ca realizările acestui 

nativ să fie durabile. Este greu de crezut cum și de data aceasta se ridică deasupra, reușesc să 

impresioneze pe cei din jur și să obțină favoruri, ba chiar să obțină și recunoașterea iar aceste impresii 

să rămână mult timp vii în conștiința de celorlalți. Este greu de crezut cum reușesc balanțele acum să 

valorifice acest moment de Lună plină la o mare intensitate. Balanțele se pot îndrăgosti pe această 

Lună plină și cu toate că nu vor merge mai departe, în zona aceasta nu va exista o etapă următoare 

din cauza Axei Dragonului care încă acționează asupra lor ca un factor inhibitor, va exista o stare de 

bine pe care o vor trăi la mare intensitate. 

Trecerea Lunii negre pe casa comunicării eliberează zona nevoilor și încarcă foarte mult zona 

educației. Dacă au trecut deja de perioada tinereții, dacă nu mai sunt constrânse de o necesitate 
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socială, de una profesională să învețe, să merg la cursuri, să-și însușească cunoștințe noi, deci se pot 

descurca timp de nouă luni cu ceea ce știu, poziția aceasta nu le va influența formarea profesională, 

gândirea critică și nici nu va aduce modificări în modul lor de a gândi. Le aduce însă ușurință în a-i 

judeca pe ceilalți, în a-i considera responsabili pentru anumite întârzieri care apar în programul lor, 

în evoluția socială, în îndeplinirea etapelor specifice demersurilor lor. Chiar de la începutul acestui 

tranzit balanța se va gândi că poate va trăi mai bine dacă nu va fi atât de categorică cu adevărurile pe 

care le știe și nici nu va mai face așa o demonstrație de forță folosindu-se de acest instrument. Sunt 

avertizate că acest moment de trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător coincide cu tranzitul Lunii pe 

semnul lor care înseamnă, luând în calcul accentuarea casei parteneriatelor, o de vizualizare 

accentuată, oprirea unor realizări sau o altă formă de trădare, nu cea care le este aruncată în față cu 

sfidare, ci care poate fi pusă pe seama conjuncturilor care sunt altfel decât au fost proiectate. 

Cu cât se apropie mai mult de finalul lunii februarie cu atât mai vizibil este faptul că își aleg 

foarte greu evenimentele pe care trebuie să le parcurgă. Pe 15 februarie Junon de pe casa familiei se 

va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și va putea media tendința Nodurilor. Reușesc să facă 

o nouă impresie prin profesia pe care o au, reușesc să se revigoreze, să nu mai consume din 

patrimoniul familiei pentru starea de sănătate, pentru obiectele pe care vor să și le cumpere, pentru 

alte achiziții. 

Dar accentuarea modului în care se realiza sintezele în a doua decadă a lunii februarie aduce 

acestor nativi o problemă de interacțiune pe care cu greu o vor putea rezolva. Au idei dar li se pare 

că nu primesc susținerea cea mai bună din jur, sunt ascultate, sunt direcționate greșit sau sunt puse să 

repete ori să facă aceeași operație de mai multe ori. Anturajul susține demersurile Balanță lor de-

acum însă ele sunt mult prea lacome, prea pretențioase ori lasă impresia că trezi că într-un glob de 

sticlă. 

Pe 18 februarie când Soarele le va trece pe casa muncii apare și primul efect frumos referitor 

la remedierea unei stări de sănătate, diminuarea unor efecte secundare ce au apărut în urma 

administrării greșite a unui medicament sau simptome rezultate dintr-o boală ce nu a fost 

diagnosticată corect sau a ieșit din limitele cunoscute de tabloul simptomatic. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că Soarele imediat ce a intrat pe zodia Pești primește o lovitură dură din partea Lunii 

negre. Poate balanțele au acum bună-voință și dacă sunt educate mai și observă că primesc susținere, 

dar sunt îngrozită de ideea că ar putea să treacă din nou prin derapaje de genul acesta, ar putea din 

nou să-și vadă sănătate afectată sau starea de vitalitate compromisă. Dacă sunt remarcate, dacă sunt 

scoase din umbră, dacă sunt plimbate, trimise în excursie sau la cursuri de formare, dacă li se acorde 

o mare atenție atunci uită de acest inconvenient și se vor simți foarte bine.  

A treia decadă va duce mai departe un posibil ajutor pe care l-au primit în a doua decadă. Vor 

crede în promisiunea celorlalți, vor fi chiar noi în sensul acesta și evenimentul care se va consuma pe 

21 februarie este reprezentativ în sensul acesta. Acum trec prin încercări complicate și această lecție 

a destinului ar trebui să le învețe să fie răbdătoare și să se mulțumească cu puțin. Este greu de crezut 

că o balanță care nu a fost învățată din aproape în aproape să se mulțumească cu puțin, care a stat 

departe de fiecare dată de zone conflictuale, de revoltă, să se mulțumească acum cu ceea ce are, să nu 

ceară mai mult, să nu pretindă mai mult. Casa parteneriatelor este puternic accentuată de trecerea 

planetei Marte pe acolo pe unde Uranus trece de câțiva nebuni. Și acum doi ani s-a întâmplat la fel, 

și acum se va reitera dorința de a ieși în evidență, chiar dacă nu și-au propus să obțină avantaj social 

sau să se laude cu ceva. Vor pur și simplu recunoaștere, vor să fie în centrul atenției, vor să 

strălucească, iar aceasta atitudine nu poate fi decât expresia unui egoism care nu a fost rezolvat. 

Sunt avertizate balanțele că trecerea Soarelui prin Coada Dragonului, eveniment astral care 

va coincide cu careul Marte-Pluton, este un moment greu pentru toată lumea, dar pentru ele devine 

un element vulnerabil în a menține o poziție privilegiată. Dacă își doresc să fie în centrul atenției fără 

să dețină o calitate anume atunci se vor face de râs, vor rămâne în conștiințele celorlalți prin situațiile 

penibile pe care le vor parcurge. Dacă nu sunt balanțe educate atunci vor aplica politica struțului, își 

vor ascunde ochii de zâmbetele ironice ale celorlalți și vor crede că au rezolvat problema. Sunt și 

balanțe care nu vor să meargă mai departe cu această imagine, iar acestea vor căuta să rezolve această 

problemă de autoritate prin mobilitate. Vor face un transfer de responsabilitate, îi vor invita pe ceilalți 
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să participe la elaborarea deciziilor, vor împărți puterea cu ei pentru a depăși acest moment. O balanță 

profundă și elevată va fi acum avantajată de deciziile armonioase pe care nu dorește să le ia decât 

împreună cu ceilalți. De partea cealaltă, cele inferioare vor fugi de responsabilitate și vor accepta 

decizia adoptată de ceilalți pe care nu le vor modifica, iar cele superioare vor avea propria opinie pe 

care o vor atașa celorlalte opinii.   

Trecerea lui Mercur pe zodia Pești înseamnă pentru balanță intrare într-o perioadă de 

suprasolicitare. Având în vedere că imediat ce Mercur a intrat pe zodia Pești și lansează acest mesaj 

de muncă intensă, de suprasolicitare, și Luna va trece prin Coada Dragonului împreună cu Soarele, 

inițiind un nou ciclu lunar, apoi se va împlini și careul Mercur Luna neagră, finalul lunii februarie 

este unul foarte dificil pentru balanță. Multe evenimente apar și se desfășoară foarte repede, inclusiv 

acuzațiile care ajung foarte ușor la sancțiune, la pedeapsă. Pare să fie un final de drum, deși Capul 

Dragonului va trece pe casa prietenilor abia spre finalul lunii aprilie. Unele evenimente le ajung din 

urma pe balanțe și doar ele știu că situațiile dificile pe care le parcurg acum sunt de fapt sancțiuni 

aplicate pe niște derapaje pe care le-au făcut în mod intenționat în anul anterior. Când celelalte zodii 

vor spune că au scăpat în mare parte de presiunile la anului 2016 balanțele încă mai stau cu frica în 

sân, încă se mai gândesc cu grijă ca nu cumva să fie deconspirate, un episod pe care l-a evaluat greșit 

anterior să le dea de gol, să le atragă din nou în conflictele de altă dată pe care nu vor mai putea să le 

rezolve ca atunci, ci prin opinii categorice, ceea ce ar fi o greșeală pentru imaginea frumoasă pe care 

vor să și-o mențină. Dacă evenimentele care vin din trecut nu le încălzește sângele în vene, nu le arată 

că au peste tot numai obstacole pe care trebuie să le distrugă, atunci au depășit o mare problemă 

anului 2017, cea care le distruge o relație importantă, le strică o imagine, le compromite într-un mod 

în care nu își vor mai reveni prea curând. Finalul lunii februarie este pentru balanța un mod de a 

traversa o pedeapsă și dacă totuși nu pot evita acest conflict atunci să coboare privirea, să-și 

recunoască o vina, să arate celor care le acuză că într-un fel erau pe vremuri când greșeau și în alt 

mod sunt acum. Doar așa potrivita o mare neplăcere și numai în felul acesta se pot reorganiza, se pot 

re asocia, în așa fel încât eforturile din ultimele luni să nu fie risipite în zadar. Planurile pe care și le 

fac acum merg până spre sfârșitul lunii iunie, dar nu mai departe. Pentru unele balanțe este prea mult 

dacă situațiile conflictuale li se par insuportabile. Și răbdarea este o lecție pe care trebuie să învețe, 

iar dacă ea apare acum când Marte și Uranus sunt în conjuncție pe casa parteneriatelor, este clar că 
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cei pe care-i considera vinovați nu sunt decât chipuri diverse ale destinului care le încearcă pentru a 

le maturiza. 

 

MARTIE 
Merg mai departe în virtutea inerției. Câștigă la capitolul comunicare. Nemulțumire. Adoptă 

o atitudine greșită. Interacțiune complicată. Se întorc la obiceiurile de altădată. Caută un cadru 

favorabil pentru a inventa ceva. Conflicte în familie. Procedează greșit. Decizii proaste. Suferința 

sperie. Se plâng degeaba. Crește consumul. Veniturile scad. Nu pot fi secretoase. Nu vor să 

muncească. Demonstrație neconvingătoare. 

 

Multe dintre demersurile lunii februarie vor merge mai departe în virtutea inerției. Asta 

înseamnă că balanța la începutul lunii martie se va trezi cu multe probleme rezolvate fără ca măcar 

să miște un deget, fără să participe în mod activ la împlinirea lor, fără să își dea seama că lucrurile ar 

fi trebuit să se împlinească în felul acesta. Și pentru cei care s-au născut în zodia Balanță, la fel ca și 

pentru celelalte zodii, luna martie lucrează cu sintezele care duc la cercetare și aprofundare. Pentru 

balanțe cercetare și aprofundare reprezintă acceptarea faptului că anumite episoade trebuie să se 

împlinească în virtutea inerției sau prin impactul direct al celorlalte persoane. Casa parteneriatelor se 

va accentua cu cât se vor apropia de finalul lunii, ceea ce înseamnă că primesc putere de la 

colaboratori, de la parteneri, primesc un ajutor nesperat dintr-o zonă care a fost dominată în primele 

două luni ale anului de evenimente la care balanța nu a fost implicată în mod direct. Deja Luna neagră 

se află în plin tranzit pe casa comunicării și nu va fi nicio problemă dacă se va ivi o situație în care să 

câștige apelând la minciuni, schimbând conținutul unei informații sau prezentând o pe aceasta strict 

în avantajul său. Prima decadă a lunii martie va face trimitere la ceea ce s-a consumat cu precădere 

în mijlocul lunii ianuarie și le încurajează să se pregătească pentru începutul lunii august. Nu este 

prima dată când fac lucrul acesta și, de asemenea, nu este prima dată când fac declarații de război. 

Având în vedere că pe 4 martie Venus va intra în mers retrograd pe casa parteneriatelor, balanțele vor 

fi lipsite de scrupule, nu le vor interesa prea mult dacă partenerilor suferă, dacă le este împărtășită o 

impresie, dacă ajutorul pe care îl cer celorlalți este real sau nu. Ele trăiesc o mare dramă și și-o 

proiectează asupra celorlalte persoane crezând că acesta este lucrul cel mai important de care trebuie 

să se ocupe. Ceea ce este important, așa cum am văzut și la începutul acestei prezentări, vine de la 

sine. Este clar că momentul acesta se poate regla printr-o decuplare, prin renunțarea la proiectele care 

li se par foarte avantajoase, foarte valoroase pentru carieră. Cert este că începutul lunii martie este 

definit în mare parte de opoziția lui Jupiter cu Uranus care le aduce acestor nativi incapacitatea de a 

se controla. Vor da foarte ușor vina pe ceilalți, dar ceea ce nu au reușit să contureze în primele două 

luni, nu vor reuși nici acum, ba mai mult, dacă li se va permite câtuși de puțin să se arate nemulțumite 

atunci vor insista mult pe această latură și acesta va fi ritmul în care vor lucra până la finalul acestei 

luni. Cu alte cuvinte, balanța aceasta recalcitrantă nu va reuși să lucreze la un nivel adecvat cu 

sintezele care duc la cercetare și aprofundare, dar poate fi un material de lucru pentru cei care studiază. 

Dar nu toate balanțele sunt foarte revoltate, nu toate sunt implicate într-un proces revendicativ. 

Există și nativi care s-au născut în această zodie și care au primit o educație foarte bună din familie 

sau poate și au format una și care vor dovedii în prima decadă a lunii martie o inspirație foarte buna. 

Aceste balanțe vor deveni foarte utile pentru comunitate și ceea ce se întâmplă pe emisfera vestică a 

horoscopului lor demonstrează rolul pe care-l au în societate, importanța majoră pe care o au în grupul 

de apartenență sau implicația cu totul aparte acestor nativi în evenimente ce vor deveni peste ani de 

o mare importanță. Trigonul pe care Marte de pe final de tranzit prin zodia Berbec îl împlinește cu 

Saturn susține necesitatea adoptării unui mesaj foarte important, pentru implementarea căruia s-ar 

putea balanța să trebuiască să facă o deplasare, să-și schimbe domeniul de activitate, să înveți o limbă 

străină, o altă formă de adresare, sau să se folosească de un intermediar. 

Balanța nu trebuie să uite că prima decada lunii martie este dominată de careul pe care Luna 

neagră le face la Axa Dragonului. Pentru că mai au puțin și Axa Dragonului le eliberează această linie 

a suferințelor și a limitărilor, a comportamentelor obscure care le transformă în ființe vulnerabile, 

dacă dispun de puține rezerve se pot mobiliza pentru a face față acestei situații ciudate. Careul Lunii 
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negre la Axa Dragonului înseamnă separare, reiterare a unor motive de boală sau reapariția unor 

simptome care au speriat de fiecare dată. Lucrurile ar putea să se agraveze imediat ce Marte le va 

intra pe zodia taur, din 10 martie, dacă primele două luni ale anului au fost petrecute în distracții, 

risipă, în iresponsabilitate. Dacă în cazul altor semne zodiacale aceste derapaje sunt oarecum permise, 

adică ele nu devin apanajul unor decăderi sociale importante, în cazul balanțelor lucrurile stau altfel. 

Ele nu-și pot permite acum să facă prea multe devieri de la traseul inițial pentru că încă nu au învățat 

ceea ce trebuie. Luna neagră pe casa comunicării și a educației primare le va afecta ușurința cu care 

ar fi trebuit să acumuleze informații despre viață, despre mersul lucrurilor, despre calitatea 

persoanelor cu care interacționează. Până în noiembrie toată această formă de învățătură va fi o mare 

problemă. Ceilalți care interacționează cu ele vor avea impresia că acestea ori nu doresc să învețe 

nimic ori învață foarte greu și dacă nu au răbdarea necesară vor rări întâlnirile, le vor ocoli pentru că 

vor avea clar impresia că balanțele se întorc la obiceiurile proaste de altădată. Nu se întorc la obiceiuri 

proaste de altădată, ci doar nu reușesc să se adapteze la cerințele prezente. 

A doua decada lunii martie le aduce balanțelor o schimbare de prioritate. Se vor revolta 

împotriva celor cu care colaborează și cu toate că se menține această notă revendicativă care le 

îndeamnă să își proiecteze evenimentele până la începutul lunii august, anturajul va crede că de fapt 

este vorba despre o altă problemă. De această dată toate sunt afectate de o formă de revoltă pentru că 

pe 12 martie se împlinește și Luna plină când acești nativi vor fi motivați să apeleze la instrumente 

de lucru pe care nu le-am mai folosit până acum. Unele balanțe vor invoca motivul de retragere, altele 

vor cere ajutorul pentru că sunt la bifurcația unui traseu, li se pare că sunt prea romantice când 

societatea le cere să fie foarte realiste, nu au bani pentru investiție, nu au prieteni cu care să întrețină, 

le lipsește ceea ce le este foarte necesar. Trecerea lui Mercur pe zodia Berbec le poate aduce o mare 

șansă. Se pot implica în relații de parteneriat care să se soldeze cu contracte foarte avantajoase. 

Trebuie însă se îndeplinească o condiție, să se fi preocupat de domeniile acestea în primele două luni 

ale anului. Dacă nu au fost preocupate de acest domeniu să nu se aștepte la rezultate spectaculoase 

pentru că acestea nu sunt create peste noapte. Marte, prin relația sa bună cu Axa Dragonului, reușește 

să creeze un cadru favorabil, dar nu-l inventează. Dacă balanțele cred că prin reușita aceasta sunt 

originale, se înșală amarnic. 

Balanțele care sunt atrase acum către un domeniu asupra căruia nu și-au îndreptat atenția în 

primele două luni vor avea nevoie de încurajare. Încurajarea nu le vine de la persoane pe care le 

întâlnesc pentru prima dată, nu reușesc sa asimileze foarte multe informații dintr-un domeniu nou, nu 

pot să fie atât de deschise încât să acumuleze într-un timp record atâta experiență cât le este cerut 

acum. Asta înseamnă că trebuie să invoce un prieten mai vechi, un membru al familiei, un colaborator 

pe care, poate, în multiplele conflicte pe care le-au avut de la începutul anului și până acum chiar l-

au jignit. Au nevoie să pună în aplicare din nou mesajul Axei Dragonului care se suprapune peste axa 

Fecioară-Pești, care le învață să uite trecutul dureros și să privească spre iertare, spre înțelegere, spre 

toleranță. Desigur, succesul acesta depinde foarte mult de disponibilitatea pe care au arătat-o încă din 

anul anterior în a-și însuși aceste calități. Sunt și balanțe care au refuzat categoric să procedeze în 

felul acesta pentru că au fost speriate de ușurința cu care se schimbă, cu care devin alți oameni, unii 

mai bun. Dacă toată viața au trăit în orgolii, schimbarea aceasta li s-a părut periculoasă și au refuzat-

o. 

Încurcăturile celei de-a doua decade a lunii martie vor fi rezolvate printr-o picătură de lașitate. 

Conjuncturile sunt în mare parte favorabile, iar acolo unde nu avantajează o balanța avem de-a face 

cu un trecut tumultos, conflictual, al acestui nativ, dar ele nu sunt mulțumite. Relația proastă pe care 

Soarele oare cu Saturn pe 17 martie aduce o problemă de opinie care complică relațiile profesionale. 

Este singura problemă care accentuează această dificultate la locul de muncă, dar balanța nu se 

preocupă prea mult de lucrul acesta. Atenția sa în luna martie este orientată către satisfacerea 

propriilor nevoi, deci către a gusta dintr-o subiectivitate care sporește compromisul de la o zi la alta, 

de la o săptămâna. În timp ce Capul Dragonului pe casa lucrurilor ascunse îi îndeamnă pe acești nativi 

să purifice trecutul, să se apropie de lumea spirituală, să înțeleagă marile conflicte ale vieții pentru a 

le depăși, adâncirea în compromis înseamnă ratarea momentului de evoluție. Da, se poate vorbi în a 

doua decadă a lunii martie pentru balanță de un mare eșec în privința aceasta, însă gravitatea acestor 
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decizii proaste va fi foarte importantă doar pentru ele, nu și pentru comunitate. Dacă nu răspunde 

pozitiv la o presiune care vine din partea societății, este înlocuită, soluția în sine se îndreaptă către 

următorul personaj care poate fi din altă zodie, spre exemplu un săgetător sau un pești. Agitația 

aceasta care se conturează în viața unei balanțe și care leagă o casă de comunicare dominată pe tema 

lor de zodia Săgetător și o casa muncii, dominată pe tema lor de zodia Pești, ar trebui să le ducă la o 

concluzie existențială foarte înțeleaptă. Cine nu ajunge la această concluzie, cine nu dă firul înapoi și 

înțelege că a dovedit prea mult egoism când a arătat prea multă nevoie de bine, de avere, de confort, 

înseamnă că nu este încă pregătit să evolueze. 

Trecerea Soarelui pe casa parteneriatelor aduce noi posibilități de expresie, multă ambiție, 

multă determinare și de aici pot veni și conjuncturi sociale care să le ajute să înțeleagă mai repede 

ceea ce trebuie înțeles din toată această complicație socială sau din toată această suferință. Balanța 

care nici de această dată nu se apleacă asupra problemelor personale cu înțelepciune va transmite în 

jur un impuls ciudat, negativ, va alimenta o receptivitate ciudată și dacă până la finalul anului 

problemele acestea de-acum se vor accentua să nu se plângă, au fost avertizate, au fost așteptate să se 

decidă, dar nu au vrut.   

Sextilul pe care îl Junon de pe casa familiei îl împlinește cu Neptun de pe casa muncii 

accentuează acest sentiment de împlinire în cazul balanțelor care nu au un fond la care sa apeleze, un 

patrimoniu pe care să-l folosească, nu au o familie care să le echilibreze. Vor evada într-o zonă a 

modernității care le va consuma și mai mult, care le va zăpăci și mai mult ținându-le prizoniere în 

plăcere. În a treia decada lunii martie balanța devine foarte sensibilă, mult prea vulnerabilă față de 

dramele pe care le observă la ceilalți, la marile probleme cu care se confruntă societatea și își 

amintesc, chiar cu lux de amănunte, de niște episoade care s-au consumat pe finalul lunii ianuarie. O 

picătură de tristețe le cuprinde din nou și cred că dacă veniturile vor fi substanțiale, dacă ar avea o 

situație materială foarte bună, dacă pot evada din această societate bolnavă și să se ascundă pe vârful 

unui munte dar să trăiască foarte confortabil acolo atunci toată această presiune internă este rezolvată. 

În realitate, presiunea internă nu poate fi rezolvată pentru că este susținută de careul Mercur Pluton, 

adică le este agasat un privilegiu și nu se pot apăra, dar beneficiază de o anume susținere socială în 

sensul că în locul acelui privilegiu deocamdată nu este pus nimic. În felul acesta, balanța, pentru că 

trece printr-o opoziție a lui Mercur de pe casa parteneriatelor cu Jupiter de pe semnul lor, invocă 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  960  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

momente când a fost cu adevărat nedreptățită. Faptul că traversează zone sociale pe care le vede într-

un contrast față de nevoile sale crede că situațiile conflictuale din trecut se reeditează. Aici am putea 

asista la o scenă demnă de un roman foileton. Am putea vedea balanțe care să facă o demonstrație de 

nevinovăție, dar nu cu modestie sau cu simplitatea unui om curat la suflet, ci cu mândrie sau cu 

orgoliul de a se considera neprihănite tocmai pentru că nu sunt vinovate de ceea ce le acuză în mod 

direct. La polul opus găsim balanțele care nu-și recunosc vina, dar, prin atitudinea în sine, se dau de 

gol că sunt vinovate de ceea ce le este imputat pentru că își atacă acuzatorului arătându-se indignată. 

Diferența între mândria nevinovăției și indignarea cu care-și apără nevinovăția reprezintă de fapt și 

diferența între o balanță care este cu adevărat nevinovată și una care este un fel de bolnav închipuit. 

În lumina acestor observații, balanțele pe finalul lunii martie nu vor avea atât de multe secrete 

câte cred că au. Prin trigonului Venus cu Luna neagră reușesc să distragă atenția, să își facă prieteni 

doar pentru a nu fi acuzate, să se arate ordonate doar pentru a nu li se vedea disciplina mai veche, să 

pară oameni foarte informați, cu o memorie foarte bună, doar pentru a nu fi acuzate de lene, indolență, 

incultură. Poate, în cazul balanțelor bine intenționate, schema aceasta ar putea să dea rezultate, adică 

să le ofere securitate pe care o caută și atunci scopul scuză mijloacele. Acele balanțe care acționează 

acum doar pentru a-și proteja ceea ce nu vor să schimbe arată că se mențin în aceeași zonă conflictuală 

pe care o vor explora și pe finalul lunii mai. Aceste balanțe sunt ușor de identificat pentru că au avut 

o notă revendicativă prin tot ceea ce făceau și spuneau și în decada anterioară. Totuși, aceste 

previziuni nu le sunt adresate celor care nu respectă omul, frumusețea, nu apreciază efortul, nu vor să 

muncească, ci se folosesc de toți cei din jur pentru a trăi bine. 

Pe 28 martie când se va împlini Luna nouă pe casa parteneriatelor se poate vorbi de o judecată 

sănătoasă care le ajută să iasă dintr-o mare încurcătură. Dacă de la începutul celei de-a treia decadă 

până pe 28 martie balanța s-a străduit să convingă pe cei care o acuzau de nevinovăția sa, Luna nouă 

din 28 martie demonstrează fără echivoc, printr-o întâmplare foarte clară cât anume din ceea ce i se 

impută este adevăr și cât este minciună. 

De fapt, marea problemă care se consumă și pentru ele pe finalul lunii martie se referă la 

echilibrul emoțional, la înțelepciunea unor alegeri, la faptele pe care le fac cei care vor rămâne în 

istoria personală pentru a vorbi mai mult despre acea adâncime a sufletului pe care nu au împărtășit-

o celorlalți. Având în vedere că în ultima zi a acestei luni Mercur va trece pe casa administrării 

bunurilor celorlalți, pe casa ocultismului, este puțin probabil ca acea natură profundă să poată fi 

povestită într-un mod clar încât și anturajul sau câteva persoane măcar din jur să înțeleagă. Aceste 

fapte trebuie să fie în totalitate lipsite de orice urmă de revoltă îndreptată împotriva celui slab. 

 

APRILIE 
Privesc totul din punct de vedere științific. Efort. Informații ciudate. Administrare dificilă a 

relațiilor. Înțeleg mult mai ușor valorile spirituale. Investigație. Un episod major se transformă într-

un episod spectaculos. Au nevoie de adevăr. Informațiile secrete le enervează. In diferența este 

soluția la toate problemele. Mare presiune socială. Scade rezistența. Devin vulnerabili. Traversează 

un episod penibil. Detașare de poveri inutile. Echilibrul din familie este zdruncinat. Invocă motivul 

unei presiuni prea mari. Viziunea de ansamblu este greu de menținut. Grijă. Tensiune majoră. 

Avantaje sociale obținute în condiții dificile. 

 

În luna aprilie, spre deosebire de celelalte zodii, balanța are o altă atitudine față de sine. Își va 

acorda multe circumstanțe atenuante, se va scuza foarte mult, foarte des și va crede că reprezintă 

pentru comunitate liderul carismatic. Se întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele care cer reverificare 

păcălesc simțurile, reiterează episoade care s-au consumat în primele trei luni ale anului și care au 

lucrat fie cu demersuri care au favorizat acumularea de cunoștințe științifice, fie au aprofundat aceste 

noțiuni sau ne-au pus pe toți în fața unor emoții tulburătoare. Balanțele cred că pot influența pe ceilalți 

cu această ușurință de a extrage din trecut ceea ce observă, ceea ce au înțeles, ceea ce au trăit și nu 

precupețesc niciun efort din a se folosi de aceasta informație. 

Pe 2 aprilie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu va reuși să 

medieze tendința nodurilor apare o informație care va zdruncina această încredere a balanțelor în ele 
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însele, în informațiile pe care le dețin și dacă aceasta informație se transformă în eveniment atunci o 

parte din încrederea pe care o au în ele însele pe baza a ceea ce știu despre alții se va zdruncina. Le 

va rămâne însă intenția de a profita de toată această situație, le va rămâne plăcerea de a scormoni în 

viețile altora, de ascunde o problemă de comportament adică  de a-și duce mai departe idealul cu orice 

preț. 

Petre aprilie când Venus, aflat în mers retrograd, va intra pe casa muncii balanțele primesc 

semnale că acest comportament nu este bun, că plăcerile lor le îmbolnăvesc, le creează relații 

complicate, dar le vor duce și spre o administrare din ce în ce mai dificilă a relațiilor în care sunt 

implicate. Nici Soarele nu le poate ajuta de pe casa parteneriatelor, sector care accentuează conflicte 

mai vechi bazate tot pe ideea obsesivă de a obține avantaje folosindu-se de puterile celorlalți. În 

momentul acesta, balanța care este implicată într-un proces de cercetare spirituală, care nu privește 

spre ceilalți doar pentru a vedea defectele și ale transforma într-un avantaj propriu, va reuși să facă o 

retrospectivă foarte eficientă a ultimilor ani. Prima decada lunii aprilie aduce din nou finalul lunii mai 

drept perioadă reprezentativă pentru a pune ordine în gânduri, a face o selecție de bun simț a ceea ce 

vor face de-a lungul acestui an. Vor trece din nou prin situații conflictuale, așa cum s-a întâmplat pe 

finalul lunii ianuarie și din nou li se oferă ocazia să aibă gânduri frumoase, intenții elegante, dar să le 

și transforme pe acestea în rezultate foarte bune pentru ele și pentru comunitate. Balanța nu poate trăi 

acum doar cu aceste gânduri de investigație, adică nu se poate construi un viitor foarte bun și solid 

doar observând defectele celorlalți, doar acumulând informații despre reziduurile altora. O balanță 

implicat într-un proces de cercetare spirituală va observa că atenția îndreptată pe aceste reziduuri îi 

modifică vibrația, nu-i permite să trăiască frumos, simplu, o depărtează de la țelul nobil pe care și l-

a propus. Primul semn că sunt pe o cale greșită vine din faptul că anumite avantaje sociale ar putea 

să fie ignorate pe motiv că nu sunt încă pregătite pentru un episod major, spectaculos, nu sunt încă 

pregătite pentru mai mult decât pot controla în momentul acesta. Obsesia lor de a știi mai mult, de 

acumula mai mult de a deține controlul asupra celorlalți stă la baza acestei decizii eronate. 

Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, pe 6 aprilie Saturn își inițiază 

deplasarea retrogradă și apar probleme de opinie pentru că balanța nu se poate abține, nu are firea 

ascunsă, spre exemplu, așa cum oare scorpionul, care atunci când nu împărtășește se simte în 

elementul său. Va dori să spună câte puțin din ceea ce o frământă în această perioadă, să divulge puțin 

din aceste preocupări pe care le are, să se deconspire și cei care sunt vizați să observe care sunt de 

fapt adevăratele lor intenții. Este însă o perioadă bună pentru balanțele care vor să studieze, care au 

nevoie să colaboreze prin sinceritate și schimb liber cu persoane capabile, cu oameni care și-au 

petrecut viața lucrând, învățând, clarificând elemente legate de evoluție socială, istorie, poate chiar 

comerț sau teorii economice. Din nou se întorc la grijile pe care le-au avut anterior și care le-au spus 

că dacă au un confort material atunci toate se rezolvă. În realitate, retrogradarea lui Saturn pe casa 

comunicării, acolo unde există de ceva timp și Luna neagră le aduce balanțelor o problemă de opinie 

pe care nu o vor putea ține sub control. Oricât de puțin spun, oricât de discretă este rezerva pe care o 

au, atrag reproșuri, critici gratuite, pentru că trebuie să treacă și prin genul acesta de experiență. Există 

o motivație dublă pentru care balanța trebuie să trăiască un asemenea moment. Prima semnificație 

este redată de necesitatea de a trece din nou printr-o perioadă de purificare, să înțeleagă că, uneori, 

aceasta atitudine categorică îi purifică mintea, smulge atenția de pe istețime și o comută pe eficiență. 

Nu va mai dori să impresioneze pe ceilalți prin viteza de reacție, prin memorie, prin faptul că au tot 

timpul informațiile accesibile, ci va face ceea ce trebuie făcut doar pentru că trebuie făcut, nu pentru 

că există șansa de a fi apreciată, plătită, lăudată. Apoi, pentru că balanța dispune de o calitate cu care 

s-a născut, aceea de a ignora foarte ușor ceea ce ar putea să o rănească, poate deveni un exemplu 

foarte bun pentru cei care suferă pentru că nu pot ignora. Elementul acesta poate deveni pozitiv în 

cazul acelor nativi care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală ce nu se pierd prea ușor în 

fața problemelor și pe toate acestea, când vor să le rezolve, le pună în fața oglinzii indiferenței pentru 

a vedea ce mai rămâne din. Cu toate că, din exterior, abordarea acestei atitudini legată de indiferență 

este apreciată, balanța fiind admirată pentru că reușește să nu își trăiască dramele într-un mod atât de 

intens precum sunt alte semne zodiacale, perioada aceasta nu este ușoară pentru ea. Având în vedere 

că pe 10 aprilie și Mercur își va iniția mersul retrograd care va dura aproximativ patru săptămâni 
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balanța care v-a reuși să devină un exemplu bun apelând la acest artificiu de calcul, la acest instrument 

devine, așa cum se credea pe sine la începutul acestei luni, un adevărat lider carismatic. 

Luna plină care se împlinește pe 11 aprilie are toate șansele să devină una dintre cele mai 

dificile de peste an. Apar dureri care sunt localizate pe trasee energetice, care nu pot fi indicii ale unor 

boli sau nu sunt înțelese ca fiind indicii de boală de medicul care este consultat, de specialistul care 

este solicitat să-și spună părerea. În realitate, toată această presiune socială care a fost în durată de 

Balanță se transformă în simptome ce nu pot fi încadrate. Multe balanțe au impresia că în a doua 

decadă a lunii aprilie totul merge la limită, se pregătesc pentru un episod pe care trebuie să îl observe, 

să-l analizeze, să depășească în mod activ. Vor încerca mai multe tipuri de metode, de la seducție 

până la acțiunea în forță, de la diplomație la refuzul comunicării și se pare că nimic nu va da rezultate 

imediate, așa cum se așteaptă. Rezultate bune sunt, însă nu este în stare să le vadă, este speriată de 

ceea ce nu poate încadra pentru că este în continuare activ acel proces care ar trebui să refacă puternice 

prin ceea ce afla despre alții iar aceste persoane nu știu. Cu cât insista mai mult pe aceste ținte greșite 

cu atât zona aceasta a sănătății, cu atât afecțiuni pe care le-au ignorat altădată se acutizează. Apoi 

scade și rezistența la stres și devin cu adevărat vulnerabile față de cei pe care i-au spionat, pe care i-

au urmărit îndeaproape și pe care și-au propus să-i depășească, să-i dea la o parte, să-i compromită. 

Problema aceasta de temperament trebuie rezolvată de Balanță pentru că ea nu este un semn de putere, 

ci un semn de 

slăbiciune. Multe 

situații ciudate li se 

pot întâmpla până în 

mijlocul lunii aprilie, 

adică până când 

Venus va reveni la 

mersul direct. Există 

un vârf al acestor 

situații delicate pe 14 

aprilie, când Soarele 

se va afla într-o 

conjuncție cu Uranus. 

Deși sunt conștiente 

că folosesc aceleași 

instrumente există 

conjuncturi sociale 

care nu le mai ajută să 

acționeze din umbră, 

ci să se impună prin 

simpla prezență. Este 

nevoie de argumente 

iar acest argument ar 

fi trebuit să fie 

pregătit din timp. Din 

nefericire, 

preocupările balanțelor nu au fost cele mai bune, ele nu s-au interesat să își pregătească momentul 

de-acum, ci s-au ocupat de altceva, au considerat că trebuie să fie la înălțime pentru un episod mai 

mare, nu pentru acesta de acum. Iată că balanța în mijlocul lunii aprilie trece printr-un moment de-a 

dreptul penibil. Pentru că până acum nu a văzut pădurea din cauza copacilor, se împiedică de o 

rădăcină, le cade un lemn în cap, traversează un episod penibil care le va știrbi puțin din elan și le va 

determina să își mai diminueze din orgolii.   

Revenirea lui Venus la mersul direct le va încuraja să-și pună puțină ordine în viață. Se 

reorganizează, încearcă să optimizeze procesul de lucru, să vândă ceea ce au creat în primele trei luni 

ale anului pentru a se redresa, pentru a se ridica din nou la pozițiile pe care le-au avut. Momentul 
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acesta poate fi unul de-a dreptul spectaculos pentru că Venus, fiind guvernatorul lor, le arată acum 

care sunt semnele de boală pe care și le-au hrănit activând eronat în primele trei luni, spionându-i 

prea ușor pe ceilalți, dar le arată și care sunt oamenii care l-au rămas credincioși, care le-au purtat în 

continuare sentimente frumoase chiar dacă, pe alocuri, nu ar fi avut motive. Momentul acesta de 

reorganizare se bazează pe o luciditate care vine din nevoia lor de a se simții bine, de a fi puternice, 

de a renunța foarte ușor la ceea ce nu pot controla. Din nou este invocată calitatea lor de a ignora, fie 

că nu pot controla, fie că nu merită atenție. Din nou, balanța poate deveni un exemplu pentru ceilalți 

la capitolul detașare de poveri inutile, de gânduri stresante, de paraziți. Pentru toate zodiile, nu doar 

pentru balanțe, mijlocul lunii aprilie are această notă marcantă, cea care ar trebui să îl pregătească pe 

individ pentru marile încercări care vor veni în a treia decadă, interval care va face un arc peste timp 

și va oferi o viziune de ansamblu realist asupra întregului an 2017. De aceea mulți au impresia că 

trebuie să își suplimenteze urile de muncă, să demonstreze că sunt puternice, să arate cum anume sunt 

puternice pentru ca urma aceasta pe care o lasă să fie un fel de barieră dincolo de care să nu mai treacă 

nimeni, nici chiar ei. Relația proastă pe care Jupiter o are de împlinit cu Junon le spune balanțelor că 

dacă nu se bazează pe o armonie a familiei, dacă nu au susținere din acest sector atunci nu se pot 

pregăti așa cum vor pentru următoarea etapă, pentru ceea ce trebuie să împlinesc pe finalul lunii 

aprilie. Cu toate că reușesc să treacă această tensiune într-un plan secund, să ignore o parte din 

problemele care stresează pe alții, cu toate că reușesc sa aibă mai puține probleme decât alții, faptul 

că nu au un echilibru în familie le zdruncina foarte mult, nu le permit să îndeplinească această condiție 

foarte simplă. Astfel, pe finalul celei de-a doua decade a lunii aprilie vom vedea balanțe triste, 

supărate pe viață, pe tot ceea ce au în jur, pentru că le lipsește ceva esențial. 

Dacă totuși au îndeplinit această condiție a identificării punctului de stabilitate, balanțele, 

acum cu Soarele pe casa ocultismului, trecând printr-o zodie, de asemenea, guvernată de Venus, se 

vor ridicat asupra celorlalți și vor deveni din nou un exemplu la capitolul comportament, autocontrol, 

seriozitate și blândețe. Acestea nu sunt calități care vin din zodia Balanță, deci ceea ce arată acum 

este doar conjunctural. Este însă foarte bun, foarte eficient și comportamentul acesta le va ajuta să 

recupereze ceea ce au pierdut pentru că s-a ocupat în ultima vreme de probleme de  sănătate ori de 

problemele altora. Conjuncția Soarelui cu Mercur pe zodia Taur, imediat ce Soarele a intrat pe acest 

sector, este un semn de inspirație, de adâncime, de intuiție însă este nevoie acum să răspundă unei 

nevoi de mobilitate cu care nu este obișnuită. Balanța este un semn dinamic, activ, dar nu poate să se 

deplaseze liber cu toate greutățile puse pe umeri, așa cum sunt invitați acum acești nativi. Momentul 

spectaculos la care vor participa pe finalul lunii aprilie este dominat de rafinamentul cu care vor face 

aceste mișcări sub presiunea socială, sub presiunea timpului, a termenelor, sub presiunea unor opinii 

sociale dure, contrare a ceea ce reprezintă ele în momentul de față. Pentru că întotdeauna au știut să 

se prezinte foarte bine, să se ridice deasupra problemelor sau deasupra celorlalți, balanța va reuși 

acum să pozeze într-o victimă perfectă. Viziunea de ansamblu care îi ajută pe toți pe finalul lunii 

aprilie, va fi folosită de acest nativ pentru a demonstra că întotdeauna au avut bune intenții. Balanțele 

au pe finalul lunii aprilie o ușurință în a lucra cu informațiile cum de puține ori vor avea parte de-a 

lungul acestui an. Dacă se vor lăsa în voia relații negative care există între Marte și Axa Dragonului, 

dacă își vor consuma energia pentru a inventa contra argumente la presiunea socială, își vor consuma 

energia în mod inutil pentru că această presiune este efectul unor unghiuri care începând cu luna mai 

se vor dizolva. În asta constă greutatea pe care balanța trebuie să o ducă pe umeri și să danseze, să 

meargă elegant, să pară că duc o viață ușoară și fără griji. Dacă se lasă în voia magnetismului care 

vine din zodia taur atunci își vor aminti doar ceea ce nu a fost bine și nu sunt puține aceste episoade, 

cu toate că nu acesta este scopul aceea ce traversează în perioada aceasta. Dacă nu sunt atente vor 

trece și prin probleme la locul de muncă iar anumite teme de sănătate cărora le-au acordat atenția 

cuvenită la începutul acestei luni și ar trebui să se rezolve, vor fi din nou activate. 

Marele eveniment al anului 2017 legat de trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu care se 

va produce pe 28 aprilie le găsește pe balanțe preocupat de lucruri care nu au importanță. Poate ar 

trebui să fie mult mai atente la gânduri pe care le au, la intenții, la cât de important este să se mențină 

în armonie cu membrii grupului, să nu mai facă o selecție negativa a evenimentelor și să-i privească 

pe oameni cu blândețe. Dacă vor face lucrul acesta pe 26 aprilie atunci nu vor porni în această aventură 
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descurajate de faptul că orice ar face nu ajung la ținta pe care și-o propun. Îndeplinită această condiție 

balanța este pregătită să valorifice o reușită socială pe care și-a pregătit-o încă de anul trecut. Cu toate 

că nu vor mai exista probleme care vin dintr-o teamă de lucruri ascunse, de conspirații, printr-o grijă 

exagerată față de anumite simptome care nu pot fi încadrate corespunzător, care diminuează puțin din 

ușurința cu care încearcă să-i manipuleze pe ceilalți, faptul că trec acum printr-o importantă schimbare 

de cadru astral le ajută să aibă mai multă încredere în oameni, în cei care au rezistat alături de ele în 

ultimele 18 luni. 

Începând cu 28 aprilie balanța se poate liniști, se poate apropia mult mai ușor de oamenii pe 

care i-am iubit cândva, își pot permite să simtă altfel realitatea din jur și își propun să se relaxeze într-

un alt cadru, să pornească într-o călătorie, să-și viziteze prieteni foarte dragi, să iasă puțin din acest 

cadru dominat de gânduri de teamă, de griji, de tensiune. Poate ar trebui să se mai gândească și să 

abordeze zona aceasta relaxării mai târziu, nu acum. Saturn retrograd de pe casa drumurilor scurte 

trece acum printr-o relație proastă cu Chiron de pe casa bolilor acute. Având în vedere că și Marte se 

află pe o casa drumurilor, a se deplasa fizic este o mare greșeală. Eliberarea de probleme nu vine 

printr-o deplasare fizică, ci printr-o eliberare mentală de probleme, printr-o călătorie cu mintea către 

o altă zonă, să vadă altceva la oameni, să se bucure de ei, să relaționeze altfel. Practic, dacă balanța 

va reuși să stea acolo unde este, să participe la aceleași evenimente cotidiene cum a făcut și până 

acum, dar structurile mentală și emoțională să fie utilizate altfel, reușesc să producă o schimbare 

foarte rapidă care va fi pe cât de spectaculoasă pe atât de durabilă. Trecerea capului dragonului pe 

casa prietenilor le ajută pe acestea să obțină avantaje sociale fără să facă prea mult efort. Este însă 

foarte important să nu devină pătimașe, să nu pună o greutate foarte mare pe cei care le-au suportat 

în ultimele 18 luni, pe oamenii care le-au fost credincioși în tot acest interval. Există această 

predispoziție de-ai suprasolicita pentru că vor să recupereze ceea ce au pierdut în tot acest timp. Vor 

avea timp cât a mai rămas din anul acesta dar și în anul următor să exploreze această zonă a 

avantajelor, a prieteniei, a universalizării, vor avea timp să se extindă să fie libere, să scape de această 

presiune socială sau personală care le-au dat bătăi de cap în ultimele 18 luni. 

 

MAI 
Momente de cotitură. Imaginea de ansamblu se referă la viziunile concrete. Încurajare. 

Preocupări față de binele celuilalt. Spectacolul vieții dezamăgește. Se simt pe val. Avansare dificilă. 

Probleme de conștiință. Sunt deposedate de un bun. Reactivarea unui conflict. Nevoie de succes. Este 

ușurat transferul de informații. Încurajare. Descoperirea unor talente. Bunurile materiale nu sunt 

toate corecte. Expunere dificilă. Demonstrații gratuite. Prin împărtășire se transformă. Au nevoie de 

fapte bune pentru a crede. Eleganță. Sensibilitate. 

 

Pentru balanță sintezele absurde nu sunt chiar atât de neobișnuite precum sunt pentru celelalte 

zodii. Sunt acum în plin elan, în plină ascensiune socială și interacțiunea le motivează să obțină din 

aproape în aproape avantaje multiple pe care să le depoziteze într-un colț ascuns al ființei și la care 

să apeleze de fiecare dată când trec prin momente dificile. Înțelegem de aici că luna mai este și pentru 

acești nativi un moment de cotitură. Apar complicații, însă ele sunt personalizate în funcție de 

impulsurile pe care le-au avut în special în primele două luni ale anului. 

Faptul că Mercur își revine la mersul direct pe 3 mai înseamnă o mare șansă de care balanța 

ar putea să se folosească pentru a reduce un consum, pentru a fi mult mai calculată și a obține prin 

această noua atitudine o poziție privilegiată în grupul de apartenență. De altfel, momentul acesta arată 

că revine, sau cel puțin așa își dorește, la o imagine foarte bună pe care ar putea să o aibă în ochii 

celorlalți. Este un moment de mare sensibilitate pe care ar putea să-l valorifice, însă atunci când vine 

vorba de evenimente concrete lucrurile nu sunt orientate în avantajul lor. Este un moment de cumpănă 

începutul lunii mai pentru toată lumea, pentru că Marte trece prin opoziția cu Luna neagră. În cazul 

lor apar complicații la drumuri, opinii pe care nu și le pot controla și cred că au dreptul să le lase 

libere pentru că sunt protejate, pentru că fac parte dintr-o castă care este bine văzut în societate, dispun 

de educația necesară să iasă din orice încurcătură. Momentul acesta este unul foarte ciudat, dominator, 

când ar trebui să le încurajeze să descopere puterea prin transfer, nu să le blocheze impulsurile 
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celorlalți, nu să îi inhibe pe ceilalți. Dacă prin această nouă poziție descoperă puteri noi, atunci se pot 

baza pe prieteni, pe asociați. Altfel, va trebui să treacă printr-o stabilizare dificilă, prin acumularea de 

bunuri de care nu se pot folosi, pe care va trebui să le înstrăineze imediat pentru a li se șterge urma. 

Opoziția Marte Luna neagră aduce în acest context balanțelor impulsul de a domina prin ceva rău, 

prin critică, prin furt, prin desconsiderarea valorilor celorlalți, dar imediat ce Luna va intra pe zodia 

Fecioară, adică pe casa lucrurilor ascunse, adică în a doua parte a zilei de 4 mai, se vor preocupa să 

facă în așa fel încât să nu afle nimeni că au avut intențiile acestea sau că s-au implicat în acțiuni de 

această factură.  

Balanța ar trebui să ia în considerare foarte multe avertismente care vin spre ea la începutul 

lunii mai pentru că zilele de Fecioară, 

adică cele în care Luna se va află în 

tranzit prin această zodie, dar și cele 

când Luna va trece pe semnul lor, le 

poate aduce un compromis social pe 

baza unei tristeți sau ruină, întoarcerea 

din drum, distrugerea bunurilor proprii 

pentru că nu au fost în stare să 

anticipeze un pericol. În încercarea de 

a repara toată această distrugere din 

punct de vedere social multe dintre 

drumurile pe care le-au crezut de-a 

dreptul spectaculoase se închid. Asta 

înseamnă că nu pot deocamdată să 

spere la o ascensiune socială, vor fi 

dezamăgită de oamenii cu care 

interacționează, vor fi dominate de 

anumite necazuri sau speriate de 

riscurile pe care o călătorie ar putea să 

le implice. 

Pe 8 mai când Soarele se va afla 

într-o relație bună cu Junon, balanța 

consideră că trebuie să își adapteze limbajul în funcție de nevoile celorlalți pentru a vedea cum anume 

își poate valorifica educația, cunoștințele, patrimoniul. Este un moment foarte intens când ar trebui 

să se gândească la faptele pe care l-au săvârșit în mijlocul lunii martie când s-au simțit foarte 

puternice, pe val, când au ignorat inclusiv îndemnuri care au venit din zona familiei. Acum vor sa 

acopere toate aceste goluri prin autocritică, vor să privească foarte departe, adică nu vor să se lase 

impresionate de evenimentele programate spre sfârșitul lunii mai spre care în mod firesc ar trebui să-

și îndrepte atenția. Cam aceasta este durata pe care balanțele o pot impune episoadelor ce le 

traversează acum. Mai mult de două luni nu pot menține în desfășurare aceste episoade, iar de lucrul 

acesta vor fi convinse chiar începând cu 10 mai când Junon de pe casa familiei va intra în mers 

retrograd. Junon își va reveni la mersul direct abia pe 25 august, asta înseamnă că nu se pot baza pe 

sprijinul familiei sau dacă acesta este oferit nu are consistență, un membru al familiei ajută balanța 

dar va cere ceva la schimb, nu primește ceea ce cere. Dacă se vor întoarce către severitate, dacă se 

vor lăsa impresionate de frica de a trăi într-un mediu nou, de a coborî în zonele adânci ale ființei unde 

și-au ascuns defectele de caracter atunci probabil acestea, care definesc în mare parte prima decadă a 

lunii mai prin transfer, ajutor sau avansare dificilă, vor rămâne mult timp în conștiința unei balanțe și 

cu greu vor putea fi rezolvate până la finalul acestui an. 

Luna plină care se împlinește pe 11 mai le oferă șansa de a se întoarce la un avantaj care s-a 

consumat la începutul acestui an. Ca să ajung acolo trebuie însă să treacă printr-o rută ocolitoare, pe 

o cale care deviază de la planurile inițiale. În primul rând, această Lună plină activează axa 

proprietăților, iar această axă va fi în această perioadă pentru balanță o mare încercare. În primul rând, 

acțiunile concrete au o perspectivă de aproximativ șase luni, adică le îndreaptă atenția către mijlocul 
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lunii noiembrie când Marte de pe semnul lor se va afla într-un careu cu Pluton de pe casa familiei. 

Ceea ce vor câștiga acum trebuie să folosească pentru familie ori să pună deoparte, să consolideze 

patrimoniul familiei, nu să cheltuie pentru satisfacția personală. De altfel, toată a doua decada a lunii 

mai le încurajează pe balanțe să găsească linia de demarcație dintre dezamăgire și putere. Riscul de a 

pierde puterea este unul foarte mare și balanța nu trebuie să meargă pe această cale pentru că nu-și va 

da seama acum că se află pe o pantă descendentă ci va afla lucrul acesta abia în noiembrie când deja 

va fi prea târziu. Acum primesc semnale din alte domenii, spre exemplu li se pare că se reactivează 

un conflict pe care l-au mai parcurs și la începutul acestui an și care li s-a părut la început o mare 

provocare. Pornit de la o provocare s-a ajuns la această situație conflictuală pe care balanța nu dorește 

să o ignore, ci vrea să o abordeze cu maximă ambiție. A mai văzut și luni anterioare situația aceasta 

este destul de delicată pentru că se depărtează de studiu, le face reticente față de bunurile celorlalți, 

le întunecă mintea și, cum lesne este de observat, toată această ipostază ar putea să avantajeze mai 

curând tipul inferior. Balanțele care activează prin energii superioare se vor da ce către educație dar 

vor ajunge acolo doar dacă acceptă acum să fie deposedate de ceva. Pentru că sunt informate, fie prin 

mesajul astral, fie prin alte tipuri de mesaje ce vin din zona ezoterică, ar trebui ca aceste balanțe 

superioare să renunțe la un bun sau la un drept pentru cineva foarte drag, pentru o persoană care face 

parte din intimitatea ei, pentru un membru al familiei. Este posibil ca acest lucru să fie simulat. Știm 

că balanța se poate ascunde foarte ușor dincolo de gesturile foarte ample, lipsite de atașament sau de 

stres. Trigonul pe care Venus trebuie să-l împlinească acum cu Luna neagră arată un entuziasm fals 

pe care îl poate avea în fața unui mesaj foarte profund pe care nu dorește să-l abordeze după cum este 

conținutul. În felul acesta, se va preface că cedează un bun în favoarea unei persoane aflată în zona 

sa intimă dar, în realitate, nu dorește să renunțe la nimic. Acest atașament reprezintă un impuls lansat 

destinului care se va întoarce către ele în luna noiembrie prin aceeași zgârcenie. 

Nevoia de succes le va împinge însă pe balanțe să recurgă la tot felul de gesturi necugetate. 

Trecerea lui Mercur pe casa ocultismului le îndeamnă pe acestea să își ascundă gândurile, intențiile, 

dar nu după cum le duce capul, ci după cum le au fost făcute anumite recomandări. Abia momentul 

acesta, adică în mijlocul lunii mai se va vedea care este educația pe care a primit-o balanța și cum 

anume se împart indivizii care s-au născut în această zodie. Dacă până acum unora li s-a părut că 

împărțirea a fost puțin cam abuzivă ori că s-a mers prea mult în direcția aceasta a considerentelor 

tehnice, trecea lui Mercur pe zodia Taur risipește orice suspiciune. Apoi, nu numai că Balanță depinde 

foarte mult de educația pe care a primit-o din familie, dar va vedea că spre finalul acestei decade ea 

depinde foarte mult și de relația pe care o are cu cei care au preluat de la ele un model de viață, de 

conduită, un patrimoniu. Dacă au o familie, dacă au copii atunci schema aceasta șe încurajează să se 

implice foarte mult în educația lor pe care să o facă într-un cadru restrâns, prin intermediul celorlalți 

membri ei familiei ceea ce le ușurează foarte mult transferul de informații și evoluția. 

Totuși, balanțele nu ar trebui să ia lucrul acesta în ușor pentru că spre finalul celei de-a doua 

decade a lunii mai Soarele, care se află pe final de tranzit prin casa administrării bunurilor celorlalți 

va trebui să împlinească un careu cu Axa Dragonului. Se va vorbi acum despre un abuz, despre o 

neglijență pe care balanța încearcă să ascundă dar nu va putea. Nu le constrânge nimeni să aibă o 

asemenea atitudine, să abordeze aceste neglijente care duc la distrugeri de grup, dar vor trebui să dea 

socoteală în decada a treia a acestei luni, când fie vor fi judecate pentru greșelile pe care l-au făcut în 

mijlocul lunii ianuarie, fie vor fi încurajate să se exprime pentru că această judecată să fie amânată 

cu o lună, adică să se consume pe final de luna iunie. 

Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni, pe casa drumurilor lungi și a gândirii superioare le 

încurajează pe balanțe să-și pună în practică noile achiziții. Unele își vor descoperi acum talente 

oratorice, vor renunța la toate pretențiile pe care le-au formulat până acum pentru a se apropia de 

studiu, pentru ai învăța pe alții ceea ce știu în ideea că poate mai târziu nu vor mai avea ocazia. Având 

în vedere că momentul acesta este dominat și de trigonul pe care Saturn de pe casa comunicării îl 

împlinește cu Uranus de pe casa parteneriatelor, balanțele cred că acesta este ultimul tren când ar 

putea să se implice în anumite evenimente sociale pentru a evita o decădere sau distrugere. Desigur, 

este impresia lor și nimeni nu le-o poate înlătura, însă conjunctura astrală au un alt mesaj decât acesta. 
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Din nou, balanțele vor crede că dacă au o situație materială foarte bun atunci toate lucrurile 

se rezolvă. Având în vedere că Mercur se află acum pe o casă de finalitate, acestea vor fi secretele 

lor, inclusiv intenția de a face o tranzacție avantajoasă, de a păcăli pe cineva sau de a face în așa fel 

încât atât el cât și partenerii lor să obțină un avantaj substanțial. Atunci când vine vorba de comerț, 

când se pune problema vânzării, cumpărării de bunuri, nimeni nu poate fi corect. Cine dorește să 

spună că este corect atunci trebuie să trăiască, să ofere, și să aibă suficient de multă încredere că 

persoana care a primit, va acționa la fel, îi va dărui și, la rândul său, va avea încredere că partenerul 

de dialog îi răspunde la fel. Schema aceasta comerțului utopic nu trezește interesul balanței, ba chiar 

îi sugerează că dacă ar proceda în felul acesta ar trece printr-o mare suferință sentimentală. Relația 

proastă pe care Venus și Junon cu au le vorbește Balanță despre o victorie fi reală, una care trebuie 

transformată într-o mare dramă și abia această dramă să le vorbească despre un război pe care trebuie 

în mod obligatoriu să-l câștige. Din nou, având vedere că Mercur se află pe casa administrării 

bunurilor celorlalți, faptele lor vorbesc despre ceea ce ar trebui să le caracterizeze pe ele, ci despre 

ceea ce ar trebui să-i caracterizeze pe ceilalți. În consecință, maniera aceasta de a se prezenta față de 

comunitate captează atenția prin munca dificila la care se expune, prin judecata profundă, prin 

ușurința cu care își evaluează foarte bine greșelile tocmai pentru că nu simt că sunt acuzate de cineva 

în sensul acesta. Nu înțelege nimeni însă de ce s-ar putea ascunde o Balanță în momentul acesta, de 

ce nu și-ar declara adevăratele intenții. Doar o Balanță ar putea să spună de ce se întâmplă lucrul 

acesta și cât de dificile li se par cerințele sociale.   

Și Chiron, cel care le tranzitează acum finalul zodiei pești, le afectează starea de sănătate și 

este posibil ca acesta să fie principalul motiv pentru care vor să se ascundă. Poate nu vor să le plângă 

nimeni de mila, deși aceasta ar fi o noutate, poate nu doresc să primească ajutor pentru ceea ce își pot 

lua singure, deși și aceasta 

ar fi o noutate, sau poate 

vor să acumuleze suficient 

de multe informații încât 

atacul pe care îl vor realiza 

în a doua parte a anului să 

fie unul iminent. De lucrul 

acesta este răspunzătoare o 

judecată pe care balanța 

emisă în mijlocul lunii 

ianuarie și care a devenit 

reprezentativă pentru ceea 

ce a urmat până spre finalul 

lunii martie. Balanța nu ar 

trebui să aibă acum gânduri 

de genul acesta, are dreptul 

să se ascundă, dar nu să facă 

lucrul acesta împotriva 

celorlalți. Greșeala pe care 

o va face acum în modul 

acesta va fi sancționată de 

comunitate nu foarte târziu, 

ci peste o lună, pe finalul 

lunii iunie. 

Luna nouă care se 

va împlini pe 25 mai vine 

pentru Balanță cu regrete adânci. Există o dorință de a domina, de a influența opinia cuiva, de a se 

situa deasupra celuilalt cu scopul de a avea garanția că pe viitor lucrurile vor fi clare, puternice sau 

nu va mai fi nevoie să facă apel la experiențele celorlalți. Locul acesta deocamdată nu este posibil 

pentru că spre finalul lunii mai balanțele trebuie să treacă și ele prin experiența opoziției Marte Saturn. 
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Maniera aceasta le aduce un refuz, o idee superficială pe care cred că o pot folosi pentru a înlocui un 

ideal foarte ambițios. Se întâmplă lucrul acesta pentru că opoziția Marte Saturn aduce o constrângere 

într-un proiect foarte ambițios, cel care vizează noile energii cu care Capul Dragonului lucrează acum 

când tocmai a intrat pe zodia leu, pentru Balanță pe casa prietenilor. Dacă până acum s-au ocupat de 

ceilalți nu vor reuși să-și pună bazele unor colaborări foarte importante decât dacă persoanele de care 

s-au interesat au în schema lor de evoluție lucrul acesta. Altfel, vor traversa o ușoară nervozitate și 

vor încerca să ascundă aceste impulsuri preocupându-se de lucrurile superficiale care sunt, de altfel, 

foarte frumoase. Dacă și vor aminti pe finalul lunii mai de prietenie atunci sintezele absurde cu care 

această lună lucrează, transformă durerea într-o mare experiența de viață și ceea ce balanțele au trăit 

de la începutul lunii și până spre finalul ei și nu au putut împărtăși se transformă în opinii care pot 

deveni în timp sedimente solide ce pot fi folosite ca o bază pentru demersurile viitoare. În caz contrar 

opoziția Marte-Saturn aduce întârziere cam în toate sectoarele vieții, încurcături, ratarea unui traseu 

important al vieții care ar fi avut nevoie de ambiția pe care balanța nu o poate demonstra acum. Multe 

lucruri bune se consumă în viața acestui nativ însă este nevoie să îndeplinească această condiție, nu 

doar să fac apel la memorie, nu doar să combată răul cu un rău sau să obțină un avantaj prin cultivarea 

unui bine care a fost generat de un alt bine. Nevoia aceasta de a înțelege situațiile absurde pentru a nu 

mai fi puse în dificultate pe viitor reprezintă una dintre cele mai importante și mai mare achiziție ale 

anului 2017. Au ocazia să treacă prin acest moment spectaculos de transformare pentru că acum, când 

Mercur se află într-o relație bună cu Pluton retrograd, activând două case de finalitate, casa familiei 

și casa administrării bunurilor celorlalți, casa lucrurilor ascunse, o altă casă de finalitate, este gol. 

Capul Dragonului deja se află pe casa prietenilor și problemele acesta personale pot fi rezolvate printr-

o altfel de interacțiune. Pe de o parte, vor beneficia de faptul că o parte dintre aceste situații trebuie 

să se încheie, iar de partea cealaltă se pot bucura și de anumite avantaje venite din partea celor care 

le-au arătat tot timpul că au cele mai bune intenții. Dacă răstălmăcesc această idee de protector atunci 

vor rămâne doar cu prima jumătate a beneficiului, adică cu încheierea unor demersuri. Au nevoie să 

meargă mai departe pe acest traseu cu achizițiile pe care l-au comportat în primele luni ale anului, dar 

dacă nu răspund solicitărilor venite din exterior într-un mod frumos, elegant și sensibil, atunci se vor 

bucura doar că unele dintre probleme se încheie. 

 

IUNIE 
Obstacol. Totul pare frumos, dar, până la urmă, devine respingător. Apare o rezonanță nouă. 

Maturitate. Înțelepciune față de ceea ce este favorabil. Își promit să răzbune toate umilințele. Sunt 

urmărite de un eșec. Pot administra corect bunurile celorlalți. Nevoie de educație. Preocupare 

comună cu un adversar. Pasiune excentrică. Au nevoie de vindecare. Caută să fie mult mai ușor 

acceptate într-un mediu. Conflictele relaționale le fac să fie agitate. Lucrează greu în echipă. 

Rezistență. Imaginea publică este afectată. Vor să transmită un mesaj comunității. Mare presiune 

socială. Transformare. Evoluție complicată. 

 

Trăsăturile lunii iunie sunt foarte importante pentru întregul an 2017 pentru că în foarte multe 

dintre sintezele integrate se regăsește mesajul sintetic al ultimei decade aferentă acestei luni. Sintezele 

pe putere, iubire și sensibilitate îi îndeamnă pe oameni să depășească un obstacol, să fie mai puțin 

încordați, mai puțin superficial, să respecte mai mult valorile celorlalți, așa cum li s-a recomandat în 

mai multe momente ale acestui an. 

Debutul lunii iunie se face într-un ton frumos, dar în egală măsură aduce și invitație la 

responsabilitate. Balanțele au un mod aparte de a se arăta responsabile, adică vor să simplifice 

lucrurile transferând responsabilitatea pe umerii celorlalți ori ignorând ceea ce li se pare greu de 

rezolvat sau complicat pentru a se ocupa de ceea ce este foarte simplu. De această dată nu vor putea 

face lucrul acesta, dar nu va fi nici foarte greu deoarece vor face trimitere la rezervele pe care le au, 

la un mod de a fi, altul decât cel dominat de respingere sau indiferență. Evenimentele importante care 

definesc prima decada lunii iunie fac trimitere la deplasări care se vor complica, cu cât se vor apropia 

de mijlocul acesteia. Sintezele pentru acțiune fac trimitere către ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii 

aprilie, situație care a fost intim legată de a treia decada lunii aprilie când Capul Dragonului a trecut 
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pentru balanțe pe casa prietenilor. Un semnal care a fost lansat încă de atunci, un eveniment care s-a 

consumat și care a avut pentru balanță o rezonanță anume devine acum un element de bază, unul 

foarte important, de viață, de înțelepciune, de maturitate prin intermediul căruia balanța reușește să-

și echilibreze relațiile. Nu sunt multe evenimente care scot în evidență raportul acesta încordat pe care 

îl au cu ceilalți, dar din experiențe pe care le-au avut până acum ele știu că de fiecare dată când apare 

o amânare a unei decizii în spatele acestui episod stă un conflict. Nu ar trebui să-și programeze acum 

vizite, deplasări, ar trebui să fie foarte stricte cu programul de lucru, să-și ia o marja de eroare în toate 

aceste acțiuni pentru că lucrurile nu sunt favorabile în acest sector. Apoi, în patru iunie vor sesiza că 

sunt și prea dezamăgite de ceea ce au în jur, prea descurajate de faptul că au intenții bune dar nu le 

sunt apreciate, au vârsta necesară pentru a fi considerate înțelepte, dar nu le privește nimeni în modul 

acesta, au demonstrat până acum că au o bună înțelegere a vieții, a oamenilor, dar nu le crede nimeni. 

Pe patru iunie Marte le va trece pe casa imaginii publice și își promit ca toate aceste umilințe, după 

cum le văd și le apreciază, să fie răzbunate. Marte pe casa imaginii publice este semn de ambiție, dar 

și de satisfacție. Dacă pornesc în această călătorie cu gânduri conturate așa vor avea satisfacție doar 

urmărind eșecul celorlalți, ceea ce nu prea este frumos. 

Pe 5 iunie Mercur se va afla într-un careu la Axa Dragonului și toate aspirațiile pe care balanța 

și le-a formulat în lunile anterioare sunt acum zdruncinate. Au impresia că toate informațiile pe care 

le lansează celorlalți sunt răstălmăcită și trebuie să se adapteze unui context incomod, neplăcut, cel 

pe care, prin explorare, ar putea să-l transforme într-o altă situație conflictuală. Trecerea de la 

problema la soluție se face în cazul său doar prin mobilizarea unor resurse puternice. Nu se știe în ce 

măsură vor reuși să facă lucrul acesta, deși resurse au, pentru că par puțin cam egoiste și, în plus, sunt 

și revoltate pe respingerea pe care au resimțit o la începutul acestei perioade. Careul Mercur la Axa 

Dragonului aduce acest refuz al unui mesaj propriu privit în momentul de față ca un semn de îndoială, 

dar care poate deveni constructivă începând cu șase iunie când Venus le va intra pe casa administrării 

bunurilor celorlalți transformând această situație dureroasa într-un moment avantajos. Având în 

vedere că zona aceasta a educației și a drumurilor este delicată, că o mare presiune rămâne în 

continuare activă cel puțin până spre finalul celei de-a doua decade a lunii iunie, satisfacție aceasta 

pe care balanțele o vor avea din partea lui Marte abia intrat pe casa imaginii publice, dar și din partea 

lui Venus abia intrată pe casa administrării bunurilor celorlalți se bazează mult pe educația pe care au 

primit-o în copilărie, pe ceea ce consideră necesar acum. Apoi, se mai produce o schimbare în prima 

decadă a lunii iunie, Mercur va intra pe casa gândirii profunde și a drumurilor lungi. Aceasta este o 

altă situație favorabilă pe care balanțele ar putea să o utilizeze dacă nu abordează, așa cum fac de 

regulă, un comportament oscilant, dacă nu acordă o mai mare importanță resentimente lor accentuate 

de neîmplinirile lunilor anterioare. Ceea ce s-a întâmplat în lunile anterioare trebuie să rămân acolo, 

însă le va veni greu să facă lucrul acesta. Le vin în minte întâmplări care s-au consumat pe finalul 

lunii martie, moment dominat pentru toate zodiile de careul Jupiter Pluton. S-a întâmplat ceva în 

familie sau în raport cu o persoană care face parte din intimitatea sa și își aduce aminte cu lux de 

amănunte, dar situațiile acestea nu vor duce în mod inevitabil spre succes decât dacă nu există o 

preocupare comună care să îi aducă pe acești oameni împreună. Luna plină din nouă iunie accentuează 

această nevoie de a administra, de a promite, de a vindeca. Cuvântul devine un instrument care ajută 

balanțele să nu se mai grăbească și să nu-i mai acuze pe ceilalți. Se știe în mod concret cum anume 

vor învăța, dar conversațiile acum le ajută să se echilibreze, să se simtă din nou puse în valoare, 

evidențiate. Pe 9 iunie și Jupiter își revine la mersul direct ceea ce înseamnă că au puterea să devină 

obiective, să nu mai facă apel la obsesii mai vechi, să reducă puțin zgomotul minții și să vadă lucrurile 

exact așa cum sunt. Este un moment de mare eleganță, când ar putea să înțeleagă și care au fost 

metodele proaste pe care le-au folosit pentru ai jigni pe ceilalți, pentru a le compromite imaginea sau 

pentru a se răzbuna. 

Unora le vine greu să creadă cum balanța cea sensibilă și delicată poate avea gânduri atât de 

sumbre. Da, conjuncturile de acum arată că pot avea gânduri de genul acesta și ele vor fi mai vizibil 

cu cât vor fi implicate în mai multe evenimente, cu cât vor fi atrase să lucreze pe mai multe fronturi. 

În felul acesta, se poate vorbi în a doua decadă a lunii iunie despre un progres prin agitație, dar care 

nu poate produce rezultate decât pe termen scurt. Sunt avertizate că dacă lucrează în felul acesta pe 
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baza fricii de sărăcie, prin pasiuni excentrice, pentru a da lovitura în ideea că pe viitor aceste greșeli 

vor fi ascunse, faptele pe care le creează acum vor genera evenimente foarte complicate pe care cu 

greu le vor putea administra. Jupiter pe 12 iunie se va afla într-un sextil cu Luna neagră și lucrul 

acestea par bune, frumoase pentru Balanță mai ales dacă deține un caracter elegant, obiectiv, dacă au 

fost educate frumos de părinți sau dacă s-au autoeducat să nu devină persoane conflictuale. Defectele 

de caracter nu vor putea acum să gestioneze o problemă de timp, de deplasare sau de educație, ci o 

va amplifica. Balanțele care lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un proces de cercetare 

spirituală pot deveni vindecători, vor fi căutate pentru că au energie bună, sunt optimiste, au soluții 

rapide la multe dintre problemele pătimașe pe care oamenii nu le pot depăși în perioada aceasta tocmai 

pentru că sunt 

împrăștiați. Nu pot 

deveni însă practice, le 

lipsește acum simțul 

concretului și, în cazul  

celor care activează 

acum prin defecte de 

caracter, lipsește și 

simțul ridicolului. Toate 

balanțele, indiferent de 

nivel, cred că sunt un 

panaceu pentru cei din 

jur, cred că reprezintă 

cea mai bună soluție. Au 

această stima de sine la 

cote foarte ridicate și 

abordează problema în 

modul acesta pentru că 

au nevoie de acceptul 

celorlalți, au nevoie să li 

se spună că sunt la 

nivelul pe care-l declară, 

iar dacă vor fi obiective 

cu ele însele atunci vor 

vedea că momentul 

acesta aduce un progres 

prin conștientizarea unei 

furtuni, prin explorarea unor conflicte relaționale pe care le-au putut rezolva în luna aprilie. Și atunci, 

la fel ca și acum, schimbările au fost obositoare și devin foarte agitate atunci când le întâlnesc. 

Deși cred că ele trebuie să îi ajute pe ceilalți, realitatea ceea ce se consumă în mijlocul lunii 

iunie este un semn clar că balanța nu poate progresa decât prin schimb de experiență, prin interacțiune, 

prin renunțarea la acest comportament agresiv. Soarele și Saturn se vor întâlni într-o opoziție și dacă 

refuză să lucreze în echipă atunci toate proiectele lor nu se opresc, totul se întârzie, apar probleme de 

autocontrol, de liniște mentală, probleme de coordonare. Eșecul acesta ar putea să le zdruncine foarte 

mult încât brusc să treacă în extrema cealaltă. Este o noutate, balanțele au această vocație de a se situa 

când într-o extremă când în cealaltă mai ales atunci când li se cere să facă efort pentru a se schimba. 

Cu toate că sunt foarte mobile, pentru că balanța este un semn cardinal, acest semn opune o rezistență 

teribilă la schimbare. Balanța se preface, se schimbă și de aceea momentul când Soarele pe casa 

drumurilor lungi a gândirii profunde se va afla într-o dispunere foarte rea cu Saturn de pe casa 

educației primare se va vedea că deși au trecut anii peste ele, balanțele se comportă tot cum au învățat 

în copilărie, când opoziția în fața unui factor de transformare nu a fost atât de bine argumentată. De 

asemenea, acesta este și momentul când a lansat putea vedea cât de ușor depinde de ceilalți, de 

responsabilități pe care le împarte cu un coleg de serviciu, cu un om pe care dorește din exces de zel 
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să-l ajute și pentru care trebuie să muncească puțin. Pe 16 iunie Neptun va intra în mers retrograd, 

deplasare care va dura până pe 22 noiembrie, și acest sector al muncii le va atrage pe balanțe către 

zone sociale unde trebuie să împlinească un rost. În 2017 sunt chemate să raporteze o experiență de 

viață, să o pună la dispoziția celorlalți. Este posibil ca lucrul acesta să se producă cu mare greutate 

pentru ele, să li se ceară să muncească, mai mult decât altădată, iar dacă vor avea satisfacție acum, în 

a doua decada lunii iunie, vor avea o problemă în a se mobiliza pentru că acest mesaj să ajungă unde 

trebuie. Momentul acesta este unul foarte important pentru devenirea sa, așa cum și-o dorește. Dacă 

urmărește o evoluție socială va trebui acum să lase toate obsesiile vieții de familie, toate ambițiile 

neîmplinite și să se deplaseze la modul concret către un sector social nou. Dacă sunt implicate într-

un proces de evoluție spirituală am nevoie ca această realizare să nu fie abordată împotriva celorlalți, 

să nu-i pedepsească pe ceilalți dispărând complet dintr-o zonă. Cert este că momentul acesta trebui 

să scoată în evidență un bine fabulos pe care balanța îl deține și poate nici nu este conștientă de lucrul 

acesta. Opoziția lui Mercur cu Saturn arată că le este ușor să se exprime în modul acesta, nu este ușor 

să se apropie de momentul acesta de schimbare. Totul i se pare foarte dureros, încărcat de sentimente 

frumoase pe care nu știe cum să exprime sau pe care le exprimă dar care atrag din jur deocamdată un 

feedback negativ. Opoziția Mercur Saturn le vorbește și despre perseverență. Prea ușor se retrag, prea 

ușor renunță pentru că au o ambiție foarte puternică, dar nu au o voință educată. Obstacolele de acum 

au menirea de a le forma și voința, nu doar de a le aduce o mare împlinire. 

Dacă au curaj și dacă sunt perseverent e în demersurile acestea trecerea Soarelui pe zodia Rac, 

împreună cu Mercur, adică pe casa imaginii publice, le aduce acestor nativi capacitatea de a 

interacționa cu oameni care vor avea pe viitor un rol foarte important. De altfel dacă pentru celelalte 

zodii aceasta decadă aduce mari încercări legate de modul cum este administrată eroarea, păcatul, in 

decență sau unde te-ai de caracter, pentru balanță acesta devine forța care poate schimba o situație 

nefavorabilă într-o situație favorabilă. 

Dacă în tot acest joc nu primește răspuns, nu primește feedback la acțiunile personalizate, 

adică se mulțumește în mod individual pentru acea etapă particularizată pentru un anumit individ, 

intră într-o nouă etapă de complicații relaționale. De această dată aduc acasă toate tensiunile pe care 

le acumulează pe zona publică și nu va fi bine. În familie lucrurile acestea nu sunt dintre cele mai 

bune, ci există o anume răceală, un loc pe care trebuie să-l încălzească de fiecare dată, adică familia 

balanței în continuare depinde foarte mult de ceea ce are de oferit, de echilibrul său. În momentul 

acesta când trece printr-un dezechilibru, indiferent care este motivul, ecoul negativ se răsfrânge și 

asupra familiei. 

Luna nouă din 24 iunie îi cere balanței să fie încântată de ceea ce obține, chiar dacă 

deocamdată este puțin. A produs deja o undă de transformare și mesajul pe care l-a transmis 

comunității în decada anterioară este ceea ce va rămâne, este ceea ce va produce efecte cel puțin până 

la finalul acestui an, dar în special în anul următor. Având în vedere că sintezele pentru acțiune depind 

foarte mult de a doua decadă a lunii februarie despre care știm că a fost marcată de trecerea Lunii 

negre pe casa educației primare, balanța va vedea că de fiecare dată când se revoltă împotriva unui 

cunoscut, când crede că-și poate permite să fie neatentă sau lipsită de profunzime primește un 

feedback negativ, este încărcată de o vină care nu-i aparține. Multe balanțe vor avea impresia în a 

treia decada lunii iunie că sunt urmărite de persoane răutăcioase, că s-a creat o conspirație împotriva 

lor pentru că au văzut, au înțeles, li s-a spus, au dedus. 

Dacă vor parcurge momentul acesta așa arată că stau pe o mare frustrare și careul pe care 

Marte de pe casa imaginii publice îl va împlini cu Jupiter de pe semnul lor nu va face decât să le 

separe deocamdată de realizările care le sunt destinate prin momentul acesta fabulos de ridicare pe 

nivelul următor, de împlinire a unui rost. În felul acesta, le va fi permis să trăiască în separare, să 

disprețuiască, să trăiască în frică și să refuze un ajutor care ar putea să le simplifice sarcinile 

profesionale ori să le repare o problemă de sănătate. Cu toate acestea, faptul că Marte se află acum 

într-o relație proastă cu Jupiter arată că se află într-o relație bună cu Neptun. Momentul acesta de 

revoltă poate fi transformat de balanța inteligentă și sensibilă, care se apropie de frică atât de ușor, 

într-un moment de conștientizare. Această conștientizare îi arată cum anume se pot strica relațiile 

profesionale dacă își permit acest lux. Combinația aceasta de impulsuri pozitive și impulsuri negative 
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va fi recunoscută de Balanță pentru că numai în modul acesta reușesc să se echilibreze, dacă orice 

faptă bună este însoțită de o greșeală sau orice greșeală este compensată prin ceva bun. Au acest 

instinct al echilibrului, al armoniei pe care îl pot folosi în mod constructiv doar dacă din tinerețe au 

fost puse la lucru, au fost îndemnate să și-l folosească. Dacă toată viața au folosit atunci momentul 

acesta de tensiune, de explorare negativă va fi depășit așa cum depășesc un simplu moment de tristețe. 

În consecință, toată această presiune care afectează toate zodiile pe baza ceea ce s-a consumat 

la începutul anului și despre care cu toții cred că au rămas în urmă, pentru balanță reprezintă un 

argument în favoarea nevoii de transformare. Iarăși, transfer mare nu este un lucru foarte bun pentru 

Balanță dar dacă privește spre această evoluție din postura omului care are toate datele la dispoziție, 

care se află la mijlocul distanței dintre bine și rău, pasul următor li se va părea foarte simplu. Multe 

balanțe vor fi pe finalul lunii iunie atât de ambițioase și de îndrăznețe în a împlinii această schimbare 

încât li se va părea că trec prin cel mai frumos moment al anului. 

 

IULIE 
Derapaj. Văd ușor de departe. Soluțiile nespecifice dau primele rezultate. Sunt interesate de 

remediere. Vor să rezolve multe într-un timp scurt. Destinul le este potrivnic. Secrete 

compromițătoare. Sensuri complicate. Disconfort. Combinații nefericite. Atitudinea superioară le 

pune în dificultate rolul pe care îl au în grupul de apartenența. Nu au credibilitate. Își petrec timpul 

liber altfel decât și-ar dori. 

 

Dominată în mare parte de prezența planetei Marte pe zodia Rac, luna iulie lucrează cu 

sintezele pentru deplasare, dinamică și supremație, adică cu acele elemente care sunt acum de mare 

actualitate pentru cel care s-a născut în zodia Balanță. Este posibil ca prin retrogradarea lui Chiron 

care apare chiar din prima zi a lunii iulie multe lucruri să intre într-un derapaj accentuat în special în 

zona profesională, în sectorul muncii, acolo unde balanța are ceva probleme. În rest lucrurile vor fi 

privite ca provocări și pentru a fi rezolvate vor fi duse într-o zonă emoțională. 

Inițierea mersului retrograd al asteroidului Chiron, care va dura până pe 5 decembrie, le 

zdruncină balanțelor o convingere într-o colaborare care nu mai poate merge mai departe așa cum a 

mers până acum. De altfel, micul benefic, Venus, se află într-o relație proastă față de Axa Dragonului 

și ceea ce înseamnă administrare a bunurilor celorlalți înseamnă o veritabilă sursă de stres pentru 

balanțe. Acest careu între Venus și Axa Dragonului se va împlini în noaptea de întâi spre doi iulie iar 

în mijlocul zilei de doi iulie se va împlini opoziția lui Marte cu Pluton. Balanțele vor să rezolve 

problemele ducându-le pe acestea într-o zonă a emoțiilor, a sentimentelor însă fac lucrul acesta cum 

nu se poate mai greșit, chiar cu aroganță sau pozând în victime. Nu este momentul să procedeze în 

felul acesta, dar se pare că aceasta este cea mai bună soluție. Tot cea mai bună soluție li se va părea 

și abordarea relațiilor șubrede. Ceea ce nu au fuzionat până acum rupe, distruge, ignora, sau le aplică 

acestora soluții nespecifice tocmai pentru a le provoca. 

Există însă o componentă pe care balanțele o vor pune în aplicare în prima decada lunii iulie 

și care se referă la înțelegerea rostului pe care le au în acest an, a misiunii lor, a faptelor remarcabile 

pe care trebuie să-l înfăptuiască. Au aflat despre lucrurile acestea încă de pe finalul lunii iunie și acum 

vor să împlinească o altă etapă, vor să se comporte ca și cum sunt conștiente de rolul pe care-l au. 

Deocamdată nu sunt conștiente de rolul pe care-l au, ci de avantajele pe care le-ar putea obține dacă 

acest rol este îndeplinit cu succes. Sunt interesate de remedierea unor probleme la locul de muncă 

însă metodele pe care le folosesc acum nu sunt dintre cele mai bune. 

Apoi balanța se poate confunda și cu o problemă de sănătate dată de desconsiderare a unei 

recomandări, desconsiderarea timpului necesar unui remediu pentru a obține efectele scontate. Venus, 

trecând pe casa drumurilor lungi poate compromite rezultatul acestui remediu, poate strica un 

tratament, îl poate inactiva doar pentru că nu i-a fost acordat acestuia timpul necesar pentru a lucra. 

Apoi, într-un alt registru, pentru că Mercur se află într-o relație proastă cu Uranus de pe casa 

parteneriatelor, este posibil ca în cazul unor balanțe să asistăm la o inspirație genială. Refuză un 

tratament, refuză o idee, refuză să pună în aplicare un procedeu și felul acesta se protejează pe sine 

de o mare decădere. Combinați aceasta cu Venus pe casa drumurilor lungi și Mercur de pe casa 
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imaginii publice le face pe acestea foarte sensibile la ceea ce nu poate fi convertit în bani, la iluzia 

succesului. Asta înseamnă că realizările pe care balanțele o vor comporta la începutul lunii iulie sunt 

greu de cuantificat, nu pot fi măsurate, nu pot fi nici măcar povestite în termen foarte clar celorlalți. 

Pe 6 iulie Mercur va intra pe casa prietenilor și această componentă a mesajului care ar trebui să 

distrugă sau să salveze devine una foarte importantă. Se pare că balanța este judecat acum după faptele 

pe care le-a săvârșit în mijlocul lunii ianuarie. Lucrul acesta se petrece prin acțiunea directă a mâinii 

destinului. Se face dreptate însă doar balanța cunoaște ce anume a greșit și acum este imputat, care a 

fost eroarea care îi creează acum o criză de identitate. De aceea lucrurile pe zona publică nu ies așa 

cum vor, dar ele preferă să se regleze pe baza unor reguli nespecifice. 

Pe 9 iulie se va împlini Luna plină și ar trebui să fie mult mai atente la declarațiile pe care le 

fac, la confesiunile pe care cred că sunt obligate să le facă deoarece lucrurile sunt cauzatoare de 

probleme și mai mari. Nu doar că se împlinește Lună plină dar această faza lunii se suprapune și peste 

opoziția Soarelui cu Pluton. O problemă mai veche de familie se suprapune acum cu un conflict 

social, cu o problemă socială pe care balanța încerca să o rezolve și nu a putut sau pe care a ignorat o 

pentru că, în modul acesta, a dorit să pedepsească pe cineva. 

Din această cauză a doua decada lunii iulie accentuează balanțelor neputința de a înțelege 

nevoile celorlalți pentru că li se pare mult mai important să se preocupe de ceea ce le doare. Ceea ce 

ne doare pe ele acum reprezintă efectul faptului că nu au pus în practică un tratament așa cum trebuie, 

nu au ascultat de sfaturile celorlalți, au vrut să-și facă de cap, și au crezut că au mintea mult prea 

pătrunzătoare și au ignorat anumite avertismente. Aceste avertismente au fost presărate peste tot de-

a lungul anului, dar ele au venit în decada anterioară în special pe mijlocul lunii ianuarie. Acum 

balanța valorilor se schimbă, iar problemele pentru care trebuie să dea socoteală sunt cele care s-au 

consumat la începutul lunii mai. Recunosc foarte bine natura acestei probleme pentru că în multe din 

situații au avut o atitudine defensivă, nu pentru că s-au temut de ceilalți, ci pentru că li s-a părut mult 

mai interesant să observe din umbră cum își bat oamenii capetele cu probleme ale lor și le rezolvă. 

Pe 14 iulie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Jupiter încearcă să rezolve tot prin 

intermediul celorlalți, dar nu-și aleg la întâmplare oameni, ci dintre cei pe care i-au lăsat să se chinuie 

cu problemele lor altădată. Iată cât de interesant se reglează firele destinului pentru acest nativ! Din 

nefericire, momentul acesta nu este însă unul care să le avantajeze foarte mult. Dacă pornesc în 

această aventură cu sinceritate, dacă vor căuta oameni care au proleme pentru a le rezolva și, în felul 

acesta, să compenseze o greșeală mai veche, atunci se pot apropia de ceea ce poate fi numit drept 

succes social. Astfel, balanțele se simt foarte importante, sunt convinse că au o multitudine de calități, 

dar în momentul acesta nu le pot pune concret în aplicare. Unele dintre ele reușesc să ascundă 

momentul acesta de slăbiciune prin deplasări, prin drumuri lungi cele care au fost programate din 

timp, poate chiar de anul trecut. Problematica aceasta a deplasărilor rămâne în continuare un punct 

vulnerabil pe harta lor. Venus, trecând pe casa drumurilor lungi primește din aproape în aproape 

opoziții din partea Lunii negre și, respectiv, a lui Saturn, de pe casa drumurilor scurte. Tot ceea ce 

înseamnă mobilitate este întârziată, oprită s-au canalizat spre altceva tocmai pentru că balanța este 

obligată să-și recunoască vina, așa cum s-a întâmplat și altădată, adică în prima jumătate a anului, dar 

nu a dorit. Acum constrângerile sunt mult mai mari, mult mai importante. S-ar putea ca spre finalul 

lunii august, când Saturn își va reveni la mersul direct situațiile acestea să nu mai fie atât de dureroase 

sau de delicate. Acum însă trebuie să țină cont de ele. 

Se pare că pe mijlocul lunii iulie balanțele nu au ce face și trebuie să devină profunde. Cu cât 

se apropie mai mult de finalul lunii iulie cu atât se accentuează casa iubirii primite, acest sentiment 

de universalizare, de deschidere către noi orizonturi pentru a vedea că sunt și alte lucruri mult mai 

importante în viață pentru care merită să-ți sacrifici întregul spectru al percepțiilor. Pe 16 iulie Mercur 

se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, dar balanțele nu sunt avantajate de acest aspect. Este 

elogiată o eroare, întârziere, sunt scoase în evidență prin faptul că nu reușesc să-și rezolve o problemă 

personală sau să respecte un termen. Lucrul acesta ar putea să le enerveze foarte mult și seara aceasta 

proastă să se mențină o perioadă, dar nu până la finalul acestei luni. Va fi nevoie ca Marte să treacă 

pe zodia Leu, pe casa iubirii primite pentru că încrederea în sine să fie din nou la cotele cele mai bune. 

În a doua decadă a lunii iulie această problema încrederii în sine devine de fapt expresia unor conflicte 
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de destin. Balanțele vor să fac anumite lucruri, dar nu le mai este permis, nu mai este nimeni interesat 

de metoda sa de lucru, de rezultatele pe care spun că vor să le obțină pentru a le dărui. Nu mai crede 

nimeni poveștile frumoase pe care le spun, numai crede nimeni în beneficiile promise. Asta înseamnă 

că Balanță ar trebui să se ocupe de ea însăși, să-și îndrepte atenția către sine, să își repare problemele 

profesionale, însă pe cale diplomatică, nu ascunzând adevărul, nu prefăcându-se. Este posibil ca unele 

balanțe să considere că numai în felul acesta se pot desprinde de o mare problemă a vieții lor, numai 

așa se pot strecura printre greutățile pe care alții vor să le pune pe umerii lor. Nu, se înșală, nimeni nu 

vrea să pună greutăți pe umerii lor, însă aceasta este percepția. Apoi, pentru a-și justifica neputința de 

a fi pe același nivel cu cei din familie, pentru a simți la fel sau ai accepta în intimitatea sa, balanța 

invocă acum conflictul dintre 

generații. Cu cât distanța în 

ani este mai mare între ea și 

ceilalți cu atât conflictul este 

mai puternic. Din nou, crede 

că soluția cea mai bună este 

compromisul. Pe 20 iulie 

Marte intră pe casa prietenilor 

însă nu se poate vorbi 

deocamdată de prieteni foarte 

buni până când Mercur nu va 

părăsi această casă. 

Deocamdată vorbesc prea 

mult, ridică tonul sau pun 

condiții și anturajul nu mai 

suportă așa ceva.  

A treia decadă a lunii 

iulie doar în mintea lor 

înseamnă un progres către o 

stare de confort. Chiar pe 21 

iulie să-l se va afla într-un 

careu cu Uranus de pe casa 

parteneriatelor și pe balanță o 

enervează toată lumea. În 

mod normal ar trebui să nu 

observe lucrurile acestea, să fie rezervate, să nu bage în seamă atât de multe restricții și să nu creadă 

că dacă un coleg de serviciu și respectă programul sau sarcinile profesionale neapărat dorește să o 

ignore, neapărat s-o pedepsească. Nu au nevoie de gânduri de această factură când Mercur trece prin 

Capul Dragonului pentru că altfel își deformează complet ideea în sine de prietenie sau de protector. 

Va fi însă greu să se mențină la un nivel de vibrație foarte înalt și vor reuși doar balanțele care au o 

instruire specială în sensul acesta, care lucrează cu energia sau care au primit în copilărie o educație 

foarte bună. 

Pe 22 iulie Soarele le va intra și el pe casa prietenilor și fiind în domiciliu le ajută să devină 

simpatici, să mai atenueze puțin opoziția pe care acest nativ o resimte din partea tuturor. Este mai 

puțin important însă confortul de moment, cât de important este să nu schimbe ideea în sine de 

prietenie, să nu scoată din ecuație disciplina și respectul pe care ar trebui să-l poarte oamenilor care 

muncesc. Dacă nu fac lucrul acesta Luna nouă din 23 iulie, coroborată cu conjuncția lui Mercur cu 

Capul Dragonului arată că sunt într-un moment de cotitură pe care le administrează foarte prost. În 

cazul Balanță lor se poate vorbi acum despre o atracție către medii ciudate, unele dintre ele chiar 

foarte dezordonate, care le pun pe drumuri și le afectează mult imaginea. Acum nu au nicio planetă 

pe casa imaginii publice, asta înseamnă că nu au o condiționare în sensul acesta dar nici o protecție. 

Această dezordine vine ca urmare a faptului că în prima jumătate a anului balanțele au abuzat puțin 

de statutul pe care l-au avut și dacă li s-a părut important la un moment dat să-i pedepsească pe cei 
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din jur au făcut-o, nu au ținut cont de faptul că își încalcă un sistem de reguli, s-au lăsat în voia 

momentului. Acum momentul se răzbună și le cheamă înapoi la vibrația de atunci, la crizele de atunci, 

la nervii sau la schimbul pe care l-au făcut cu persoane situate cu mult sub nivelul lor. Dacă balanța 

acum nu înțelege că impulsurile trebuie trecute printr-un filtru personal, pentru că nu te poți exprima 

de fiecare dată așa cum îți vine și să crezi că ești superior celorlalți. Natura aceasta instinctual a 

balanței îi creează acum mari probleme și cu cât se afișează mai mult în modul acesta față de mai 

mulți oameni cu atât dezordine este mai mare. 

Scapă de o parte dintre aceste probleme pe 26 iulie când Mercur se va afla pe primele minute 

din zodia Fecioară. Nu același lucru se poate spune despre balanța materialistă, cea care a urmărit să 

obțină avantaje de pe seama celorlalți sau care i-au folosit pe cei din jur pentru confortul personal. 

Aceste balanțe intră într-o perioadă de eșec, încercări, de nenorociri sau de boală. Balanțele care nu 

au ținut cont de valorile materiale, care nu au judecat totul după bani sau după tot ceea ce poate fi 

convertit în bani vor spune clar și răspicat că au scăpat de o mare problemă a vieții sau perioadei. Pe 

27 iulie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Marte și se simt revigorate și din punct de vedere fizic 

pentru că au mai multă energie, mai multă putere, vor să facă sport și găsesc și oamenii care au 

preocupări similare pentru a se întreține. Apoi, pe principiul rezonanței, Venus de pe zodia Gemenii 

v-a reușit să medieze tendința Nodurilor prin Capul Dragonului. Balanțele care nu sunt materialiste 

și care acum se trezesc dintr-o dată că sunt atrase medii frumoase reușesc să își schimbe viața pentru 

mult timp de acum încolo. Dacă greșesc și se vor lăsa prea mult atrase de senzațional, dacă vor pune 

prea mult accent pe aceste deplasări și își vor ignora sarcinile profesionale, vor cere prea mult de zile 

de învoire, își vor scurta programul de lucru sau vor să-și schimbe locul de muncă pentru a avea mai 

mult timp liber, atunci fac o mare greșeală. Nevoia aceasta de progres le cere Balanță lor un nou efort 

de a merge pe mai multe trasee. Cât sunt la locul de muncă trebuie sa acorde acestui sector atenția 

maximă, iar după ce se eliberează de aceste responsabilități profesionale își pot permite, fără riscuri 

majore, să se ocupe și de altceva. Dacă reușesc să mențină echilibrul în forma aceasta putem vorbi 

despre balanțe care vor fi considerate de ceilalți supra oameni, persoane care nu obosesc, ființe 

echilibrate, un adevărat exemplu pentru ceilalți. 

Trecerea planetei Venus pe casa imaginii publice poate aduce în cazul balanțelor materialiste 

încheierea definitiva unui proiect. Este posibil să își vândă ceva din intimitate, un obiect personal, să 

renunțe complet la un stil de viață pentru a se dedica unui nou statut. Cred că momentul acesta acest 

nou statut ar putea împlinii nevoia de echilibru sau de fericire. Noul statut nu face altceva decât să 

redeschidă un nou capitol în viață despre care nu pot ști momentul acesta dacă este bun sau nu. Faptul 

că apare acum într-un context în care anturajul are un rol foarte important se pare că această șansă, 

acest noroc de acolo vine. Trebuie să-i acorde acestuia credibilitatea necesară, trebuie să primească 

cu brațele deschise acest noroc pentru că l-a cerut. 

 

AUGUST 
Schimbă o regulă. Moment de analiză. Atenție deficitară. Avertisment. Tărie de caracter. 

Gânduri complicate. Are nevoie să nu mai fie atât de egoistă. Dezamăgire. Continuitate ciudată. 

Lacune. Viața de familie susține un câștig. Avalanșe. Rezistență la efort. Povești interesante despre 

viețile celorlalți. Concentrare de forțe. Pot să se ridice deasupra celorlalți. Imitație. Subiectivitate. 

Se deplasează înapoi. Scade rezistența la efort. Lingușeală. Probleme complexe. Se confruntă cu o 

mare problemă de serviciu. Experiențe profesionale intense. Detașarea le rezolvă orice problemă. 

 

În un august balanțele trebuie să demonstreze ceea ce nu sunt în stare de regulă, ceea ce nu au 

demonstrat de-a lungul acestui an, ci doar au simulat. Probele de curaj reprezintă o veritabilă piatră 

de încercare pentru acești nativi. Având în vedere că debutul acestei luni se face cu trecerea planetei 

Venus pe casa demnității sociale balanțele sunt avertizate că momentul acesta ar putea să le aducă un 

episod trist care ar putea să le trezească la realitate. Nu se poate generaliza, dar poziția aceasta aduce 

pierderea unui element drag, un obiect, o atenție sau poate chiar o persoană. Dacă debutul acestei luni 

se face într-o notă tristă atunci probele de curaj sunt veritabile poveri, explorarea unor probleme mai 

vechi pe care le vor trăi cu mare intensitate în special în prima decadă. 
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Inițierea deplasării retrograde a planetei Uranus se va produce pe 3 august. De pe casa 

parteneriatelor retrogradarea lui Uranus le aduce Balanță lor o încercare legată de sinceritatea unui 

partener. Din nou, acești nativi sunt invitați să dovedească o mare tărie de caracter, o profunzime în 

gânduri, sentimente, o severitate în alegerile pe care ar putea să le facă în așa fel încât noua schema 

vieții în care vor activa să nu le dezvăluie foarte mult față de comunitate, față de cei cu care 

interacționează. Pentru că Venus, aflat acum în plin tranzit pe casa imaginii sociale, va trebui să treacă 

prin opoziția cu Junon, gândurile acestor nativi sunt complicate, aproape că au clar senzația că nu se 

mai pot sincroniza cu ceilalți, că își doresc ceea ce este de neînțeles pentru alții, că sunt fixate puternic 

într-o zonă imaterială, într-o zonă abstractă și nu găsesc cu cine să se întrețină. Balanță ar trebui să 

nu fie atât de categorică în aceste opinii pentru că este pe val, are casa prietenilor puternic inserată în 

acest context astral și toate aceste conflicte nu sunt altceva decât picături de culoare care dau vieții 

un farmec aparte. Trebuie să treacă dincolo de dezamăgiri, să vadă clar că viața este foarte grea, dar 

nu trebuie să o țină într-o dezamăgire continuă. Dacă nu sunt în stare să înțeleagă lucrul acestea atunci 

sa apeleze la un translator, la un om față de care s-au apropiat cu gânduri frumoase, pe care l-au ajutat 

și care se simte față de ele dator. Această persoană care le arată gânduri frumoase, deschise, le va 

ajuta să treacă peste acest impas. 

Lună plină din 7 august ar trebui să-l reducă aceste pretenții și să le facă mult mai atente la 

contextul general. Dacă balanțele ar avea acum viziune de ansamblu, dacă nu ar mai fi atât de 

pătimașe pe ceea ce au pierdut în prima jumătate a anului atunci acumulările de acum ar fi mult mai 

clare și complicațiile ar fi trecut într-un plan secund. S-ar ocupa foarte ușor de noile asocieri pe care 

le au acum în derulare, pe administrarea unor bunuri care vin pe baza unor recomandări din partea 

celor dragi, nu ar fi atât de pornite pe un câștig imediat. Ar trebui să vadă că momentul acesta dat de 

prima decada lunii august le arată că au lacune, că trebuie să fie rezervate în fața noilor propuneri 

pentru că deja trebuie să se ocupe de celelalte, adică nu le-au explorat suficient de mult pe cele bune 

care au venit spre ele pe finalul lunii iulie. Viața de familie ar trebui să fie în prima decada lunii august 

foarte importantă și de acolo să devină câștiguri. 

Sunt foarte avantajate balanțele care și-au propus ca luna august să fie dedicată copiilor, care 

lucrează într-un domeniu artistic, care creează, care vor să se exprime prin culoare, prin forme sau 

prin șicane. Reușesc să fie acum atât de inspirate încât să lase o urmă foarte importanta trecerilor. Cu 

toate că nu au planete pe casa inspirației, balanța se pot exprima acum de o manieră foarte frumoasă 

pentru că tot ceea ce a experimentat de la începutul anului și până acum, dar în special în prima 

jumătate a anului, devine reprezentativ la acest capitol. Având în vedere că sintezele pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere se îndreptă către începutul lunii februarie, moment despre care știm că a fost 

dominată de trecerea asteroidului Junon pe casa familiei, zona aceasta pare să fie definitorie pentru o 

persoană care nu vrea să strice, ci să creeze, despre un om care vrea să meargă mai departe alături de 

cei dragi și caută mijloace pentru a face lucrul acesta într-un mod foarte frumos și elegant. Relația 

bună pe care Mercur de pe casa lucrurilor ascunse oare cu Venus aduce această notă distinsă 

conjuncturilor lor apăsătoare de acum și oferă reușitelor sociale capacitatea de a administra o 

problemă personală pe care balanța nu o poate împărtăși celorlalți. Iminenta împlinire a opoziției 

dintre Mercur și Neptun, care se va consuma mult mai târziu, după retrogradarea lui Mercur, face din 

prima decadă a lunii august un interval de pregătire pentru o soluționare despre care cei din anturajul 

balanțelor nu știu nimic. 

Vor afla doar dacă vor dori, începând cu 11 august să le povestească despre ceea ce au trăit, 

despre pasiunile pe care le au, despre ambițiile pe care vor să le pună în aplicare cu orice preț. A doua 

decada lunii august poate deveni una dominată de orgolii, de resentimente sau de impulsuri rele care 

ar putea să le întoarcă la începutul anului. Există un mare moment de zăpăceală tocmai pentru că 

Mercur, trecând pe casa lucrurilor ascunse, decide ca pe 13 august să își înceapă o perioadă de 

retrogradare care va dura aproximativ trei săptămâni. Zăpăceala aceasta are o explicație, adică balanța 

s-a săturat să se tot prefacă, să zâmbească de complezență, să facă atmosferă, să întrețină relațiile doar 

pentru că la un moment dat s-ar putea să aibă nevoie de ele. Momentul acesta pare să fie, din cauza 

retrogradării lui Mercur, unul de selecție. Dacă în deplasarea sa directă Mercur ar fi atins momentul 

de opoziție cu Neptun, nu doar în limita tolerantei, am fi putut vorbi despre un episod, despre o forță 
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concentrata care s-ar fi transformat în eveniment social de pe urma căruia balanța să se aleagă cu 

câteva explicații pe care să le folosească până la finalul anului în a-și justifica reacțiile. Pentru că 

acest unghi nu s-a produs, iar Mercur deja se află în mers retrograd, episodul acesta edificator se 

amână și balanța este judecată mult mai clar, după ceea ce se vede în prezent, nu după efectele pe 

care ar fi fost tentate să le invoce pentru a se ridica deasupra. 

Trigonul pe care Soarele de pe casa prietenilor îl trimite către Saturn de pe casa drumurilor 

scurte și a educației primare arată că impactul prietenilor este acum nimicitor. Aproape că se va 

transforma, va deveni un altfel de om trăind într-un anumit mediu, imitând persoanele din jur, 

îmbrăcând hainele altora, vorbind după cum vorbesc alții. Dacă cei din jur cred că, procedând în felul 

acesta, se schimbă, se înșală. Balanța procedează acum așa dar pentru că i se pare că așa cerea 

conjunctura. În realitate, balanța se schimbă foarte greu. Așadar, cei din anturajul acestui nativ nu ar 

trebui să o judece după aceste comportamente oscilante, ci să-i ofere libertatea de a se comporta așa 

după cum consideră, după cum crede de cuviință pentru că, oricum, își va reveni. 

Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului aduce Balanță într-un moment de competiție în așa 

fel încât să-și rezolve o parte din deziluziile pe care le-au avut în prima jumătate a anului. Deocamdată 

nu pot să treacă dincolo de aceste restricții, adică rămân în continuare prizonieri ale visurilor, iluziilor 

sau nevoilor spirituale pe care și nu și le pot explica prin intermediul celorlalți. Unele balanțe își vor 

plânge de milă invocând ajutorul celorlalți pentru că vor să ducă schimbarea foarte repede către 

etapele finale. În mod normal lucrul acesta nu trebui să se producă acum, dar pentru că, de regulă, 

sunt capricioase și orgolioase vor proceda așa din ambiție. Relația proastă pe care Venus și Jupiter o 

are de împlinit pe 17 august accentuează această notă subiectivă și le arată Balanță lor că sunt într-o 

perioadă când ar putea să-și facă rău singure deși contextul astral nu le susține impulsurile acestea 

negative. Doar au puțin ghinion, doar nu sunt susținute întru totul în demersurile lor, doar au puțină 

șansă sau doar le scade randamentul un pic. Pentru ele nu contează, faptul că nu merg înainte 

înseamnă că merg înapoi, și lucrul acesta le va bucura, pentru că sunt obișnuite să judece totul pe baza 

extremelor. 

În consecință, schema care se va consuma pentru Balanță în a doua decada lunii august este 

dominată de alegeri proaste, de scăderea rezistenței la efort sau de căutarea soluțiilor acolo unde ele 

nu există. Se pune, așadar, accentul foarte mult pe temperamentul lor, pe Firea pe care și-au format-

o de-a lungul vieții, pe ceea ce au învățat de la părinți, de la prieten sau în general de la viață, și numai 

în modul acesta vor reuși să treacă dincolo de o prejudecată, să nu răspundă pozitiv la lingușeala 

celorlalți, să nu se precipite dacă sunt grăbite să finalizeze cu demers, dar mai ales să nu considere 

prietenia un lux. Sextilul pe care Marte îl va împlini cu Jupiter este un semn de mare determinare 

pentru Balanță pentru că arată că vor să câștige cu orice preț. Având în vedere că Marte se afla acum 

în fereastra conjuncției cu Capul Dragonului prietenii au asupra lor un impact teribil. A doua decada 

lunii august este definită de această notă și pentru că acum lucrurile acestea sunt citite de unghiuri 

capricioase, adică Marte va media practic opoziția lui Jupiter cu Uranus retrograd, demonstrează 

gradul de sensibilitate pe care-l balanțele acum. Dacă de la început o anului și până acum s-au crezut 

misionari, au crezut că pot să revoluționeze lumea cu cunoștințele pe care le au, acum își dau seama 

că motivul pentru care modifică lumea nu este acela de a marca istoria omenirii, ci de a o informa pe 

aceasta referitoare la traseul pe care urmează să-l parcurgă. Cu alte cuvinte își construiește balanța un 

traseu așa cum niciun alt semn zodiacal nu va putea să-l facă de-a lungul acestui an, modifică lumea 

pentru ca trecerea sa să pară o alunecare lină. 

Luna nouă din 21 august de pe casa prietenilor aduce un îndemn acestor nativi de a se conecta 

la nevoile celorlalți. Nu ar trebui să fie foarte surprinși dacă trec de la o extremă la alta într-un mod 

atât de rapid. Luna nouă este o dovadă foarte clară că lucrul acesta se întâmplă în mod frecvent, iar 

acum fiind mult mai evident, tocmai pentru că înainte de a se Împlini Lua nouă Soarele va definitiva 

trigonul cu Uranus. Deși balanța pare că își construiește un viitor sau că nu se preocupă de elementele 

acestea care sunt legate de pista timpului, trigonul acesta pe care Soarele îl împlinește cu Uranus la 

începutul celei de-a treia decade a lunii august arată că de fapt trăiesc în trecut. Nu există nimic bun 

care să le scape, la fel cum nu este nimic rău care să nu le afecteze. Schema pe care balanțele o vor 

traversa pe finalul lunii august este de asemenea legat de sectorul medical când o parte dintre 
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probleme ar putea să fie acutizat ei pentru că le ajung din urmă minciuni pe care le-au spus cu bune 

intenții pentru a se apăra sau pentru ai apăra pe alții. În realitate, relația aceasta de conjuncție a lui 

Saturn cu Luna neagră care face parte dintr-o piramidă de foc cu mari implicații asupra conștiinței 

individuale, asupra relațiilor pe care balanța le va cultiva până la finalul acestui an, dar și în anul 

următor, sunt dominate de tendința de a repeta o greșeală. Este clar că momentul acesta accentuează 

frustrarea pentru că Soarele va trece pe 23 august pe zodia Fecioară, pe casa lucrurilor ascunse, acolo 

unde Mercur se află în tranzit prin retrogradare. Rămâne de văzut cum anume vor gestiona balanțele 

schema aceasta pentru că Mercur va ieși de pe casa lucrurilor ascunse abia la finalul acestei luni, deci 

până atunci există o presiune pe frustrare, pe toleranță, pe redirecționare sau pe aprofundarea unor 

forțe oculte, adică pe direcții pe care balanța nu le-a abordat de la începutul anului și până acum. A 

avut o atracție la un moment dat față de conspirații tocmai pentru că a crezut că există o forță care 

vine din această zonă și care este construită special pentru a o pune în dificultate. Acum locurile i se 

par mult mai grave soluția nu poate veni decât prin munca, prin a respecta programul de lucru, prin 

schimbul de experiență abordat cu colegii de serviciu, sau prin acceptarea unei autorități  . 

Pe 25 august Saturn își va reveni la mersul direct pe casa drumurilor scurte și pentru că în 

preajma sa se află Luna 

neagră balanțelor le va veni 

foarte greu sa accepte că au 

greșit, că sunt implicate 

într-un conflict al 

generațiilor care a depășit o 

limită a decentei. În 

consecință, mesajul 

finalului de luna august 

pentru balanța înseamnă 

detașare, desprindere de 

confuzie, acceptarea unor 

asocieri chiar dacă asta 

înseamnă să ocupe o poziție 

mai puțin privilegiată. De 

asemenea, ar putea să le 

aducă acestor nativi interes 

față de religie, față de 

experiențele celorlalți, față 

de suferința umană, fiind și 

interesate de ceea ce ar 

putea să facă pentru că 

această suferință să fie 

diminuată. Nu ar trebui să 

cadă în patima ajutorului 

necondiționat pentru că nu 

au vocație pentru așa ceva. Pe 26 august când Venus le va intra pe casa prietenilor în viața unei balanțe 

se va produce din nou o schimbare. Vor înlocui oamenii, preocupările, se vor întoarce brusc spre ceea 

ce au lăsat în părăsire în anul anterior considerând că numai în modul acesta pot să evite o decădere 

majoră. Apoi, balanțele materialiste vor crede că vremea răbdării s-a încheiat și trebuie să se descurce 

așa cum știu ele mai bine, adică să se folosească de oameni, să se ridice așa cum se ridică o plantă 

agățătoare, fără a avea inhibiții, fără avea rezerve, să meargă în brânci dacă asta i se cere, să suporte 

umilință, să nu țină cont de reproșuri sau de acuzații pentru că trebuie să-și atingă prin orice mijloc 

scopul. Dacă în tot acest proces balanța nu se abate de la educația pe care a primit-o în copilărie, de 

la regulile de bun-simț, de la o moralitatea la care a fost testată de-a lungul vieții, dar nu pe seama 

celorlalți, nu împotriva lor, ci pentru echilibru și armonie, atunci toate aceste demersuri sunt foarte 

bune, iar mediul exterior le va fi foarte favorabil. 
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În ultima zi a lunii august Mercur va intra pe zodia Leu, adică pe casa prietenilor, și le va 

aduce puțină zăpăceală pentru că în începutul acestui tranzit prin retrogradare pe zodia Leu, adică 

până când vibrațiile acestea se stabilizează, balanța își va ieși din felul ei de a fi sau i se va părea că 

oamenii se comportă altfel, că au fost păcălite, că de fapt metodele acestea de lucru nu au perspectivă, 

nu au viitor și trebuie să le schimbe. Au nevoie ca deciziile care sunt adoptate pe finalul lunii august 

să nu fie puse imediat în practică pentru că sunt în mare parte greșite. Așadar, pornind de la nevoia 

de a impune anturajului propriile idei, până la a crede că aceste idei sunt eronate nu a trecut decât o 

lună, luna august. Iată cât de clar poate fi obiceiul acesta al lor de a trece de la o extremă la cealaltă. 

 

SEPTEMBRIE 
Trec prin multe conflicte. Poveri suplimentare. Idei noi. Dovedesc putere de selecție. Eroare. 

Se trezesc la realitate. Modificare de conduită. Trebuie să dovedească o competență. Știu să-i învețe 

pe ceilalți mai multe. Atitudinea agresivă. Caută un ajutor acolo unde nu trebuie. Firile slabe privesc 

spre viitor. Schimbă desfășurătorul. Ies în evidență prin ilegalitate. Faptele impresionează. Eroare. 

Se evidențiază o problemă. Experiențe nefaste. Se interesează de viețile celorlalți. Cred că au omenire 

în viață. Exemplul personal care mare impact asupra celorlalți. Mofturi. 

 

Întâmplările ciudate pe care balanța trebuie să le parcurgă de-a lungul lunii septembrie sunt 

legate în special de ideea că dețin în anul 2017 o misiune specială și trebuie, prin orice mijloc, să o 

ducă la îndeplinire. În consecință, nu ar trebui să se sperie dacă au viteză de reacție, dacă se 

împotrivesc foarte ușor mersului lucrurilor, dacă se apropie foarte mult de o altă serie de conflicte, 

fără să fie definită de acestea. În mod firesc, ar trebui să facă față acestor poveri, să se descurce foarte 

bine, să nu dramatizeze și la sfârșitul acestei luni să-și vadă multe dintre tensiunile relaționale 

rezolvate. 

Pe 2 septembrie Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Uranus, cu puțin timp înainte de 

a-și finaliza tranzitul sau prin zodia Leu adică pe casa prietenilor. Acesta este momentul când Balanță 

are cu adevărat nevoie de ajutor, dar nu să fie împinse de la spate, ci să le șoptească la ureche cam 

cum ar trebui să gândească, care sunt ideile pe care ar trebui să reflecteze și în cine să aibă încredere. 

Nu vor avea timpul necesar să pună în aplicare toate aceste sugestii, nu vor putea face o selecție în 

anturaj, dar experiența aceasta este una foarte frumoasă. Apoi, dacă luăm în calcul și faptul că Mercur, 

abia intrat pe zodia Leu, va trebui să treacă pe 3 septembrie printr-o conjuncția cu Marte, sugestii 

acestea par să fie rezultatul unor solicitări pe care le-au făcut mai demult. Faptul că vin acum nu le 

ajută cu nimic, nu le folosește la nimic pentru că acum situația este alta. Ar fi trebuit ca aceste 

recomandări, aceste sugestii să vină în prima jumătate a anului, nu acum. Acum sunt prinse în alte 

proiecte, vor să atragă atenția celor din jur prin alte calități, nu neapărat prin informații sau prin 

prezență de spirit. Acum ele trebuie să dovedească putere de selecție, putere de impunere, trebuie să 

pară neobosite în atingerea idealului propriu. Această situație este una destul de dificilă pentru că 

cere, în mare parte o prudență socială pe care balanțele nu o au. Având în vedere faptul că multe 

dintre planetele se grupează acum pe emisfera estică, balanța nu ar trebui să se aștepte acum la un 

rezultat imediat, ci să pună în pământ sămânța care trebuie și să aștepte ca anul acesta să se încheie 

pentru ca să se poată bucura de roadele binemeritate. Dacă sunt lacune nu vor face nimic din ceea ce 

trebuie, adică vor desconsiderat toate aceste semnale care vin pentru creștere și dezvoltarea lor, pentru 

o mai bună stabilitate pe zona publică. 

Trecerea lui Marte pe casa lucrurilor ascunse este un mare avantaj pentru balanțele implicate 

într-un proces de evoluție spirituală și care au depus toate eforturile pentru a se menține la un nivel 

moral foarte înalt. Este însă o poziție foarte bună pentru firile materialiste care a urmărit de multe ori 

de-a lungul acestui an să ascundă faptul că au o problemă cu ceilalți, că vor să trăiască bine fără să le 

intereseze dacă cineva suferă din cauza aceasta. În cazul acestora nu poate fi vorba despre o prudență 

socială, ci despre o mare eroare. Faptul că în aceeași zi în care Marte trece pe casa lucrurilor ascunse 

Mercur își revine la mersul direct este semnul că se trezesc la realitate. Realitatea la care se trezește 

o balanță materialistă este însă mult prea dură, după cum vor vedea și din Luna plină care se 

împlinește pe 6 septembrie. În aceeași zi, Jupiter arată că poate deveni un aliat important pentru Axa 
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Dragonului, că balanța poate depăși un obstacol social prin asociere, prin obediență, prin dovezi de 

transformare. 

Schema de lucru pe care o abordează în prima decadă a lunii septembrie se bazează cu 

precădere pe momentul când Luna neagră a intrat pe zodia Săgetător. Foarte curând tranzitul prin 

Săgetător se va încheia și, intrând pe casa familiei, le va aduce acestor nativi adevăratele probleme 

pe care le-au anticipată încă din prima jumătate a anului, moment când ar putea să piardă pe cineva 

drag, informații care se actualizează acum, în prima decada lunii septembrie. Cu toate că par 

împrăștiate, că nu acordă importanța cuvenită adevăratelor probleme, că îndrăznesc să schimbe 

ordinea lucrurilor, adică să o facă așa după cum gândesc, balanța are în prima decada lunii septembrie 

momente de deschidere cu totul aparte. Primesc ajutor din parte celor pe care i-au apreciat și toate 

sintezele pe care le fac, toate concluziile la care ajung susțin această idee că în familia lor urmează să 

se întâmple ceva. Au intuiție, au grijă și ar trebui să țină cont de toate aceste semnale pentru că nu 

sunt întâmplătoare. Se 

accentuează două case de 

finalitate, casa familiei casa 

lucrurilor ascunse și, în 

consecință, pericolul acesta este 

unul foarte real. Apoi, pentru că o 

nenorocire nu vine niciodată 

singură, pe 10 septembrie Mercur 

le va intra și el pe casa lucrurilor 

ascunse și își pun mari speranțe în 

alianțe despre care își propun să nu 

vorbească niciodată. Aceste 

alianțe sunt cu mult sub 

standardele lor, adică fac anumite 

compromisuri, unele dintre ele 

chiar foarte mari, pentru a depăși 

acest impas. Dacă întâmpină 

ostilitate atunci o vor absorbi și o 

vor duce în familie ceea ce este o 

mare greșeală. Dacă se întâlnesc 

cu oameni care nu au competența 

necesară să le ajute, balanțele vor 

face ceea ce ar fi trebuit să facă la 

începutul anului, să ierte, să treacă 

cu vederea, să fie indulgente și să-

și amintească că nu degeaba aceste 

persoane le ies în cale, adică 

trebuie să se ocupe de ele, să le 

învețe ceva, să le protejeze sau să 

le încurajeze.  

Din fericire, în a doua 

decada lunii septembrie reușesc să 

aibă reacții foarte frumoase față de 

ceilalți. Cu toate că există o mare 

presiune căreia trebuie să-i facă 

față, faptul că Venus trece prin conjuncția cu Capul Dragonului, faptul că Mercur se află într-o relație 

foarte bună cu Junon le ajută foarte mult să se stăpânească, să dovedească autocontrol și să ia decizii 

foarte rapide care să fie de altfel și foarte bune. Acest moment de contracție le ajută să obțină 

randament maxim într-un timp foarte scurt și există riscul ca balanțele să fii acum și foarte agresive. 

Agresivitatea lor nu produce însă urmări dramatice asupra celorlalți, adică ar putea să nemulțumească 
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doar vreo câțiva oameni însă lucrul acesta nu ar putea să fie foarte grav pentru că motivația lor este 

de a se menține la suprafață, de a fi puternice prin exemplu pe care-l oferă. Este adevărat, s-ar putea 

ca acest exemplu să fie puțin cam tardiv, adică să nu ajute atât de mult precum ar fi ajutat la începutul 

anului. Cu toate acestea, faptul că Venus de pe casa prietenilor este acum un ajutor vizibil, balanțele 

profunde, care sunt implicate într-un proces de cercetare spirituală, care nu uita cât de important este 

norocul, ale să-l împartă cu ceilalți, aleg să ceară ajutorul, să nu se mai îndrepte pe cărări mistice, să 

fie realiste, să nu mai fi obsedate de grija pe care trebuie să o poarte celorlalți sau să-i folosească pe 

ceilalți, ci să vadă care sunt elementele slabe de personalitate pentru a le repara. Există un mare 

avantaj care vine în cazul balanțelor de pe casa prietenilor, însă acesta va putea fi valorificat doar de 

acei nativi care privesc foarte departe în viitor, care au la baza firii lor o educație puternică, o 

moralitate solidă, care sunt implicați pe o cale spirituală și au obținut și rezultate. Aceștia devin 

vizionari, reușesc să găsească soluții la problemele celorlalți pe care să le poate și explica în modul 

cel mai simplu, încât să ne înțeleagă toată lumea. Apropierea de simplitate devine în a doua decadă a 

lunii septembrie marele talent al lor. Nu același lucru se poate spune și despre firele atrase de 

materialism, care vor să crească pe spinarea celorlalți, care își însușesc mod frecvent rezultatele 

muncii altora fără să aibă nici cea mai mică tensiune ori remușcare. Aceste balanțe pentru că nu sunt 

în stare să-i ajute pe ceilalți au nevoie de ajutor, când îl formulează, îl solicită, dar nu-l primesc. De 

aici și marea dramă pe care trebuie să o parcurgă în această decadă. 

Nevoia de concret pe care balanța o va explora tot în a doua decada lunii septembrie aduce o 

nouă problemă, cea legată de autocontrol. Conjuncția lui Mercur cu Marte le pune pe acestea în 

competiție însă nu ne ajută să înțeleagă care sunt cei mai buni termeni pe care trebuie să-i folosească 

ori cele mai bune metode. Gândesc într-un fel situația conflictuală ori competiția la care urmează să 

participe și până la urmă vor vedea că nu au avut nici cea mai vagă idee, că lucrurile s-au derulat 

altfel, după alte reguli, după un alt desfășurător. Ar trebui însă să nu dezvolte față de această situație 

ciudată sentimente ciudate. Dacă se simt rănite, dacă nu înțeleg că așa a fost scris să se întâmple, să 

treacă prin experiențe de genul acesta, atunci se vor apropia mai mult de boală, de eșec, sau de oamenii 

care trăiesc prin puțin, prin sărăcie sau prin promiscuitate. Experiența care va veni spre balanțe în a 

doua decadă a lunii septembrie poartă această notă care le consumă din bine, din putere sau din 

frumos. Vor putea să se ridice deasupra acestei condiții prin rafinament, prin documentare, prin 

atracție către tot ceea ce este ilegal, unanim acceptat sau verificat de alții. Apoi, mai exista o 

componentă pe care balanța o evidențiază în această decadă. Dacă tot vede că în cazul său lucrurile 

sunt foarte încurcate și problemele celorlalți li se par mult mai clare sau soluțiile la care se gândesc 

în cazul lor sunt mult mai ușor de pus în aplicare, vor considera că-și pot permite acum și o formă de 

depersonalizare, de abandon a vieții personale pentru a trăi viețile celorlalți. Opoziția Soarelui cu 

Chiron arată că balanța este în fața unui moment de sacrificiu, când este foarte tentată să renunțe la 

problemele personale pentru a ajuta pe cineva. Persoanele din preajma care beneficiază de acest ajutor 

nu ar trebui să fie atât de impresionate de faptele lor. Procedează în felul acesta pentru că vor să fugă 

de problemele proprii nu pentru că au dintr-o dată o inimă foarte deschisă. Trecerea planetei Venus 

pe zodia Fecioară, aduce o mare dificultate în cazul părinților care își revendică erorile copiilor, în 

cazul situațiilor noi. Asta înseamnă că având această inimă deschisă, cum nu s-a mai întâmplat în 

acest an, în intenția lor de a ajuta balanțele dau de o altă problemă, adică vor fi și mai dezamăgită de 

reacțiile celorlalți.  

Pe 20 septembrie se va împlini și Luna nouă, iar timpul devine foarte important și trebuie 

folosit cu rost. Se pare că balanța vrea acum să se remarce și la capitolul acesta, vrea să devină foarte 

importantă și prin faptele bune pe care urmărește să le facă pe seama celorlalți ori pentru a imita 

faptele bune ale celor care au devenit celebri procedând așa. Imitația nu le este însă favorabilă acum. 

Este posibil ca a treia decadă a lunii septembrie să fie puțin mai generoasă cu balanțele care 

vor să se implice în apele acestea triste. Trecerea Soarelui pe semnul lor, eveniment care se consumă 

pe 22 septembrie, le aduce acestora o mare putere de a influența auditoriul, un contrast frumos de 

care să se folosească și care să le aducă cunoaștere sociala. În felul acesta, colaboratorii, asociații, 

prietenii, protectorii se implică cu toții pentru a ajuta o balanță care strigă de mult timp după ajutor. 

Mercur de pe casa lucrurilor ascunse susține aceste proiecte pe care balanța nu le poate realiza, nu le 
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poate explica prin cuvinte, nu le poate prezenta celorlalți atât de clar pe cât le trăiește. Totuși, 

momentul acesta subliniază o experiență interesantă la care balanța face trimitere pentru a înțelege 

capriciile celorlalți. Marte trece prin opoziția cu Neptun, pentru că acesta este traseul firesc pe care 

trebuie să-l parcurgă, și este un proces firesc pentru balanțe să-și amintească ceea ce s-a întâmplat de-

a lungul acestui an și a avut o notă conflictuală. Dintre toate aceste episoade spre care și-n dreapta 

cum atenția, cel care s-a consumat la începutul lunii iulie și care este dat de opoziția Marte-Pluton, 

semn de agresivitate prin fapte, prin atitudine, devine acum regret, dezamăgire, sau tendința de a nega 

acea parte a ființei care a generat reacțiile agresive. Cele care sunt mai slabe de înger vor avea nevoie 

acum de consiliere, de consultație la psiholog, la terapeut, vor avea nevoie să înțeleagă de ce trebuie 

să stea în prezența oamenilor care le aduc aminte atât de ușor de ceea ce vor foarte tare să uite. Pe 25 

septembrie, fără să facă un efort prea mare, vor observa că există o mare presiune în adâncul sufletului 

care nu s-a schimbat de-a lungul acestui an și pe care o au acolo de mult timp. Careul pe care Mercur 

de pe casa lucrurilor ascunse îl împlinește cu Saturn de pe casa educației primare arată că fuga de 

realitate, neputința de a recunoaște defectele personale, de a și le ascunde atât de bine reprezintă 

adevărata cauză pentru care viața lor pare atât de complicată. Având în vedere că este invocat acum 

un motiv existențial, unul care nu se rezolvă într-o săptămână, într-o luna sau într-un an, poate chiar 

nici într-o viață, este suficient pentru balanță să observe acest motiv. Faptele vor veni la momentul 

potrivit. 

Finalul lunii septembrie le aduce aminte din nou de rolul pe care-l au în acest an. Este posibil 

ca o parte din realizările pe care le-au comportat în acest an să li se pare efemere, să țină mai curând 

de modul de interpretare, de subiectivismul pe care l-au exersat de-a lungul vieții. Având în vedere 

că pe 26 septembrie Saturn se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, reușind să medieze de 

această dată tendința Nodurilor pentru că se află în mers direct, există un ecou al sufletului care îi 

spune balanței că nu totul a depins de îndepărtarea proprie, nu totul a fost influențat de subiectivism. 

Dacă în această perioadă găsește un argument împotriva propriilor defecte, împotriva exemplelor 

proaste care li s-au lipit de personalitate din februarie și până acum, care le-au afectat mobilitatea, 

concentrarea, dezvoltarea în general, care le-au pus în dificultate autodepășirea, progresul și 

rafinamentul, atunci deja sunt îndeplinite mai multe condiții pentru ca să creadă în faptul că au în 

acest an un rol important pentru comunitate. Nu același lucru se poate spune și despre starea de 

sănătate. Tensiunea aceasta majoră pe care au tot dus-o după ele de la începutul anului și până acum 

își spune cuvântul. Pe 28 septembrie Jupiter va trece din nou prin opoziția cu Uranus și nu trebuie 

decât o scânteie pentru a reacționa dur față de cei care nu mai merită răbdare din partea lor, nu mai 

merită atenție. Nu se știe dacă reacțiile acestea furtunoase pe care le-au balanțele sunt în totalitate 

greșite. Faptul că în această secvență Pluton își revine la mersul direct arată că aceasta este maniera 

pe care o prefera balanța pentru a depăși o problemă. De fapt, mie nu se poate stabili foarte clar dacă 

prin genul acesta de reacție problema este depășită sau amânată. Cert este că relațiile sociale devin în 

continuare foarte complicate mai ales că prin relația aceasta se împlinește o ultimă etapă de conflict 

susținută de Jupiter care le trece de aproximativ un an de zile pe semnul lor. Au capacitatea acum să 

facă trimitere la evenimente mai vechi, să își amintească ce s-a întâmplat de un an de zile de când tot 

încearcă să se vindece, să-i vindece pe ceilalți, să le ofere soluții foarte bune și nimeni nu le bagă în 

seamă. Așa s-a întâmplat să fie acum când Jupiter le trece pe semnul lor Uranus să le treacă pe semnul 

complementar. Peste aproximativ un deceniu când Jupiter se va întoarce din nou pe Balanță Uranus 

nu va mai fi acolo și atunci impactul exemplului personal ar putea să fie unul mult mai mare. Acum 

a trebuit să facă un slalom interesant printre problemele celorlalți, printre conflictele pe care nu le-au 

generat dar care le-au fost atribuite. Este clar că finalul lunii septembrie are o greutate teribilă pentru 

acest nativ. Opoziția lui Venus cu Neptun care coincide cu trecerea planetei Mercur pe zodia Balanță 

aduce o lipsă de concentrare, chiar cu precipitare pe motiv că au ajuns în momentul acesta de impas 

pentru că au ținut cont prea mult de mofturile celorlalți. Cu Mercur pe semnul lor balanțele vor deveni 

aspre la vorbă, mult mai atente la motivul personal de reușită, și complet indiferente la o parte din 

nevoile celorlalți. 
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OCTOMBRIE 
Vor să devină vizionare. Detașare. Simplitate. Nevoie de confirmare. Un dezechilibru 

acționează și în zona profesională. Apare o problemă de opinie. Corvoadă. Nu pot respecta o 

promisiune. Se tem de pedeapsă. Au nevoie să călătorească. Își ating o țintă. Confirmări asupra unei 

puteri de influență. Durerea este atenuantă. Reușește, dar nu este mulțumită. Contextul se schimbă. 

Atitudinile fundamentale sunt criticate. Tensiunile exterioare susțin durerea. Obstacol. Se întorc la 

griji mai vechi. Izolare. Nevoie de confirmare. Caută dovezi. 

 

Balanța are ocazia ca până la finalul acestei luni să descopere că are un rol foarte important 

pentru grupul de apartenență. Unii dintre acești nativi ar putea să devină vizionari, să realizeze că 

rolul pe care-l au de îndeplinit se bazează pe o experiență legată de lucrul cu energia, manipularea 

informației, a cuvântului, pentru a produce efecte remarcabile în planul vieții personale și fiecare 

individ, beneficiar al acestor daruri minunate, să întoarcă spre acest nativ mult timp de acum încolo 

gânduri frumoase de mulțumire și recunoștință. 

Marte și Pluton se vor afla într-un trigon chiar la începutul acestei luni, sector care se 

îndreaptă, prin sintezele pentru acțiune, către mijlocul lunii ianuarie când am văzut, nu este prima 

dată, acest sector a fost foarte atractiv, a impus, în special prin conjuncția lui Saturn cu Junon, nevoia 

de a înțelege care este natura relațiilor. Balanța, renumită și pentru că depinde foarte mult de anturaj, 

a fost invitată să privească cu maximă seriozitate mecanismul acesta. Apoi, finalul lunii mai, și acesta 

celebru, dominat de opoziția lui Saturn cu Marte atrage atenția asupra conflictelor care impun taloane 

de normalitate. De aici înțelegem că durerile pe care le-au balanțele la începutul lunii octombrie sunt 

de fapt un alt avertisment că ar trebui să se apropie de simplitate, să fii oneste, să nu se gândească atât 

de mult la pierderi, cât la ceea ce le-a rămas. De fapt, la acest lucru se referă în cazul lor trigonul 

Marte Pluton care face acum o legătură între două case de finalitate. Deocamdată, a treia casă de 

finalitate este goală, ceea ce înseamnă că nu se poate vorbi despre un episod tragic menit să 

împlinească un mecanism de purificare. Cu toate acestea, se poate vorbi despre anticiparea unui 

eveniment rău ce-ar putea să se consume pe finalul acestui an sau începutul anului următor. Acest 

eveniment este legat de familie, dar tocmai pentru că cercul circumscris acestor mesaje de finalitate 

nu este încheiat, avertismentul acesta le spune Balanță lor că pot, din aproape în aproape, să facă tot 

ce pot pentru a se pregăti în vederea întâlnirii acelui eveniment sau pentru a face în așa fel încât să nu 

se mai producă. Mesajul acesta face referire la un compromis provocat de starea de sănătate, de un 

dezechilibru în raporturile profesionale pe care balanța îl va trăi cu maximă implicare. 

Luna plină din 5 octombrie consolidează această idee că vremurile complicate nu sunt 

aruncate foarte departe în viitor. Astfel, activarea casei personalității le spune Balanță lor că s-ar putea 

să nu fie altcineva de vină pentru complicațiile pe care le traversează acum, ci doar ele însele. Își 

amplifică toată această greutate pentru că au nevoie de plăcere, iar această plăcere cu Luna plină de 

pe semnul lor le provoacă să treacă dincolo de o limită a respectului sau bunului simț. Nevoia de 

plăcere va face din prima decada lunii octombrie o mare problemă și aceasta nu va putea să dea un 

sens pozitiv vieții decât dacă este confirmată de noi achiziții, de rezultatele obținute într-un domeniu 

social, comercial. 

De altfel, ceea ce se consumă în ultimele zile ale acestei decade pregătește trecerea lui Jupiter 

pe zodia Scorpion, adică pentru Balanța pe casa hrănirii. Ceea ce la începutul anului era asociere 

frumoasă, acum pare să fie o corvoadă, o greutate teribilă pentru că oamenii cu care colaborează nu 

mai dispun de acea înțelegere specială, ci trebuie tot timpul să fie ajutați, împinși de la spate, sau 

constrânși să facă anumite lucruri și abia la final să realizeze ce bine le-a fost. Momentul acesta de 

frustrare este accentuat atât de relația proastă Venus Saturn, cât și de careul Mercur Pluton. Toate 

acestea se combină într-un mod surprinzător cu conjuncția Soare Mercur. Deși sunt nemulțumite de 

cei cu care colaborează, nu vor să renunțe, iar pentru a se impune rup timp din activitățile pe care ar 

trebui să le desfășoare în familie sau cu cei dragi, situație care le va produce din nou în viața de familie 

un zdruncin. 

Trecerea lui Jupiter pe casa hrănirii este pentru Balanță un mare eveniment. Rămân fără acel 

noroc teribil care le-a supervizat toate activitățile din ultimul an. Rămân fără susținerea socială, fără 
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șansa aceea de a câștiga chiar dacă riscă. Trecând pe casa hrănirii le aduce capacitatea de a valorifica 

un proiect pe care l-au inițiat cu persoane care le-au fost în ultimul an foarte apropiate. De altfel, 

având vedere că anul 2017 este foarte important la capitolul misiune, ceea ce se va produce cu trecerea 

lui Jupiter pe casa hrănirii ar trebui să confirme această vocație. Mai au puțin până când acesta se va 

încheia și această misiune se va continua și în anul următor pe baza altor directive. Acum vor avea 

nevoie să pornească în această călătorie dovedind ca au suflet curat, că sunt generoase, că nu se 

atașează de valorile materiale sau dacă le au le pot împărții cu măsură, cu înțelepciune, celor din jur. 

Frumusețea balanțelor poate fi acum un element universal un etalon la care toți cei care trăiesc 

momente de deziluzie să facă apel. Marea problemă a următoarei perioade va veni din grija că nu au 

avut timpul necesar să își atingă ținta, iar pentru asta îi va face vinovați pe cei din jur. Prima fisură va 

apărea în familie, dar de acest lucru au fost deja avertizați când Jupiter le trecea pe semnul lor. 

Următoarea decadă va duce mai departe mesajul pe care prima decadă a lunii octombrie la 

scos în evidență atât de clar. Din nou, se va pune problema să progreseze prin interacțiune, să dea un 

nou sens relațiilor după cum a fost pornite încă din mijlocul în ianuarie. Aproape că au obosit să facă 

trimitere iar și iar la episoade pe care și-ar dori să le uite, să le lase în urmă, să nu le mai poarte după 

ele ca pe niște tinichele. Acum au nevoie să obțină pe seama lor rezultate imediate și prin opoziția lui 

Venus cu Chiron își dau seama de ce starea de sănătate este afectată în prezența anumitor persoane. 

În realitate, balanțele primesc confirmări despre nivelul și puterea de influență a acestor oameni și 

poate, privind această situație din perspectiva misiunii pe care acest nativ oare, ar trebui să le 

oprească, să le dea acelor oameni orientați greșit sau negativ, un nou sens, o nouă direcție. Operația 

aceasta se face cu un mare consum și balanțele care nu sunt sigure pe mesajul lor, care nu au o 

perspectivă realistă asupra rezultatelor pe care ar trebui să le obțină vor fi descurajate deși nu vor 

reușit să împlinească acest demers. Descurajarea de acum înseamnă eșec, însingurare, marginalizare. 

N-ar trebui însă să fie prea triste pentru că beneficiază începând cu 14 octombrie de trecerea planetei 

Venus pe semnul lor care înseamnă în sfârșit o deschidere specială, întâlnirea cu situații care 

atenuează durerea, schimbă sensul evenimentelor și le face să se simtă confortabil oriunde. 

Ceea ce se va produce în a doua decada lunii octombrie este din nou un semn că intuiția nu i-

au părăsit, că sunt în continuare foarte importante pentru grupul de apartenență atât prin ceea ce fac 

în mod concret, cât și prin informațiile pe care le furnizează. Balanțele care lucrează cu energia au 

acum o deschidere specială și pot fi chiar vizionare. Se întâmplă lucrul acesta pentru că nu mai există 

bariera întunericului atât de clar conturată în zona aceasta, nu mai pot fi păcălite atât de ușor de 

informații false venite din partea celorlalți. Ceea ce este grav va fi formulat ca fiind foarte grav, iar 

ceea ce nu s-a sedimentat încă dă semne că se cristalizează fără a fi nevoie în mod imperios necesar 

de intervenția unui factor exterior. În plus, balanța reușește, mult mai eficient decât celelalte zodii, să 

valorifice acest moment renunțând pentru o perioadă la confuzie și conflicte, devenind foarte 

organizată și precisă. Cei din jur aproape că nu vor recunoaște. Dar minunea nu ține mult, vor rămâne 

o perioadă cu avantajul oferit de Venus de pe semnul lor, însă celelalte elemente care ajută această 

poziție încet se vor diminua, adică în ultima decadă a lunii octombrie vor reveni la ceea ce erau 

cândva. 

Mijlocul lunii octombrie este un episod trist chiar și pentru balanța care activează acum într-

un registru frumos al șansei și al norocului. Opozițiile Mercur-Uranus, pe deoparte și Marte-Chiron, 

de partea cealaltă, susțin un mesaj tendențios, o grijă față de pierderi care nu au fost anticipate, 

întâlnirea cu capricii de celorlalți care le zdruncină pe balanțe și le fac să privească spre viitor cu 

oarecare teama. Văd că lucrurile nu se modifică în mod substanțial, adică nu sunt influențate prea 

mult de ceea ce se întâmplă în jur, dar având experiența lunilor anterioare nu au cum să nu privească 

spre aceste episoade cu grijă. Pe 17 octombrie Mercur va intra pe zodia Scorpion și dacă în luna 

septembrie au avut anumite gânduri mai puțin curate, au fost îngrijorate față de calitatea unei 

colaborări, acum primesc o confirmare. Este posibil ca încercările acestea să afecteze cumva un 

câștig, să pună în dificultate meritele lor în așa fel încât ceea ce primesc acum să nu mai fie frumos 

și nici de viitor. Așadar, a doua decada lunii octombrie lucrează și asupra meritului personal, dar nu 

pentru creștere și dezvoltare, ci pentru a consolida acea înțelegere de care balanța are nevoie pentru 

ca faptele sale să fie foarte bune indiferent cât de intensă este furtuna pe care o traversează. Mercur, 
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abia intrat pe zodia Scorpion, trece prin conjuncția cu Jupiter și vor privi toată această situație, tristă 

sau favorabilă, ca pe o confirmare ori ca pe o pedeapsa. 

Grija că s-ar putea ca această schemă să le ajute, să deschidă un nou capitol de limitări, de 

condiționări ciudate, de îndoială le zdruncina puțin și toată șansa și fascinația pe care au cunoscut-o 

la începutul acestei decade încet se retrage într-o zonă ascunsă. De aici se poate ușor înțelege că dacă 

în luna septembrie balanțele au 

fost verticale, dacă au făcut 

sacrificii pentru moralitate sau 

pentru binele celorlalți 

retragerea aceasta către o zonă 

ascunsă înseamnă interiorizare, 

moment cu totul special care ar 

putea să pună în Luna nouă din 

19 octombrie o mare reușită de 

care se vor bucura spre finalul 

acestui an. Deocamdată au doar 

amintirea intrigilor pe care le-au 

avut la începutul acestei luni și 

care au făcut referire la un 

episod dur care se va consuma 

spre finalul acestui an, de altfel 

ca o lecție care el va da noi bătăi 

de cap.  

A treia decada lunii 

octombrie face apel la ceea ce s-

a consumat pe finalul lunii iunie, 

un interval care se regăsește de 

multe ori de-a lungul acestui an. 

Momentul acela fost dominat de 

duritatea cu care anumite 

termene au fost refuzate, nu au 

fost îndeplinite, de tristețea cu 

care oamenii și-au văzut efectele personale puse în mare dificultate. Episoadele acelea le readuc în 

minte cât de dificil au fost proleme cu deplasarea, cu puterile celorlalți, cât de complicată a fost 

relaționarea în acea perioadă. Unele, vor aduce conflictele de atunci în prezent și fără să-și dea seama 

că își fac rău singure, se arată descurajate față de viitor, față de un episod care ar fi trebuit să se 

împlinească nu acum, ci pe finalul lunii octombrie.  

Pe 22 octombrie Marte le intră pe semnul lor și cel puțin pentru o perioadă se pot întreține cu 

oameni pe care-i consideră eficienți. Același lucru se poate spune și despre trecerea Soarelui pe 

Scorpion, pe casa hrănirii situații care le ajută să treacă din nou peste obstacole. Nu le ajută însă să 

înțeleagă rolul pe care-l au oamenii în viețile lor, nu le ajută să redobândească o stare de confort. Au 

un neastâmpăr pe care îl arată celorlalți și pentru rezolvarea sa cere ajutor. Gândirea este marea 

problemă pe care balanțele trebuie să o parcurgă în cea de a treia decada lunii octombrie. Limitele 

impuse de aceasta sunt profesionale, de încadrare, de delimitare a unor termeni sau de obișnuința de 

a-i utiliza. Dacă până acum am fost implicate în procesele ce țin de practicarea unei meserii, momentul 

acesta le motivează să obțină performanțe, să se ridice deasupra celorlalți, să treacă dincolo de o 

problemă de atitudine, încadrare sau de gândire în general, atunci rezultatele acestea pot să le readucă 

din nou în centrul atenției, să le pună din nou pe un piedestal. Nu se știe însă dacă nu cumva balanța 

face acum trimitere la anumite observații pe care le-a făcut pe finalul lunii anterioare sau începutul 

lunii octombrie referitor la cum anume trebuie să se poarte cu persoanele din anturaj sau cum anume 

să practice meseria aleasă. Au existat anumite presiuni care au venit în această zonă și, având vedere 

că mesajele acestea au fost conturate pe casa lucrurilor ascunse, cei din jur nu cunosc în mod precis 
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de unde dețin balanțele aceste informații, când le-au fost trezit in minte aceste ambiții teribile. Cert 

este că impulsul acesta care se finalizează cu un succes foarte mare nu poate veni pe moment, ci a 

fost pregătit din timp. 

Conjuncția Soarelui cu Jupiter delimitează zona de pregătirea a acestui episod cu intervalul în 

care se vor bucura de rezultatele obținute. Cu toate acestea, nu se poate spune că presiunea socială s-

a ridicat, că drumul este direct spre țintă, că aceste realizări reprezintă ceea ce și-au dorit foarte mult. 

Balanțele au în continuare aspirații foarte mari și sunt dispuse să meargă la țintă chiar și pe un traseu 

ocolitor. Acest lucru va fi vizibil începând cu 28 octombrie când Venus, prin relația proastă cu Pluton, 

accentuează nota aceasta tristă, dezamăgirile pe care le au indiferent de metodele de lucru pe care le 

aplică, dar prin sextilul Mercur-Pluton arată că se mobilizează, sunt ambițioase, nu vor să renunțe 

pentru că nu pot privi acum decât înainte. Tensiunile exterioare sunt deja suficient de cunoscute, 

observate, înțelese, încadrate corect încât nu mai pot surprinde. Careul pe care Mercur îl face la Axa 

Dragonului reprezintă o confirmare a faptului că trăiesc vremuri destul de complicate. Dacă în 

exterior sunt marcate de suferința atunci se pot detașa de această senzație de durere, se pot împăca 

până și cu faptul că mai au de așteptat mult până când o mare împlinirea vieților să se confirme. 

De altfel, ceea ce au de învățat pe finalul lunii octombrie ține tot de misiunea pe care o au de 

îndeplinit de-a lungul anului 2017. Dacă în tot acest an au trăit ipostaze frumoase, cele care ar putea 

deveni povești de viață pentru alții, acesta este momentul când ar trebui să le conștientizeze mai bine. 

Dacă nu pot să facă lucrul acesta atunci nu înțeleg care este sensul evoluției, de ce trebuie să meargă 

mai departe, de ce trebuie să atingă etapa următoare. Obstacolul acesta vine din binele pe care l-au 

parcurs în mijlocul lunii martie și acolo ar trebui să caute rădăcina problemei. Dar nu trebuie să se 

aștepte ca frământările de acum să fie soluționate de moment. Sunt avertizate că acestea sunt 

rădăcinile dar pentru rezolvarea lor este nevoie de mult timp, adică să vadă care este norocul pe care-

l au în acest an și cum anume trebuie valorificat, deci au nevoie să treacă și prin experiențele profunde 

ale lunii noiembrie. Deocamdată trăiesc o mare deziluzie de faptul că trebuie să mai aștepte, dar dacă 

se uit în jur au și motive de bucurie. Iată o Balanță care din nou se întoarce la punctul de echilibru 

așezat între două talere! 

 

NOIEMBRIE 
Au nevoie de sănătate. Izolare. Complexele de inferioritate sunt ascunse. Ambiție. Experiențe 

noi. Cadrul social se modifică. Sinteză. Putere prin mesaj formulat clar. Gânduri ambițioase. 

Informații cheie sunt dezvăluite. Experiențe tristă. Evoluție pe baza unor titluri științifice, nobiliare 

sau prin statut social împrumutat. Anularea unor planuri. Este adoptată o dietă nouă. Depind de 

ceilalți. 

 

 

Și pentru balanțe luna noiembrie este aducătoare de noroc. În cazul lor, acesta vine prin 

administrarea unor impulsuri pe care le-au acumulat de-a lungul acestui an, care s-au făcut remarcate 

pe finalul lunii septembrie sau chiar de-a lungul lunii octombrie. Apar, în consecință, motive de a 

trece pe nivelul următor, chiar dacă unele balanțe nu văd rostul acestei schimbări. Marele eveniment 

al lunii noiembrie vine prin trecerea Lunii negre pe casa familiei, ceea ce va transforma acest sector 

într-unul vulnerabil. 

Relația bună pe care Mercur o are de împlinit cu Chiron arată că starea de sănătate este pe 

punctul de a se remedia însă se mențin crizele pe care balanțele le fac în prezența oamenilor instabili, 

incapabil să se controleze, răutăcioși sau care trăiesc energiile altora. Unele dintre ele vor considera 

că poate ar trebui să intre într-o perioadă de izolare, să se ascundă din calea acestor vampir energetici, 

din calea acestor oameni pentru a-și trăi într-un mod profund și rafinat toată această achiziție 

sufletească. Da, se poate vorbi despre o achiziție sufletească în cazul balanței în special în urma zilei 

de 3 noiembrie, însă nu se poate vorbi despre adaptare. Balanța are în prima decada lunii noiembrie 

dificultăți de integrare și dacă își depășește această problemă reușește să-și rezolve și mari frustrări, 

adică să echilibreze cumva mesajul care vine din partea lunii pline ce se împlinește pe 4 noiembrie. 

Frustrările acestea au fost acumulate în momente în care au dat dovadă de egoism, când nu au dorit 
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să îi ajute pe ceilalți, când li s-au părut că nevoia personală este mult mai importantă decât solicitările 

celorlalți. Acum au nevoi pe care doar anturajul le pot rezolva și se simt singure și părăsite. Dacă sunt 

creatori de valori atunci se vor izola în această preocupare, însă rezultatele nu sunt spectaculoase, 

adică nu vor reușit să creeze ceva special. Cu cât vor reuși mai mult să se mențină pe această zonă a 

echilibrului cu atât își vor pregăti mai frumos și mai elegant trecerea Lunii negre pe casa familiei sau 

revenirea lui Neptun la mersul direct, eveniment care se va consuma în cea de-a treia decadă a lunii 

noiembrie. Deocamdată zdruncinul acesta este o altă etapă de transformare când balanța trebuie să 

dovedească faptul că valorile pe care le deține în suflet, achizițiile pe care le-a comportat până acum 

nu sunt simple obiecte puse într-un raft, ci virtuți. Abia acum se poate vedea dacă pot cu adevărat să 

facă ceva, dacă de-a lungul ultimelor luni au spus adevărul sau doar s-au lăudat. 

Sigur, situația aceasta oscilantă pe care o parcurg în prima decadă a lunii noiembrie le 

împiedică să obțină un avantaj prin schimb de experiență, prin activități libere, prin exprimare. 

Trecerea lui Mercur pe zodia Săgetător este o dovadă clară în sensul acesta, însă cu toate acestea au 

nevoie să aprecieze care este meritul personal din toată această realizare și care este meritul celorlalți. 

Venus, pe 7 noiembrie, la intra pe zodia Scorpion și va face puțină curățenie în zona aceasta, iar asta 

înseamnă că balanțele, cu cât vor deveni mai aspre și mai ambițioase, cu atât mai mult această dreptate 

va trebui să o aplice și în cazul lor. Nu este un lucru obișnuit ca balanța să se ofere pe sine ca exemplu, 

să-și împărtășească din experiențele proprii, nu doar să vorbească despre sine, nu doar să se laude. 

Are nevoie de un cadru adecvat pentru a face lucrul acesta și în prima decadă a lunii noiembrie trebuie 

să fie foarte atente cu cine vorbesc și cui împărtășesc din aceste intimități pentru că în modul acesta 

se va face curățenie. Dacă îi acuză pe ceilalți de imoralitate, indecență, incapacitatea de a se adapta 

la condițiile exterioare, în încercarea disperată de a le oferi argumente pertinente, vor împărtăși și din 

aceste impresii personale care vor deveni un argument pentru adversar de care aceștia se vor folosi 

pentru a le combate. Cu alte cuvinte, pe finalul primei decade a lunii noiembrie balanța dă viață 

proverbului: "Ce ție nu-ți place altuia nu face!". 

Trecerea Lunii negre pe zodia Capricorn le transformă pe acestea în persoane greu de suportat 

în familie. Timp de nouă luni zona aceasta emoțiilor va deveni o adevărată problemă. Este foarte 

posibil ca balanța să aibă de-acum încolo crize de tristețe, dezamăgire, momente când ar putea să 

vadă totul în tonuri gri, când simt nevoia să se ascundă, sau pur și simplu să plece de-acasă, să doarmă 

pe la prieteni, să plece în vacanțe lungi pentru că nu mai suportă ideea în sine de locuință, de casă, de 

familie, de intimitate. Apoi, poziția aceasta Lunii negre pe zodia Capricorn le aduce și câteva episoade 

triste cu acei membri ai familiei care nu au făcut parte din intimitatea lor până acum și de care s-au 

ocupat pentru a le forma caracterul, pentru a le învăța, dar nu pentru a le duce un mesaj în posteritate, 

ci pentru a avea cu cine să se întrețină. Intimitatea aceasta privită în tonuri gri mai conține și aceste 

personaje ceea ce va fi pentru balanță o altă dezamăgire. 

Impactul Lunii negre asupra acestor nativi va face în așa fel încât a doua decadă a lunii 

noiembrie să fie trăită cu maximă implicare. Sintezele pentru acțiune îndreaptă atenția către începutul 

anului, cel care a fost neclar pentru toate zodiile, nu doar pentru Balanță pentru că a făcut trecerea 

între anul dihotomiilor periculoase și anul sintezelor. Abia acum balanța poate vedea cu alți ochi, 

mult mai lucid, detașată complet de plăcerile pe care credea că le poate obține prin interacțiune, că 

sinteza implică și despărțire, deși nu este obligatoriu ca sinteza să se împlinească în felul acesta, dar 

pentru ea așa va fi. Conjuncția lui Pluton cu Junon de pe 12 noiembrie accentuează această notă și le 

șoptește în ceafă că vor plăti scump în ultimele două luni incapacitatea lor de a se adapta sau refuzul 

categoric de a intra în anumite medii. Unele se vor teme că reputația le va fi afectată, altele deja văd 

cum anume este afectată această reputație. Cert este că pentru a se bucura de un succes, pentru a 

stabili dacă au sau nu noroc balanțele trebuie să facă trimitere la un patrimoniu cuantificabil, unul în 

bani, obiecte, stare de vitalitate, în persoane sau în relații. Vor face un inventar al acestor elemente de 

destin și vor crede că numai prin atestarea acestora ar putea să merge mai departe. Sunt departe de 

adevăr, acest noroc va depinde în mare parte de ceea ce dețin, însă doar în acest an, doar în 2017. 

2018 are un alt mesaj pentru ele, dar nu anticipăm de pe acum ceea ce se va întâmpla atunci.  

Pe 14 noiembrie Mercur se va afla într-o relație proastă cu Neptun și gândurile acestea triste, 

de dezamăgire, de marginalizare, de tristețe sau gândurile acestea care le sugerează că trebuie să facă 
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un efort pentru realizările obișnuite le sperie. Nu ar trebui să le aprofundeze prea mult pentru că vor 

ajunge ușor la boală pe baza unui dezechilibru afectiv. Vor fi îngrijorate de lucrurile pe care și le 

închipuie și în felul acesta le creează sau le atrag. Vor reușit să depășească mult mai ușor acest 

moment dacă nu-și vor ocupa timpul reproșând celorlalți că au defecte sau că nu au atins un anumit 

nivel social. Poate să echilibreze această zonă personală dacă nu trăiește în disonanță cu oamenii cu 

care interacționează. Au nevoie acum să își observe și să-și țină sub control această frustrare pentru 

că de acest proces depinde întreaga lor armonie. 

De asemenea, acest proces de conștientizare care definește cea de-a doua decadă a lunii 

noiembrie se referă și la efort. Efortul de a se vindeca sau de a menține un nivel al stării de vitalitate 

reprezintă o altă prioritate a acestei decade. Balanța trebuie să știe că această vindecare vine acum 

prin încredere în sine, prin alegerea gândului de reușită pe care trebuie să-l mențină activ. Dacă trebuie 

să promită atunci să nu se abțină, să se 

gândească la activitățile pe care trebuie să le 

îndeplinească pentru ca aceste promisiuni să 

fie respectate. În felul acesta, reușesc să își 

creeze un cadru afectiv absolut necesar 

pentru a duce cu fruntea sus greutățile din 

intimitate care nu sunt deloc puține. Mercur 

își va încheia în luna noiembrie tranzitul său 

pe casa educației primare și acum este 

momentul să racoleze informații despre 

ceilalți, să vadă cum anume trebuie să 

interacționeze pentru a nu fi luate pe 

nepregătite, cum anume trebuie să procedeze 

pentru a se menține la un anumit nivel 

calitativ al vieții prin interacțiune sau schimb de experiență.  

Luna nouă din 18 noiembrie le aduce ajustări din mers. Acesta este un alt moment când vor 

observa atent care le este patrimoniu, cât de departe ar putea merge cu această schemă de lucru, cât 

de sigure ar trebui să fie pe observațiile de acum. Luna nouă primește un ajutor ciudat din partea 

careului Marte-Pluton și planurile de viitor pe care balanța și le va stabili vor conține multe 

resentimente sau amintiri ale unor episoade triste pe care le-au petrecut împreună cu cei pe care doresc 

să îi ajute acum. Devin pe finalul celei de-a doua decade miloase, înțelegătoare, îngrijorate față de 

suferințele celorlalți în ideea că pe viitor ar putea beneficia de aceeași înțelegere și din partea celorlalți 

pentru problemele personale. În realitate, procedeul acesta este unul pe care balanța contează foarte 

mult. Mercur mediază acum tendința Nodurilor și face acest demers să fie unul tămăduitor pentru 

marile probleme existențiale pe care le traversează de câteva luni. Am putea vedea acum balanțe care 

se apucă de o dietă, care renunță la un obicei vicios, care se apucă de o practică spirituală, am putea 

vedea balanțe care se separă din relațiile mai vechi pentru a acorda atenție momentului, pentru a se 

ocupa de ceea ce li se pare acum foarte important. Rezonanța aceasta pe durere, pe problemă, le oferă 

o mare putere prin curajul de a soluționa ce strigă, ceea ce nu stă, de fapt, în firea lor. 

A treia decada lunii noiembrie le aduce o nouă deschidere, posibilitatea de a deveni mai libere, 

de a activa în afara condiționărilor care le-au dat atât de multe bătăi de cap în ultima perioadă. Au 

nevoie însă de un cadru social adecvat, au nevoie să se încreadă în munca lor pe care o fac zi de zi, 

în rezultatele pe care le obțin prin practicarea unei meserii prin rutina zilnică, nu neapărat prin anumite 

privilegii pe care le au prin titluri științifice, titluri nobiliare, statut social. Munca asiduă le ajută să 

privească dincolo de frică, dincolo de grijă, să observe că această viață personală. Complicațiile pot 

deveni în timp un veritabil adversar împotriva cărora să își construiască anumite căi de atac și 

indiferent de rezultat să piardă pentru că este vorba de propria persoana, de propria intimitate, de 

propria viață. 

Având în vedere că sintezele pentru acțiune fac trimitere la mijlocul lunii mai, lună dominată 

de sinteze absurde, ideea în sine de a renunța, de a merge înapoi, de abatere este semnul că balanța 

are nevoie de ajutor, are nevoie de susținere. Revenirea lui Neptun la mersul direct pe 22 noiembrie 
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este un indiciu că această retragere nu trebuie să se realizeze la modul concret, prin despărțiri 

spectaculoase sau prin anularea planurilor programate pentru această perioadă, ci printr-o investigare 

a faptelor pe care l-au săvârșit în primăvara acestui an pentru a nu le mai repeta. Dacă nu fac lucrul 

acesta suferința de acum le îndeamnă să trăiască într-un plan al fanteziilor, într-un plan iluzoriu și 

mișcările pe care le fac să fie ciudate și lipsite de un rezultat pozitiv. 

Din nou, dacă nu sunt atente la aceste gânduri, dacă faptele sunt determinate exclusiv de 

caracterul pesimist al emoțiilor de acum starea de sănătate le poate fi afectată, iar proiectele de viitor 

să fie dominate de o mare slăbiciune. Balanța nu se poate compara acum cu săgetătorul care se 

izolează de muncă, cu scorpionul care depinde mult de cei care l-au iubit, adică nu se poate compara 

cu cel care-și corelează singur destinul prin efort sau cel care depinde de ceilalți. Își trăiește o dramă 

pe care nu știe să o explice și tocmai de aceea echilibrul este acum foarte delicat. 

Cu toate că nu se poate compara cu cei din Scorpion și Săgetător, cu care fac echipă pe acest 

cadran, beneficiază de avantaje pe care celelalte două zodii nu le au. Reușește prin această experiență, 

pe alocuri foarte tristă, să vadă dincolo de barierele confortului, reușitei personale, avantajului obținut 

prin efort propriu. Fiind complet lipsită de aceste instrumente își dreapta atenția către ceea ce se află 

dincolo, într-un alt domeniu despre care nu știe nimic sau într-un alt plan asupra căruia nu are niciun 

control. Practic, la asta se referă trigonul pe care Mercur îl trimite către Uranus, la asta se referă 

mesajul acesta frumos pe care balanța îl observă în afara rivalităților, în afara regretelor, în afara 

zbuciumului sufletesc. Există un factor care declanșează această înțelegere și vine, paradoxal, chiar 

din drama relațiilor. Aceasta este marea minune, evenimentul spectaculos care se poate consuma în 

viața unei balanțe pe finalul lunii noiembrie. Dar nu e totul, relația bună pe care Venus de pe casa 

hrănirii o realizează cu Chiron arată că există și șansele ca starea de sănătate să fie remediată prin 

stabilirea unui tratament foarte bun, prin adoptarea unei diete cu adevărat hrănitoare sau prin ingerarea 

unui produs care completează exact deficitul pe care-l are acum. Toate situațiile acestea rămân bune, 

vor fi în continuare active, deci se poate vorbi aici despre durabilitatea acestor realizări, doar pentru 

balanța care își oferă ei însăși argumente în renunțarea la gânduri de răzbunare, de pedeapsă. Careul 

pe care Marte și Junon îl împlinesc accentuează această component refractară pe care balanța îl poate 

explora în defavoarea sa. Dacă ține sub control această latură atunci celelalte realizări vor rămâne și 

își vor reveni miraculos de pe această pantă descendentă, din această stare proasta. Faptul că sintezele 

pentru înțelegere, emoție și cunoaștere fac trimitere către mijlocul lunii aprilie care a activat în echipă 

cu ultima decada lunii aprilie, dominată de trecerea Capului Dragonului pe casa prietenilor, arată că 

balanța beneficiază acum de această șansă teribilă pentru că are în jurul său oameni care i-a creat un 

cadru favorabil. Este posibil ca să observe lucrul acesta sau să îl vadă foarte greu. Important este să 

își tempereze aceste impulsuri rele, adică să definească această condiție, pentru că restul nu depinde 

de ea, ci depinde de ceea ce activează într-o zonă asupra căreia balanța nu are deocamdată niciun 

control. 

 

DECEMBRIE 
Liniște. Retragere. Suferințele celorlalți sunt interesante. Au probleme personale, dar nu 

recunosc. Se compară prea mult cu ceilalți. Calități ciudate. Destin neîmplinit. Izolarea le protejează 

o latură psihică. Folosesc prea mult ceea ce împrumută. Se depărtează de trecut. Minciună. 

Revendicări absurde. Colaborări puse în dificultate. Schimb de valori. Problemele celorlalți sunt 

atractive. Vor Urgent să facă o schimbare. 

 

Deși pentru celelalte zodii luna decembrie este solicitantă la capitolul acțiuni personale, pentru 

balanțe ea va fi destul de liniștită, pentru că au acum o capacitate aparte de a se lăsa în voia lucrurilor, 

în voia celorlalți, de a se detașa de probleme pe care în mod normal ar fi trebuit să și le rezolve singuri. 

Faptul că Venus intra pe zodia Săgetător chiar din prima zi a lunii decembrie arată că deja se 

gândesc la situațiile pe care ar putea să le rezolve prin deplasare, prin fugă de realitate, prin schimb 

de experiență realizat într-un domeniu sau cu persoane care nu știu nimic despre problema în sine. 

Momentul acesta este dominat și de opoziția lui Marte cu Uranus și balanțele ar trebui să se gândească 

la faptul că dacă pornesc acum pe acest drum vor ajunge la izolare. De ceea ce s-au temut în lunile 
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anterioare se va întâmpla în luna decembrie prin simplu fapt că aleg greșit, că ignoră anumite 

avertismente, că nu se asociază cu cine trebuie. 

Mercur va intra în mers retrograd pe 3 decembrie și va avea această deplasare până pe 23 

decembrie creându-le impresia că totul este dezagreabil, imobil și este nevoie de un impuls personal 

pentru ca lucrurile să fie orientate într-o direcție foarte bună. Acesta este însă accentuat de o dramă 

personală pe care balanțele nu-și au rezolvat-o în ultimele luni și care va ieși la lumina prin Lună 

plină din 3 decembrie, dar și prin careul pe care Uranus și Junon îl vor definitiva tot pe 3 decembrie. 

Zona intimă, orice ar face balanțele, rămâne în continuare un punct vulnerabil. Dacă nu vor fi atât de 

indiferente față de suferințele celorlalți, dacă dificultățile pe care le 

întâlnesc acum le îndeamnă să dezerteze, să fugă de durere, de 

răspundere sau de muncă atunci retrogradarea lui Mercur pe casa 

comunicării le întoarce către finalul lunii aprilie, când Capul 

Dragonului le-a trecut pe casa prietenilor și le-a încurajat să devină 

utile celorlalți. Au probleme personale, dar pot da un sens special 

vieții cultivând valori frumoase, curate, promovând binele și 

ajutând. Din nou, balanța se va compara cu zodiile cu care fac 

echipă în cel de-al treilea cadran al zodiacului, reușind să iasă în 

evidență comparând faptele sale bune cu faptele rele ale 

scorpionului sau ale săgetătorului.  

Revenirea lui Chiron la mersul direct pe casa bolilor acute, 

pe casa muncii este un semn că lucrarea aceasta pe care balanțele o 

fac este una foarte bună. De fiecare dată când balanța activează prin 

defecte de caracter reușește să distrugă nu doar bunurile personale, 

ci și ale celorlalți, nu doar realizările personale ci și achizițiile pe care oamenii din jur se bazau. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că destinul acestui nativ este, în cele mai multe din cazuri, intim legat 

de realizările celorlalți. Noile teorii ale astrologiei karmice ne indică faptul că balanța reprezintă un 

stadiu liber ales pe care un individ îl deține după ce a trecut prin semnul de evoluție al vărsătorului. 

De aici și marele talent al balanțelor care pot surprinde într-un chip cu totul special, așa cum poate pe 

alocuri doar săgetătorul sau peștii ar putea să surprindă, de aici și impactul teribil pe care un nativ din 

zodia Balanță îl are cu mare ușurință asupra comunității. Calitatea pe care balanța o deține încă din 

perioada copilăriei este elementul cu care a excelat în trecutul îndepărtat, în viețile anterioare și care 

se poate regăsi de fiecare dată când întâlnește un pasaj, așa cum este anul 2017, când sunt chemate să 

rezolve o problemă comunitară, să împlinească o lucrare. Revenirea lui Chiron la mersul direct 

înseamnă revenirea la acel sistem de credințe, de concepții, de judecăți sau la acele idei de moralitate 

prin intermediul cărora ideea în sine de destin se poate împlini. Conjuncția lui Mercur cu Saturn din 

6 decembrie, în situația în care Mercur este retrograd pe casa comunicării, arată că prima decadă a 

lunii decembrie le aduce semne de întrebare referitoare la această misiune. Au nevoie de clarificări 

suplimentare, de noi scheme de lucru, au nevoie de un nou traseu evolutiv, iar unele se gândesc chiar 

să se retragă din activitățile pe care le-au cultivat în ultima perioadă pentru a descoperii calitatea 

lăuntrică, părerea adevărată, liniștea. 

Dar prima decadă a lunii decembrie este dominată doar de aceste unghiuri, ci și de trecerea 

lui Marte pe casa hrănirii, ceea ce înseamnă că lucrarea aceasta mai are o componentă, adică balanța 

va cere o confirmare, adică vrea să aibă ceva de câștigat, nu va fi complet dezinteresat de ceea ce are 

de făcut. În toată această schemă există și o latură psihică de care se poate folosi balanța pentru a avea 

garanția că nu muncește în van, este chinuită prin această misiune. Ar trebui să ajungă foarte ușor în 

această zonă și să fie atentă la cum își folosește gândul pentru că această latură psihică este o armă pe 

care o poate folosi și împotriva sa. În continuare elementele astrale sunt dispuse pe cerul balanței pe 

emisfera nordică, deci sunt singure cu gândurile lor, iar în această zonă nu poate exista un factor 

exterior care să le ofere ajutorul necesar. 

A doua decadă a lunii decembrie le va atrage atenția asupra rădăcinilor faptelor rele. Este 

invocat din nou mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le intrat pe casa comunicării și din 

februarie și până în noiembrie au activat cu această poziție vulnerabilă pe sectorul educației, iar acum 
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văd care sunt rezultatele. S-ar putea să nu le convină zona aceasta, pentru că 13 decembrie Soarele va 

trece printr-o conjuncție cu Mercur chiar pe casa comunicării, pe acel sector încercat de Luna neagră 

care acum a fugit de la locul faptei, a trecut pe casa familiei și agită spiritele într-unul nou sector. Tot 

prin intermediul gândului, tot folosind această componentă psihică balanța reușește să observe ce a 

făcut în ultimele nouă luni și nu trebuie să mai repete. De altfel, această investigație este mai mult 

teoretică pentru că Luna neagră vine pe un sector care nu poate permite atât de simplu o repetare. Pot 

însă să facă recomandări proaste, adică să transforme o experiență nefericită parcursă în perioada 

februarie-noiembrie un element pozitiv și să inducă în eroare pe ceilalți. În privința celorlalți balanțele 

pot greși, în privința propriei persoane, nu, pentru că știu foarte bine cum stau lucrurile. Așadar, în a 

doua decadă a lunii decembrie există o mare discrepanță între ceea ce cunosc balanțele despre ele 

însele și ceea ce afișează. Aici se vor asemăna foarte mult cu cei din zodia Scorpion, cea care este 

plasată în cazul lor pe casa hrănirii și care le oferă putere, motivație, energie suplimentară și etaloane 

ale dreptății în această perioadă, care le încurajează să acorde celorlalți privilegii. Balanța nu va vorbi 

acum prea mult despre sine, nu va mai dori să împărtășească celorlalți din intimității le sale, nu va 

mai dori să participe la această mare lucrare pentru consolidarea unei componente intime, ci doar 

pentru evidențierea unor elemente teoretice sau instrumente sociale, ceea ce ar putea să-i pună 

dificultate finalizarea acestui mesaj, dar va supraviețui pentru că se poate presupune că puterea la care 

face apel vine din experiențe adânci, care depășesc spațiul acestei vieți, adică din trecutul îndepărtat 

când a excelat într-un domeniu. Balanțele profunde vor explora acum această zonă a paraziților 

sociali, multe dintre ele vor vedea că nu sunt elemente definite de prezent, ci doar scoase la lumina 

de o trăsătură a prezentului chiar informația aceasta le va fi foarte importantă pentru a se pregăti așa 

cum se cuvine să întâmpine anul 2018. 

Momentul acela spre care sunt îndreptate sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, 

când Luna neagră a trecut pe zodia Săgetător și a declanșat multe probleme pe acest sector de 

comunicare. Acum, în a doua decadă a lunii decembrie, Junon, care anterior trecea pe Capricorn,  va 

trece pe zodia Vărsător și le va aduce balanțelor dorința de asociere, de a trăi viața intens, de a gusta 

puțin din bucuriile vieții, de a vedea cum este să trăiască liberă, dar nu renunțând abuziv la 

responsabilitățile sociale, ci în afara presiunii psihice impuse de mediul în care trăiesc. Pe acest fond, 

intervine și sextilul dintre Marte și Luna neagră, semn că progresul acesta pe care balanța l-a 

comportat d-a lungul acestui an poate fi pus sub semnul întrebării. Este foarte posibil ca, în special 

pe 15 decembrie, când Mercur va trece prin conjuncția cu Venus și se va împlini și această relație 

dintre Marte și Luna neagră, să apară o minciună pe care balanța să o folosească pentru a-și proteja 

un statut social. 

Trebuie luat în calcul că momentul acesta, cu toate că aduce o problemă de intimitate destul 

de mare, arată că este rezistentă, că problemele sale de sănătate se rezolvă doar dacă împlinește și 

aceasta etapă a libertății sentimentelor, a libertății asocierilor. Din nou, reușesc să se ridice deasupra 

celorlalți, din nou reușesc să facă o impresie foarte bună, din nou este pregătită în fața unei alte etape, 

una dintre cele mai importante ale anului 2017: trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn, pe casa 

familiei. Cu alte cuvinte, impulsurile acestea rele pe care le controlează se vor regăsi în Luna nouă 

din 18 decembrie, adică se vor regăsi în ciclul lunar care debutează cu această fază a Lunii și care se 

va întinde până la anul viitor, dar cu toate acestea au o rezistență despre care vor spune, începând cu 

20 decembrie, după ce Saturn le va intra pe Capricorn, pe casa familiei, că este de fier. Nu va mai 

conta dacă sunt dezamăgite, dacă au cu cine colabora, ci va conta rezultatul. Desigur, lucrurile acestea 

pe care le parcurg balanțele acum nu sunt deloc simple pentru că există și câteva șicane ce ar putea 

să vină din partea celor cu care au colaborat, pe care i-au învățat să pună în aplicare anumite procedee 

și care se întorc acum spre balanțe cu obrăznicie. Venus, cea care este răspunzătoare de toată situația 

indicată mai sus, nu va mai sta mult pe zodia Săgetător, pe 25 decembrie va intra pe zodia Capricorn, 

iar asta înseamnă că această presiune va exista doar până atunci. 

Trecerea lui Saturn pe casa familiei este un semn de vulnerabilitate pentru balanță. În primul 

rând, zona aceasta devine confortabilă, devine puternică, atractivă pentru familiști, pentru balanțele 

care au întemeiat deja o familie și vor să meargă mai departe în aceste formule. De asemenea, pentru 

că Luna neagră se află acolo de la începutul lunii noiembrie și agitat puțin spiritele, momentul de față 
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aduce și presiuni în familie, rupea unor legături pentru că acestea nu reprezentau un semn de 

stabilitate, ci de instabilitate. În această perioadă Soarele va trece prin conjuncția cu Saturn, iar Mercur 

își va reveni la mersul direct. Pare să fie un moment când o balanță clarifică tipul de relație, dorește 

să-l abordeze de acum încolo. Având în vedere că în această perioadă Uranus se află pe final de tranzit 

prin casa familiei, se va pune problema unei decizii majore, iar pentru unele balanțe aceasta decizie 

majoră vine prin strămutare, prin identificarea unui alt loc menit să devină “familie”, “casă”, 

„intimitate”. Nu este deocamdată necesar un schimb de locuință, transferul în altă parte, dar balanțele 

vor avea peste puțin timp, când Uranus va trece pe casa administrării bunurilor celorlalți, când Saturn 

se află în tranzit pe casa familiei, sentimentul că au ratat o schimbare importantă, poate chiar una de 

familie. Asta înseamnă că au ocazia acum pe final de 2017 sau în prima parte a anului 2018 să producă 

această schimbare ca un element absolut esențial de care se poate folosi un om pentru a evita un eșec. 

Desigur, nu sunt obligate să facă lucrul acesta, dar dacă în această decizie pun și dorința de a 

ajuta pe cineva, adică iau această hotărâre și de dragul altuia, rezultatul le va mulțumi. Situațiile 

acestea rele nu le vor lua pe nepregătite. Sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere le îndreaptă 

atenția către finalul lunii iunie atunci când s-a consumat careul lui Neptun la Luna neagră. O problemă 

profesională a fost evidențiată față de celelalte și nu se știe cum balanța a reușit să le rezolve. Acum 

văd foarte clar care a fost gradul de soluționare.   

În 25 decembrie Venus va intra pe casa familiei și le va aduce acestora interes pentru o nouă 

formă de armonie. Pe Capricorn, Venus are o atitudine 

rece față de tot ceea ce înseamnă intimitate în ideea că 

numai în felul acesta aceasta poate fi protejată. Balanța 

poate avea acum respect pentru liniște, pentru intimitatea 

celuilalt, dar face lucrul acesta doar pentru a-și respecta 

intimitatea în toate modurile cu putință. Imediat ce a 

intrat pe zodia Capricorn și Soarele va trece prin 

conjuncția cu Luna neagră și avantajele pe care balanțele 

le-au primit în prima jumătate a anului ar putea acum să 

își atingă etapele finale. Din nou realizează că ceea ce afla 

despre ceilalți nu este de bun augur, nu le ajută prea mult. 

Dacă vor fi neglijente la acest capitol, dacă se vor arăta 

superioare, mai pricepute decât cei cu care colaborează, 

pe picior de egalitate, atunci ar trebui să se aștepte la 

replici dure, caustice din partea celorlalți, la acuzații 

nefondate prin care le este agasată o intimitate. 

Toată această aglomerare de planete de pe casa familiei arată balanțelor cât de important 

devine acest sector. A mai fost important și altădată, însă doar prin câteva direcții. Acum se pare că 

totul trebuie să fie făcut de dragul celor de acasă, pentru stabilitatea familiei sau armonia trebuie 

restabilită în acest sector, cu scopul de a face față problemelor anului viitor sau de a se pregăti pentru 

neprevăzut. Oricât de mult s-ar pregăti, balanța nu prea poate afla cam ce ar urma să i se întâmple în 

anul următor, cel puțin nu poate citi lucrul acesta din episoadele pe care le parcurge pe final de an. 

Există multă constrângere care vine din această zonă intimă și, practic, în funcție de această 

constrângere ar putea să-și stabilească obiectivele viitoare. De aceea ele ar putea să nu fie precise, să 

fie doar necesare acum. Relația proastă pe care Jupiter și Axa Dragonului o definitivează în ultima zi 

a acestui an arată că nevoile de acum sunt definite într-un fel complet diferit față de nevoile anului 

următor. Dacă de-a lungul anului 2017 nu au fost obișnuite să lucreze atât cu evenimentele pe termen 

scurt cât și cu cele pe termen lung, acum a sosit momentul să se gândească doar la momentul prezent. 

Le va veni greu să facă lucrul acesta, dar, dacă vor consulta aceste previziuni din timp atunci vor 

descoperi motivația necesară pentru că orice ar face nu vor fi pregătite pentru ceea ce va veni spre ele 

în 2018. Exista anumite direcții care au început în 2017 și se vor continua și 2018, însă problemele 

care devin acum foarte urgente se referă la prezent, la perspectiva unor episoade care au început de-

a lungul acestui an și se continuă în anul următor sau chiar mai departe. 
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SCORPION 
 

 

 

 
 

„Omul nu e făcut ca să se târască în noroi, ci ca să-şi deschidă 

aripile.” (Victor Hugo) 
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Emoție puternică. Se bazează mult pe hrănire. Greșelile celorlalți sunt investigate mult mai 

ușor. Emigrare. Caută să compenseze un deficit. Merg înapoi. Vulnerabilitate. Recomandări pe care 

nu vor să le respecte. Alimentație ciudată. Sensibilitate la toxine. Criticism gratuit. Au nevoie de 

opinii contradictorii. Vulnerabilitate. Se eliberează de o mare greutate. Opiniile celorlalți îi 

bulversează, dar îi ajută să iasă din întuneric. Lucruri ciudate. 

 

2017 are pentru scorpion o componentă emoțională foarte puternică. Saturn își va încheia de 

această dată tranzitul său pe casa nevoilor, pe casa banilor și hrănirii, iar Luna neagră le va trece în 

perioada februarie-noiembrie prin acest sector punând în dificultate întreaga încercare acumulările, 

patrimoniul, dar și ceea ce îi hrănește pe scorpioni. Dacă în anii din urmă s-au alimentat cu sentimente 

inferioare, Luna neagră va crea în acest an senzația că aceste sentimente negative reprezintă o 

constantă și așa trebuie să-și ducă zilele pe mai departe. Apoi, intervine și Jupiter de pe casa lucrurilor 

ascunse care, încă din anul anterior, le-a creat impresia că sunt vulnerabil dacă se destăinuie, dacă le 

povestesc celorlalți care sunt problemele lor cele mai mari. Ajunși la limita aceasta de rezistență unii 

se vor întoarce la obicei mai vechi, alții vor merge mai departe prin educația pe care o primit-o de la 

părinți, prin educația pe care și-au oferit-o singuri. Nu trebui să uite că Luna neagră se află pe semnul 

lor încă din anul anterior și greșeli mici au fost văzute ca fiind greșeli mari, erori mici au contribuit 

la aplicarea unor sancțiuni care nu s-au transformat în pedepse sociale, ci în pedepse de opinie, fiind 

marginalizați sau din cauza acestor greșeli mici exagerate s-au ales cu o imagine proastă. Scorpionii 

profunzi nu pot spune despre ei că au la începutul anului 2017 o imagine proastă, însă au reușit să 

ridice anumite semne de întrebare celor din jur, colaboratorilor, persoanelor cu care interacționează 

fără să intenționezi așa ceva. 

Unul din marile evenimente ale anului 2017 este trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu, 

pe casa imaginii publice. Acesta ar putea fi un moment când scorpionii încep să-și revină, să-și 

recapete strălucirea de altădată, privilegiile de altădată, să nu mai fie marginalizați și nici acuzați pe 

nedrept. În egală măsură, este și un moment de mare curaj, iar dacă acești nativi în anii din urmă au 

risipit curajul să nu se aștepte acum la recompense prea mari, nici la redresări spectaculoase pentru 

că ele nu vor veni. 

Astfel, în privința acestor nevoi, intervalul februarie noiembrie le creează scorpionilor o 

imagine ce cu greu ar putea fi schimbată. Prin trecerea Capului Dragonului pe casa imaginii publice 

scorpionul începe să lucreze la remedierea acestei imagini și se va preocupa de acest lucru până în 

noiembrie. Va simții că lucrurile s-au remediat cumva de la începutul lui iunie încolo când Jupiter de 

pe casa lucrurilor ascunse își va reveni la mersul direct. Faptul că se află pe această zodie este un 

avantaj în mare parte pentru cei care nu caută recunoaștere socială, care nu au o poziție publica, deci 

care caută eliberarea spirituală sau curățarea de păcate. Pentru scorpionul obișnuit poziția aceasta, 

indiferent că Jupiter merge direct sau retrograd, este una mai puțin bună. Asta înseamnă că începând 

cu luna iunie scorpionii vor face un pas înainte în a înțelege care este natura conspirațiilor la care 

dorește să participe sau față de care este vulnerabil. Apoi mai apar și probleme de sănătate susținute 

de această axă a bolii, nu prin descoperirea unor simptome noi, ci prin accentuarea celor vechi. Faptul 

că și în anul acesta apar probleme în acest sector arată că ceea ce au făcut în anul anterior au făcut 

numai de gura lumii, pentru că li s-a recomandat într-un mod convingător să procedeze într-un anumit 

fel, dar nu au crezut. Absența convingerilor de altădată se transformă acum în semn de vulnerabilitate. 

Dacă ar fi avut o altă opinie, nu ar fi fost atât de încorsetat în necunoaștere, în inflexibilitate și nu ar 

fi trebuit să treacă în anul acesta prin constrângeri provocate de probleme de sănătate. 

La capitolul material de la începutul lui aprilie și până spre sfârșitul lui august cât timp Saturn 

se va afla în mers retrograd pe casa banilor scorpionii trebuie să fie atenți cum își calculează bugetul, 

care este puterea pe care o folosesc pentru a se impune, pentru a se menține. Săgetătorul pentru 

scorpion reprezintă doar casa banului, ci și casa hrănirii. Asta înseamnă că în această perioadă de 

retrogradare pot apărea probleme de nutriție, riscul de a ingera alimente pe care corpul nu le vrea, nu 

le poate digera sau alimente toxice. O parte a acestei perioade se suprapune și cu retrogradarea lui 

Pluton, guvernatorul lor, care se află de ani buni pe casa educației primare. Practic, apăsare aceasta 
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afectivă anului 2017 cere scorpionilor și educație, eliberarea de aceste presiuni afective pentru a gândi 

limpede, mai limpede decât știu ei că pot gândi în situații critice. Această limpezime trebuie să se 

soldeze cu o maturizare, cu o toleranță față de opiniile celuilalt nu pentru că există o motivație, ci 

pentru că diferențele pe care scorpionul l-a văzut până acum nu mai există. Dacă reușesc în anul 2017 

să facă în așa fel încât aceste diferențe de opinie, de cultură, de simțire să nu mai fie văzute ca fiind 

obstacole, ci doar elemente de diversitate, și-au rezolvat o mare problemă a destinului și își vor merita 

pe deplin imaginea de formatori, ghizi sau protectori. Au ocazia de-a lungul anului 2017 să își vadă 

reînviat o parte a succesului pierdut în anii din urmă, însă nemulțumirea îi face de fiecare dată să 

rămână fără acest succes. Finalul anului 2017 este unul foarte important pentru că aduce trecerea lui 

Saturn pe zodia Capricorn, acolo unde din noiembrie deja se află Luna neagră. Casa educației primare, 

cea care îi îndeamnă pe scorpioni să nu mai creadă în bariere, ci doar în diversitate, se conturează ca 

fiind o nouă zonă vulnerabilă. Pentru scorpionii materialiști trecerea Lunii negre pe casa comunicării 

este un lucru bun, pentru că zona banilor, a nevoilor este eliberată. Exista însă și scorpion profunzi 

care vor resimți cu mare durere trecerea Lunii negre pe această zonă a educației fiind bulversați de 

opiniile celorlalți pe care nu mai știu cum să le încadreze, după notă afectivă sau după mesajul 

rațional, după încercarea perioadei sau după disponibilitățile de atunci. Având în vedere că sunt firi 

puternice și Luna neagră va sta mult mai puțin pe zodia Capricorn decât Saturn, chiar dacă acum, pe 

finalul anului 2017 nu vor reuși să găsească echilibrul adecvat, în mod sigur în anul următor lucrurile 

vor fi mult mai permisive din acest punct de vedere. 

 

IANUARIE 
Confuzie. Simplitate. Mobilizare. Nevoia trebuie definită. Se întâlnesc cu o mare greutate. 

Sunt îngrijorați față de ziua de mâine. Planurile de viitor se schimbă. Generalizare gratuită. 

Cunoaștere ciudată. Îi pedepsesc pe ceilalți. Strâng bani albi pentru zile negre. Imagine bună. 

Sinceritate dezarmantă. Speculații. Nu sunt crezuți de ceilalți. Rămân în memoria comunității. 

Savurează un mare avantaj. Refuză un premiu. Opoziție gratuită. Conjuncturi avantajoase. 

 

Pentru că anul 2017 este unul încărcat de confuzie pentru scorpion, luna ianuarie nu va face 

excepție de la nota generală a acestui interval la care ne referim aici. Legătura pe care această lună o 

va face între anul 2016 și anul 2017 le îndeamnă pe persoanele care s-a născut în zodia Scorpion să-

și accepte mult mai bine durerile, să fie mult mai simple în exprimare și să o ia de la capăt într-un 

proiect foarte ambițios, chiar dacă au eșuat de multe ori în anii din urmă. S-ar putea ca anul acesta să   

fie cu noroc, să fie cu succes sau s-ar putea ca anul acesta să împlinească o ultimă etapă de eșecuri. 

Chiar la începutul acestei luni, 

când Marte va definitiva Conjuncția cu 

Neptun, scorpionii trec printr-o 

dezamăgire în dragoste. Dacă pentru 

celelalte semne zodiacale această 

conjuncție este un semn de progres și de 

ridicare a nivelului de vibrație, a 

modului în care interacționează, ei 

privesc momentul de față ca pe o 

invitație la a demonstra forța. Dacă sunt 

viteji atunci vor fi mulțumiți, dacă nu 

vor reuși să se mobilizeze pentru a 

închide gura târgului, pentru a pune la 

punct un personaj obraznic, se adâncesc 

în trăirile pe care le-au tot explorat de-a lungul anului 2016 și vor suferi. Astfel, nu pentru toți 

conjuncția lui Marte cu Neptun este semn de emoții profunde, eliberatoare, de gândire bazată pe 

voință și putere. 

Pe 3 ianuarie când Venus va intra pe zodia Pești, scorpionii vor primi propuneri ciudate. Sunt 

invitat să facă parte dintr-un grup, să se evidențieze din acest grup minoritar și cred că în modul acesta 
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își recâștigă o poziție pe care au pierdut-o cu ani în urmă. În realitate, trecerea lui Venus pe casa 

iubirii dăruite îi invită pe acești nativi să facă sacrificii de dragul sentimentelor profunde, să se 

asocieze cu oameni care sunt puternici sau care le-au declarat dragoste în anii din urmă, iar ei i-au 

ignorat, să se apropie de aceste persoane cu care se poate conviețui foarte ușor doar pentru că acum 

un nou motiv. Motivul, argumentul, nevoia, reprezintă ceea ce interesează cel mai mult pe scorpion 

în 2017. Este adevărat, cu trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn, eveniment care se va consuma la 

finalul acestui an, această etapă de definirea nevoii se încheie. Până atunci însă au multe de învățat, 

multe de parcurs și multe de îndurat. Întoarcerea lui Mercur pe casa hrănirii le aduce gânduri de 

îmbogățire. Prin retrogradare nu fac decât să se gândească la nostalgii le de altădată, la pasiunile pe 

care le aveau cândva fără a întreprinde nimic sigur sau fără a face ceva în mod concret. Momentul 

acesta al zilei de 4 ianuarie ne aducem scorpionii lor întâlnirea cu persoane care le-au cerut datoria 

înapoi, îi solicită într-o problemă pe care nu o pot rezolva, dar trebuie să se achite pentru că aceste 

persoane au jucat de-a lungul anului anterior unul foarte important. Totul va fi strălucitor, totul va 

părea că este dominată de o comunicare foarte ușoară, dar, în realitate începutul lunii ianuarie este 

privit de scorpion cu mare greutate. Se gândesc cu îngrijorare la ziua de mâine, la schimburile pe care 

le vor face, iar cei care sunt implicați în activități financiare, contabile, care lucrează cu publicul sau 

care depinde foarte mult de un preț stabilit pe piață, vor crede că anul acesta va fi mai prost decât anul 

anterior pentru că așa sunt semnele acestea de început. 

În consecință, pe baza acestor impresii referitoare la bugetul familiei, bugetul personal sau 

veniturile pe care cred că le pot obține de-a lungul acestui an scorpionii încearcă să-și facă noi relații, 

noi asocieri, să pun accentul pe rezultatele la locul de muncă și să se bazeze, în primul rând, pe ceea 

ce vine din această zonă. Având în vedere că pe cerul lor planetele sunt localizate în emisfera nordică, 

toată această schemă, toată această dramă este trăită în intimitate. Scorpionul nu va putea să 

impresioneze, nici chiar atunci când își povestește viața sau ce povestește într-un mod aparte, special 

pentru a impresiona. Li se recomandă scorpionilor să fie foarte atenți la sentimentele pe care le 

împărtășesc celor din jur, la planurile pe care și le fac, la cât de mulți bani cheltuie pentru distracție 

în speranța că prin deconectare își revin la un randament de lucru foarte bun. Există o mare presiune 

care va activa până spre sfârșitul lunii aprilie, deci prin distracțiile repetate pe care le vor aborda în 

ianuarie sau în următoarele două luni, nu vor reuși să-și detensioneze frustrările pe care le-au acumulat 

în anul anterior. Apoi, mai trebuie să treacă și prin conjuncția Soarelui cu Pluton care se consumă pe 

casa comunicării și scorpionii care au în jurul lor nativi născuți în Capricorn, persoane care sunt foarte 

sigure pe demersurile lor sau care au tot timpul nevoie de confirmare se văd obosiți de faptul că 

trebuie să susțină acești oameni sau, dacă vor generaliza, de faptul că trebuie să susțină pe toată lumea. 

În 8 ianuarie Mercur își va reveni la mersul direct și scorpionul își va da seama ca făcut prea multe 

cheltuieli în perioada sărbătorilor, vor recunoaște clar lucrul acesta și vor crede c-au fost păcăliți, fie 

de oameni pe care îi iubesc, fie de simțurile lor cărora nu le-au refuzat aproape nimic. Această prima 

decadă a lunii ianuarie îi îndeamnă pe scorpioni să se gândească la ziua de mâine, dar nu foarte departe 

în timp, ci cel mult până la sfârșitul lunii iunie, dacă sunt implicați în demersuri concrete, în acțiuni 

cu caracter practic pornite încă din anul anterior. Totuși, nu ar trebui să ia de decisivă comanda acestei 

decade pentru că este dominată de nesiguranță. Ceea ce trebuie să le rămână în memorie din prima 

decadă a lunii ianuarie este ușurința cu care primesc lecții. Scorpionii care sunt foarte orgolioși, 

mândri, prea siguri pe capacitatea lor de cunoaștere, cei care se cred prea bun în meseria pe care o 

practică și se uită la ceilalți ca la niște novici, își vor încheia prima decada lunii ianuarie în viciu. 

Compromisurile pe care le fac și pe care le încadrează în această zonă le accentuează nesiguranța și 

mult timp vor rămâne în această stare. Se pare că nu-i pedepsește nimeni, pentru că scorpionii se 

pricep foarte bine să își aplice lor înșiși corecții foarte dure. 

A doua decada lunii ianuarie îi avertizează că această zonă a compromisului nu-i avantajează. 

Se gândesc deja la ceea ce vor face în lunile următoare și semnalele care le vin, cu fiecare zi care se 

adaugă la această experiență, unui încurajează deloc. Scorpionii care cunosc ceva astrologie, se vor 

gândi în a doua decada lunii ianuarie la faptul că s-ar putea ca Luna neagră, cea care le va trece în 

mijlocul lunii februarie pe casa hrănirii, să le pună dificultate patrimoniul și atunci trebuie să se ocupe 

încă de pe acum să strângă bani albi pentru zile negre. Nu este un moment foarte bun să adopte 
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atitudini atât de categorice și nici să creadă că pot recupera pe ultima sută de metri ceea ce nu au făcut 

în anul anterior. Sunt însă încurajați de anturaj, de prieteni, sunt susținuți să viseze ori să își cheltuie 

banii pe care îi au în ideea că revenind la o formă de eficiență foarte buna, la randamentul pe care l-

ar putea avea cândva vor reuși să câștige mai mult decât consumă. 

În realitate, ceea ce vine spre scorpion in a doua decada lunii ianuarie trebuie să facă trimitere 

la încredere. Abia acum, în a doua decada lunii ianuarie, scorpionii se împart în două categorii. Cei 

sinceri, care-și folosesc momentele favorabile de acum pentru a deveni atractiv și util celorlalți, care 

sunt și foarte puțini, își vor folosi cuvântul pentru a vindeca, pentru a crea impresii false frumoase 

celorlalți, pentru a-și construi o imagine foarte bună, de altfel reală, care le va folosi foarte mult în a 

doua parte a lunii. Vor fi și scorpioni care însă vor urmării să capteze atenția celorlalți pentru a obține 

avantaje materiale, pentru ai folosi, pentru a vinde ceva, pentru ai transforma în consumatori siguri. 

Pe 12 ianuarie se va împlini și Luna plină, o lună plină de iarnă, care se consumă pe o casa 

comunicării, foarte aproape de planeta Pluton. Asta înseamnă că momentul acesta îi cere scorpionului 

o sinceritate dezarmantă, chiar dacă aceasta este pe alocuri folosită în dezavantajul său. Mercur se 

întoarce pe zodia Capricorn imediat ce Luna plină și-a atins momentul de maximum și le aduce 

acestora avertismente față de deciziile pe care le-au luat la începutul anului. Dacă se țin cu 

încrâncenare de aceste trasee atunci faptele dure pe care le vor face vor fi marcate de pagubă, de eșec 

sau vor fi dominate de o notă afectivă care le va plăcea, pentru că ar putea fi mult mai intense decât 

ceea ce își programează scorpionul că trebuie să simtă ori să declanșeze. 

Le vor rămâne multe lucruri nerezolvate din a doua decada lunii ianuarie însă scorpionii se 

vor preocupa prea mult de lucrul acesta dacă vor avea anumite avantaje materiale. Este adevărat, în 

această perioadă le pot obține, folosindu-se de metode vechi, apelând la adevăruri incomplete, cele 

care ies la lumina, dar sunt cosmetizate de ei, sau la vicii. Aspirațiile lor sunt acum afectate de faptul 

că au prea multă încredere în ei, în metodele pe care le folosesc și de aceea ar trebui să fie foarte atenți 

cu declarațiile pe care le fac sau cu ceea ce își însușesc în această perioadă. Există o casa iubirii dăruite 

foarte accentuată, cea care este și casa speculațiilor și scorpionul va fi tentat acum să obțină câștiguri 

rapide, avantaje prin mijloace mai puțin corecte pe care le vor plăti până la finalul acestui an. 

Momentul acesta de tentație le poate schimba viața, îi poate întoarce din drum, să facă gesturi ciudate, 

să renunțe la avere, la un titlu nobiliar doar pentru că au impresia că tot ceea ce produc aceste distincții 

vor putea obține și prin muncă proprie. Relația de trigon pe care Mercur oare acuma cu Capul 

Dragonului și prin care se mediază tendința Nodurilor, însă prin coada dragonului, îi încurajează pe 

acești nativi să gândească în perspectivă prin intermediul altora. Dacă au în jurul lor oameni de bună-

credință, ființe care sunt echilibrate și care nu se folosesc de sentimentele înflăcărate ale acestor nativi 

pentru a obține anumite avantaje atunci se pot baza pe promisiunile lor. Altfel, percepțiile lor vor fi 

confuze, orgoliul le va fi exploatat la maximum și scorpionii devin victime. Este greu de crezut cum 

de se va întâmpla lucrul acesta, dar dacă vedem că Marte se află acum în Pești în plin tranzit pe casa 

iubirii dăruite și trebuie să definitiveze careul cu Saturn, tot ceea ce implică sacrificiul de dragul 

iubirii, de dragul unui ideal, tot ceea ce iese din această schemă mercantilă devine pentru scorpion un 

motiv de suferință sau de sacrificiu. De altfel, scorpionul trebuie să treacă și prin așa ceva, dar el va 

judeca doar dintr-o perspectivă avantajoasă, va crede că dacă nu iese victorios în această confruntare, 

dacă nu va câștiga bani atunci tot ceea ce se întâmplă acum îl acuză. Unii vor spune despre scorpion 

că nu știu să se oprească, că deja nu mai este vorba despre ambiție, ci despre lăcomie. Locul acesta 

va putea fi stabilit în a treia decada lunii ianuarie prin descoperirea unor secrete pe care scorpionii l-

au păstrat foarte bine până acum. 

Dacă vor privi cu severitate către începutul lunii august, scorpionii își vor face mulți dușmani. 

Soarele abia le-a intrat pe casa familiei și nevoile lor se conturează altfel. Există o mare bucurie pe 

care scorpionul dorește să împărtășească acum cu cineva drag, există o atracție către situații 

neobișnuite, cele care ar trebui să-i redea libertatea pe care a pierdut-o în anul anterior. Dacă această 

libertate se referă la viața de familie, trecerea Soarelui pe zodia Vărsător aduce acum primele 

probleme care ar putea să vină din acest sector. Nu este nimic serios, dar mai ales nu este ceva ce ar 

putea să se concretizeze printr-un act, nu este nimic menit să pună în dificultate reușita programată 

de scorpioni până în vară. Pune condiții, dorește să se înțeleagă cu partenerul de viață în alții termeni, 
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pe baza altor reguli și fără să-și dea seama cum trăiește cu acesta un conflict. Având în vedere că 

schema astrală aferente celei de-a treia decadă aduce o tensiune majoră prin împlinirea careului dintre 

Marte și Junon, aspect care accentuează direcția indicată mai sus, toate aceste porniri pe care 

scorpionii le au împotriva partenerului vor fi uitate. Rămâne însă în memoria familiei, în memoria 

grupului experiențele neobișnuite pe care dorește să le aibă începând cu 19 ianuarie. Accentuarea 

casei iubirii dăruite, dar și, din aproape în aproape, transferul acestor poziții astrale pe casa muncii, i 

avertizează pe scorpion că ar trebui să ia în calcul și variantele partenerilor de dialog. Nu poți impune 

cuiva să simtă după o regulă, după un criteriu, după un normativ. Dar scorpionii vor mai putea să 

pună condiții în modul acesta până spre finalul lunii aprilie când Capul Dragonului le va părăsi casa 

iubirii primite și va intra pe casa demnității sociale. Deocamdată cred că succesul și averea le vin prin 

cultivarea acestor sentimente. Investesc foarte mult în impresiile pe care le produc celorlalți și cel 

puțin în primele patru luni ale anului savurează foarte mult un avantaj substanțial pe care l-au avut pe 

finalul anului anterior. Acest avantaj reprezintă o dorință împlinită și le oferă senzația că sunt lideri, 

conducători, și, în consecință, prin achizițiile de pe finalul anului anterior cred că se pot impune, că 

își pot permite o atitudine agresivă. Așa cum am mai spus, nu poate fi vorba în a treia decadă a lunii 

ianuarie în cazul scorpionului despre o agresivitate expansivă. Ea se va manifesta mai mult pasiv, 

nefiind de acord cu ceva, lipsind de la o întâlnire, refuzând un premiu, un cadou, un avantaj. 

Scorpion care sunt tineri se pot ridica acum deasupra celor din generația lor printr-o faptă 

remarcabilă. Dacă au obținut o poziție importantă și au fost declarați lideri atunci aceasta este 

realizarea care va scrie o pagină importantă în istoria personală. Dacă sunt în vârstă atunci îi vor 

încuraja pe cei tineri, fără să conteze în ce zodie s-au născut, să obțină avantaje și în felul acesta își 

atribuie rolul de ghid, de protector, crezând că în felul acesta împlinesc un deziderat important al 

vieții lor. Având Capul Dragonului pe casa protectorul lui nu sunt departe de adevăr. Important este 

ca aceste impulsuri să îi fii animate și în anul anterior. 

Un element important pe care scorpionii il vor parcurge pe finalul lunii ianuarie este legat de 

starea de sănătate. Pe 28 ianuarie Marte le va intra pe casa muncii, pe casa bolilor acute și starea de 

sănătate se poate remedia, adică ceea ce este problemă și vine din această zonă se poate remedia, doar 
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în raport cu oamenii pe care îi ajută, cu care colaborează, pe care îl domină. Puterea pe care 

scorpionului exercita acum trebuie să devină atractivă prin rafinament, prin frumos, prin creativitate. 

Având în vedere că foarte aproape de trecerea lui Marte pe zodia Berbec se consumă și Luna nouă, 

aspirațiile acestea față de o muncă armonioasă sau de a obține rezultate vizibil superioare față de ceea 

ce au făcut până acum îi îndeamnă pe scorpioni să creadă că au intrat într-o nouă etapă a vieții lor. 

Scorpionii care în anul anterior doar au simulat puterea, doar s-au prezentat pe sine ca fiind 

lideri de opinie, cei care și-au cumpărat avantaje după care s-au lăudat că le-au primit pe merit se vor 

situa pe finalul lunii ianuarie la polul opus, adică vor deveni lingușitori, își vor modifica vizibil 

opiniile, apoi vor deveni brusc obraznici la adresa celor care nu-și văd locul și îndrăznesc să le 

amintească de greșelile anului 2016. Se pare că finalul lunii ianuarie este un sector destul de delicat 

pentru toți scorpionii, dar va fi mult mai ușor de parcurs de către cei care au realizări pe care le pot 

invoca acum, nu minciuni. Conjuncția lui Mercur cu Pluton care se va consuma pe casa drumurilor 

scurte îi îndeamnă pe aceștia să se reorienteze. Având în vedere că Mercur are o deplasare rapidă 

momentul acesta rămâne în istoria personală doar ca un gând. Până când să o pună pe aceasta în 

aplicare o posibilă conjunctură socială favorabilă deja va dispărea. Până și ei vor crede că această 

reorientare va veni prin comanda personal așa cum cred, adică nu se va repeta un episod pe care l-au 

forțat în anul anterior, ci vine după cum vor ceilalți. De altfel, știm, pentru că studiem astrologia, 

scorpionii se enervează teribil atunci când alții le coordonează viața. 

 

FEBRUARIE 
Dacă începutul lunii februarie îi găsește tulburați de ceea ce nu au realizat în anul anterior, dar 

vor să li se recunoască, adică pe același val al minciunii, scorpionii vor intra într-o pasă proastă, adică 

nu vor fi mulțumiți de ei și când scorpion nu este mulțumit de sine este vai și amar de cei din jurul 

lui. Marile evenimente ale lunii februarie îi va găsi pe picior greșit pe acești nativi zăpăciți care au în 

istoricul lor prea multe minciuni care pot fi trecute cu vederea. 

Chiar de la începutul lui februarie, când Mercur se va afla într-un careu cu Uranus, primesc 

vești proaste, sunt luați pe nepregătite de mesaje pe care trebuie să le ducă mai departe și poate au 

uitat sau poate nu au dorit să le transfere. Astfel, se poate vorbi de tendința de a deturna un mesaj, de 

a-i întoarce pe alții din drum, de a le răstălmăciri mesajul, convingerile, de a-i îmbolnăvi pentru ca ei 

să pară superiori. Este o faptă rea pe care scorpionul este tentat să o facă cu atât mai mult cu cât pe 3 

februarie Junon va intra pe zodia Capricorn și nu vor fi prietenoși, dar vor vorbi despre prietenie ca 

și cum aceasta a fost din totdeauna atuul lor. 

La polul celălalt, la extrema cealaltă îi vom găsi pe scorpionii care se preocupă de binele 

celorlalți. Aceștia deși s-ar putea să treacă prin probleme de familie, unele dintre ele legate de bunurile 

casei, începând cu 3 februarie când Venus va intra pe zodia Berbec, nu se vor plânge, nu vor milita 

împotriva a ceea ce societatea indică drept dușman comun, nu vor declanșa adevărat de cruciade 

împotriva celor pe care îi consideră vinovați. Scorpionii aceștia profunzi și superiori sunt cu adevărat 

purtătorii unui mesaj special, creator de valori, oameni foarte sensibil al căror exemplu este bine de 

urmat. Cei care au în preajma lor un asemenea scorpion ar trebui să-l menajeze la începutul lunii 

februarie pentru că este foarte sensibil, mult mai sensibil decât a fost în anul anterior. Marile dureri 

ale acestuia vor fi date de grijile materiale, de o anticipare tristă a unor perioade mai puțin plăcute 

care se vor declanșa în a doua decada lunii februarie, cu trecerea Lunii negre pe casa banilor. Deci 

cred că dacă ar fi autoritari, dacă s-ar impune ar obține anumite avantaje, moralitatea și bunul simț 

frânează aceste impulsuri. 

Am motive să fie rezervați pentru că din 6 februarie Jupiter va intra în mers retrograd și pentru 

toți scorpionii urmează o perioadă dificilă la capitolul justiție sau răsplată. Această perioadă va ține 

până pe 9 iunie când Jupiter își va reveni la mersul direct. Forma aceasta de răsplată are legătură cu 

minciunile anului 2016, cu raportul dificil de forțe pe care l-a înclinat în mod intenționat în favoarea 

sa, toată această răsplată dificilă pe care scorpion eu primesc din partea celorlalți sau, la modul 

general, din partea vieții, aduc la lumină manifestări scandaloase pe care le-au avut în anul anterior, 

dar care au fost acoperite toate de ei, printr-un comportament fățarnic. Știm, tocmai pentru că studiem 

astrologia, nu suntem doar consumatori ai unor previziuni astrale, că scorpionul se remarcă față de 
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celelalte zodii printr-o stima de sine prea mare. Nu are orgoliul infantil sau lipsit de măsură pe care-l 

găsim la alte zodii, nici măcar cel găunos sau păgubos, ci orgoliul său este călit, este foarte sigur și 

nu-i poate distruge nimic. Pe baza acestui orgoliu el atribuie celorlalți oameni roluri, iar aceștia dacă 

și le depășesc se vor trezi că sunt pus la punct. Acest comportament care atribuie celorlalte persoane 

din jur roluri va fi vizibil începând cu 7 februarie când Mercur va intra pe casa familiei. Apar semne 

de despărțire pe care scorpionul nu le poate controla sau nu mai dorește să le controleze pentru că li 

se pare că efortul acesta este fără rost. Efortul are rost, dar calculele pe care scorpionul și le face acum 

sunt greșite. Când își va da seama de lucrul acesta va dori să intervină tot printr-un compromis însă 

va fi deja prea târziu. Nu toate episoadele care se consumă în prima decada lunii februarie sunt dificile 

pentru ei. Sextilul pe care Soarele de pe casa familiei îl împlinește cu Uranus de pe casa muncii este 

un avantaj pentru scorpionii care au o familie numeroasă. Persoane din jurul acestui nativ se vor roti 

în jurul său, fiecare va veni cu câte-o idee, fiecare va oferii scorpionului câte un prilej de bucurie, de 

mulțumire sau de liniște. Cel care va fi găsit în această formulă pe finalul primei decade a lunii 

februarie se poate considera un scorpion norocos și oricât de mult s-ar învinui că, poate, metodele pe 

care le-a folosit în anul anterior nu au fost tocmai corecte, armonia familiei de pe finalul primei decade 

a lunii februarie le arată că se înșală. Exaltarea de acum este reală și toate legăturile pe care scorpionii 

le vor realiza având la bază această stare de frumusețe a intimității sunt un veritabil exemplu pentru 

ceilalți.   

Din a doua decada lunii februarie scorpionii vor crede despre ei că au o misiune. Ce inferioare 

vor crede că această misiune se referă la prevenirea unui statut social, la exercitarea puterii de 

influență dincolo de o limită a puterii sau a tolerantei, iar cei profunzi își vor asuma responsabilitatea 

de a duce pe umeri grijile 

altora. În felul acesta se face 

dreptate, se reglează o 

problemă de destin care 

depășește cu mult cadrul 

acestui an și care depășește 

însemnătate sau un ciudățenie 

chiar și anul anterior. Pe 11 

februarie, pe Luna plină, se 

împlinește și trigonul Soarelui 

cu Jupiter și de undeva din 

necunoscut, din adâncul 

sufletului, din profunzimile 

conștiinței, de acolo de unde 

nici ei nu știu, sunt inspirați, 

ajutați să înțeleagă ceea ce 

este contradictoriu și să 

muncească mai mult. Cu 

Marte pe casa muncii 

determinarea lor este 

puternică și au acum resursele 

necesare să risipească o 

confuzie. 

Pe 14 februarie se va 

împlini unul dintre cele mai 

importante aspecte ale acestui an, trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător, care, în cazul lor, înseamnă 

casa banilor. Apar probleme de transfer al valorilor, probleme materiale, nu doar cu banii, ci în general 

cu bunurile pe care și le-au procurat singuri. Se va pune problema prin această poziție scorpionii să 

dea înapoi o sumă de bani, să se achite de o datorie nu neapărat prin valori circulante, ci poate prin 

efort, prin muncă sau prin informația pe care trebuie să-l transfere celui față de care are această 

datorie. La începutul acestui tranzit lucrurile sunt bune pentru scorpion, pentru că există un ajutor 
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care vine spre ei din partea Axei Dragonului, deci sunt capabili să invoce tot felul de motive ori să re 

memoreze anumite întâmplări care s-au consumat în anii din urmă și care, după cum vor crede acum, 

ar putea să-i ajute. În consecință, schema aceasta susținută de trecerea Lunii negre pe zodia săgetător 

este un fel de otravă pe care va trebui să înghită puțin câte puțin pentru a nu muri. Dar nu trebuie să 

ne mirăm, scorpionii sunt învățați cu otrava, chiar dacă mai mult cu cea pe care le-o oferă celorlalți. 

În mod sigur se vor descurca cu această poziție și li se va părea mai ușor de suportat, de îndurat, decât 

cea care va veni începând cu luna noiembrie, când Luna neagră le va trece pe casa educației primare. 

Ceea ce se întâmplă acum cu Luna neagră pe casa banilor este ceea ce au mai făcut, adică sunt 

invocate într-un registru negativ situații pe care scorpionul le face frecvent pentru că vrea să dețină 

controlul și să trăiască bine. Cu Luna neagră pe casa educației primare scorpionii vor fi expuși la 

programe de educație și întotdeauna acestea vor veni din partea celor care le sunt superiori. Dacă 

pierd bani sau a face o afacere păguboasă, dacă ar trece printr-o umilință publică referitoare la valorile 

circulante nu este un lucru care să le zdruncine orgoliul. 

Cu toate că presiunea aceasta este foarte reală, la fel de real este și ajutorul pe care-l primesc 

din necunoscut. În general, aspectele negative ale lui Jupiter, tocmai pentru că această planetă le trece 

pe casa lucrurilor ascunse, este un semn vulnerabil care ar putea să ducă la privare de libertate sau la 

accentuare a unor simptome pe care să nu le mai poată ține sub control. De această dată impactul 

planetei Jupiter este unul foarte bun și asigură un fundal prietenos, cald, generos, așa cum nu au avut 

în a doua parte a anului anterior și nici în prima lună a acestui an. Cu alte cuvinte, lucrurile încep să 

se așeze pentru scorpionii cu scaun la cap, pentru cei care au o percepție realista asupra vieții și care 

nu se pun pe ei și nevoile lor în centrul societății. Acești scorpioni care se dedică evoluției personale, 

nu care se ascund de ceilalți crezând că nu-i vede nimeni, nu vor avea impresii morale, ci vor avea 

atitudini morale categorice și foarte bune care vor fi luate de ceilalți ca exemplu. Nu doar în aceasta 

a doua decada lunii februarie, ci de multe ori de-a lungul acestui an scorpionii vor fi luați ca exemplu. 

Fie că unele lucruri le fac din automatism, fie că depun un mare efort pentru a se menține la un anumit 

nivel, ceilalți sunt cu ochii pe ei. Sunt urmăriți, analizați, observați îndeaproape, sunt întrebați și 

consultați, iar ei înțeleg destul de repede impactul pe care-l au asupra celorlalți și nu își permit 

derapaje. Scorpionul inferior se va folosi de finalul tranzitului Soarelui prin zodia Vărsător pentru a 

se răzbuna, pentru alea atrage celorlalți atenția că nu știu cu cine au de-a face, pentru a înțepa sau 

pentru a crea puțină intrigă. Această situație nu este însă foarte periculoasă pentru comunitate pentru 

că reacțiile lor de-acum sunt mai mult niște gesturi de trădare. Renunță la o colaborare, nu se mai țin 

de cuvânt, invocă prea des motivul uitării, deși sunt renumiți că nu uită nimic, arată o ușoară lipsă de 

considerație față de munca lor, dar cu toate acestea, ca într-un paradox, știu anume ce să facă pentru 

a nu pierde poziția, pentru a fi la înălțime. În felul acesta, își arată puterea, așa se simt iei liber. Pentru 

un alt semn zodiacal, libertatea aceasta inspire teama pentru că este libertatea întunericului care are 

din loc în loc presărate câteva scântei. Scorpionii nu pot fi judecați pentru că gusturile lor sunt 

constituite în felul acesta, ce ar putea fi judecați de ceilalți dacă le folosesc pe acestea ca arme 

împotriva celorlalți. Pe 19 februarie când Soarele se va afla într-o dispunere proastă față de Luna 

neagră am putea să vedem la scorpion dorințe foarte ciudate. Ceea ce înseamnă bucurie pentru el 

înseamnă suferință pentru altul, dar, din nou, ar trebui avertizați că nu-și pot permite, cel puțin nu-și 

pot permite în momentul acesta, să se joace așa cu sentimentele celorlalți. Există un recul, un răspuns 

imediat care le limitează desfășurarea de forțe în modul acesta abuziv. Dacă râd de ceilalți, se va rade 

pe seama lor chiar dacă au dreptate. Dacă ispitesc pe ceilalți și apoi îi lasă fără sprijin, la fel se va 

întâmpla și cu ei. Mai târziu, în a doua parte a anului când Jupiter se va apropia cu pași repezi de 

încheierea tranzitului său prin zodia Balanță, iar planetele individuale se vor așeza în partea sudică 

zodiacului, schemele acestea nu vor mai fi atât de atractive pentru scorpion. Acum ele vin din 

întunecarea unui suflet chinuit de propriile probleme, vin dintr-o plăcere de a domina fără sentimente 

pe cei care se folosesc de sentiment. 

Dacă au fost suficient de înțelepți încât să conștientizeze foarte bine impulsurile de acum, cea 

de-a treia decadă a lunii februarie nu-i va surprinde. Evenimente triste care se vor consuma pentru 

viețile lor, cele care se bazează pe mesajul Lunii negre de pe casa banilor, imaginează pe scorpion să-

și negocieze altfel statutul social. Chiar pe 21 februarie când Mercur se va afla într-o relație bună cu 
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Uranus vor fi tentați să renunțe la o atitudine conservatoare pentru a face o schimbare la locul de 

muncă. 

Având în vedere că Mercur se află acum pe casa familiei au nevoie să se consulte întâi cu o 

persoană care face parte din intimitatea sa și dacă primește girul aceste persoane atunci are garanția 

că nu-i scapă nimic, că acea mâna destinului de care se teme, acele consecințe drastice pe care 

scorpionul l-a cunoscut în anul anterior și pe care și-a propus să nu le împărtășească niciodată, nu-l 

mai afectează. Este greu de crezut cum un om atât de puternic cu o minte atât de complexă în a 

înțelege și în coordonarea intrigilor se poate sprijini pe opinii atât de firave. Asta arată că structura sa 

emoțională este vizibil afectată de neputința de găsit deocamdată o nouă sursă de hrănire. Luna neagră 

pe Săgetător le afectează acest proces de hrănire și până când lucrurile nu se vor stabiliza, adică până 

luna următoare, vor fi descumpăniți, fiind de altfel foarte afectați de faptul că oamenii pe care i-au 

ajutat și pe care-i cunosc foarte bine nu se oferă să-i ajute. Aceste persoane nu cunosc problemele 

scorpionului de aceea nu se oferă să-i ajute. În felul acesta se poate explica impactul teribil pe care 

opinia atât de firave ce vin din familie va avea asupra scorpionului un impact atât de mare. 

Pe 22 februarie Soarele va trece prin Coada Dragonului și se poate vorbi pe finalul lunii 

februarie de emoții foarte intense, de reînnoirea unor promisiuni de dragoste sau promisiuni de ură. 

Doar pentru faptul că Marte și Pluton se întâlnesc într-un careu tot pe 22 februarie înseamnă că 

momentul acesta este în mod clar exponentul unei pedepse pe care scorpionul trebuie să o primească. 

Conflictul de acum poate veni și pe o nedreptate pe care scorpionul a parcurs-o anterior și pe care nu 

a putut s-o deseneze corect. Pedeapsa la care se referă conjuncția Soare cu Coada Dragonului va face 

referire doar la neputința de a gestiona acel conflict, de a responsabiliza scorpionul de întreaga 

situație. Personal, înclin mai mult spre varianta bună pentru că relația bună pe care Mercur de pe casa 

familiei o are cu Saturn de pe casa banilor arată că aceste opinii au asupra scorpionului un impact 

mult mai mare decât acela de ai oferi încredere și liniște. Sunt opinii bune, unele foarte inspirate care 

vin tot ca urmare a unui ajutor subtil, tot pentru că cineva acolo sus îi iubește. 

Lucrul acestea sunt importante pentru destinul în scorpion pentru el activează într-un registru 

complet nou. Copilul este obișnuit să-și creeze propriul univers și să îi impună acestuia regulile pe 

care le stăpânește cel mai bine. Acum lucrurile sunt desfășurate invers. Trebuie să țină cont de reguli 

fără a ști în care univers activează. 

Succesul acesta teribil va ține cam până pe 26 februarie când Mercur va intra pe casa iubirii 

dăruite. În această nouă poziție nu mai există o susținerea venită din familie sau cel puțin dacă ea se 

menține scorpionul nu o va vedea. Se vede puternic, mult mai puternic decât este în realitate, mult 

mai sigur decât se va dovedi în timpul acțiunilor pe care le vor parcurge în luna următoare. Dacă se 

vor întreba de-a lungul lunii martie de unde le vin problemele, ziua de 26 februarie poate fi un răspuns. 

Din 26 februarie reîncep problemele, iar ele vor veni de la Luna nouă și din trecerea lui Mercur pe 

zodia Pești. Unele demersuri ale scorpionilor ar putea să moară în glorie, iar toate comentariile rele 

și bune să fie trecut într-un catastif și să rămână în istorie ca niște opinii despre un personaj celebru. 

Totuși, nu scorpionul cu aceste demersuri nu trece în plan secund, ci doar faptele sale, asta înseamnă 

că momentul aduce o critică, nu o decădere.  

Finalul lunii februarie îi va găsi pe acești nativi complet dezgoliți sau singuri în fața unor 

probleme personale pe care nu prea știu în momentul de față de unde să le apuce. Beneficiază de 

conjuncția lui Marte cu Uranus și au energie, determinare și chiar dacă nu sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală reușesc să lucreze bine cu energia și chiar să obțină rezultate. Acestea nu sunt 

însă de durată pentru că au nevoie de cineva care să le traducă mesajul, care să îi centreze, să selecteze 

elementele foarte importante, cele esențiale de cele care nu au viitor. Dacă noul context în care sunt 

scorpionii acum amplasați ar fi fost clar conturat în mințile lor, ar înțelege foarte bine procesele active 

acum. Deocamdată trăiesc în mod intens conflictul cu ei înșiși, au un neastâmpăr, cu toate că în afară, 

adică în ochii celorlalți comportamentul lor pare la fel cu cel de acum o lună, cu toate că cei din 

exterior nu vor vedea nimic. Activarea casei muncii le oferă acestora o mare capacitate de a se ascunde 

în spatele rutinei. Faptul că nu preferă rutina nu înseamnă că dacă ea este necesară nu o abordează. 

Acum, prin conjuncția lui Marte cu Uranus de pe casa muncii, se vor ascunde în spatele acestei rutine 

și vor explica prin termenii pe care-i cunosc foarte bine, printr-o anumită filosofie de viață la care au 
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apelat tot timpul, cum problemele lor i-au zăpăcit și pe cei din jur. Scorpionii nu ar trebui să țină cont 

acum de critici, de observațiile pe care le fac, nu ar trebui să ia de bună nemulțumirea celor cu care 

interacționează. La fel, nici ei nu ar trebuie să fie acum prea acuzatori pentru că explicațiile pe care 

le aude cel de lângă un scorpion sunt complet diferite față de problema la care fac referire. 

 

MARTIE 
Confruntare cu o minciună. Convingerile sunt puse la îndoială. Boală. Se opun prea mult. 

Anticipare tristă. Stima de sine afectată de opiniile celorlalți. Regret. Determinare. Valorile 

circulante sunt interesante. Vulnerabilitate. Se ascund mai bine. Sunt chinuiți de propriile probleme. 

Atitudini conservatoare. Trebuie să dovedească puterea. Acceptă o pedeapsă. Ajutor subtil. Succesul 

este teribil. Cercetarea spirituală este necesară. Schimbări importante. Depășesc un moment de 

rutina. 

 

Abordarea pe care scorpionul o va face în luna martie se referă la carieră, la imaginea publică, 

la ceea ce își construiește din aproape în aproape pentru momentele foarte grele pe care crede că le 

va avea de-a lungul acestui an. În realitate, își pregătește încă din luna martie, dificultățile anului 

2018. Este singura zodie care merge atât de departe cu viziunea, cu spiritul pătrunzător și cu 

previziunea. Conjuncția Soare-Neptun care se realizează pe casa iubirii dăruite îi face pe acești nativi 

calzi și deschiși față de noi modalități de a se împlini din punct de vedere afectiv. Este adevărat, în 

momentul acesta în care Mercur se află în sextilul cu Junon, deci tot pe 2 martie, s-ar putea să ignore 

obiceiurile rele la care au apelat pentru a se apăra. Mai târziu, spre finalul acestei luni, vor considera 

că ignorarea de acum, de la începutul lunii, a fost o greșeală. Cert este că nu le strică să vadă cum 

anume se poate trăi și fără interes, și fără calcul strict, dar și fără dominarea celor din preajmă.   

În momentul zilei de 3 martie când se împlinește opoziția lui Jupiter cu Uranus, prin care se 

activează axa serviciului, a supunerii și a bolilor, scorpionii pot trece printr-o situație ce ar putea să-i 

reducă pentru mult timp la tăcere. Având în vedere că tot la începutul lui martie și Venus, aflat acum 

în tranzit pe casa muncii, acolo unde se află de ani buni Uranus, intră în mers retrograd, arată că în 

momentul acesta scorpionii vor să fie iubiți, vor să fie apreciați, vor să lucreze cu valori foarte 

profunde pentru a demonstra că sunt maturi, dar până la urmă nu reușesc să lanseze celorlalți decât 

mesaje ciudate, confuzie, iar 

cei din preajma să creadă 

despre ei că nu se pot adapta. 

Sensibilitatea pe care o au la 

începutul lunii martie este 

foarte frumoasă și ar trebui să 

o țină minte pentru că ea este 

legată de obiceiurile 

frumoase pe care le-au avut 

cu ani în urmă și pe care s-au 

străduit să le uite. 

Dacă urmărim 

sintezele aplicate pe decade 

atunci am înțelege mult mai 

ușor de ce scorpionii sunt atât 

de tulburați la începutul lunii 

martie. Sintezele pentru acțiune fac trimitere către mijlocul lunii ianuarie când au încercat să-și pună 

bazele unor colaborări, când poate au și greșit insistând prea mult pe cum anume consideră iei că 

trebuie abordate aceste noi relații, aceste colaborări. Acum, când se gândesc în perspectivă, când cred 

că evenimentele de acum nu vor putea merge mai departe de vara acestui an, simt că greșelile pe care 

l-a făcut în a doua decada lunii ianuarie îi țin pe loc. Sunt departe de adevăr pentru că la momentul 

respectiv, după cum se prezintă situația de acum, au acționat împotriva unei șanse. Atunci au greșit 

și au ratat șansa pe care ar fi putut să o valorifice foarte bine acum. 
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În 5 martie, când Venus deja și-a început deplasarea retrogradă, Marte se va afla într-o relație 

bună cu Saturn și sunt susținute de la locul de muncă, au rezultate care vin din acest sector și asta-i 

bucură foarte mult. Cu toate acestea, nu ar trebui să-și riște intimității le, de dragul acestor realizări 

profesionale să vorbească prea mult despre ceea ce simt, despre ceea ce trăiesc, despre momentele 

personale. Receptivitatea aceasta față de ceea ce se întâmplă pe zona publică, adică în sfera carierei 

îi ajută să se și echilibreze din bun de vedere afectiv, să nu-și mai permită un comportament subiectiv 

dacă până acum relațiile acestea pe care le au în desfășurare, iubirile acestea pătimașe la care 

scorpionii, de regulă, nu pot renunța, nu le-a oferit un minimum de confort. Există și scorpion care pe 

acest context astral aleg să se sacrifice. Aceștia, de regulă, sunt părinții care consideră că au o datorie 

față de copii sau o datorie față de aspirațiile pe care copiii trebuie să le împlinească. Acesta nu este 

un moment potrivit ca un scorpion părinte să lanseze aspirații suplimentare față de copilul său, dar 

așa se va întâmpla, impulsurile acestea care le vin din ambițiile lor îi îndeamnă pe copii, pe cei pe 

care îi formează, să studieze mai mult, să se descurce mai bine, să riște dacă este cazul și să nu regrete 

dacă vor trece și prin pierderile financiare. De acum și până în noiembrie scorpionul poate consola pe 

oricine care pierde bani, care nu este plătit pe măsura muncii, care nu este apreciat dacă ajută sau 

hrănește pe cineva. 

De altfel, pe finalul primei decade a lunii martie se va împlini un unghi destul de rău, careul 

Lunii negre la Axa Dragonului, care poate transforma orice învățătură din viață într-un mare obstacol. 

Este adevărat, scorpionii sunt dispuși să consoleze pe oricine care trece prin situații asemănătoare cu 

el, care este dezamăgită de sărăcie care există în lume, de promiscuitate sau de suma compromisurilor 

pe care un om simplu trebuie să le facă pentru a supraviețui. Cu toate acestea, nu ar trebui să se aștepte 

la recunoștință. Ar trebui să fie orientat în continuare pe muncă, pe completarea unor lipsuri, pe 

asumarea unor responsabilități pentru că povestea lor de viață să rămână în continuare misterioasă. 

Dacă vor cu orice preț s-o facă frumoasă atunci trebuie să stea la rând, că sunt alte zodii care au 

cuvinte mult mai bine alese, se folosesc de construcții mult mai frumoase și sunt mult mai 

convingătoare. Pe 10 martie Marte le va intra pe casa parteneriatelor și dacă nu respectă faptul că nu 

sunt egali cu ceilalți, pentru că, după cum ne învață proverbul "boieria este cu rândul” au și ei dreptul, 

aproximativ o lună și jumătate cât Marte va sta pe zodia Taur scorpionii vor cere și vor avea probleme 

cu formularea, cu răspunsul pe care-l primesc, vor avea probleme pentru că au nevoi. 

A doua decada lunii martie, care ar trebui să le contureze scorpionii lor idealuri concrete, adică 

să treacă din planul ideilor în planul proiectelor concrete, conține și Luna plină de pe 12 martie care 

le aduce o pierdere în zona aceasta sentimentală. Simt că trebuie să lase ceva în urmă, să ignore o 

latură sentimentală, să nu se mai slăbească atât de mult să capteze atenția ori să-și petreacă timpul cu 

persoana iubită doar pentru a crede că viața sa va fi echilibrată ori va merge mai departe în acest 

registru. Cred că sunt acum altele mult mai importante, adică cele care în prima decada lunii martie 

aveau statut de idei. Încercarea celei de-a doua decade a lunii martie conține însă o zonă dureroasă. 

În primul rând, în ziua în care se împlinește Luna plină Mercur trece prin opoziția cu Saturn, semn că 

lucrurile bune pe care au vrut să le ducă mai departe trec printr-o ușoară întârziere. Apoi, ansamblul 

acestei decade face trimitere către începutul lunii mai, când Marte trece prin opoziția cu Lilith. Există 

o mare presiune pe care scorpionul nu poate uita, există mânii mai vechi legate de hrănire, bani, 

achiziții, plata unei munci. Cred că merită mai mult și acesta este momentul când ar putea să lanseze 

celorlalți pretenții.  

Pe 13 martie Mercur va intra pe zodia Berbec, adică pe casa muncii și tensiunea pe care nu au 

conturat un prima decada lunii martie își spune cuvântul. Apar simptome ciudate, se consumă foarte 

mult pentru ceea ce nu au rezolvat, pot lăsa în urma mânii mai vechi, duci banii celebre, nu pot uita 

c-au fost umiliți, chiar dacă situațiile acelea sunt lipsite de importanță. Trecerea lui Mercur pe casa 

muncii îl va face pe scorpion să aducă în zona aceasta profesie conflicte care, în aparență, au nicio 

legătură cu acest sector. Se întâmplă lucrul acesta nu pentru că sunt iei dispuși să greșească în formă 

continuă, ci pentru că trec printr-o perioadă mai proastă. Această perioadă proastă este definită de 

absența inspirației. Dacă în perioada în care Luna neagră a trecut pe semnul lor și au fost afectați de 

faptul că anumite personaje au încercat să le construiască o imagine proastă, scorpionii s-au simțit 

avantajați că se discută despre ei. Acum nu mai au puterea să atragă atenția asupra problemelor, dar 
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nici asupra calităților și cred că nici măcar dramele accentuate pe care le traversează nu mai prezintă 

interes pentru ceilalți. Aceasta este marea dramă care-i determină pe scorpioni să fie puțin mai 

virulente decât au fost altădată, să fie mai impulsivi și dispus să consume mult mai multe resurse 

pentru a capta atenția. Dacă celor din preajma unui scorpion le este greu să înțeleagă motivul, nu 

trebuie decât să se uite pe cerul astral ori să întrebe pe cineva care știe să-l citească. 

Așa cred ei că momentul acesta atacul indicat mai sus este cea mai bună soluție. De fapt, cea 

mai bună soluție este acum interiorizarea. Această interpretare ar trebui să le aducă mai multă 

siguranță afectivă, sentimente profunde, nevoia de a se sacrifica pentru dragoste, pentru oamenii pe 

care iubesc, pentru un avantaj din această zonă a sentimentelor frumoase. Dacă procedează în felul 

acesta reușesc să treacă de un pericol care vine din partea unei persoane dragi, care, până de curând, 

a făcut parte din intimitatea sa. 

Cel mai bun lucru pe care scorpionii ar putea să-l facă în a doua decada lunii martie este să nu 

se mai gândească la răzbunare. Profunzimea pe care trebuie să o dovedească se va răsfrânge și asupra 

profesiei, dar și asupra sferei afective, reușind să-și împlinească, pe ultima sută de metri, un deziderat 

important al destinului lor. Se va pune problema responsabilității în special pe 15 martie când Luna 

se va afla într-o dispunere bună față de Axa Dragonului, dar nu va putea să medieze tendința 

Nodurilor. Primesc mesaje, avertismente, sunt ajutați să își redobândească starea de confort, Dariei 

vor mai mult de la viață, vor rezolvarea problemelor în ansamblu. Pentru această situație va fi nevoie 

însă de mai mult timp. Nu ar trebui să-i judece pe ceilalți după frustrările pe care le au, după limitele 

pe care le au. Pe 17 martie, când Soarele se va afla într-o dispunere negativă cu Saturn, scorpionii pot 

arăta o duritate verbală, se vor arăta în mod intenționat ne înțelegători față de suferințele celorlalți 

pentru că așa cred că li se răspunde, așa cred că sunt tratați. În realitate, reacțiile scorpionului sunt 

determinate de frustrări acumulate pe alte conjuncturi. În primul rând ei reacționează rău, determină 

un conflict apoi se vor justifica cu reacțiile acestea negative vorbind doar despre reacțiile 

interlocutorului, nu și despre faptul că acesta a fost provocat. 

Scorpionii care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor avea în preajma zilei 

de 18 martie trăiri aparte. Mercur și Venus se va afla într-o conjuncție pe casa muncii, însă impactul 

de acum, prin retrogradarea lui Venus, depășește acest cadru mercantil. Trăsăturile acestei conjuncții 

vor face referire la nevoia de a face o faptă bună sau de a compensa răutățile pe care le-au făcut la 

începutul anului sau pe finalul anului anterior. Pe 20 martie Soarele le va intra pe casa muncii și există 

posibilitatea ca momentul acesta să afecteze starea de sănătate. Dacă Soarele acum nu s-ar fi aflat în 

faza de ultim pătrar, nu s-ar fi pus problema ca aceste sarcini profesionale să reprezinte un stres 

suplimentar adăugat la efortul pe care scorpionul l-a făcut încă din luna trecută. În loc să fie o relansare 

pe această zonă profesională, trecerea Soarele pe Berbec le aduce acestora activități care consumă și 

care ar putea să le afecteze pentru o perioadă starea de sănătate. 

Ceea ce pe finalul lunii ianuarie era proiect acum devine plan abordat în mod concret. Asta 

înseamnă că a treia decadă a lunii martie înseamnă pentru scorpion întoarcerea la faptele mai vechi, 

la ceea ce a însemnat intrigi și conspirații, la refuzul jumătăților de măsură, la adoptarea unor situații 

care tergiversează rezultatul bun în cazul celorlalți, dar ar putea să îl grăbească în cazul lor. Din nou 

apelează la metode mai puțin corecte și nu au rezerve. Neptun, planetă care se află acum în plin tranzit 

pe casa iubirii dăruite se va afla acum într-o dispunere foarte bună cu Junon de pe casa educației 

primare și a drumurilor scurte. Scorpionii au nevoie acum să învețe lecția răbdării, să-i asculte pe 

ceilalți, să descopere multe despre viață, despre oameni, despre relații, să fie foarte studioși și să vadă 

că observațiile pe care le-au emis până acum pe seama sentimentelor celorlalți poate au nevoie de o 

ajustare. Momentul acesta devine unul foarte delicat pentru că în paralel cu această viață afectivă care 

cere activități mondene, schimb de experiență sau atenție suplimentar acordată familiei, apar 

probleme la locul de muncă, probleme de sănătate, apar întârzieri ciudate care le creează scorpionilor 

senzația că inhibițiile lor se pot transforma oricând în boală. Acesta este momentul când se vor teme 

de faptul că sărăcia, dacă au cunoscut-o, se va întoarce sau dacă nu au cunoscut-o le va da târcoale. 

Nu se știe dacă tocam dată se poate vorbi despre sărăcie, în mod sigur se poate vorbi despre un conflict 

pe baza unor informații pe care le-au ignorat la începutul acestui an, cei care au fost foarte importante 

în ecuația astrală pe care au parcurs-o în a doua decada lunii martie. Sunt păcăliți, fie la bani, fie sunt 
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duși cu vorba, fie li se promite și nu li se poate oferii, iar scorpionii acceptă pentru că nu au de ales. 

Ceea ce au de parcurs pe finalul lunii martie ar trebui să fie un privilegiu, acela de a cunoaște oameni 

așa cum sunt, de a vedea situațiile pe care le parcurg cu maximă luciditate, dar nu considera că 

picătura care umple paharul merită mai multă atenție decât restul conținutului. Dacă vor fi echilibrați 

și nu se vor lua după poveștile celorlalți, după istorisirile terifiante ale vânătorilor, atunci valorile cu 

care vor lucra acum nu vor fi analizate greșit nici de ceilalți, iar conflictele profesionale vor fi simple 

divergențe de opinii care vor trece neobservate.   

Deși multe dintre evenimentele astrale programate să se consume pe finalul lunii martie sunt 

frumoase, multe dintre ele determinate de planetele individuale Venus și Mercur, dar și de Marte, 

prin sextilul pe care îl împlinește pe 27 martie cu Neptun, acestea nu pot să pună în plan secund careul 

pe care Jupiter și Pluton îl împlinesc. Mesajul acestei creaturi este unul teribil pentru scorpion pentru 

că le aduce temeri față de fapte pe care l-au făcut și despre care nu știe nimeni, despre intenții sau 

răutăți pe care l-au avut și pentru care acum au niscai mustrări de conștiință. Având în vedere că 

Pluton se află acum într-o conjuncție cu Junon, în limita toleranței, scorpionul se teme ca nu cumva 

despre faptele acestea mai puțin corecte să nu se fi aflat, se teme ca nu cumva și alți oameni să 

cunoască detalii despre gândurile lor, să nu le fi citit cineva intențiile. 

Luna nouă din 28 martie va aduce o greutate suplimentară sectorului muncii, bolilor acute, 

transformând o greșeală într-un mare obstacol. Pentru a depăși acest impas scorpionul trebuie să-și 

recunoască vina, trebuie să spună foarte clar și lucid care este partea sa devină dintr-o greșeală mai 

mare, cât de frustrat a fost. Nu este obișnuită să facă dezvăluiri de genul acesta și nici nu-i face plăcere 

să se expună celorlalți chiar dacă în urma acestei prezentări ar putea să obțină anumite avantaje.  

Toată această ipostază conflictuală care definește cea de a treia decada lunii martie ar trebui 

să fie reprezentativă pentru moralitatea scorpionului. Știm, pentru că studiem astrologia nu suntem 

doar consumatori ai unor previziuni astrale, scorpionul crede despre sine care o moralitate adecvată 

contextului în care trăiește. Dacă în momentul acesta nu și-n dreapta atenția către suita de evenimente 

care le-a tulburat viața în a doua decada lunii martie atunci au o stimă nejustificată de sine, iar viața 

sentimentală pe care spun că o prețuiesc atât de mult devine un element periculos pentru ceilalți. 

În ultima zi a acestei luni când Mercur va trece pe casa parteneriatelor scorpioni ar putea intra 

într-o perioadă de suferință dacă nu recunosc o greșeală, dacă nu-și declară partea de vină dintr-un 
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conflict. Ajunși în momentul acesta ar trebui să se gândească la faptul că luna următoare nu-i va ajuta 

să își ascundă urmele. Aprilie lucrează cu sintezele care cer verificare, deci în mod obligatoriu se vor 

întoarce la episodul acesta. Cu cât îl vor recunoaște mai ușor, cu atât mai simplă le va fi viața în luna 

aprilie. 

 

APRILIE 
Iubirea este încercată. Au viziune de ansamblu. Spirit pătrunzător. Anticipare. Perspectiva 

lucrurilor încurajează. Impulsuri ciudate. Ambiții gratuite. Au nevoie de bani. Cred că prin ignorarea 

laturii sentimentale lucrurile se limpezesc. Spun lucrurilor pe nume. Cred că trec printr-o perioadă 

nefastă. Au nevoie de sentimente frumoase. Redobândesc o stare de confort. Reactivează un proces 

spiritual. Trec prin probleme de sănătate. Picătura umple paharul. Evoluție în situații dure. Prețuiesc 

viața. 

 

În luna aprilie scorpionii vor vedea că de multe ori oamenii vorbesc întâi și după aceea se 

gândesc, arată ceea ce simt și după aceea își dau seama cât de periculos a fost acest gest. Sintezele 

care cer verificare le aduce acestora o nouă încercare legată de sfera profesională, dar și o încadrare 

mult mai bună a nevoilor personale în contextul de acum. Unor scorpioni s-ar putea ca luna aprilie să 

li se pare foarte simplă pentru că întâlnesc oameni care au probleme mici, dar care nu sunt în stare să-

și le rezolve și atunci soluțiile lor vor părea chiar miraculoase. Chiar de la începutul acestei luni, când 

sintezele pentru acțiune îi îndeamnă pe scorpioni să-și aducă aminte de un avantaj pe care l-au parcurs 

în a doua decada lunii martie, Mercur va împlini, tot din Taur, relația de trigon cu Capul Dragonului 

așa cum în mijlocul lunii martie făcea Marte. Durerea este înțeleasă altfel, patimile sunt încadrate 

mult mai ușor încât ceea ce vine din partea celorlalți să nu aibă o greutate atât de mare. Pentru faptele 

pe care scorpionii le vor face în prima decada lunii aprilie vor fi recompensați, vor fi ajutați să se 

elibereze de anumite complexe și să-și construiască o imagine mai bună. Deocamdată, cel puțin până 

spre finalul acestei luni, când Capul Dragonului va trece pe casa imaginii publice, scorpionii nu se 

pot baza foarte mult pe realizări ce ar putea să consolideze imaginea publică ori care să vină din 

această zonă. Venus, aflat acum în plin mers retrograd, pe 3 aprilie va intra pe casa iubirii dăruite și 

scorpionii mai au câteva restanțe la acest capitol. Își amintesc de iubirile din tinerețe, de datoriile pe 

care aceste iubiri mai vechi le-au față de ei și își modifică în mod vizibil comportamentul. Nu se duc 

în mod intenționat pentru a primi această datorie, dar se gândesc, meditează, se calculează cum anume 

ar trebui să procedeze pentru ca întâlnirile cu aceste persoane să pară întâmplătoare. Pentru că Soarele 

în această perioadă se află într-o relație proastă cu Junon nu se știe dacă vor reuși, dar în mod sigur 

intenția aceasta le va încălzi sentimentele și îi va face mult mai atenți la componentele greșite din 

trecut, în special acelea care sunt vizibile de persoanele cu care se întrețin. În felul acesta, au curaj să 

facă mai multe combinații, să se arate liberi, să gestioneze mult mai bine acest nou raport de forțe 

care se conturează în viețile lor. 

Pe 6 aprilie Saturn va intra în mers retrograd pe casa banilor și apar anumite probleme 

materiale pe care și le mai și amplifică singuri. Din dorința de a câștiga foarte bine, de a obține 

avantaje dintr-o colaborare sau de a obține mai multe recompense pentru aceeași muncă își încalcă 

anumite reguli, iar de această dată se arată complet neinspirați în procedeele pe care le preferă. În 

felul acesta, se poate anticipa că scorpionii nu mai sunt în stare să-și evalueze propria muncă, dar vor 

ascunde lucrul acesta adică cei din jur nu vor vedea pentru că scorpionii aplică o metodă la care 

apelează de multe ori: le cer celorlalți să le aprecieze munca și nu-i contrazic, ba chiar le arată cât de 

flexibili sunt și în fața laudelor, dar și în fața criticilor. Este o tactică pe care scorpionul o folosește 

de fiecare dată când nu se poate auto evalua. Trebuie să menționăm, scorpionul în general își 

autoevaluează foarte bine munca. Momentul acesta este unul delicat. Așa va fi până pe 25 august 

când Saturn își va reveni la mersul direct.  

O altă problemă care ar putea să vină din retrogradarea lui Saturn este cea legată de disfuncții 

metabolice. O problemă de nutriție le dă peste cap și programul, îi face să întârzie mai mult, să nu 

mai aibă nici viteză de reacție și nici atât de multă atenție și pentru că nu sunt atenți în momente 

delicate ca să poată interveni ori să poată alege cea mai bună metodă, vor pierde în fața unor adversari 
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care abia așteaptă un moment de slăbiciune pentru a-i plăti scorpionului o poliță. Cu toate că, în 

general, scorpionii sunt firi puternice, momentul acesta îi va zdruncina foarte tare. Ar trebui să 

privească adânc în sufletele lor și să vadă care este izvorul puterii, la ce metode trebuie să apeleze 

pentru a rezista acestei presiuni psihice. Nu-i va ajuta nici dacă își recunosc o greșeală, nici dacă se 

vor scuza, nici măcar dacă le vor lăsa adversarilor impresia că au câștigat. Se pot ajuta în momentul 

acesta renunțând la obsesia controlului, adică fiind relaxați cu toată această situație. Dacă se vor lua 

după satisfacția adversarului atunci vor pierde, se vor zdruncina și inițierea mersului retrograd al lui 

Mercur de pe casa parteneriatelor, cel care se va produce pe 10 aprilie, în va plasa în umbră, le va tăia 

anumite facilități, îi va pedepsi. 

Luna plină din 11 aprilie, cu Soarele pe casa muncii și cu luna foarte aproape de Jupiter, pe 

casa lucruri ascunse le accentuează acestora anumite simptome și cred că sunt pedepsiți în primul 

rând prin discuțiile pe care le au, prin faptul că vitalitatea nu le mai este acum la cotele cele mai bune. 

Obosesc mai repede, nu mai au atât de multă răbdare, parcă le scoate Dumnezeu în cale numai oameni 

recalcitranți sau care nu sunt în stare să înțeleagă din cuvinte puține un mesaj. În realitate, scorpionul 

primește acum o greutate suplimentară prin faptul că trebuie să facă o legătură între situații care sunt 

din domenii diferite sau care nu au fost puse niciodată împreună. Își pot dovedi superioritatea 

procedând în felul acesta, pot să arate că acest moment de cotitură nu-i zdruncina, noi trimite la 

reverificare, ci, cu toate că momentul acesta nu este cel mai potrivit pentru a se ocupa de aceste 

situații, vor face față. Își supraevaluează toată această ipostază pentru că Soarele se află foarte aproape 

de Uranus și prin instabilitate, prin faptul că se lasă duși de val, deși de regulă nu procedează așa, 

arată că se integrează, se amestecă printre oameni, că nu au probleme de mânii, de ranchiună, nici 

măcar de limbaj. Este un lucru bun că se întâmplă ca scorpionul să conștientizeze că se poate amesteca 

printre ceilalți, nu că se strecoară, nu că își rezolvă prin procedee ocolitoare anumite situații delicate 

din viețile lor. 

Un element important demn de consemnat în cea de-a doua decadă a lunii aprilie este faptul 

că ambele tipuri de sinteză, atât cele pentru acțiune cât și cele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere 

fac trimitere la ceea ce se va consuma în a treia decadă, când Capul Dragonului le va trece pe casa 

demnității. Cu alte cuvinte în momentul acesta scorpionii se pregătesc pentru un mare eveniment și 

nici nu au habar cum anume se va consuma acesta. Se gândesc, după calculele pe care și le fac acum 

că poate le-ar prinde mai bine dacă ar primi răspunsuri frumoase din partea celor de la care așteaptă 

așa ceva sau dacă vor fi apreciați mai mult la locul de muncă. În realitate, trecerea Capului Dragonului 

pe casa demnității sociale îi ridică pe aceștia în văzul tuturor pentru a fi dați ca exemplu pozitiv. Vor 

exista și scorpioni care vor fi dați ca exemplu negativ, însă aceștia vor fi puțini. 

Începând cu 15 aprilie când Venus va reveni la mersul direct scorpionii vor avea parte de 

bucurii speciale. În sfârșit primesc răspunsuri din partea celor cu care au avut în trecut o relație 

specială. Revenirea lui Venus la mersul direct arată și revenirea la sentimente mai frumoase, mai bune 

sau mai constructive. Este posibil ca momentul acesta scorpionii să treacă din nou prin resentimente. 

În continuare emisfera nordică este ocupată de cele mai multe dintre planete, deasupra orizontului se 

află în momentul acesta doar Marte și Jupiter. De aici înțelegem că o situație tranzitorie ar putea să 

fie văzută de scorpion ca fiind definitivă. Această situație se referă la aplicarea unui tratament, nu 

neapărat în cazul său, acesta poate fi recomandat de un scorpion și acesta să urmărească efectele 

pentru că îl interesează foarte mult să obțină rezultatul scontat. Fie tratamentul este oferit unei 

persoane dragi și atunci rezultatul vine din nevoia de a face o faptă bună, fie este oferit unei persoane 

importante, iar rezultatul bun va fi un atu adăugat cunoștințelor sale, faimei, impactului pe care aceștia 

îl au asupra comunității. Totuși, nu ar trebui să umble acum cu capul în nori. Jupiter și Junon se vor 

afla într-o dispunere negativă și unghiul cu pricina vorbește despre o realitate pe care scorpionii o 

trăiesc. Față de ceilalți se arată puternici, jovial și deschiși, dar știm că până spre finalul lunii august 

trec prin mari constrângeri, resimt toate modificările din jur cu mare greutate. Ar putea în această 

perioadă să discute foarte ușor despre tulburările pe care societatea le parcurge, cele pe care le înțeleg 

foarte bine, nu neapărat că seamănă cu tulburările lor. Se poate vorbi în preajma zilei de 17 aprilie și 

despre o gălăgie care-i motivează să demonstreze ceva. Nu se știe care va fi rezultatul ori dacă 

rezultatul acesta, oricare ar fi el, ar putea să-i mulțumească. Cert este că tensiunea pe care o parcurg 
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nu poate fi trecută cu vederea. Pe 20 aprilie, în ultima zi a celei de-a doua decade, Soarele va trece pe 

zodia Taur, pe casa parteneriatelor, și scorpionii realizează că nu sunt chiar atât de năpăstuiți de soartă 

precum se credea. Reușește să-și rezolve multe probleme prin contrast, doar pentru că oameni triști, 

nefericiți sau cu adevărat chinuiți le ies în cale. Făcând o astfel de raportare, reușesc să evite un episod 

violent, adică reușesc în sfârșit să se bucure de faptul ca Saturn retrograd pe zodia săgetător le aduce 

întârziere în planurile care sunt prea grăbite, prea mult impulsionate către finalitate. Trebuie să fie 

atenți ca în momentul acesta să nu piardă din vedere o intuiție specială doar pentru că momentul de 

față ar putea să le atragă atenția mai mult către materie. Intuiția pe care o au scorpionii acum se referă 

la un zdruncin sufletesc, dar și la soluții miraculoase ce-ar putea veni de-acolo. Cu alte cuvinte, încă 

de pe finalul celei de-a doua decade a lunii aprilie scorpionii pun în practică un proces de alchimie. 

Pe 21 aprilie Marte le va intra pe casa administrării bunurilor celorlalți, și cu toate că plasarea 

acestei planete pe zodia Gemeni este un semn de rarefiere a unor probleme, în cazul scorpionilor 

acestea se pot acutizat pentru că devin brusc foarte ambițioși sau își atribuie sarcini suplimentare pe 

care cu mare greutate ar putea să le ducă la îndeplinire. De altfel, ceea ce se consumă la începutul 

celei de-a treia decade a lunii aprilie este un fel de final de etapă pentru că Marte se va afla într-o 

relație de careu cu Axa Dragonului, element astral care foarte curând își va încheia tranzitul său pe 

axa Fecioara-Pești. Scorpionii pot obține acum progres prin autocontrol, prin aprecierea valorilor 

celorlalți, renunțând la a-i vedea pe cei din jur mai mici decât sunt în realitate, prin educație sau prin 

cunoașterea firii umane. Soarele se află deja pe casa parteneriatelor și le vin ușor să le urmărească 

acestora comportamentul pentru a ajunge la progres. Unii se 

vor plictisi de atât de multă cunoaștere, de atât de multă 

responsabilitate la locul de muncă și vor să evadeze din acest 

prizonierat. Nu este un moment foarte bun să procedeze în 

felul acesta cu atât mai mult cu cât a treia decada lunii aprilie 

îi îndeamnă pe scorpion să aibă o viziune de ansamblu. Dacă 

nu sunt pregătiți să facă un astfel de efort atunci ceea ce fac 

ei se resimte, li se va părea că se află în fața unei mari explozii 

sau că până și în momentele de relaxare trebuie să se 

gândească la perioadele următoare, la vremurile care au apus 

și la legăturile care există între trecut și viitor.   

În momentul acesta când lucrurile care îl erau 

scorpionilor foarte clare până acum tind să treacă în planul 

secund se evidențiază elementele esențiale cu care vor lucra 

de-acum încolo până la finalul acestui an și poate și o parte 

din anul 2018. Dacă reușesc să se ridice deasupra acestei 

perdele foarte dese de complicații, de evenimente obositoare, 

atunci efortul pe care-l vor face nu li se va mai părea atât de 

mare, pot fi inteligent și abil, vor apela la un nou limbaj și nu vor mai fi văzuți de ceilalți ca fiind 

impulsivi. Creativitatea nu-i va ocoli și vor reuși să recupereze din mers multe dintre cele pe care le-

au lăsat în părăsire sau pe care nu le-au putut împlini, tocmai pentru că au din februarie o casă a 

banilor încercată, o casa hrănirii zdruncinată. 

Luna nouă din 26 aprilie îi îndeamnă pe scorpion să facă fapte bune, dar cu blândețe. Nici nu 

le va veni greu să facă lucrul acesta pentru că pot acum să-și ascundă cu mai mare atenție problemele 

personale, se pot detașa puțin de spiritul critic, de nevoia obositoare de ai convinge pe ceilalți unde 

greșesc, cât greșesc și cum ar trebui să procedeze pentru a nu duce mai departe această eroare. Luna 

nouă pe casa parteneriatelor este semn de echilibru și de putere și va veni spre scorpion ca o gură de 

aer proaspăt. Vor mai avea de suportat acest balans obositor care vine din trecerea lui Jupiter pe casa 

lucrurilor ascunse și din retrogradarea lui Saturn pe casa hrănirii. Dacă nu vor uita de bunătate, dacă 

nu vor încerca să vând această bunătate atunci se poate spune că Luna nouă din 26 aprilie pregătește 

trecerea Capului Dragonului pe casa imaginii publice. Cu puțin timp înainte ca acest eveniment astral 

să se producă Venus, de această dată în mers direct, intră pe casa muncii. Dacă pentru celelalte semne 

zodiacale trecerea Capului Dragonului pe zodia leu este semnul de bucurie și de expansiune, 
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scorpionul privește acest episod cu oarecare reținere. Asta înseamnă că este foarte responsabil, are o 

viziune clară asupra vieții sale, cel puțin așa cum se desfășoară ea de-a lungul anului 2017. Pentru că 

sintezele pentru acțiune fac trimitere către finalul acestui an, iar sintezele pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere către începutul anului, legăturile pe care scorpionul le realizează între teoretic și concret 

îi ajută să iasă din această zonă neobișnuită și să producă transformările reale. Primul semn că aceste 

transformări sunt foarte bune, de viitor sau elevate, vin de pe zona publică. Ei știu că nu fac prea 

multe pentru a atrage recunoașterea, faima și poate cineva le răscolește prin trecutul propriu și găsești 

acolo ceea ce ar putea aprecia. Se întâmplă multe lucruri neobișnuite în viața unui scorpion pe finalul 

lunii aprilie și acestea le alimentează această speranță că poate de această dată lucrurile vor fi mult 

mai bune, mai favorabile. Vor fi în etapa aceasta bune și favorabile pentru scorpionul care se auto 

evaluează foarte bine. Am văzut că luna aprilie le-a adus acestor nativi anumite dificultăți în a se auto 

evalua, situație care nu le este specifică. În ultima zi acestei luni când Saturn se va afla într-o relație 

proastă cu Chiron vor avea probleme de autoevaluare. Acesta poate fi un debut prost al unei evoluții 

sociale care se va sfârși cu alte dezamăgiri. Dacă vor pune accentul pe anumite reacții venite din 

partea celor care se arată deschiși și jovial doar pentru că discută cu o vedetă, își vor neglija viața de 

familie, armonia pe care o au acolo și percepția partenerului de viață față de scorpion se va schimba. 

Abia această schimbare care se realizează la baza relațiilor scorpionului ar putea să-i pună în 

dificultate. Este adevărat, și această problemă va fi puțin sau deloc cunoscută de ceilalți. 

 

MAI 
Schimbări miraculoase. Au restanțe la capitolul iubire. Confuzie. Izbucnește un conflict. 

Renunțe la obsesia controlului. Elevare. Fascinație. Ușoară instabilitate. Se strecoară printre 

probleme. Răspunsuri frumoase. Revenire la sentimente frumoase. Modificarea atitudinii se face prin 

lecții primite de la oameni slabi. Avantaj prin autocontrol. Prizonierat. Pot să recupereze ceea ce au 

pierdut. Hrănirea este afectată. Faptele bune îi salvează. Viziune clară asupra perioadei. Primesc 

un semn de transformare. Viața de familie pare neglijată. Partenerul de viață are impact major 

asupra alegerilor personale. 

 

Chiar dacă pentru celelalte zodii luna mai reprezintă o atracție către sinteze absurde, pentru 

acest nativ ceea ce este denumit generic "absurd" înseamnă mai curând o mobilitate aparte, o atracție 

către situații complicate pe care să le delimiteze foarte bine. Planetele sunt în continuare plasate în 

emisfera nordică ceea ce înseamnă că partea interioară a vieții unui scorpion va fi și în această lună 

prioritară. Prima decada lunii iunie lucrează foarte bine cu ceea ce urmează să se întâmple la începutul 

lunii iunie, când Marte va trece pe zodia Rac, iar Jupiter își va reveni la mersul direct. Alte cuvinte, 

scorpionii se pregătesc acum pentru ceea ce urmează să se consume în luna următoare și când, prin 

evenimentele care se vor consuma atunci, vor avea impresia că vor face un pas înainte. Acum 

elementul definitoriu al acestei decade este dată de opoziția Lunii negre cu Marte, aspect care se va 

consuma pe 4 mai. 

Scorpionii vor avea impresia în prima decada lunii a lunii mai ca revin la un mod de a gândi, 

la un mod de a se comporta, obiceiuri proaste pe care nu a reușit să le controleze până acum, la o 

nevoie de consum care este, fie foarte mare pentru scorpionii lacomi, fie foarte restrânsă pentru acei 

nativi care și-au propus ca de-a lungul anului 2017 să redescoperi puterea ori să se întoarcă la 

avantajele pe care le aveau pe vremuri. Nu este posibil ca scorpionul să se întorc în avantajele pe care 

le aveau pe vremuri pentru că zona aceasta este un semn de dominare, este un element care ar trebui 

să devină o constantă în viețile lor, însă nu se poate întâmpla lucrul acesta pentru că cea mai mare 

parte din an Jupiter, planetă care ar trebui să-i ajute să obțină un statut social important, se află pe 

casa lucrurilor ascunse și sunt urmăriți, prin dicție, spionați din umbră de persoane sau situații cărora 

scorpionii nu le-au acordat importanță cuvenită. Prima decadă a lunii mai devine, în consecință, un 

element de luptă, te patimă, care va încerca să deschidă un nou traseu în viața unui scorpion, dar 

deocamdată va eșua. Cu toate că au acum Capul Dragonului pe casa demnității sociale nu se poate 

vorbi despre un avantaj imediat, ci despre a consuma toată energia personală pentru a face față unor 

compromisuri care le vin din anul anterior. Nu este o soluție bună pentru ei nici să-și reducă puterea, 
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nici să-și exercite la un nivel foarte înalt. Dacă sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală, 

dacă sunt atrași de partea aceasta ezoterică atunci vor reuși să-și combată eficient obiceiuri rele fiind 

oameni simpli, oameni buni și învățând  ceva din asta. 

Din nefericire, prima decada lunii Mai nu este foarte generoasă la acest capitol. Din mijlocul 

zilei de 4 mai, când Luna le va intra pe zodia Fecioară, adică pe casa prietenilor, scorpionii se vor 

simții avantajați de ceea ce cred că pot manipula în această zonă, în acest sector. În realitate, dau de 

o altă patimă, se întorc la probleme mai vechi, la complicații pe care nu au reușit să le administreze 

pentru că la timpul respectiv le-au ieșit prea multe în cale, au fost dominați de un sentiment de vină, 

au fost acuzați pe nedrept și acum cred că prin situațiile pe care le parcurg pot să facă dreptate. Nu 

pot să facă dreptate, pentru că grupul are acum alte priorități.   

Imediat ce Luna le va intra pe casa lucrurilor ascunse scorpionii se vor simți jigniți pentru că 

sunt ajutați să li se clarifice aceste probleme, nu sunt susținuți în demersurile pe care l-au gândit pe 

motiv că grupul de apartenența are ceva împotriva lor, iar această observație nu face altceva decât să 

confirme că există o conspirație împotriva lor. Avându-l pe Jupiter pe casa lucrurilor ascunse, dacă 

scorpionii au făcut fapte foarte grave în ultimii doi sau trei ani, sintezele de-acum nu-i vor susține, 

nici măcar pentru că Soarele se află într-un trigon cu Junon, dar nici pentru că se află într-un trigon 

cu Pluton. Momentele acestea pe care scorpionul ar trebui să le vadă ca pe niște avantaje, sunt altceva 

decât etape suplimentare într-un proces de autocunoaștere pe care îl abordează în văzul tuturor, de 

față cu toată lumea, fără perdea. 

Pe 10 mai Junon va iniția o deplasare retrogradă care va ține până pe 26 august, adică la o 

distanță de doar două zile de la revenirea la mersul direct al planetei Saturn. Problemele pe care 

scorpionii le parcurg în această perioadă și care vin dintr-o zonă ascunsă, din demersuri pe care nu au 

dorit să le împărtășească celorlalți, din deconspirării sau din intrigi, pot să devină pentru ei un semn 

de evoluție socială pentru că nu le este permis să repete aceeași greșeală. Saturn se află pe casa 

hrănirii, iar Junon pe casa comunicării, acestea fiind case succesive ceea ce înseamnă că cele două 

reveniri la deplasări directe se realizează într-un sens ascendent, întâi Saturn și apoi Junon, după cum 

sunt și casele, înseamnă pentru scorpion un mare avantaj. Celelalte zodii nu vor avea atât de multă 

subtilitate pentru a explora această zonă, nu vor putea să treacă de la definirea nevoilor, la a găsi un 

canal de comunicare pentru a și le satisface. Scorpionul îndeplinește acum toate condițiile pentru a 

putea realiza acest proces. 
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A doua decadă a lunii mai este pentru scorpionii un impuls către a se ocupa de demersuri 

foarte mare. Luna plină se împlini niște pe semnul lor și le ridic această problemă de obligație, de 

condiționare, de determinare. Ceea ce este nerezolvat pe zona publică va trebui să fie rezolvat de un 

scorpion care are funcție publică, ceea ce nu este soluționat în zona familiei va trebui să fie acum 

rezolvată de un scorpion care își asuma responsabilitatea de a proteja pe cel slab, de a menține 

integritatea familiei sau de a nu fi distrus armonia care există în această zonă. 

Lucrul acestea nu sunt foarte ușoare, nu sunt foarte simple ci, pe alocuri, chiar brutale. Gândul 

de a se desprinde de o structură în care au activat până acum le creează scorpionilor impresia că există 

un curent împotriva lor, că sunt oameni care le vor răul, care nu se bucure de realizările lor și care nu 

sunt în asentimentul lor. Cert este că în a doua decadă a lunii mai scorpionii au nevoie de mișcare și 

trebuie să dea socoteală pentru nimeni dacă în această deplasare, în această mobilitate, mai și greșesc. 

Există însă o problemă pe care scorpionii s-ar putea să nu o poată rezolva, cea legată de educație. 

Există o mare presiune pe această casă, cu Pluton care de ani buni le trece pe acolo și care nu a reușit 

să-i învețe pe multe lucruri. A reușit să-i facă puțin mai îngrijorați față de opiniile celorlalți, față de 

ușurința cu care persoanele împotriva cărora se declară se pot unii pentru a-i demonta mesajul, pentru 

a diminua puterea de influență. Relația proastă pe care Marte oare cu Neptun, dar bună cu Jupiter, în 

situația în care Neptun ocupă o casă de expresivitate și dinamică, iar Jupiter o casă care inhibă 

calitățile planetelor, spune foarte multe despre grija scorpionului, despre temerile pe care le are în 

această perioadă, despre neputința de a-și exercita o putere decât dacă primește confirmare din 

exterior sau dacă este ajutat de o persoană care, la rândul său, cere confirmare celorlalți. Cert este că 

momentul acesta le poate aduce o mulțumire dacă marile probleme pe care vor să le rezolve nu sunt 

decât cele din familie. Cu toate acestea se va pune acum în discuție un patrimoniu, bunuri care trebuie 

transferate dintr-un domeniu într-altul, dintr-un sector într-altul și s-ar putea ca această bucurie a 

scorpionului să fie falsă ori de scurtă durată. 

Dacă pe 15 mai Mercur se va afla într-un trigon cu Axa Dragonului și nu va reuși să medieze 

tendința nodurilor, dar le va aduce soluții în raport cu un partener de discuție care este mincinos, dar 

perspicace, trecea lui Mercur pe zodia Taur aduce o reglare a casei parteneriatelor, reușind să scoată 

o problemă din zona muncii și să o transfere într-un alt domeniu, cel care ar putea să se evidențieze 

printr-o simplă interacțiune. Scorpionii au acum de îndeplinit anumite sarcini și nu vor să 

precupețească niciun efort din a-și folosi o tehnică, din a evita orice formă de neglijență, chiar dacă 

asta înseamnă să se impună față de ceilalți, să fie foarte duri cu partenerii de dialog, să manifeste o 

anumită răceală pentru că urmăresc scopul, finalitatea, nu să se înțeleagă foarte bine cu cei care trebuie 

să îl îndeplinească. 

În cea de-a doua decada lunii mai lucrurile par să fie forte complicate pentru scorpion pentru 

că ele sunt legate de episoade care s-au consumat în copilărie, în adolescență sau, în cazul celor care 

au vârste înaintate, în perioada tinereții. Sunt îndemnați acum prin interacțiune, prin schimb de 

experiență sau prin acceptarea unei mobilității să fie pacienți, să se lase vindecați, să se lase influențați 

de forțe pe care până acum l-au refuzat. Există un plan superior pe care scorpionul trebuie să-l accepte 

în momentul acesta și numai procedând așa poate deveni un element original, un imitator. Puterea sa 

se va remarca prin muncă, prin concepții superioare, urmând ca și satisfacția sa, de pe urma 

rezultatelor pe care le vor primi, să fie foarte mare. 

Pe 19 mai când Saturn se va afla într-un trigon cu Uranus nevoile sale, formulate acum de alții 

s-au formulate în alte perioade ale vieții, cer să se împlinească. Nu se vor împlini după cum ar cere 

acum patrimoniul care tocmai a intrat în posesia sa, după noile sarcini profesionale, după noile critici. 

Se poate împlinii după un standard mai vechi în așa fel încât perspectiva lucrurilor să nu rămână doar 

în stadiu de discuție, de proiect, de comunicare, ci să depășească acea stă etapă distructivă. 

Pe 20 mai și Soarele va intra pe zodia Gemeni, adică pe casa administrării bunurilor celorlalți 

ceea ce înseamnă pentru scorpion inițierea unei perioade de purificare, de regenerare, de revigorare. 

Fac lucrul acesta prin cuvânt, prin termen, prin redobândirea unei situații foarte bune. Este posibil ca 

în momentul de față această situație foarte bună să fie dată de un obiect pe care și l-au dorit foarte 

mult, nu neapărat de ceva foarte valoros, de bani sau de avere. Ideea aceasta de patrimoniu depinde 
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foarte mult de cum și-a construit-o în anii din urmă, de aspirațiile pe care l-au avut în anii din urmă, 

înainte ca Saturn să intre pe zodia Săgetător, adică înainte de 23 decembrie 2014. 

Abia în a treia decada lunii mai scorpionii reușesc să înțeleagă cât de puternice sunt 

reminiscențele trecutului. Momentul de față nu se referă la un trecut foarte îndepărtat, ci la acela care 

s-a consumat în a doua decada lunii ianuarie. La momentul respectiv Saturn s-a aflat într-o relație de 

conjuncție cu Junon, iar acum Saturn se află în opoziție cu Marte. Problema pe care am invocat-o în 

a doua decadă a lunii mai referitoare la semnul de evoluție pe care scorpionii îl vor resimți în luna 

iunie, devine acum mult mai vizibil prin conflictele pe care trebuie să-l rezolve într-un timp foarte 

scurt. Acest timp foarte scurt se referă la progresul material, la importanța pe care o are viața spirituală 

în preocupările scorpionului, la cât de utile sunt în această perioadă deciziile categorice. Având în 

vedere că această a treia decadă a lunii mai aduce unghiuri destul de proaste pe care le va realiza 

Venus de pe casa muncii, problemele scorpionii lor par să vină din acest sector. Nu se știe însă dacă 

nu cumva scorpionii, avându-l pe Marte pe casa administrării bunurilor celorlalți, nu vor fi pregătiți 

pentru aceste conflicte care vin din zona profesională. A participat în ultima perioadă la prea multe 

combinații pentru a nu fi pregătiți pentru probleme care să vină din acest sector. Cert este că oricât de 

pregătiți ar fi sunt vulnerabil pentru că anturajul le cere acum autoperfecționare, acceptarea opiniilor 

celorlalți, adoptarea unei atitudini blajine, colaborare. Relația proastă pe care Venus o are cu Pluton 

le aduce acestora opinii contradictorii față de ceea ce ar trebui să facă la locul de muncă sau să accepte. 

Nu vor accepta nici dominarea care vine din partea unui nou lider, nici continuitatea unei colaborări 

sub îndrumarea unui lider vechi. Având vedere că toate aceste unghiuri se împlinesc și pe Luna nouă, 

se pare că până spre finalul lunii iunie atitudinea sa va fi una mai puțin corectă. Ar trebui să se 

gândească că poate acest refuz este marea eroare acestei perioade, marea greșeală pe care scorpionul 

ar putea să o facă cât ar clipi, cu ușurință fantastică, fără să se gândească absolut deloc la consecințe. 

A fi respectuos și a asculta opinia celuilalt, a încerca să priască problema și din punctul celuilalt de 

vedere, nu este o problemă doar de interacțiune, ci și de bun simț. Dacă scorpionul reușește acum să 

se simtă bine procedând în felul acesta atunci rezultatele vor veni pe măsura efortului. Dacă nu, își 

vor amplifica până la finalul lunii iunie conflictele de acum și nu le va fi ușor. 

Finalul lunii mai le vorbește despre educație. Relația bună pe care Mercur de pe zodia Taur, 

de pe casa parteneriatelor o are cu Neptun de pe casa iubirii dăruite, îi îndeamnă pe aceștia să își pună 

la dispoziția celorlalți cunoștințele pe care le au. Desigur, este nevoie de un plan, de o profunzime 

anume, de o forță teribilă pe care trebuie să o dovedească, nu doar de simple informații pe care le 

transferă. Dacă în această perioadă Marte nu ar fi fost în opoziție cu Saturn, dacă nu s-ar fi activat o 

axă a valorilor, a patrimoniului, a rezultatelor muncii, atunci schema astrală de-acum ar fi avantajat 

acești nativi și i-ar fi dus către modestie, către a fi apreciați prin munca pe care au desfășurat-o în 

ultimii ani. Așa, se pune problema unei noi experiențe care, prin opoziția acestor doi malefici, nu este 

deloc un lucru ușor de parcurs. Nu se pune problema acum de întârziere, ci despre combaterea unor 

întârzieri prin cheltuieli făcute pe seama altora. Scorpionii greșesc și alții plătesc, dar dacă nu-și 

recunosc eroarea, greșeala, dacă nu sunt sinceri, chiar și în situații banale, urmarea acestei erori ar 

putea să îi ajungă din urmă până la finalul lunii iunie. 

Pentru a depăși acest moment delicat scorpion trebuie să facă apel la memorie, la ceea ce li s-

a întâmplat în mijlocul lunii ianuarie, la ceea ce au anticipat cu atât de mare ușurință la momentul 

respectiv și care făcea referire la trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător, adică pe casa hrănirii. Acum, 

Saturn, de pe casa hrănirii, primește o replică foarte dură din partea lui Marte de pe Gemeni. 

Scorpionii lor li se reproșează că nu a fost serioși, că, poate, și-au pregătit din timp situația aceasta, 

că în momentul de față nu este vorba despre o greșeală, ci despre o faptă făcută în mod intenționat. 

Nu se pune problema de așa ceva, iar cei din jurul scorpionilor ar trebui să fie în primul rând realiști, 

și apoi după aceea, dacă mai este loc, răutăcioși. 

Dar, până la urmă, situația aceasta va putea fi gestionată foarte frumos de un scorpion pentru 

că Marte se află într-o relație bună cu Uranus și ceea ce nu acceptă ca fiind nedreptate acceptă ca vin 

dreptate. Nu se știe cum anume face scorpionul selecția acestor situații, pentru că nu se iau doar după 

vorbe sau după cele câteva informații care ajung la ei, dar în mod sigur finalul lunii mai este unul 

foarte bun pentru acest nativ. 
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IUNIE 
Mobilitate. Inventivitate. Se pregătesc pentru o mare schimbare. Probleme de exprimare. Se 

simt spionați. Convingeri care duc spre dominare. Exerciții interesante. Pătrund în intimitatea 

celuilalt. Autocunoaștere. Intriga. Responsabilitate. Atitudini brutale. Apelează la educație. O 

calitate este inhibată. Se transformă rapid. Folosesc o tehnică nouă. Egalitate. Vor să-și depășească 

o condiție. Acceptă sarcini profesionale noi. Progresul material este vizibil. Nevoie de schimbare. 

Întârziere. Recunoașterea unor merite. Greșeala inspiră ilaritate. Răutăți gratuite. 

 

Faptul că planetele sunt răsfirate înseamnă pentru scorpion încurajarea pe care o așteptau de 

mult timp. Acum se pot ascunde mult mai ușor, pot evita anumite discuții dacă nu le sunt pe plac, își 

pot alege până și preocupările profesionale, chiar dacă, în mare parte, nu se vor abate de la sarcinile 

profesionale. Luna iunie lucrează cu sintezele pentru putere, iubire și sensibilitate accentuând pentru 

scorpion necesitatea de-a fi mai îndrăzneț acolo unde în primele cinci luni ale anului au ezitat. 

Încurajarea scorpionului, context în care Soarele, aflat în tranzit pe casa administrării bunurilor 

celorlalți, ar putea să fie pentru tipul inferior o mare greșeală. Sunt încurajați să facă lucruri proaste, 

să arate că au idei preconcepute despre 

oameni și nu doar atât, au idei preconcepute 

despre cum anume evoluează oamenii. 

Aceste fixații vor putea fi văzute în prima 

decada lunii iunie care ar trebui să confirme 

finalizarea unui demers asupra căruia s-au 

preocupat în luna anterioară. Conjuncția lui 

Venus cu Uranus în aceeași zi în care 

Soarele și Jupiter se vor afla într-un trigon 

nu permite anturajului să vadă aceste 

greșeli, dar permite, în a doua parte a anului, 

să repare ceea ce au crezut că nu vor mai 

putea schimba niciodată.  

Tipul superior va avea un început de 

lună iunie educativ. Vor porni de la 

motivații de popularitate și putere, vor avea 

o mare influență asupra evenimentelor care 

l-au preocupat de-a lungul lunii mai și se 

vor remarca față de comunitate prin absența 

opoziției. Devin plăcuți, atractiv, și 

începând cu patru iunie, când Marte le va 

intra pe casa drumurilor lungi a gândirii 

superioare, faptele lor vor putea fi ușor 

văzută de ceilalți și imitate. Eficiența 

aceasta socială nu spune nimic despre 

drama scorpionului. Careul pe care Soarele 

de pe casa administrării bunurilor celorlalți 

realizează cu Neptun arată că această 

perioadă de succes nu este și o perioadă de satisfacție. Sunt avertizați scorpionii că nu trebuie să-și 

construiască acum evenimente sociale care să acopere această insatisfacție. Sunt oameni și nu este 

nimic greșit ca o persoană din preajmă să vadă succesul său, dar și treptele pe care a pășit pentru a 

ajunge acolo. Scorpionul evită întotdeauna să indice aceste trepte, preferând din când în când să ofere 

celorlalți doar câteva indicii, nu firul întreg al evoluției. De fiecare dată are o motivație și de fiecare 

dată aceasta este precum vor constata în preajma zilei de 4 iunie prin careul Soare Neptun, adică 

încărcată de frustrare, neîncredere în oameni. 
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Pe 5 iunie Mercur se va afla într-un careu la Axa Dragonului și scorpionii chiar au nevoie de 

rezultate bune în plan social pentru a nu porni pe o cărare întunecată, pentru a nu alimenta foarte mult 

observațiile triste, nefericite sau incertitudinile pe care destinul lor le scoate acum în evidență. Tipul 

superior reușește să depășească acest moment delicat și va vorbi celorlalți despre încercările vieții lui, 

despre puținele realizări pe care și le amintește momentul acesta și momentul acesta de sinceritate va 

adăuga o nouă reușită în palmaresul său. Tipul inferior va fi convins că secretele trebuie păstrate cu 

sfințenie, procedeele care sunt desfășurate în public trebuie urmărite în detaliu, la fel și oamenii pe 

care i-au un anturaj trebuie selectați foarte bine. Trecerea lui Venus pe casa parteneriatelor pe 6 iunie 

aduce până și acestui procedeu un confort anume. Scorpionul a fost vizibil afectat de tranzitul acestei 

planete în perioada sa de retrogradare și acum se simte ca și cum se află într-o perioadă de trezire, de 

întoarcere la sentimente mai bune. Cu fiecare zi care se adaugă la această călătorie a lunii iunie, 

scorpionul simte cum crește, cum devine mai puternic și mai influent. Cu toate acestea, rămâne un 

semn vulnerabil pe cerul lor legat de modul cum aleg să relaționeze. Pot avea probleme cu subalternii, 

sau cu membrii familiei vor căuta motive să se cenzureze sau vor considera că armonia relației nu 

poate merge mai departe decât dacă ceilalți se cenzurează. Se poate vorbi pe finalul primei decade a 

lunii iunie despre un regret. Scorpionul trece acum printr-o intensitate dureroasă, ar putea pe Luna 

plină din 9 iunie să arate chiar ostilitate față de omul slab. La complicațiile din ultima perioadă, 

dramele afective sau momentele de zdruncin sufletesc și-au pus prea puternic amprenta. Pe 9 iunie și 

Jupiter își va reveni la mersul direct și acesta devine un alt motiv pentru care se simte descătușat de 

probleme, eliberați și își încearcă forțele. Sunt avertizați scorpionii că dacă procedează în felul acesta 

atunci vor declanșa alte evenimente, tot legate de justiție, însă de această dată justiția nu este făcută 

împotriva lor, ci sunt atrași în evenimente sociale definite de o injustiție la adresa celorlalți. Dacă tot 

s-au străduit în ultima perioadă să obțină o anumită poziție socială și de pe finalul lunii aprilie prin 

trecerea Capului Dragonului pe casa imaginii publice anumite episoade au indicat că este posibil 

această redresare, este important să își aleagă faptele pe care le fac pe zona publică, adică să nu 

accepte implicarea în această formă de justiție abuzivă. Doar un scorpion înțelege foarte bine această 

problemă pentru că duplicitatea din această perioadă permite unei persoane din preajmă să înțeleagă 

ce anume o determină să accepte să se implice în astfel de demersuri. Răspunsul este simplu și-a 

rezolvat încă anumite dorințe de răzbunare construite într-o intimitate dureroasă în primele luni ale 

anului. 

Pentru că sintezele pentru acțiune își îndreaptă atenția către finalul lunii aprilie le oferă si 

scorpionilor senzația că au progresat. Sintezele pentru acțiune din decada anterioară s-au orientat către 

mijlocul lunii aprilie și de aici senzația că se află pe val, că știu mult mai bine cum trebuie procedat, 

că își pot permite să fie în dezacord cu ceilalți fără să existe consecințe majore ale faptelor lor. Sunt 

avertizați că lucrurile nu merg în forma aceasta că se poate vorbi la începutul acestei decade doar de 

câteva câștiguri din aplicare unui procedeu nou, din răspunsul pozitiv la o invitație, din practicarea 

unei meserii liberale, din recuperarea unei datorii. Jupiter și Luna neagră se află acum într-o relație 

bună și scorpionii pot acum să se întoarcă la prietenii mai vechi care au avut la un moment dat un rol 

ciudat în configurarea unor opinii, conturarea lor ca firi, ca personalități sau în realizarea unor greșeli 

care și-a pus amprenta asupra imaginii lor publice. Sunt interesați acum să reia aceste prietenii, ca și 

cum vor să se întoarcă la gustul substanțelor care au creat pe vremuri o anume dependență. Din 

fericire, relația bună pe care Jupiter o are cu Mercur îi face pe aceștia mai lucizi și oricât de riscant ar 

fi gestul de întoarcere la relații mai vechi nu se poate vorbi acum despre o furtună sau despre reluarea 

întru totul a faptelor trecute. Sunt cuprinși acum de o nostalgie, cred că în modul acesta rezolvă cel 

mai simplu o problemă de răspuns public. Dacă vor fi preocupați de ceea ce i-a acaparat foarte tare 

în trecut nu vor mai avea nici motivația și poate nici timpul necesar să devină justițiari pe seama celor 

slabi. Într-un fel, prin durere, scorpionul se alege cu răul cel mai mic. Această alegere, în sine, este 

foarte bună însă ea este supusa riscului de a se contamina, parțial, cu erori mai vechi, de a se întoarce 

la erori mai vechi, situație care de această dată se poate solda cu probleme materiale sau să ajungă să 

facă datorii și mai mari decât au în momentul de față. Scorpionul nu trebuie să uite că în această 

perioadă invitația pe care o primește de pe spațiul public pentru a deveni justițiari vine ca răspuns la 

o mare presiune interioară, la o chemare adâncă a sufletului lor pe care doar ei o cunosc. Refuzând 
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acel episod public și întorcându-se către demersuri personale nu înseamnă că această presiune a 

dispărut. Așadar, li se cere atenție maxima pe măsură. 

Mijlocul lunii iunie îi găsește pe scorpion într-o mare presiune. Ei vor spune că relațiile 

personale sunt critice și atunci tensiunea aceasta pe care o parcurg, presiunea care li se citește din 

gesturi, din greutatea cuvântului, din privire vine ca urmare autocontrolului, adică se abțin, dar vor 

să-i facă pe ceilalți părtași la tulburările interioare, la frământările psihice. Sunt scorpionii care 

procedează în felul acesta și trebuie lăsați să își facă programul, să stea singur dacă așa doresc, să 

strice un obiect din casă în mod intenționat, dar cei din jur să se comporte ca și cum a fost o greșeală. 

Scorpionul are în această perioadă un mod foarte ciudat de a se detensiona, cu toate că această 

presiune internă se va elibera complet. Sunt avertizați scorpionii că în această perioadă descoperă că 

au un anumit dispreț față de oamenii care reușesc mai ușor, care sunt ajutați, care primesc susținere 

și în mintea lor această susținere este nemeritată. Cred că prin această atitudine arată că sunt raționali 

și mai ales cred că își rezolvă problemele financiare apelând la argumente precum sunt cele indicate 

mai sus. Pe 16 iunie Neptun își inițiază deplasare retrogradă și își caută motive pentru a se îndepărta 

de oameni calzi, de ființele care cu bune intenții se apropie de ei pentru ai mobiliza în vederea unei 

interacțiuni frumoase. Au nevoie deocamdată să își ling rănile, să se adune, să își înțeleagă de unde 

acest zdruncin sufletesc, iar pentru asta au nevoie ei sa aleagă ori să fie aleși, adică rolul lor să fie 

definit clar de ei ori de ceilalți. De aici un comportament confuz care le reduce numărul de prieteni, 

face o imagine proastă în ochii celorlalți și, pentru că în general scorpionul este o persoană lucidă, 

observațiile acestui fapt îi umple de griji. Se simt obosiți de presiunea socială pe care o parcurg și se 

hotărăsc să se orienteze către altceva. Pe 18 iunie când Soarele se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului și va putea media tendința Nodurilor, dar se va afla într-o relație bună și cu Uranus de pe 

casa muncii, alegerile pe care scorpionul le face sunt foarte importante pentru viitorul său. Se 

comportă ca și cum presiunea pe care o parcurge este trăită cu partea ființei care nu va fi niciodată 

folosită pentru alegere sau pentru demersurile pe care se orientează acum. Scorpionul poate face de 

multe ori lucrul acesta și din exterior va fi văzut ca o persoană rațională care poate sta drept chiar și 

atunci când furtuna este puternică. În realitate, psihicul unui scorpion este compartimentat foarte bine 

și încă de mic reușește prin tipurile de relații pe care le are în acea perioadă, cu cei din exterior sau 

cu membrii familiei să își exerseze trecerea de la un compartiment la altul. Ceea ce se întâmplă acum 

nu reprezintă altceva decât adoptarea unei decizii dintr-un singur compartiment, folosindu-le pe toate. 

Cei care nu sunt născuți în această zodie nu pot înțelege cum poate funcționa psihicul unui om prin 

intermediul acestor compartimente, dar mai ales nu înțeleg cum de reușește scorpionul de timpuriu 

să își formeze câte un comportament pentru fiecare sector. Aceasta este abilitatea lui. 

A treia decadă a lunii iunie îi reîntoarce pe scorpioni la momentul când Luna neagră le-a intrat 

pe casa banilor. Pe 21 iunie și Soarele le va intra pe casa drumurilor lungi a gândirii superioare și nu 

mai pot să aștepte, nici nu mai vor, se hotărăsc să pornească cu toate forțele către o destinație. Având 

în vedere că Junon se află de ceva vreme pe casa educației primare au primit semnale referitor la acest 

nou traseu și în această decizie se vor regăsi și impresii pe care scorpionul le-a acumulat în ultimele 

luni. În mare parte însă toată această decizie pare nouă cu atât mai mult cu cât și Mercur va intra pe 

casa drumurilor lungi și a gândirii superioare, tot pe 21 iunie. Dacă tipul inferior consideră că acesta 

este momentul când trebuie să-și ia o vacanță, să lase preocupările pe care le avea până acum pentru 

a se delecta într-un alt mediu, tipul superior se gândește că aceasta ar fi soluția, dar conștientizează 

că nu poate să ajung acolo decât dacă își rezolvă o problemă de dezamăgire. În felul acesta trecerea 

lui Mercur pe zodia Rac pentru scorpion înseamnă reînvierea unui conflict cu scopul de a-l rezolva, 

de a se împăca ușor, pe calea dialogului altfel, cu un dușman mai vechi. Mercur și Soarele se vor afla 

tot pe 21 iunie în conjuncție pe această casă și puterea scorpionului este acum foarte mare, dorințele 

sale de a remedia sunt intense. 

Cu toate acestea, poate fi neglijată tensiunea pe educație. Scorpionul în continuare nu acceptă 

să fie educat de ceilalți, ci acceptă să-i se prezinte anumite informații sau argumente și să-i fie lăsată 

liberă capacitatea de a alege. Opoziția lui Marte cu Junon accentuează chiar această notă și am putea 

să-i vedem enervându-se foarte ușor dacă li se cere să procedeze într-un anumit fel deși nu li s-a 

explicat de ce. Scorpionul nu este obedient, iar dacă o face fără să i se explice din exterior de ce se 
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întâmplă lucrul acesta în mod sigur și-a oferit singur o explicație. Opoziția lui Marte cu Junon pe 

Luna nouă în situația în care Marte aflate de ceva vreme pe casa drumurilor lungi a gândirii profunde 

se află în careu cu Jupiter, cel care au acumulat în cazul scorpionilor prea multă tensiune, prea multă 

frustrare, planetă pe care scorpionul o consideră vinovată pentru scăderea popularității sale. Așadar, 

există o luciditate pe care scorpionul o va folosi acum împotriva sa. Nu tot ceea ce a ratat a făcut parte 

dintr-o conspirație pe care acum crede că o vede foarte clar. Asta înseamnă că inițierea acestui nou 

traseu educațional, educativ, moral, spiritual cere și o viziune de ansamblu, cere să iasă din cercul său 

strâmt unde toate lucrurile sunt foarte clare sau perfecte. 

Dacă își ajustează într-un mod adecvat atitudinea sa față de ceilalți, dacă nu se bucură pe 

seama celui slab și nu este implicat în scheme sociale delicate care trebuie să se finalizeze cu pedeapsa 

aplicată celui slab atunci legăturile pe care le creează acum sunt puternice, de durată și încărcate de 

un sentiment profund. Scorpionii care nu-i judecă pe ceilalți devine acum lideri de opinie, se 

evidențiază față de ceilalți și reușește să-și vadă popularitatea reînviată, reușește să devină așa cum 

și-au dorit la începutul acestui an. Vor mai exista presiuni legate de cum anume trebuie explicată 

această popularitate pentru a nu ajunge din nou într-un con de umbră, însă toată această frică de 

decădere va fi canalizată pe axa educației, adică va face parte dintr-un proces instructiv educativ, se 

va consuma doar în raport cu factorii care contribuie la formarea sa sau cu cei care au un rol important 

în educația scorpionului. 

Scorpionul este avertizat că pe finalul lunii iunie are un rol important în educația celuilalt 

adică opiniile sale vor fi ascultate, iar dacă va reuși să se adapteze foarte ușor la un factor exterior, 

dacă nu va considera că este permis să-și iubească orice vis de reușită atunci nu putem vorbi pe 

opoziția lui Mercur cu Pluton de pierderea unui avantaj pe care l-ar putea obține prin educație, de 

despărțire de factorul care are un rol esențial în educația sa. Dacă înlătură acest blocaj, dacă nu-l 

explorează zona aceasta a confuziei, nu vor intra într-un crepuscul și nici nu se va pune problema 

unor stricăciuni pe zona publică, ci doar a unei presiuni interne pe care o vor explora prin melancolii. 

Dacă vor greși, fie și foarte puțin, față de ceilalți, dacă vor lăsa liberă răzbunarea împotriva factorului 

educativ, le scade rezistența psihică, devin vulnerabili în fața opiniilor celorlalți și popularitatea le va 

scădea. Acesta este unul din marile momente delicate ale anului 2017 pe care scorpionul trebuie să-l 

administreze corect. Are forță psihică în momentul deciziei însă nu putere le trebuie acum, ci 

discernământ. Dacă au în jurul lor oameni care iubesc, care îi înțeleg, nu doar care îi tolerează, dacă 

au în jurul lor persoane care acceptă mici înțepături din partea acestui nativ pentru a îi ajuta, atunci 

chiar beneficiază de o mare protecția destinului. 

 

IULIE 
Încurajare. Evoluție prin îndeplinire a sarcinilor profesionale. Repară un neajuns. 

Neîncredere. Reușită prin prospectarea noului. Schimb de experiență cu membrii familiei. Trec prin 

momente zdruncinate. Injustiție. Merg mai departe cu valul. Se bazează pe prieteniile vechi. Sunt 

cuprinși de emoție. Refuză ușor. Mare presiune. Susținere nemeritata. Demersuri ciudate. Adoptarea 

unor decizii pe ultima sută de metri. Reîntoarcere la iubiri mai vechi. Au nevoie de o vacanță. Calea 

dialogului este dificilă. Luciditate folosită împotriva sa. Atenție canalizată spre binele celuilalt. Mare 

presiune interna. Destinul îi încearcă. 

 

Au trecut mai bine de două luni de când Capul Dragonului le-a intrat pe casa imaginii publice 

și se poate spune că perioada de acomodare a cam trecut. De altfel, această perioadă de acomodare 

nici măcar nu ține două luni de zile, dar pentru a fi indulgenți și a avea o oarecare înțelegere față de 

derapajele ultimelor două luni ale scorpionilor am putea considera așa. Luna iulie vine și spre acești 

nativi cu sintezele pentru deplasări, dinamică și supremație. Din nefericire, având o axa cunoașterii, 

a educației destul de încărcată, în special cu maleficii Marte și Pluton care pe doi iulie se vor întâlni 

și într-o opoziție, scorpionii lucrează pentru risipă. Ce care sunt profunzi, vor încerca să evite această 

risipă însă vor fi integrați în lucrările celorlalți și fără să-și dea seama participă la mai multe procese, 

iar unele dintre ele se vor solda cu rezultate destul de proaste pentru cei din jur. 
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Prima zi a lunii iulie este dominată de inițierea mersului retrograd al asteroidului Chiron, 

deplasare care va dura până pe 5 decembrie. Apoi, în a doua zi a lunii iulie Venus le va limita dreptul 

la opinie și le va aduce o criză de 

identitate pentru că se va afla într-un 

careu la Axa Dragonului. Toată 

această perioadă de început a lunii 

iulie este încărcată de o mare 

răspundere pe care scorpionii și-o vor 

atribui și, în consecință, se vor 

comporta ca și cum este propria lor 

problemă pe care trebuie să o rezolve 

în stilul caracteristic.  

Asta înseamnă că nu prea vor 

avea înțelegere față de oamenii care 

suferă, care au nevoie de mai mult 

timp pentru a înțelege sau pentru a se 

purifica ori pentru a finaliza un 

demers. Scorpionii care au mare viteză 

de reacție se vor simții încorsetat si de 

ritmul de lucru al celorlalți, vor avea 

răbdare cu toate aceste procese și sunt 

pe punctul de a face una dintre cele 

mai mari greșeli ale anului 2017. 

Opoziția lui Marte cu Pluton nu este 

un aspect ușor de dus pentru că le 

aduce o schimbare de atitudine, duritate în exprimare, aroganță sau tendința de a înlocui opiniile 

celorlalți cu propriile opinii doar pentru că li se par mai bune sau nu mai au răbdare necesară să le 

asculte acestora doleanțele. Scorpionii deși nu vor spune celorlalți, ei recunosc aceasta atitudine, sunt 

familiarizați cu aceste opinii categorice pentru că așa or acționat în primele luni ale anului când au 

simțit că îi cuprinde un pericol. Acum pericolul major este să piardă timpul și pentru că pe casa 

hrănirii și a banilor se află Saturn retrograd, teama că situația aceasta pe care o pot rezolva foarte ușor 

poate fi stricată de greșelile infantile ale celorlalți îi enervează la culme. 

Prin trecerea planetei Venus pe zodia Gemeni, reușesc să facă în așa fel încât viața lor să se 

modifice în bine, să primească o atenție, atenția pe care o caută, o informație foarte valoroasă, un bun 

pe care și l-au dorit foarte mult sau să li se promită o soluționare, iar persoana care promite să nu fie 

un om oarecare, ci o ființă care are față de scorpion o credibilitate foarte mare. Careul pe care Mercur 

de pe casa gândirii profunde oare cu Uranus de pe casa muncii, îi îndeamnă pe acești nativi să ducă 

reușita într-o zonă profesională, acolo unde sunt multe de rezolvat și nu prea s-au descurcat în ultima 

perioadă. Dacă o slăbiciune față de un coleg de serviciu atunci vor încerca să își ofere tot sprijinul 

pentru a-l transforma pe acesta într-un datornic. Venus pe Gemeni îi face pe aceștia prea zâmbitori 

cu oamenii pe care-i disprețuiesc, prea deschiși cu ființele de la care trebuie să colecteze informații, 

prea indiferenți față de realizările celorlalți. Din nou, scorpionii ar trebui să-și amintească ce atitudine 

au avut față de oamenii din jur în mijlocul lunii ianuarie, dar și care au fost obiectivele pe care și l-au 

stabilit pe finalul lunii aprilie, când Capul Dragonului a trecut pe casa imaginii publice. Slăbiciunile 

din cele două perioade se răzbuna acum și se pot transforma în convingeri eronate, în alegeri proaste 

sau, dacă au fost corecți și au protejat, nu au distrus, în soluții foarte bune folosite pentru echilibru 

emoțional sau pentru vindecare. Trecerea lui Mercur pe casa imaginii publice are o dublă 

semnificație. În primul rând această poziție se referă în cazul lor la o slăbire vizibilă a puterii de 

influență, însă nu la modul general, ci față de aceștia pe care au încercat să-i manipuleze. Apoi, pentru 

că îi zdruncină puțin și le arată lungul nasului, le arată obrazul, scorpionii devin foarte buni pe un 

nivel inferior. În felul acesta, se vor gândi că poate dacă se angajează cu mult sub nivelul lor de 

calificare cunoștințele pe care le au, abilitățile pe care și-a dezvoltat de-a lungul vieții vor reuși să le 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1019  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

ofere imaginea publică pe care și-o doresc, adică într-un mediu inferior să fie cei mai buni, cei mai 

apreciați, ce mai puternici. Dacă fac lucrul acesta este clar că în prima jumătate a anului, cât timp 

Jupiter a fost retrograd, s-au temut foarte mult să fie judecați fără să se apere, să nu afle dintr-odată 

de o sancțiune pe care să nu o mai poată schimba. Reacțiile lor sunt justificate de acele mutări 

categorice care s-au repetat și în anii din urmă și față de care scorpionii au o frică teribilă. 

Pe 9 iulie se va împlini și Luna plină cu Soarele pe casa gândirii profunde și devin foarte 

vulnerabila experiențele de celorlalți. Pentru că și în anii din urmă li s-a întâmplat să treacă prin 

situații dificile în fața cărora să nu se poată apăra, această lună plină, care atrage și planeta Pluton în 

ecuație îi îndeamnă pe aceștia să fie foarte receptiv la mesajele celorlalți, așa cum nu prea sunt 

scorpionii de regulă. Li se va părea acum că instrumentele pe care l-au folosit alții pentru a reuși, 

metodele care au apelat trebuie reproduse pentru a evita un blocaj sau pentru a-i preîntâmpina 

repetarea unui eșec. 

La fel cum s-a întâmplat și-n luna iunie, când a existat o legătură specială între prima și a doua 

decada, la fel se întâmplă și luna iulie, însă pe baza altor motive, prin alte instrumente. Opoziția 

Soarelui cu Pluton, aspect care se va împlini pe 10 iulie, complică lucrurile și prin aceste complicații 

scorpionii au impresia că participă la un eveniment care este rău și care are o continuitate obositoare. 

Au impresia că nu există zi fără vești proaste, nu există moment fără ca o persoană din preajmă să-și 

depășească atribuțiile și să le facă observații, au senzația că pentru cei din jur nu mai sunt bun de 

nimic. În realitate, ceea ce se întâmplă cu situația de față depășește cu mult așteptările pe care 

scorpionul le-a avut de la alții sau pe care în general le are de la episoadele pe care le parcurge sau de 

la oamenii cu care se înconjoară. Știm, este o noutate, scorpionul are aceasta abilitate de a acorda 

celorlalți diferite roluri, diferite atribute. Când persoana respectivă își depășește acest cadru în care 

este plasată de scorpion, acesta reacționează, îl pune la punct, îi face observații sau îl marginalizează. 

De aici și imaginea teribilă pe care oare scorpionul că trădează conjunctural sau că, mai rău, are înscris 

în destin vocația trădării. Scorpionul, fiind un semn fix, nu are această vocația trădării, ci are o vocație 

a puterii, iar această compartimentare a vieții lui, această împărțire fie a psihicului pe sectoare, fie 

prin atribuirea oamenilor din jur a unor roluri, reprezintă modalitatea specifică prin care încearcă să 

controleze puterea. De la opoziția Soare-Pluton până la sextilul Mercur-Jupiter, scorpionii au o mare 

disponibilitate de mișcare, iar această mișcare este abordată pentru succes social și apreciere publică. 

Reușește să evite o calomnie tocmai pentru că apelează din nou la această încadrare. În felul acesta 

se poate spune că scorpionul poate deveni celebru prin ușurința cu care atenuează un element foarte 

rău și foarte prost printr-o mișcare foarte rapidă, poate chiar instinctuală, printr-o deplasare strategică. 

Abia acum înțelegem de ce este foarte atent la faptele proaste ale celorlalți, de ce stau drepți și primesc 

toate acuzațiile fără să clipească. Doar un scorpion știe cum li se rotesc acestora mecanismele. 

Nimeni nu va putea în a doua decada lunii iulie să conteste priceperea scorpionilor, doar un 

alt scorpion care naște forte bine acest mecanism ar putea să pună la îndoială bunele sale intenții sau 

rezistența sa la efort. Trigonul pe care Mercur îl realizează cu Luna neagră foarte aproape de 

împlinirea fazei de Primul pătrar, le dea totuși un avantaj vizibil scorpionilor. Ei nu se lasă înfrânți de 

aceste dezechilibre și au și răbdare, dar mai ales a ușura activitatea necesară pentru că nevoile lor li 

se par foarte originale. Având în vedere că retrograd al lui Saturn se realizează pe casa banilor cea 

hrănirii, aceștia apelează la bunurile altora considerând că sunt ale lor sau că își pot permite să-și 

imagineze că sunt ale lor. Această situație ciudată arată cât de afectați sunt scorpionii că nu reușesc 

să câștige atât de ușor precum câștigau la început o anului sau în anul anterior, că nu sunt oamenii 

care să activeze în afara durerii, ci că simt tot, dar mai ales simt trădarea. În momentul acesta 

scorpionii pot înțelege orice, pot avea reacții de apărare față de un om care se plânge și motivul pentru 

care este nemulțumit este foarte real. Nu pot avea înțelegere față de trădare și nici față de motivele 

pentru care aceasta este abordată. Relația proastă pe care Marte și Uranus îndeplinesc acum frânează 

evoluția unei relații care ar putea să vină dintr-o zonă a profesiei sau care îi va afecta imaginea 

scorpionului la locul de muncă, fie că ajunge la serviciu nervos de ceea ce i s-a întâmplat în trafic, ca 

așa a venit de-acasă, că a primit un telefon și nu a reușit să clarifice lucrurile în timp util. Faptul că 

Venus și Jupiter sunt acum într-o relație foarte bună îi transformă pe scorpion în persoane foarte 

loiale. Ei știu că momentul acesta sunt foarte letale și tocmai de aceea se ridică singuri pe un piedestal 
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și pozează în omul care trebuie să iasă în evidență prin simplitate, prin modestie, prin bunăcuviință, 

prin ușurința cu care vorbesc puțin și la obiect, concentrat și în favoarea conversației sau a 

partenerului de dialog. Procedând așa se simt foarte mari, avantajați de calitățile pe care și le văd 

perfecte ceea ce nu va fi un lucru foarte ușor de suportat de ceilalți. Din nefericire pentru anturaj, 

aceasta atitudine nu dispare cu finalul celei de-a doua decade a lunii iulie. Trigonul pe care Mercur și 

Saturn retrograd îl împlinesc, transformă teama de sărăcie, de puțin sau grija că nu sunt apreciați 

corespunzător pentru virtute, preschimbă tot ceea ce nu primesc în avantajul celui care nu a cerut așa 

ceva. 

Cea de-a treia decadă vine cu direcții suplimentare peste cele care nu se vor încheia acum, ci 

poate parțial în luna august. Trecerea lui Marte pe zodia Leu aduce în discuție o problemă legată de 

faptele scorpionului săvârșite în mijlocul lunii iunie. Scorpionul poate acum să-și penalizeze 

impulsurile mai vechi și să arate că el se adaptează în orice situație, când creează dificultăți celorlalți, 

ci alții urmăresc să facă lucrul acesta, iar dacă aceste persoane au probleme din cauza scorpionilor se 

întâmplă pentru că aceștia nu sunt nici noi, nici proști. Careul pe care Soarele îl are de împlinit cu 

Uranus arată că chiar încercarea lor de a demonstra lucrul acesta subliniază o mare nesiguranță legată 

de un episod care urmează să se consume pe finalul lunii iulie și pe care scorpionii cred în momentul 

acesta că nu-l pot soluționa. 21 iulie devine un episod reprezentativ la acest capitol când ar putea să 

se resimtă după un mare efort, să considere că s-au epuizat insistent prea mult pe un proces tehnologic, 

pe programul de serviciu, pe munca în ansamblu. În felul acesta, cred că merită o vacanță însă nu știu 

exact cum să facă lucrul acesta. Abia în ultima zi a acestei luni, când Venus va intra pe casa drumurilor 

lungi se va pune problema ca aceste aspirații să devină realitate. Deocamdată nu știu dacă au veniturile 

necesare pentru a se destinde așa cum își programează acum. 

În consecință, pentru a-și pregăti acest moment de finalul lunii august se vor folosi de trecerea 

Soarelui pe domiciliu, de toate avantajele pe care le au în momentul acesta. Speră ca această călătorie 

să fie ceea ce-și doresc foarte mult și pentru a-și îndeplini nou scrupule, acceptă tot ceea ce li se oferă, 

sunt deschiși la propuneri de colaborare, de conviețuire, de schimb de experiență. Luna nouă din 23 

iulie aduce acestor nativi experiențe ciudate față de interacțiunile pe care vor să le facă acum în mod 

brutal. Și Venus, trecând acum pe final de Gemeni va trebui să împlinească opoziția cu Saturn. 

Alegerile pe care le fac acum sunt proaste, sunt dominate de problemele pe care nu le vor rezolva 

procedând în felul acesta. Dacă vor să nu aibă de pierdut am nevoie să mai aștepte puțin, să vină 

finalul lunii iulie și abia în august să-și facă planuri. Planurile care sunt acum nu vor fi atât de 

generoase în satisfacții, nu le vor aduce mulțumirea pe care o caută. Vor reuși doar să pară foarte abil, 

foarte deschiși și foarte flexibil într-un anumit domeniu, în anumite demersuri, însă mulțumiți nu vor 

fi. 

De aici se poate ajunge la o confuzie foarte interesantă. Anturajul avut despre scorpion o 

anumită părere, aceea că se descurcă în orice fel de situație, când totdeauna au un plan de rezervă, 

întotdeauna au un as în mânecă. De această dată scorpionii nu dispun de așa ceva și improvizațiile pe 

care le fac acum vor părea celorlalți rezultatul unei simpatii generale. Nu este rezultatul unei simpatii 

generale, ci o decizie de moment ca urmare a faptului că acești nativi nu se mai pot baza pe relații 

vechi. Astfel, își aduc aminte de multe episoade care s-au derulat în prima jumătate a anului când au 

suportat cu severitate gustul amar al trădări. Conjuncția Soarelui cu Marte aduce o motivație 

împotriva acestei trădări și scorpionii cred, nu că au coborât nivelul pentru a-și împlini o așteptare, ci 

că reușesc să le demonstreze celorlalți că se pot descurca în orice situație, cu orice fel de tipologie 

umană, că nu au complexe din acest punct de vedere și nici prejudecăți. În mod cu totul paradoxal, 

faptul că sunt acum motivați să facă o schimbare arată că au prejudecăți de vreme ce nu mai pot merge 

mai departe cu relațiile pe care le au acum în derulare. Relația bună pe care Venus oare acum cu Axa 

Dragonului, de pe final de zodie Gemeni, scoate în evidență acest avantaj pe care îl obțin prin viteză 

de reacție, prin mobilitate, prin adaptare rapidă. Cei care sunt în preajma scorpionului nu ar trebui să 

se îmbete cu apă rece. Scorpionul se adaptează greu, ceea ce ei consideră că este adaptare este de fapt 

suportare. Dacă au motivație pot suporta multe, aproape orice, dacă nu au motivație abia atunci li se 

vede marea dificultate de integrare. Adesea, unii dintre cei mai singuratici care trăiesc în mulțime 

sunt scorpionii, deși unii cred că pot fi capricornii, peștii sau racii. Față de celelalte zodii invocate, 
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scorpionul alege să se însingureze pentru a-și păstra nervul sau să se separe pentru că este conștient 

de limitele sale de integrare. Dacă va fi provocat, cel care îl provoacă va vedea cât de prezentă este 

atenția sa pe ceea ce se întâmplă în jur. Asta înseamnă că informațional participă la viața cetății, dar 

din punct de vedere relațional refuză categoric orice interacțiune. Așa vede în situații de criză 

păstrarea puterii. Această situație nu poate fi rezultatul unei întâmplări, ci produsul unei acțiuni 

deliberate. În felul acesta, se poate stabili că finalul lunii iulie este unul furtunos pentru scorpion. 

Relația proastă pe care Venus o are cu Chiron le divulgă puțin din această neputința de a se integra 

prin faptul că ei aleg să lanseze celorlalți pretenții nerealiste, retrograde, învechite. Cine este atent va 

vedea că aceste pretenții nu vin dintr-o gândire defectuoasă, ci dintr-o înțepenirea în obiceiuri foarte 

vechi. Trecerea lui Venus pe zodia Rac reușește să-i scoată pe aceștia din conul de umbră, din această 

zonă a imaginii proaste și să le permită să se bucure de realizări printr-o altă formă de mobilitate, cea 

la care participă și ceilalți. 

 

AUGUST 
Revenire. Munca este încercată. Imagine proastă. Învață din greutăți. Naivitate. Alegerile 

personale devin și alegeri de grup. Imagine bună. Conflicte gratuite. Merg mai departe prin 

constrângere. Intuiție spectaculoasă. Mândrie. Originalitate. Revizuire. Se întâlnesc cu un moment 

de victorie. Se întorc la probleme mai vechi. Meseria este pusa în dificultate. Continuitate pe o 

problemă de profesie. Educație prin înțelegere. Refuz. Ideile noi le dau bătăi de cap. 

 

Cu august scorpionii scriu o noua etapă în viețile lor. Intră în acest interval cu senzația că ar 

putea să fie păcăliți, nu neapărat într-un schimb de experiență, cât în general, în interacțiuni. Sintezele 

pentru probele de curaj, această mare încercare a lunii august va veni spre ei inițial cu date confuze. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că la începutul acestei luni, în prima decadă, Uranus își va iniția 

deplasarea retrogradă din care își va reveni în anul următor. Luna se va afla la începutul lunii august 

în plin tranzit prin zodia Săgetător, ceea ce înseamnă pentru scorpion un avantaj prin muncă, prin 

efort direct, prin explorarea spiritului practic sau a unei idei. Pot apărea comentarii gratuite față de 

această reușită însă scorpionul nu bagă de seamă. Inițierea mersului retrograd pe casa muncii este un 

semn vulnerabil și trebuie să primească din partea sa toată atenția. Dacă va manifesta anumite 

slăbiciuni, va fi pentru că au nevoie de atenție, dar nu o primesc. Asta înseamnă că sintezele pentru 

acțiune, cele care îndreaptă atenția către finalul lunii noiembrie, la fel cum se întâmplă și în ultima 

decadă a lunii decembrie, creează acestor nativi impresia că sunt foarte puternici. Cu toate acestea, 

ceea ce se consuma acum, la începutul lunii august se bazează foarte mult pe câteva momente ce au 

fost explorate în prima jumătate a anului și care s-au consumat pe finalul lunii ianuarie sau în mijlocul 

lunii martie. Perspectiva a ceea ce se va întâmpla pe finalul lunii noiembrie (spre care își îndreaptă 

atenția în prezent) are acum statut de viitor, iar pe finalul lunii decembrie, de trecut. Din această 

schemă, scorpionul înțelegem că toate trebuie făcute la timpul lor și că dacă acum trebuie să se 

preocupe de repararea unor complicații relaționale, de evaluarea oamenilor după sinceritate, după 

sentimente atunci așa trebuie să procedeze. Dacă se orientează către valori materiale motivând că 

această casa banilor este vizibil afectată, impactul lui Neptun de pe casa speculațiilor, de pe zodia 

Pești, le va crea o imagine foarte proastă, de lideri care nu se pot coordona singur, de oameni care 

sunt ușor de păcălit. Pentru a depăși acest moment delicat scorpionii vor căuta să obțină satisfacție 

din lucruri mici și nu le va fi ușor. Careul pe care Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse îl împlinește 

cu Pluton de pe casa educației primare, le spune acestor nativi că învață din greutăți, din conflicte, 

din investigarea propriilor griji. 

Luna plină din 8 august încerca să-i scoată pe aceștia din criză pentru că au Soarele în 

domiciliu, pe casa imaginii publice ceea ce va face din această fază a Lunii un moment de criză care 

rezolva o mare drama vieții. Neptun, aflat de ani buni pe casa iubirii dăruite, nu este o poziție ușor de 

dus pentru scorpion. Au ani buni de când le creează celorlalți impresii false, că sunt oameni care nu 

țin cont de sentimentele declarate, de trecutul comun și trădează. Luna plină încearcă să creeze o 

contragreutate și să le aduc acestor nativi libertatea de-a fi romantici fără ca acest romantism să vină 

de pe casa iubirii dăruite. Astfel, scorpionul își dă seama că cea mai mare dragostea vieții sale o are 
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foarte aproape și face parte deja din intimitatea sa. Poate fi un membru al familiei sau o persoană cu 

care a construit deja o familie. Deci nu are rost să țină cont de pretențiile celorlalți, de mofturile pe 

care aceste persoane le fac și prin intermediul cărora cerșesc atenție sau recunoaștere. De aici se 

înțelege că deja scorpionii se consideră privilegiați, puternici sau avantajați de o anumită poziție 

socială. Deja se simt revigorați în acest sector. Relația bună pe care Mercur o are de împlinit cu Venus 

face o legătură între două case dinamice și propunerile care vin din partea acestor nativi vor trezi 

admirația celorlalți, vor deveni sursă de inspirație pentru studii, alegeri importante în viață sau decizii 

de grup. 

Cu toate acestea, zona vulnerabilă a scorpionului rămâne în continuare casa banilor. Pentru 

că are puțini bani sau nu are atât de mult cât și-ar dori acum, cât considera că este necesar, în anumite 

situații în care se face un calcul, se cere o socoteală personală, scorpionul clachează sau greșește. 

Tipul superior va reuși să administreze foarte bine această situație conflictuală invocând un istoric în 

privința aceasta, aducându-le aminte celorlalți ca de fiecare dată când s-a pus problema să facă un 

asemenea calcul niciodată nu au obținut un rezultat foarte bun. Cert este că, indiferent prin ce mijloc, 

dacă reușesc să își mențină imaginea de persoane educate, chiar dacă această imagine este inserată 

într-un domeniu cu mult sub capacitățile sale, înseamnă că o mare parte din complicațiile acestea greu 

de administrat sunt diminuate.   

A doua decada 

lunii august face din 

nou trimitere la ceea 

ce s-a consumat în 

mijlocul lunii 

februarie, când Luna 

neagră a intrat pe 

zodia Săgetător. Abia 

acum au măcar 

confirmarea unor 

impulsuri peste care 

cu greu vor putea să 

treacă. Sunt triști că 

trebuie să revină din 

nou la episoade vechi, 

că nu pot merge mai 

departe, că momentul 

acesta accentuează 

grija față de ziua de 

mâine sau peste multa 

experiență pe care 

trebuie să o aibă pentru a se menține la un anumit nivel social. Tot din zona practică a doua decada 

lunii august aduce o explicație pe care scorpionul trebuie să o dea referitoare la cum a cheltuit o sumă 

de bani, cum a administrat un fond, cum a utilizat un bun. 

Pe 13 august Mercur va intra în mers retrograd și își va reveni din această deplasare abia în 

luna următoare. Asta înseamnă că tot acum, în a doua decadă, cât și în următoarea, se va pune 

problema asocierilor de bună factură. Pentru că am mai văzut de-a lungul acestui an scorpionul se 

întoarce prea ușor la relații mai proaste, la zonele situate cu mult sub nivelul său pentru avea control, 

pentru a putea câștiga mult mai ușor, pentru a nu fi pus în dificultate, în momentul acesta poate face 

gesturi majore pe care societatea să nu le înțeleagă, iar acesta să fie în legătură cu spiritul său umanist. 

Scorpionul are un simț practic foarte dezvoltat, însă și unul umanist pe care îl arată cu prudență. De 

această dată face apel la acest simț umanitar pentru că simte că drumul său către oameni, către o 

anumită poziție socială se încurcă. Ele nu se opresc, se consolidează prin această impresie falsă pe 

care scorpionul oare pentru că prin intermediul acestora se mobilizează să obțină un avantaj. De altfel, 

în această perioadă au și o intuiție spectaculoasă, pentru că Luna neagră pe casa banilor i-a lovit pe 
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scorpioni în ceea ce-i doare cel mai tare. A nu fi plătit pentru cât muncește înseamnă pentru el o 

dovadă de a nu fi apreciat sau, mai mult, o dovadă a faptului că nu are ce vinde. 

O altă problemă care va fi dezbătută în a doua decadă a lunii august este cea legată de secrete. 

Cum anume a pierdut o poziție socială este un secret pe care anturajul nu trebuie să-l cunoască, la fel 

și cu de ajunge să se descurce cu fondurile pe care le are. Pentru scorpion aceasta este o dovadă de 

eficiență și se va uita spre ceilalți cu multă mândrie. Ar trebui să mai reducă puțin din această mândrie 

pentru că pentru această inteligență practică scorpionul plătește un preț foarte mare. Dacă nu ar trebui 

să fie tot timpul atent în zona aceasta practică, spiritul umanist ar fi mult mai frumos creionat, iar 

acești nativi ar deveni cu adevărat reprezentativ, atât prin originalitate cât și prin expresivitate. 

Așadar, scorpionul care reușește să-și diminueze acum impulsul acesta materialist și se lasă în voia 

schemelor sociale deja conturat se scufundă într-un geniu nedefinit și de fiecare dată când se va 

întoarce către lume va lăsa o urmă inconfundabilă. 

Opoziția lui Venus cu Pluton ca aspect care se va împlini pe 15 august îl aduce pe scorpion 

pe căi nebănuite. Momentul acesta este dureros pentru că cineva din anturaj le lasă impresia că sunt 

nepotriviți în locul acela, că trebuie să se mute, să plece, să-și schimbe locul de muncă ori modul de 

abordare. De asemenea, lasă impresia că nu mai au farmecul pe care l-au avut cu ceva timp în urmă 

și ar trebui să își revizuiască și atitudinea pe care o au față de muncă. Retrogradarea lui Mercur de pe 

casa protectorii lor îi face pe aceștia să lupte singur cu opiniile răutăcioase ale celorlalți și chiar să fie 

lipsiți de farmec, de delicatețe, de rafinament. Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului, aspect care 

se va împlini pe 16 august arată că în momentul acesta scorpionii sunt dominați de competiție. Au 

multe planete pe emisfera estică și asta înseamnă că nu ar trebui să se aștepte la rezultate imediate. 

Lucrează foarte mult pentru un rezultat bun, pentru o victorie, însă toată această luptă se desfășoară 

deocamdată mai mult în zona cuvintelor. Promit răzbunare, promit că se întorc, promit că vor profita 

la un moment dat de situații favorabile, că nu se vor mai lăsa influențați de aparența lucrurilor. De 

altfel, scorpionii nu sunt persoane care să poată fi păcăliți atât de ușor și, de asemenea, se mobilizează 

foarte repede atunci când trebuie să dea pe cineva la o parte, când trebuie să pună la punct o persoană. 

Cu alte cuvinte, schema aceasta vorbește despre destinul greu pe care scorpionii au sau de acel destin 

dificil pe care așa și l-au construit. Nu trebuie să uite că sintezele pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere le arată scorpionilor că nu trăiesc în mediul pe care și-l doresc sau nu s-au adaptat încă în 

mediul acesta în care s-au integrat. De aceea fac alegeri proaste atunci când nu iau oamenii exact așa 

cum sunt, când le acordă mai mult credit sau când încearcă să-i folosească pentru anumite demersuri 

deși nu se pricep. Din această cauză, scorpionii care sunt mai sensibil se vor retrage din anumite 

demersuri și vor aștepta momentele favorabile. Această retragere prin sextilul Marte-Jupiter este o 

simplă rezervă, o detentă în fața unui alt atac. Fac un pas înapoi și promit că se vor gândi de mai multe 

ori înainte să acționeze. 

A treia decadă a lunii august debutează cu Luna nouă din 21. Această Lună nouă pe casa 

demnității sociale, care primește și un trigon din partea lui Uranus, le schimbă scorpionilor prioritățile 

și îi ajută să fie mult mai realiști. Scorpionii nu au în general probleme cu simțul realității, sunt foarte 

practice și le face plăcere să fie văzuți în modul acesta. În ultima perioadă aceste convingeri practice 

le-au fost puțin zdruncinate și momentul acesta de lună nouă este semnul că își vor reveni. Pe partea 

materială va fi puțin mai greu pentru că pe 22 august Saturn va fi in conjuncție cu Luna neagră, aspect 

care afectează toate zodiile la capitolul convingere sau consolidarea unor opinii legate de viață. Acesta 

este momentul când sunt foarte siguri că imaginea socială nu trebuie să depindă de avere, salariul pe 

care-l primesc, contul din bancă. Cu toate acestea, momentul de față are repercusiuni și asupra 

imaginii sociale pentru că din cauza problemelor care vin de pe casa banilor, de pe casa hrănirii, 

scorpionul nu se poate mobiliza atât de repede. Cert este că răsare Soarele și pe strada lor, adică au 

parte și de soluții frumoase, nu doar de cele pe care le fac iei frumoase printr-o muncă intensă. 

Pe 23 august Soarele va trece pe casa prietenilor și relațiile proaste cu cei pe care i-au iubit 

altădată sunt pe punctul de a se repara. Dacă în această perioadă Mercur nu s-ar fi aflat în deplasare 

retrogradă atunci nu s-ar fi pus problema ca scorpionul să se raporteze la relații mai vechi, ci ar fi fost 

în stare să-și construiască relații noi la fel de puternice precum au fost cele care s-au încheiat. În felul 

acesta, se întoarce către origine, către un izvor mai vechi, face o descoperire și, pe baza concluziilor, 
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cel cu care s-a certat altădată, cu care a fost o mare parte a anului 2017 în conflict își dă seama că a 

greșit. Pentru că Venus se află acum într-o relație proastă cu Uranus, ceea ce se întâmplă la locul de 

muncă sau prin intermediul profesiei nu reușește să aducă scorpionului mulțumirea pe care o caută. 

A încercat de multe ori de-a lungul acestui an, dar nici de această dată rezultatul nu este cel pe care 

și-l dorește. Va rămâne în continuare cu senzația că numai prin strămutare, deplasare către un alt 

domeniu, numai prin cultivarea altor preocupări reușește să fie mulțumit. Sigur, având în vedere că 

Luna neagră le trece pe casa banilor, nu înseamnă că scorpionii sunt săraci. Pe aceeași casă se află și 

Saturn și anul acesta le arată acestor nativi că pentru același câștig trebuie să depună mai mult efort 

sau pentru același program de lucru trebuie să consume mai multă energie. Dacă nu sunt atenți vor 

trece și prin pierderi de bunuri, de bani, dar în anul acesta pierderile cu pricina vin pentru ai trezi la 

realitate. 

Pe 25 august Saturn își revine la mersul direct și va fi clar și pentru ceilalți că aceste probleme 

materiale pe care scorpionul le parcurge sunt exprimate așa pentru că el are alte așteptări de la viață, 

se crede subevaluat, crede că nu este plătit la nivelul la care muncește sau că ar merita mai mult. Poate 

obține mai mult imediat ce Saturn își revine la mersul direct pentru că Soarele de pe casa protectorii 

lor va trimite un trigon către Junon de pe casa educației primare. Ceea ce au învățat din martie și până 

acum va fi pus în aplicare din aproape în aproape în așa fel încât și zona aceasta emoțională să se 

redreseze. Deocamdată nu se poate vorbi despre o redresare emoțională, ci despre o invitație la 

reculegere. Pe 26 august și Venus va intra pe zodia Leu și vor fi tentați să-și modifice obiceiurile, 

preocupările după modă, un semnal venit de pe zona publică. Acesta pare să fie un moment delicat 

pentru că scorpionii sunt convinși că situația lor nu poate fi remediată de la o zi la alta, ci poate până 

la finalul anului. Se întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere, 

cele care au în viața unui scorpion un rol aparte, își extrag puterea din ceea ce s-a consumat pe finalul 

lunii iunie, sector dominat de frământări cauzate de lipsuri, o stare de sănătate vizibil modificată, un 

program de lucru incomod. Acum se gândește că au reușit să treacă cu bine peste aceste încercări și 

dacă nici acum nu le sunt respectate anumite drepturi amenință că se revoltă. Pe 26 august si Junon 

își va reveni la mersul direct și zona aceasta a parteneriatelor pentru un scop comun devine accesibilă 

și pentru scorpion. Pornește în această călătorie tot cu gândul de a se asocia cu oameni despre care 

știu foarte multe sau totul, pe care îi cunosc foarte bine, de la care știu la ce să se aștepte. Dacă în 

această perioadă Mercur nu ar fi fost în mers retrograd pe casa protectorilor atunci scorpionul nu ar 

fi considerat că aceasta este soluția, ci ar fi privit înainte. 

Această planetă, prin retrogradare, va intra în ultima zi acestei luni pe casa imaginii publice 

și nimeni nu-i va scoate un scorpion din cap ideea că doar pe-acolo le trece succesul. Dacă ei așa 

consideră, atunci părerea le va fi respectată însă această opinie se va schimba imediat ce Mercur își 

va reveni la mersul direct. Din fericire, revenirea lui Saturn la mersul direct îi facem mult mai atenți 

la ceea ce au deja, la patrimoniul care există deja pe care îl pot socoti, cântări, număra. Dacă socoteala 

de acasă nu seamănă cu cea din piață deja este o altă poveste. 

 

SEPTEMBRIE 
Ciudățenii. Depășesc un pericol. Anturajul îi ajută să evolueze. Realitatea sperie. Prudență. 

Nu sunt atenți la detalii. Probleme de atitudine. Sinteze complicate. Responsabilități ciudate. 

Calitățile și defectele ocupă același loc. Cad pe gânduri. Nevoie de progres. Tipul inferior nu rezista 

la presiunea. Se răzbună ușor. Presiune din partea destinului. Indiferență față de suferințele 

celorlalți. Uită de faptele bune. Se asociază cu oameni situați sub nivelul lor. Frică. Combinații 

ciudate. Severitatea nu este acceptată. Probleme de conduită. Se revoltă foarte ușor. Schimbă planul 

de atac. 

 

Și pentru scorpion septembrie va fi o lună ciudată. Vor reuși însă să depășească cu bine această 

etapă pentru că Marte le intră pe casa prietenilor și prin asociere, prin faptul că doresc să își împartă 

timpul și energia cu cei pe care îi apreciază vor reuși să ocolească o parte dintre pericole. Desigur, nu 

se pune problema unor mari pericole în cazul scorpionilor în luna septembrie, dar unele dintre ele, 

care vin să-l atragă în cercuri mai puțin plăcute vor avea această notă. 
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Chiar de la început, când Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus, se anunță vremuri 

bune. Se modifică în cazul lor modul de adresare, poate chiar anturajul, în încercarea de a repara, de 

a redresa ordinea corecta ceva din raporturile pe care le au cu cineva de la locul de muncă. Profesia 

este un obiectiv important și din această cauză pot lansa pretenții celorlalți, pot fi foarte duri și 

autoritari, dar nu o fac în intenția de-ai domina pe ceilalți, ci de a asigura o bază solidă pentru 

demersurile viitoare. Deocamdată, doar speră că își pot corecta în felul acesta demersurile viitoare 

pentru că prima decadă a lunii septembrie face trimitere, ca multe altele, către mijlocul lunii februarie. 

Din nou își aduc aminte de un start prost, de începutul gândurilor rele și al grijilor, de momentul în 

care au început să se simtă obosiți ori marginalizați. Desigur, schemele acestea vor fi în parte și de 

celorlalți, vor fi trăite într-o intimitate adâncă, dar acolo vor ajunge vorbele celorlalți, aprecierile lor, 

chiar și acelea care sunt fondate. 

Relația bună pe care Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse o definitivează cu Luna neagră le 

aduce acestor nativi speranța că toată această perioadă de complicații sau de severitate ar putea să-i 

recompenseze. În realitate, ies în evidență acum prin acea prudență socială pe care scorpionii au de 

multe ori atunci când tatonează un domeniu nou. De această dată cei din jur au impresia că scorpionii 

tatonează un teren nou, pentru că retrogradarea lui Uranus aduce explorarea unor zone pe care nu le 

cunoști foarte bine, ci întoarcerea cu o anumită rezervă, chiar prudență, către episoade foarte 

dureroase, neplăcute sau riscante. Cu alte cuvinte, se întoarce la locul faptei, dar nu cu zgomot, ci în 

vârful picioarelor. 

Problemele sentimentale se centrează pentru scorpionii în prima decada lunii septembrie 

pentru că Soarele va trece prin opoziția cu Neptun pe o axă a sentimentelor, a iubirii dăruite și a iubirii 

primite. Tot pe 5 septembrie Marte va trece pe casa prietenilor și vor reuși să capteze atenția celorlalți 

prin energie, dinamism, curajul de a face schimbări la locul de muncă. Vor atrage și critici, vor deveni 

și victimele unor intrigi ciudate pe care deocamdată nu le pot administra pentru că au casa lucrurilor 

ascunse marcată de prezența lui Jupiter care le atrage atenția asupra problemelor sufletești în timp ce 

Uranus de pe casa muncii, guvernată de Marte, trimite o opoziție către Marele benefic. Nevoia 

scorpionului de a găsi Piatra filozofală, de a afla adevărul cel mare, de a deconspira o intrigă ce-l 

vizează și pe el, îi atrage o critică destul de puternică pentru care va fi constrâns să-și mobilizeze o 

mare parte din resursele sale. Jupiter se află acum în relație de sextilul cu Capul Dragonului, dar nu 

va putea să medieze tendința Nodurilor. În consecință, se impune un avertisment, cel legat de 

acceptarea acestor situații care limitează pentru că de fapt adevărul nu se află în direcția spre care se 

îndreaptă un scorpion, ci în altă parte. Capul Dragonului are acum această calitate specială de-a media 

opoziția Jupiter-Uranus, situație care se suprapune peste Luna plină. Scorpionii se simt ca într-un 

foarfece, dar nu pierd acum decât la capitolul maturitate spirituală, moralitate, obiectivitate. Ce care 

nu au învățat de-a lungul vieții să piardă, care nu au acceptat să cedeze întâietate față de ceilalți, nu 

să pornească pe un traseu ocolitor pentru a ajunge sigur la destinație fără obstacole, vor avea un debut 

a lunii septembrie destul de ciudat, dominat de refuzuri care le creează adevărate traume. Cu greu vor 

putea să uite episoadele pe care le parcurg acum, în prima decadă a lunii septembrie. Nu-i va putea 

ajuta nici măcar Mercur care, după o perioadă de trei săptămâni, pe 5 septembrie își revine la mersul 

direct pe casa imaginii publice. Sunt atrași în multe episoade, le sunt transferate responsabilități 

ciudate și sunt puși să-și dovedească îndrăzneala, în special în situații când ar trebui să dovedească 

înțelepciune. Pe 10 septembrie Mercur va trece pe zodia Fecioară, pe domiciliu și vor conștientiza că 

tot acest zdruncin social are și părți bune. Prietenii sunt selectați și au acum puterea să vadă cu mai 

multă luciditate care sunt calitățile care le vor folosi de acum încolo și care sunt defectele de care 

trebuie să se protejeze. 

A doua decadă lunii septembrie se bazează foarte mult pe experiența primei decade. Gândurile 

acestea care fac selecție de oameni, de calități, defecte, impulsurile acestea care devin pentru 

scorpionii adevărate judecăți de viață vor fi de bază în această decadă. Doar prin intermediu acestora 

vor reușit să facă față ostilităților, să se detașeze de asocierile false sau de sfaturile gratuite pe care le 

primesc de la ceilalți. Nu au cerut sfaturi, nu le-au spus celorlalți că trec prin momente dificile, că își 

doresc altceva de la viață, ci doar s-a văzut, cel mult, că ar fi interesați și de altceva, că uneori au picat 

pe gânduri sau printre nemulțumirile pe care le au față de societate, economia națională, guvern sau 
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despre fenomenul ciudat al mobilității popoarelor pe care-l trăim acum, strecoară și câteva 

nemulțumiri personale. Puțini sunt aceia care observă adâncimea acestor observații personale. Dintre 

aceștia și mai puțini sunt cei care ar fi dispuși să îi ofere soluții viabile. Tocmai de aceea nu ar trebui 

să țină cont de sfaturile gratuite ale celorlalți pentru că nu îi ajută. Conjuncția pe care Venus o 

împlinește cu Capul Dragonului pe 14 septembrie îi încurajează să fie foarte stricți și poate chiar puțin 

rigizi în aceste opinii. Este posibil ca unii scorpioni să nu țină cont de această notă, să creadă că sunt 

mai puternici decât ceilalți chiar și prin probleme și atunci să devină încrâncenați în durerile lor, 

nemulțumirile pe care le-au față de tot ceea ce există în jur. Acești scorpioni nu au reușit să înțeleagă 

de ce conflictele din ultima perioadă au o notă educativă și vor fi tentați să disprețuiască pe toată 

lumea. Deși lor nu prea le va veni să creadă, există și scorpionii care au o personalitate slabă, care se 

bazează doar pe acest proces primar pe care îl exersează încă de mici, de a împărți totul în sectoare 

sau categorii și de a atribui roluri. Aceștia se vor remarca în a doua decada lunii septembrie prin 

prejudecăți, prin obsesii, prin disperarea cu care își mențin aceste opinii care nu mai sunt de 

actualitate. Vor părea celorlalți retrograd si, persoane care nu se pot desprinde de dramele ce, în timp, 

se vor transforma în boală. Motivele acestea de critică devin în cazul scorpionilor inferior motive de 

conflict. Același lucru se poate spune și despre scorpionii profunzi care se pot desprinde acum foarte 

ușor de o problemă pentru că s-au obișnuit cu o anume presiune socială. Nu se știe exact prin ce 

mijloc, dar au acum un anume confort și dacă cineva de la locul de muncă ar dori, în această perioadă, 

să-i facă probleme unui scorpion crezând că loviturile de până acum l-au doborât, s-ar putea să aibă 

o surpriză. Scorpionul profund și puternic își găsește acum resurse din nimic pentru a rezista și va 

riposta pentru că se bazează acum pe noroc, ci va privi cu oarecare aer de superioritate către nevoile 

celorlalți de a se impune, către aceste obiceiuri conflictuale. Pentru că nu pot fi în totalitate buni, dar 

nici în totalitate răi, acești scorpioni se vor simți superiori pentru că ei știu că dacă vor să se răzbune 

pe ceilalți o vor face mult mai bine decât o fac ceilalți la adresa lor acum.   

Există o severitate la care scorpionul trebuie să renunțe pentru că numai în felul acesta poate 

merge mai departe prin calități, nu prin defecte. Relația de sextil pe care Venus o are acum cu Jupiter 

arată că această călătorie a evoluției trece prin zona faptelor bune. Dacă vor privi pe ceilalți cu un aer 

de superioritate zâmbind ironic și gândindu-se că faptele lor de răzbunare ar fi nimicitoare într-o 

situație similară, înseamnă că nu s-au depărtat prea mult de problema în sine, înseamnă că vor în 

continuare să domine, dar există o presiune a destinului care nu le permite. Aceasta nu este zona 
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succesului, deși în sectorul acesta activează sextilul lui Venus cu Jupiter (norocul). Trebuie să trăiască 

într-o transformare vizibilă și pentru a înțelege mai bine cum anume ar putea să facă repede lucrul 

acesta ar trebui să facă trimitere la ceea ce au gândit în prima decada lunii mai când au trecut prin 

opoziția lui Marte cu Luna neagră. La momentul acela ideea în sine de avansare li s-a părut destul de 

dificilă sau chiar imposibilă și au insistat în această direcție mai mult decât trebuie fără a ține cont de 

anumite conjuncturi sau de anumite recomandări. Acum sunt pe punctul de a proceda la fel, folosind 

alte instrumente, dar având aceeași intenție. Acum nu mai sunt implicați într-un conflict deschis pe 

care să-l inițieze sau pe care să-l ducă mai departe, ci sunt tentați să devină fie lupul moralist, fie să 

afișeze o modestie fățarnică. Ceea ce la începutul lui mai era opoziție Marte-Luna neagră, prin mai 

multe încercări și prin transformarea situațiilor sociale a devenit trigon Venus-Luna neagră. 

Sentimentele de revoltă s-au stins, a dispărut un suport social sau poate o motivație și au schimbat 

armele, au trecut de la tonul ridicat la surâsul perfid. Apoi, Soarele, care le trece acum pe casa 

prietenilor se află într-o relație proastă cu Luna neagră. Acesta este sectorul unde ar putea să piardă 

dacă nu se retrag complet din această zona conflictului.  

Scorpionul nu trebuie să uite că în anul 2017 a făcut o greșeală foarte mare coborând nivelul, 

integrăm duse în medii cu mult sub nivelul său, iar acum trebuie să fie conștient că a sosit momentul 

să suporte consecințele. Există un proverb românesc foarte potrivit pentru situația pe care o parcurge 

scorpionul acum: "Prostului dacă îi ții hangul, îi duci traista". Au coborât nivelul și acum trebuie să 

dea socoteală pentru asta. Pe 20 septembrie Venus va intra pe zodia Fecioară și scorpionii se gândesc 

altfel la viață, la oameni, la relații. Cred că numai într-un mediu străin se pot simți mai bine și caută 

din nou mijloace să evadeze din situația prezentă. Tot pe 20 septembrie se împlinește și Luna nouă și 

gândul de acum devine un veritabil obiectiv la care să nu renunțe în următoarele patru săptămâni. 

Rămâne de văzut cum anume vor gestiona resentimentele pe care le-au în momentul acesta, cum 

anume se vor integra în noul mediu, dacă vor evada de-acum pentru că situația este nespecifică sau îi 

depășește, dacă fug de această problemă pentru că s-au săturat de conflicte. 

Scorpionii ar trebui să fie puțin mai optimiști pentru că nu mai durează mult și Jupiter le va 

intra pe semnul lor, ceea ce va însemna un mare câștig la care să ajungă prin merit personal, adică 

ceea ce îi place foarte mult scorpionului. Până atunci, decada a treia a lunii septembrie se bazează 

mult pe împământare, pe fixarea în prezent, pe conștientizarea lucrurilor care trebuie încheiate acum 

sau trebuie începute și finalizate tot acum. Pe 22 septembrie, când Mercur și Pluton se vor afla într-

un trigon Soarele va intra pe casa lucruri lor ascunse și pentru scorpionii începe o perioadă de 

stabilizare dificilă. Ar putea să fie din nou discreditați, însă nu li se va spune în față așa cum se 

întâmpla pe vremuri, ci apar frământări în mediul în care s-a stabilizat mesajul său ori chiar în mediul 

în care scorpionul trăiește. Astfel, situațiile conflictuale care apar acum ar putea să fie depășite cu 

mare greutate, cu atât mai mult cu cât îndemnul este de a încheia repede ceea ce se află acum în 

derulare. Ar trebui să fie atenți și la sănătate pentru că zona rinichilor este afectată, sensibilitatea la 

frig de asemenea precum și procesul de eliminarea toxinelor, în sensul că din prea multă contracție, 

din prea multă atenție va fi tentat să mențină în sfera gândurilor acele intenții care nu le-a făcut 

niciodată bine. Devin încrâncenați împotriva unor adversari, dar țin toate aceste impulsuri în interior, 

strâng din dinți, închid ochii, își contracte mușchii, dar după ușă nu în fața tuturor, așteptând 

momentul potrivit când să se elibereze de această presiune, se pune la punct, să distrugă puterea celui 

pe care-l consider adversar. Astfel, având la bază acest impuls, scorpionul poate ajunge acum foarte 

repede la polul opus. Poate deveni foarte ușor prietenos, exagerat de amabil, disponibil, dispusă ajute 

pe toată lumea pentru că numai în modul acesta consideră că poate anula puterile celorlalți. Având 

vedere că Venus pe casa prietenilor se află acum într-o relație bună cu Junon, scorpionii nu sunt 

departe de adevăr, știu anume cum să procedeze și cei din preajma lor, dacă studiază astrologia sau 

dacă vor consulta aceste previziuni astrale, ar trebui să țină cont acum de ușurința cu care devin 

prietenoși, ci doar să observe lucrul acesta și să se gândească prin ce anume au devenit un obstacol 

față de acești nativi. Combinațiile de forțe la care apelează un scorpion acum sunt foarte diverse și 

puternice și-i vor exista și multe provocări care vin dintr-o zonă psihică, de care se va folosi mai mult 

cel care lucrează cu energia sau care este implicată într-un proces de evoluție spirituală. Adică, în 
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cuvinte mai simple, sunt dispuși să facă orice pentru a rezolva foarte repede probleme pentru care 

alții au nevoie de mult timp, inclusiv manipularea energiei. 

Multe combinații pe care vor fi dispuși să le facă, cu atât mai mult cu cât relația bună pe care 

Saturn de pe casa banilor, de pe casa hrănirii, o are cu Capul Dragonului prin care se mediază tendința 

nodurilor prin Coada Dragonului îi încurajează să creadă că numai în modul acesta își rezolvă 

probleme de viață pe care nimeni nu l-a cunoscut. Dacă cineva reușește să intre acum prea mult în 

intimitate unui scorpion va fi îngrozit cât de multe resentimente are adunate de-a lungul timpului și 

cât de puține și-a rezolvat din ele. Nu ar trebui să ajungă la această concluzie, ci doar să ne raporteze 

pe acestea la șablonul acestui semn, acestei zodii, cel care ar trebui să fie definit de ușurința cu care 

compartimentează totul și atribuie roluri. În felul acesta scorpionul poate trece foarte ușor de la o 

problema la alta cu toată puterea sa pentru că nu simte că se fragmentează, simte că pierde nimic. 

Acum când vrea să rezolve această problemă într-un mod neobișnuit își va folosi întreaga sa putere. 

Poate de aceea și problemele par mai mari pentru că ele sunt ridicate prin această putere foarte sus 

sau tot prin intermediul puterii vor fi văzute disproporționat. Cu toate acestea, frământările există și 

ele sunt acum scoase în evidență prin relații, prin schimb de experiență, prin conectare. 

Dacă scorpionul nu ține la sănătatea sa, dacă nu vrea să se urmărească de dragul reușitei, 

atunci ar trebui să țină cont de aceste avertismente astrale și să se gândească că victoria obținută așa 

devine în timp inutilă. Dacă s-au împăcat cu această problemă, dacă au înțeles că liniștea lor înseamnă 

un mare pas înainte pentru ceea ce au de făcut în ultimele trei luni ale acestui an se vor mai implica 

și în alte demersuri complicate ce vizează o modificare a opiniilor celorlalți. Tot ceea ce urmează 

după liniște este consum inutil. Opoziția lui Jupiter cu Uranus aduce însă motivații teribile conflictelor 

și în această perioadă scorpionii parcă își aduc aminte de tot ceea ce a fost rău în ultimii ani și au 

ascuns, au neglijat, au ignorat pentru că așa ar fi trebuit să procedeze atunci. Faptul că Pluton de pe 

casa educației primare și revine la mersul direct când Soarele se află într-un careu cu Junon arată că 

din nou intervine mâna destinului. Chiar dacă își propun să facă această modificare în viețile celorlalți, 

să-i pună la punct sau să-i oprească sau transformându-i în prieteni, nu asta trebuie să învețe, aceasta 

este lecția pe care o primesc din partea vieții din partea destinului. Dacă obțin această victorie și nu 

se liniștesc înseamnă că multă conflictul într-o altă zonă. Scorpionul profund se va apuca de studiul, 

cel superficial își va face un plan de atac, pentru că nu va fi mulțumit cu ceea ce au obținut acum. 

Trecerea lui Mercur pe casa lucruri lor ascunse accentuează această notă ocultă a vieții sale și 

indiferent că vrea să studieze mai mult pentru a învinge adversarul fără replici, prin imaginea sau 

statutul obținut după finalizarea acestei etape, fie că își creionează un plan de atac, nimeni nu va știi. 

Se va vedea doar că devin dintr-o dată preocupați de altceva. Vom vedea dacă în luna octombrie ceea 

ce vrea cu orice preț scorpionul să obțină poate fi folosit și pentru viitorul grupului sau împotriva sa. 

 

OCTOMBRIE 
Putere de convingere. Câștiguri. Sunt oameni profunzi. Marginalizare. Vocație. Își descoperă 

o abilitate nouă. Confort. Atenție pe detalii. Dimensiunea spirituală îi incită. Comportamente bizare. 

Soluția prezentului este atractivă. Capacitate de sinteză. Acceptă recomandări. Educația este un 

avantaj. Severitate. Iubesc provocările. Tipul inferior este distrugător de destine. Nevoie de revizie. 

Plafonare. 

 

Luna octombrie le vorbește și scorpionilor despre viitorul grupului și despre cât de multe sunt 

dispuși să facă pentru ca acest viitor pe care îl intuiesc sau îl speră să poată fi împlinit. Evenimentul 

cel mai important al acestei luni este din capul locului trecerea planetei Jupiter pe zodia lor, moment 

care se va consuma pe 10 octombrie. Prin această schimbare apar câștiguri pe care scorpionul le 

obține prin merit personal ceea ce îl va bucura foarte mult și va lăsa impresia că în sfârșit primește 

recunoașterea pe care a căutat-o tot anul. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Marte și Pluton se vor afla într-o relație de trigon, 

speranța scorpionilor de a modifica în bine cadrul social devine foarte vizibilă. În spatele acestor 

dorințe bune există și câteva impulsuri mai puțin corecte care sunt moștenite din demersurile lunilor 

anterioare. Aceste impulsuri sunt legate de forță, dorința de a se impune, de a fi mai puternici decât 
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ceilalți, de a învinge o boală sau de a trece granița firescului pentru a înfăptui ceva cu totul ieșit din 

comun. Se știe dacă pe careul dintre Chiron și Luna neagră scorpionii sunt în stare să contruiască ceva 

ieșit din comun. Se poate spune însă c-au curaj că pot trece dincolo de o limită a subiectivității, că au 

și farmec, iar dacă luăm în calcul că pe 2 octombrie se împlinește trigonului dintre Marte și Pluton, 

ca element definitoriu pentru această zonă de început a lunii octombrie, înțelegem de ce imaginea lor 

va fi aceea de oameni profunzi, curajoși peste care nu se poate trece și de a căror opinie trebuie să se 

țină cont.  

Sintezele pentru acțiune în dreapta atenția către a doua decada lunii ianuarie despre care știm 

că a fost dominată de conjuncția lui Saturn cu Junon. Acum Junon se află în casa următoare, pe casa 

comunicării, și trimite un sextil către Neptun de pe casa iubirii dăruite. Ceea ce atunci era restricție 

sau atenție pe fapte ori pe ceea ce primeau de la alții, acum devine o vocație, o abilitate de a se 

prezenta față de ceilalți într-un anumit fel, de a putea fi prezentabil și puternici. Unii scorpion vor 

trece pe baza acestor conjuncturi dincolo de boală, pentru că și-au pregătit momentul acesta prin 

gânduri frumoase pe care l-au cultivat pe finalul lunii mai. În felul acesta, se înțelege că la momentul 

acela din primăvară au ales să devină inventivi, să nu se revolte împotriva celorlalți și să nu participe 

la conspirații. Dacă atunci li s-a părut un demers fără rost, unul pe care îl fac pentru că așa au fost 

obișnuiți, de dragul moralității sau bunului simț, acum înțeleg că alegerile acelea au produs urmări 

majore, nu doar în zona confortului, ci și în zona alegerilor majore ale destinului. 

Luna plină care se va împlini pe 5 octombrie cu Soarele pe casa lucrurilor ascunse aduce o 

ultimă etapă de contracție, de privațiuni, de marginalizare pe care scorpionul trebuie să le parcurgă în 

prima decada lunii octombrie. Se vor gândi acum că poate va fi mult mai bine dacă se vor distra, dacă 

își fac planuri de vacanță, dacă renunță la acea creativitate obositoare și acordă respect doar atât cât 

se așteaptă oamenii, nu mai mult, nu atât cât ar putea dacă s-ar mobiliza. Foarte aproape de momentul 

de Lună plină se va împlini și conjuncția lui Venus cu Marte însă pe casa prietenilor. Primesc semnale 

din partea unor persoane, de regulă mai tinere sau mai pline de viață, mai jovială, mai deschise ori 

mai ambițioase, care îi antrenează către demersuri sociale ce se soldează cu rezultate foarte bune. 

Apoi, foarte aproape de sfârșitul acestei decade, Venus va trece prin careul cu Saturn. Cu toate că 

scorpionii încearcă acum să repare o relație pentru a evita o decădere, speranța vine tot din obiceiurilor 
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lor, tot de-acolo de unde se așteaptă mai puțin acum. Conjuncția Soarelui cu Mercur de pe casa lucruri 

ascunse in doamnă pe acești nativi să facă apel la un fond ascuns, la ceea ce nu au împărtășit celorlalți, 

la competențe pe care nu le-au pus la dispoziția comunității nici atunci când erau obligați. Dacă 

anterior au avut un motiv foarte clar, s-au temut să nu fie descoperiți în totalitate, să nu li se dezvăluie 

metodele de lucru pe care le apelează, acum au alte motivații. Practic, prima decadă a lunii octombrie 

se finalizează cu multe careuri pe care planetele individuale le realizează cu Saturn și Pluton. Pentru 

scorpion acesta este un moment de pedeapsă pentru că s-a precipitat, pentru că a ieșit din acea zonă a 

confortului abordat pe finalul lunii mai. 

Trecerea planetei Jupiter pe semnul lor pe 10 octombrie este semnul prin intermediul căruia 

scorpionul impune respect celorlalți. Nu se știe dacă nu cumva momentul acesta vorbește despre o 

mare presiune care va fi pusă pe scorpion. Unii dintre ei se vor simții datori să explice, să ajute, să 

dea din bunurile personale și nu vor avea măsură, vor proceda așa cum nu au făcut tot anul, dar nu se 

pot abține. Alții însă vor construi o adevărată filozofie de viață legată de voința de a primi, de a 

accepta, de a fi îndrumați, de a fi susținuți și ajutați. Cert este că momentul de față îi îndeamnă pe 

scorpion să se prezinte prin ceea ce știu să facă mai bine, dar le oferă și promisiunea că dacă această 

prezentare este la înălțime atunci vor veni și le merită. Oricum merite vor veni, însă scorpionul se 

așteaptă prin această nouă poziție să fie eliberat complet de toate obsesiile și nedumeririle din ultimul 

an, de toate constrângerile pe care în ultima vreme chiar nu le mai putea suporta. Dacă își vor controla 

acest impuls puternic atunci expansiunea va fi parcursă într-o dimensiune a spiritului. Dacă nu vor 

deveni năvalnici, nu vor avea măsură nu vor dori să se oprească, vor avea și, multe, cu un ajutor 

sociale substanțial definit de impulsul acesta de a domina ar putea să devină foarte dificile, să se 

transforme în motive de război, de distrugere. 

În a doua decada lunii octombrie scorpionii vor părea față de cei din jur prea mult interesați 

de mister. Misterul acesta vine din explorare a secretelor celorlalți, doar pentru că momentul acesta 

au protecție, beneficiază de susținerea cuiva, au în spatele lor o persoană care poate interveni de 

fiecare dată când aceștia trec prin probleme. Cu alte cuvinte, se vor comporta ca și cum sunt răsfățați 

și vor face multe prostii pentru că așa li se pare că trebuie să se comporte un om care are susținere și 

este animat și de o mare curiozitate. 

Dacă până acum scorpionii au trăit în severitatea unei vieți izolate, acum vor încerca să-i 

găsească vinovați pe ceilalți de toate aceste privațiuni pe care l-au parcurs, de toate lipsurile pe care 

le-au îndurat în ultima perioadă. Având în vedere că în această perioadă Mercur se va afla într-o 

relație bună cu Axa Dragonului, dar nu va putea media tendința Nodurilor, argumentele pe care 

scorpionii le folosesc nu vor avea durabilitate în timp. De altfel, sintezele cu care lucrează luna 

octombrie fac mai curând o consolidare a opiniilor, a rezultatelor obținute în prima jumătate a anului, 

fac o selecția direcțiilor pe care acești nativi trebuie să le folosească pentru a obține succesul pe care 

le caut. Dacă acest succes înseamnă asocieri, poate chiar atașamentul de persoane pe care le cunosc 

acum, vor accepta, vor renunța pentru o perioadă la acuzațiile acestea formulate pe baza vieții dificile 

pe care au parcurs-o. Soluția prezentului nu li se pare atractivă, tocmai pentru că se pune prea mult 

accent pe asocieri, pe schimb de experiență, pe acceptarea unei dominări venită din exterior. 

Scorpionii nu sunt obișnuiți să accept așa ceva, nu mai au atât de multă putere să îndure regulile 

impuse de alții. Astfel, trecerea planetei Venus pe casa lucruri ascunse îi îndeamnă pe aceștia să 

acorde mai mare atenție vieții interioare. Cei care sunt profunzi, care sunt obișnuiți cu studiu oricare 

se simt mult mai apropiați de o viață spirituală vor privi această trecerea planetei Venus pe zodia 

Balanță ca pe o încurajare, ca pe-o desprindere de păcatele acestei luni. Ceilalți, se vor adânci în 

gânduri de boală, în secvențe care nu pot fi valorizate la adevărata valoare, în anticipări sumbre pe 

care le vor gândi atât de intens până când vor deveni realitate. De fapt, a doua decada lunii octombrie 

le aduce acestor nativi capacitatea de a cristaliza anumite experiențe, chiar dacă rezultatul lor nu are 

o perspectivă prea mare, chiar dacă soluțiile acestea nu pot fi puse în aplicare pe termen lung. 

Reușind să facă un slalom interesant printre sancțiuni sau avantaje, scor pe unul se va simții 

în a doua parte a lunii octombrie mai presus de lege, mai presus de regulă ori de ceea ce se chinuie 

pe oameni. Pe 15 octombrie Mercur va trece prin opoziția cu Uranus și apare o revoltă împotriva unui 

mesaj pe care îl înțeleg greșit, pe care îl și integrează greșit deoarece în aceeași zi simt liniște și 
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opoziția lui Marte cu Chiron. Marte le trece în continuare pe casa protectorii lor și pentru că pe semnul 

complementar Chiron se află în mers retrograd le aduce acestora interes pentru a sfida o recomandare 

venită din partea unui om cu autoritate și putere, nu pentru că acest mesaj nu este real sau nu ar crede 

în el, ci pentru că vor puțin câte puțin să îi pună în dificultate, să le știrbească puțin din faima, din 

imagine. În gândul de sale cele mai ascunse scorpionul crede că dacă protectorul său nu mai are atât 

de multă faimă, nu mai are un avantaj important pe zona publică el va fi avantajat pentru că împreună 

cu protectorul său formează un nucleu, iar acel nucleu nu poate fi deocamdată dat la o parte de pe 

zona publică, din atenția celorlalți. Scorpionii comit acum o gravă eroare pentru că nu aceasta trebuie 

să fie preocuparea lor, ci adâncirea într-o formă de percepție, de cunoaștere sau de relaționare care ar 

trebui să le sporească patrimoniul prin interacțiune. Ar trebui să se preocupe de sextilul Soarelui cu 

Saturn, adică la ceea ce-i hrănește în așa fel încât să renunțe și la competiției sau la acele demersuri 

care îi epuizează. 

Pe 17 octombrie Mercur va intra pe zodia Scorpion, pe semnul lor, și devin vulnerabili prin 

schimbare. Aceasta se pare că este o trăsătură majoră a celor născuți in zodia Scorpion referitor la 

tranzitul lui Mercur. De fiecare dată când Mercur le intră pe semnul lor se desparte de cineva și locul 

respectiv este imediat ocupat de noi prieteni. Momentul acesta li se pare că este potrivit pentru a face 

favoruri și pe baza acestor favoruri să îi îndatoreze pe ceilalți. În mod normal, n-ar trebui să devină 

aroganți și nici să se vadă mai bun decât ceilalți doar pentru că au posibilitatea de a obține un avantaj 

în modul acesta, dar scorpionii nu se vor abține de la nimic atunci când vine vorba de avantaje, câștig 

sau putere. De altfel, pe 18 octombrie Mercur, abia intrat pe semnul lor, va trece prin conjuncția cu 

Jupiter și pentru scorpionii educați și cu bun-simț acesta este un moment de expresivitate majoră, de 

faimă și recunoaștere, momentul în care sunt recunoscuți ca o adevărată forță. Pentru că în coasta sa 

acest unghi are careul pe care Marte și Luna neagră îl împlinesc nu se poate vorbi despre un succes 

fulminant, ci despre un episod major care avantajează mai mulți nativi, printre care și pe cel născut 

în scorpion. Avantajul major pe care îl obține cel superior va fi îndreptat împotriva frustrării, 

împotriva neîncrederii într-un partener, ceea ce va duce la consolidarea relațiilor de muncă și la 

eliminarea unor simptome de boală. Dispare acel disconfort psihic pentru că sunt recunoscuți, pentru 

că sunt acceptați sau pentru că primesc ceea ce au cerut. Cu toate acestea, opoziția Soarelui cu Uranus 

le vorbește scorpionilor despre o nesiguranță care nu se rezolvă cu câteva cuvinte de laudă nici chiar 

atunci când acestea sunt spuse de la tribună. 

A treia decada lunii octombrie, cea care lucrează cu sintezele pentru acțiune consolidate pe 

finalul lunii iunie, debutează cu sextilul Soarelui cu Luna neagră, aspect care complică o modalitate 

de plată, o remunerație sau o datorie pe care scorpionul speră să o primească în cel mai scurt timp cu 

putință. Dacă se pune problema de bani aceștia vor întârzia, dar începând cu 22 octombrie se va pune 

problema unei alte forme de plată, de recompensă, de remunerație. Marte va trece pe zodia Balanță 

și le va aduce acestora capacitatea de a transforma multe din situațiile pe care le parcurg în avantaj 

propriu. Nu va conta dacă vor greși prea mult pentru că nici nu-i va mai interesa prea tare având în 

vedere că Venus, care se află de ceva timp pe această casă, împlinește pe 23 octombrie un careu cu 

Junon. Deja frustrările referitoare la o problemă care ar putea să apară în această perioadă sunt deja 

consolidate, iar viitorul, dacă ar fi să fie privit doar prin aceste frustrări, nu îi mai sperie. 

Ceea ce este interesant în a treia decadă a lunii octombrie vine din combinațiile pe care 

scorpionul vrea să le facă pentru a obține un avantaj într-un demers public. De această dată nu este 

vorba despre faimă, despre cunoaștere sau despre putere, ci este pur și simplu vorba despre un răspuns 

de bun-simț, adică cer o soluție la un demers public pentru care toată lumea primește o soluție. Este 

posibil și acești nativi să primească un răspuns, însă nu vor avea asupra lor impactul pe care același 

tip de răspuns îl are asupra celorlalți. Cu toate că va fi același conținut, impactul va fi diferit. Cu alte 

cuvinte, începând cu 24 octombrie, scorpionii își propun să facă o nouă impresie, să conteste acest 

răspuns, să-l nege, să-l critice, dar, în paralel, să-și construiască o cale de atac menită să devină 

adevăratul contraargument. Dacă această cale de atac vine prin educație atunci soluțiile la care ajung 

sunt foarte bune, iar realizarea se cristalizează cu adevărat într-un mod plăcut și eficient. Calculele pe 

care și le vor face pe baza acestei concluzii vor avea viitor și pe baza lor vor reuși să devină repere 

importante. 
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De parte cealaltă vor fi scorpionii care își analizează foarte ușor propria condiție și care iau în 

nume personal orice critică ce le este destinată. Pe 26 octombrie când Soarele va fi în conjuncție pe 

semnul lor aceștia vor considera că merită mai multă, vor lansa anumite semne de întrebare și vor 

reuși prin acestea să distrugă relaxarea ori liniștea celorlalți. Intenția lor este de a deturna un mesaj, 

de a scoate în evidență josnicie a condiției umane, delăsarea sau tentațiile la care este supus omul ce 

nu este încă pregătit să evolueze. În felul acesta, nu vor reuși să devină formatori ai unor opinii, ci 

distrugător de destine. Scorpionii se pot lăuda cu aceasta faima, pot deveni distrugător de destine dacă 

acumulează încă din copilărie sau din tinerețe frustrări pe care vor să-și le rezolve ca adulți. Dacă nu-

și aleg o persoana față de care să-și deschidă sufletul pentru ca prin intermediul acelei persoane să 

apară mici revizuiri, corecții în sectoarele pe care le iubesc atât de mult, atunci rămân niște ființe 

extrem de conservatoare, care vorbesc mult pentru că trebuie să distrag atenția de la durerile 

personale, care tac atunci când nu vor să-i ajute pe ceilalți sau când vor să-i pedepsească curățenia 

lor. Careul pe care Venus de pe casa lucruri ascunse îl împlinește cu Pluton de pe casa educației îi 

expune acum prin această notă obscură apoi, scorpionii pot avea probleme în deplasări, se pot lovi, 

își pot pierde obiecte personale, sau se pot pierde de grup dacă pleacă într-o excursie. Departe de a fi 

descurcăreți la capitolul orientare, momentul acesta îi poate marca psihicul în așa fel încât pe acele 

trasee de munte să nu mai calce niciodată. 

Elementul cel mai dureros care apare în viața unui scorpion pe finalul lunii octombrie ține mai 

curând de ușurința cu care își neagă o condiție, își inhibă un impuls, o dorință, o aspirație. Dacă Venus 

din balanța este prietena cu Axa Dragonului, Mercur din scorpion, nu. Cu alte cuvinte, ochii văd, 

inima cere, dar soluțiile nu a Parâng. De aici și frământări neobișnuite care vin din teama, din 

neputința de a renunța sau de a accepta că uneori și plafonare este bună. Plafonarea i sperie foarte 

mult și sunt acum pe punctul de a se retrage dintr-un demers, nu definitiv, ci pentru o perioadă. 

 

NOIEMBRIE 
Șansă. Judecăți gratuite. Viziune de ansamblu asupra realității. Mare libertate de expresie. 

Implicare. Ghinion pe care și-l provoacă singuri. Pericole ce vin dintr-o zonă a banilor. Probleme 

complicate susținute pe atitudine revendicative. Severitate. Nevoie de a face un arc peste timp. 

Solicitări ciudate. Gestioneze bine bunul celuilalt. Reacții neobișnuite. Frumusețea este atractivă. 

Probleme de nutriție. O problemă emoționantă este reînviată. Se bazează mult pe prieteniile celor pe 

care i-au ignorat. Perturbare într-un proces profesional. Mare curiozitate. Opiniile sunt respectate. 

 

Pentru toată lumea, noiembrie va fi aducătoare de noroc, însă pentru scorpion va avea ceva în 

plus, nu neapărat la capitolul noroc, cât la cel al eficienței. Avându-l pe Jupiter pe semnul lor nu le 

lipsește decât să obțină o degajare a casei banilor, a casei hrănirii pentru ca lucrurile să se remedieze 

și să rămân așa o perioadă. Lucrul acesta se va întâmpla chiar pe 9 noiembrie, când Luna neagră le 

va intra pe casa comunicării, educației primare și-a drumurilor scurte. Asta înseamnă că reușesc să 

obțină un avantaj și rămâne de văzut cât de bine vor gestiona evenimentele programate pentru această 

lună pentru ca norocul pe care îl obțin să își împartă, să-l țină doar pentru ei. 

Saturn și Chiron se vor întâlni într-un careu pe 2 noiembrie, de altfel acest unghi se formează 

de mult timp, însă acum se împlinește la maximum. Dacă până acum cei din preajma scorpionii lor 

au avut impresia că această severitatea lor este ceva cu care poți negocia, vor vedea cât de multă 

suferință ar putea produce în preajma acestei date. Cu toate că Mercur de pe semnul lor trimite un 

trigon către Chiron, lipsurile pe care l-au parcurs de-a lungul acestui an vor avea un ascendent mult 

mai puternic asupra judecăților, asupra criteriilor de selecție pe care vor să le aplice prietenilor, celor 

dragi, celor cu care interacționează. Sunt însă și câteva momente foarte bune pe care scorpionii le vor 

parcurge la începutul acestei luni și care se referă la ușurința cu care reușesc să-și cucerească o viziune 

asupra vieții. Viziunea aceasta va fi consolidată și de Luna plină care se împlinește 4 noiembrie și 

care atrage în mrejele se are o altă opoziție, Venus Uranus, desenând pe cer din nou un foarfece. De 

această dată scorpionii nu vor mai fi coordonați de opiniile celorlalți, însă le vor asculta de bunăvoie 

pentru că au o altă libertate de expresie, o mai mare deschidere către ceea ce ar putea învăța, atât de 

la oameni, cât de la situații, au o mai mare deschidere către tot ceea ce înseamnă eliberare de 
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constrângere sau de forțe conservatoare. Dacă vor alege să fie supărați starea aceasta nu le-o va mai 

putea schimba nimeni, așa rămâne până la finalul acestei luni. Situațiile complexe în care se implică 

scorpionul acum îi ofer acestuia o poziție interesantă în grupul de apartenență. Având în vedere că 

multe dintre elemente astrale se localizează în primul cadran, scopul pentru care se întâmplă toate 

acestea este acela de a-și consolida emoțiile, de a fi sigur pe ceea ce simte, puternic prin ceea ce simte, 

bogat prin trăirile pe care le are.  

Vor putea vorbi despre un progres remarcabil din 5 noiembrie, când Mercur va intra pe zodia 

săgetător, adică pe casa banilor. Vor putea vorbi foarte ușor despre schimb de experiență pe care să 

îl valorifice după cum 

vor, adică să pună 

condiții într-o 

conversație, într-o 

tranzacție, într-un 

schimb de bunuri. Ceea 

ce se întâmplă acum îi 

facilitează acestui nativ 

să își recunoască o vina, 

aceea de a fi fost parte 

într-o conspirație sau 

într-un demers care s-a 

soldat cu pedepsirea 

cuiva. Scorpionii 

superiori, cei care au din 

când în când mustrări de 

conștiință, vor fi primii 

care vor recunoaște că au 

greșit în felul acesta, 

ceilalți însă se vor lăsa 

duși de val, nu vor accepta că aceasta este soluția sau că pe-aici le trece calea. Dacă vor fi întrebați în 

mod insistent vor spune un adevăr parțial și vor crede că deja au rezolvat această problemă. Venus le 

va intra pe semnul lor și deja nu va mai îndrăzni nimeni să ia la întrebări pentru că reușesc să se 

strecoare printre probleme, printre oameni dificili, să treacă dincolo de conjuncturile pe care nu le pot 

coordona foarte ușor. Dacă unii vor considera că acesta este un semn de ghinion pentru că scopul 

vieții nu este să te strecori printre probleme, ci să devii înțelept, atunci vor reuși cu trecerea Lunii 

negre pe zodia Capricorn să ia o decizie foarte importantă legată de educație, cunoaștere sau progres. 

Ceilalți însă vor considera că au scăpat de-o grijă legată de o remunerație, că de-acum își pot face 

calcule nu cu mare libertate pentru că încă Saturn se află în acea casă, dar feriți de multe pericole. 

După ce Saturn va trece și el pe casa comunicării, împreună cu Luna neagră, această zonă a banilor 

nu va mai avea atât de mult ghinion, nu va mai trebui să explice tot ceea ce au câștigat, cum au 

câștigat, nu vor mai dormi cu frica în sân că este ultima noapte pe care o vor dormi în patul lor. 

Luna neagră de pe casa comunicării înseamnă pentru scorpion vulnerabilitate față de vorbele 

celorlalți, față de opiniile unor membri ai familiei, care pot fi frați sau surori, neputința de a demonstra 

că poziția pe care au obținut-o s-a bazat pe o formare inițială, că au existat etape intermediare în 

atingerea performanței. Pentru scorpion aceasta este o problemă aproape la fel de mare precum a fost 

cea care s-a derulat din februarie și până acum, cu Luna neagră pe casa banilor și care le-a vorbit 

despre dificultatea de a se adapta la condițiile impuse de comunitate, neputința de a dispune de un 

patrimoniu care să le permită o libertate de expresie sau o mobilitate după cum cerea prezentul. Acum 

această zonă este degajată însă scorpionilor le sunt cerute explicații. Nu au explicații în momentul 

acesta, însă au justificări ceea ce înseamnă că până la un punct sunt pregătiți să facă față acestei 

situații. 

A doua decada lunii noiembrie le face scorpionilor o sinteză a primelor cinci luni. Sintezele 

pentru acțiune și-n dreapta atenția către începutul anului, iar cele pentru înțelegere, emoție și 
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cunoaștere către finalul lunii mai. Nevoia de a face din nou un arc peste timp li se va părea scorpionilor 

destul de obositoare. Au Soarele în careu cu Axa Dragonului și li se pare că toată lumea le cere ceva, 

că trebuie să facă față tuturor situațiilor care vin de pe mai multe nivele sau de pe mai multe tronsoane. 

Saturn se va afla la începutul acestei decade într-o relație bună cu Uranus, însă pe ei nu-i ajută prea 

mult pentru că au o libertate de expresie în a folosi un patrimoniu, dar deocamdată acest patrimoniu 

lipsește. Luna neagră abia a eliberat această casă și va trebui să mai treacă ceva timp până când 

lucrurile vor avantaja câștigurile scorpionului. Sunt însă nedumeriți de faptul că dintr-odată sunt atât 

de multe solicitări, sunt atât de apreciați sau dintr-odată trebuie să demonstreze ceea ce li s-a părut că 

le-a fost clar celorlalți. 

Pe 12 noiembrie Pluton se va afla într-o conjuncție cu Junon și puterea de adaptarea 

scorpionilor este acum foarte bună și foarte mare. Au o forță interioară care le permite să se adapteze 

în situațiile conflictuale, cu toate că nu au nici bani, nu au ceea ce le trebuie pentru a se evidenția. 

Apelează însă la mijloace neconvenționale și acestea sunt în avantajul lor pentru că Venus și Jupiter 

se întâlnesc într-o conjuncție pe semnul lor. Fie că apelează la metode vechi, neconvenționale, cele 

pe care știu să le controleze foarte bine, fie că sunt atrași de metode noi, rezultatele sunt foarte bune. 

Par stăpâni pe situație, pe ceea ce trebuie să retransmită celorlalți, pe ceea ce controlează. Dacă dispun 

de un anturaj elevat, dacă au prieteni sincer, dacă nu au fost mințiți în prima jumătate a anului, în 

special în primele cinci luni, dacă nu-și amintesc acum de momente foarte dureroase care s-au 

consumat în acel interval atunci avantajul indicat mai sus va fi unul de durată și vor reuși să se 

echilibreze în așa fel încât și resursele personale să fie folosite mai bine. Dacă și amintesc de durere 

o aduc în prezent, dacă își fixează atenția pe un conflict acesta va fi reînviat. Așadar, nu au nevoie de 

așa ceva. 

După ce vor lăsa în urmă careul pe care Mercur și Neptun îl împlinesc, adică aceste presiuni 

afective pe care nu le-au gestionat niciodată corect anul acesta, vor intra într-o perioadă de explorare 

a emoțiilor constructive. Asta înseamnă că multe din conjuncturile care le sunt rezervate sunt foarte 

bune, existând și mici înțepături, mici condiționări care țin mai curând de informațiile care lipsesc, 

de susținerea pe care nu o mai au, de prieteniile pe care prin voință proprie le-au rupt. Pe 16 noiembrie 

Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun și pentru că Venus trece acum pe semnul lor, iar Neptun 

pe casa iubirii dăruite scorpionii au nostalgii, iar acestea îi reglează, îi ajută să se simtă din nou util, 

plăcuți, învingători sau tineri. Și Soarele se va afla într-un trigon cu Chiron și puterea lor este folosită 

acum pentru echilibrare psiho-emoțională, dar și pentru revigorare fizică. Tot ceea ce înseamnă 

întâlnire, contact sau interacțiune este constructiv pentru scorpion ca și cum ceea ce li se întâmplă 

acum este o dorință împlinită. 

Apoi, unghiurile acestea îi avantajează pe scorpionii tineri care nu sunt încă foarte 

experimentați în privința relațiilor. Luna nouă din 18 noiembrie le aduce un risc în această direcție, 

dar toată situația generală este favorabilă. Este posibil ca prieteniile pe care și le formează un scorpion 

tânăr în această perioadă să-l ducă la dezamăgire, la tristețe sau la o mare durere, dar toată această 

experiență este utilă pentru că toți tinerii au nevoie să vadă în această etapă a vieții că aceste 

sentimente sunt dureroase. În oricare altă etapă a vieții durerea acestor sentimente va fi încadrată 

greșit. Cu alte cuvinte, dacă un scorpion tânăr crede acum că a fost înșelat, descoperă că sinceritatea 

prietenilor nu a fost cea pe care a crezut-o, ca argumentele au fost de fapt minciuni cosmetizate, 

înseamnă că face parte din normalitate. Astfel, prin relația frumoasă pe care Mercur o are de împlinit 

cu Axa Dragonului se mediază tendința Nodurilor și toată această înțelegere asupra procesului, în 

mare parte neplăcută, pe care o parcurge scorpionul, este un semn de destin bun, valoros, intens și 

constructiv. Scorpionii care sunt în vârstă se vor întoarce acum la sentimente fericite, precum sunt 

cele de orgoliu, mândrie, criticism exagerat sau severitate. 

A treia decada lunii noiembrie nu va duce mai departe mesajul celei de-a doua decade, însă 

va face o reverificare pe un interval mult mai mic. Se va porni de la sintezele pentru acțiune bazate 

pe evenimentele care s-au consumat în mijlocul lunii mai, când Marte s-a aflat într-un careu cu 

Neptun, iar Saturn într-o relație foarte bună cu Uranus, impunând o deplasare înapoi către mijlocul 

lunii aprilie, când Pluton ce-a inițiat deplasare retrogradă. Acum, în această decada, Neptun își revine 

la mersul direct, iar Marte se află într-o relație bună cu Axa Dragonului fără a reuși să medieze 
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tendința Nodurilor. Ceea ce se întâmplă acum în viața unui scorpion este un semn de progres și îi va 

mări acestuia forța, rezistența la efort, îmbogățind cunoștințele și ajutându-i să înțeleagă mult mai 

bine care este rostul evenimente lor pe care le parcurg. În plus, pe 22 noiembrie Soarele va trece pe 

casa banilor, pe casa hrănirii, adică pe zodia Săgetător și pentru scorpion înseamnă din nou 

recunoașterea unor merite. Sunt avertizați însă că Soarele pe această casă le aduce câștiguri ușoare, 

dar și acestea sunt făcute la fel de ușor. Mulți dintre scorpionii, în special femeile, vor dori să scape 

de griji, de tensiune, de stres, cheltuind uși banii pe care i-au strâns foarte greu pe o ședință de 

cumpărături. Careul pe care Venus de pe semnul lor îl realizează acum la Axa Dragonului lansează 

un avertisment referitor la utilitatea acestora. Nu au nevoie să facă așa ceva, iar dacă nu vor ține cont 

de acest avertisment și se vor arunca în primul magazin care le ies în cale, atunci vor vedea că în, 

cazul lor, o problemă emoțională se rezolvă cu un resort emoțional, iar o problemă fizică cu un resort 

fizic. Dacă în momentul acesta în care Venus s-ar fi aflat într-o relație proastă cu Axa Dragonului, 

Soarele nu ar fi intrat pe casa banilor scorpionii ar fi putut vedea mult mai ușor care este resortul 

emoțional și s-ar fi apropiat, în forță sau în vârful picioarelor, adică prin extreme așa cum s-a întâmplat 

în ultima perioadă, de o persoană pe care o simpatizau în ideea că poate ar putea lega cu această 

persoană o prietenie frumoasă și prosperă. Se înțelege lucrul acesta nu doar din careul pe care Venus 

îl realizează la Axa Dragonului, ci și din sextilul acestei planete cu Junon. Există pe cerul momentului 

cele două posibilități și fiecare, în funcție de nivelul de conștiință, de înțelepciune sau de educație, își 

va alege instrumentul de lucru. În ambele cazuri, adică indiferent de nivelul pe care îl poate avea 

scorpionul acum, careul pe care Mercur îl împlinește pe 24 noiembrie cu Chiron arată că este imperios 

necesar să facă ceva, să acționeze, să vorbească, să se implice, pentru că altfel toată această presiune 

internă își va căuta un debușeu în altă zonă. Judecând după retrogradare lui Chiron o altă zonă nu 

poate fi decât cea a protectorii lor pe care scorpionul nu-și mai permită să-i dezamăgească sau cel 

medical care nici acesta nu este încă la cotele optime. 

Finalul lunii noiembrie înseamnă pentru scorpionii apropiere de singurătate. Nu sunt pedepsiți 

că se întâmplă așa, ci o fac pentru că au nevoie de solitudine, au nevoie să se gândească la ce au făcut 

în ultimele luni sau la ceea ce vor face de-acum încolo. Unii se izolează pur și simplu, pentru că au 

nevoie să nu mai audă atât de mult zgomot, au nevoie de liniște, am nevoie să nu mai definească 

doleanțele celorlalți, să fie pur și simplu ei singur cu gândurile lor, oricare ar fi ele. 

Având în vedere că pe 26 noiembrie Venus se va afla într-un trigon cu Chiron s-ar putea ca 

această liniște să le fie perturbată de tentații plăcute. Nu vor acum nici măcar tentații plăcute, dar dacă 

le acceptă, după acestea, vor veni tentații neplăcute pentru că pe 28 noiembrie Marte de pe casa lucruri 

ascunse va împlini un careu cu Junon. Spre finalul acestei luni scorpionii vor avea impresia că toate 

aceste evenimente, toată această succesiune de episoade a fost programată și dacă s-au bucurat atunci 

vor gândi că cineva a dorit să le facă o surpriza, iar dacă fost supărați cineva le-a purtat sâmbetele. În 

realitate, momentul acesta este susținut astral doar printr-un singur element: perturbarea liniști. 

Motivul acestei perturbări poate fi consultat din mijlocul lunii aprilie când Jupiter s-a aflat într-un 

careu cu Junon și când au existat anumite intenții venite din partea scorpionului, în desconsidera 

puterea cuiva, în a submina autoritatea unui colaborator sau în a folosi pe cineva după bunul plac. 

Acum toată această creație subtilă se întoarce împotriva sa. Dacă scorpionul este familiarizat cu aceste 

mecanisme subtile atunci va înțelege foarte bine de ce momentul acesta de liniște nu va fi așa cum și-

l doresc, deși el va avea un rol prin curiozitatea pe care o trezesc celorlalți, prin golul pe care-l lasă 

prin retragerea lor. Astfel, pe finalul lunii noiembrie înțeleg că au un rol bine definit în grupul de 

apartenență și indiferent câte acrobații fac, indiferent cât de multă confuzie lansează în jur, dacă 

lipsesc de-acolo se vede. Asta înseamnă că mult mai frumos ar fi pentru acest nativ să le respecte 

celorlalți opțiunile, curiozitățile, iar dacă mai au puterea necesară, să răspundă cu toată inima 

solicitărilor care ar putea să îi scoată din bârlogul lor. Ajunși în locul unde sunt atrași vor avea 

experiențe pe care și l-au dorit fie în mijlocul lunii mai, fie în mijlocul lunii aprilie, perioade spre care 

se îndreaptă acum instrumentele folosite pentru sinteză. 
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DECEMBRIE 
Subiectivitate. Instrumentele de sinteză sunt administrate altfel. Severitate. Cer a doua șansă. 

Nervozitate. Metabolismul este afectată. Se schimbă direcția. Cultivă bunătatea, dar este prea târziu. 

Echilibru. Generozitate. Expresivitate. Încurajare. Reorientare. Interacțiunile sunt dificile. Se 

întâlnesc cu o limită a înțelegerii. Se închide cercul unor probleme fără soluție. Își păstrează calmul. 

 

Ca și celelalte zodii, în luna decembrie scorpionii se pregătesc pentru ceea ce înseamnă 2018. 

Se simt încurajați, poate chiar determinați să ducă mai departe anumite demersuri și pentru că luna 

noiembrie le-a adus câteva momente speciale de împlinire ori le-a oferit suficient de multe motivații 

ca deciziile lunii decembrie să fie adoptate mult mai ușor. Luna decembrie lucrează cu sintezele care 

cercetează și instigă la revoltă, asta înseamnă că toate schimbările anunțate vor pune în dificultate 

aceste decizii, însă cu cât sunt mai motivați, cu cât sunt mai sigur pe opiniile lor cu atât posibilitatea 

de a fi deturnat este mai mică.  

În prima zi a lunii decembrie Venus va intra pe zodia Săgetător și scorpionii se întâlnesc cu 

rezultate proaste ale unor demersuri pe care nu au dorit să le povestească celorlalți, despre care nu au 

dorit să amintească niciodată, în niciun context. Opoziția lui Marte de pe casa lucrurilor ascunse cu 

Uranus arată că aceste dificultăți vin din sfera profesională. Poate nu ar trebui să dramatizeze atât de 

mult pentru că știu cât de mult le-a plăcut să se implice în conspirații ciudate, să submineze autoritatea 

celorlalți, să-i privească cu un ochi critic, adică să nu se bucure de bucuriile celorlalți de-a lungul 

anului 2017. Ceea ce înseamnă deschidere către un nou orizont, pentru scorpion poate însemna 

repararea unor greșeli ca o condiție absolut esențială în a duce mai departe anumite demersuri. Astfel, 

efortul pe care îl folosesc pentru a-și menține vie 

voința sau inițiativa trebuie să fie acum motivat de 

bunătate, de reușită și de armonie. Dacă în cele două 

sectoare spre care se îndreaptă acum instrumentele 

folosite pentru sinteză, adică finalul lunii aprilie și 

începutul lunii august nu conține așa ceva atunci 

zona intima scorpionului va fi lovită de suspiciune, 

iar rezultatul nu va fi unul bun. Pe 3 decembrie 

Mercur își va iniția o deplasare retrogradă care va 

ține până pe 23 decembrie, timp în care apar 

probleme de nutriție, de digestie, de administrare a 

bunurilor achiziționate în ultima vreme sau de 

gestionare a timpului folosit pentru o revigorare, 

liniște, vindecare. Pe 3 decembrie Uranus se va afla 

într-o relație proastă cu Junon și scorpionii în sfârșit 

vor vorbi despre anumite dezechilibre care apar în 

zona muncii. Vor fi însă prudenți pentru că Luna 

plină de acum le amintește cât de dificil a fost perioada februarie noiembrie, cât de multe complicații 

au parcurs în acest interval. Astfel, ceea ce ar trebui să fie un episod foarte trist care să îi distrugă pe 

scorpion îi ridică din nou, îi avantajează oferindu-le a doua șansă. 

Cu revenirea lui Chiron la mersul direct scorpionii au sentimentul că două perioade importante 

specifice anului 2017 se întrepătrund. Apare, așadar, o remediere în zona afectivă, cu toate că anumite 

comunicații de natură materială, medicală sau legate de alimentația corectă se mențin pentru că 

Mercur abia și-a inițiat deplasare retrogradă. Este posibil ca imediat ce Chiron își revine la mersul 

direct adică scorpionilor să li se trezească sentimentul că iubirea are mai multe implicații decât au 

crezut până acum, că pot obține mai multe lucrând cu acest sentiment să apară o deplasare, scorpionul 

să dorească să recupereze foarte repede ceea ce au pierdut din vară și până acum, să treacă dincolo de 

o barieră, să uite de gândurile materialiste și de demersurile susținute de aceste gânduri. Unii dintre 

ei vor și reuși pentru că au metodă, sunt determinați, pot profita foarte ușor de ușurința cu care 

demersurile celorlalte persoane din jur se destramă ușor. Conjuncția lui Mercur cu Saturn de pe 6 

decembrie ar trebui să îl avantajeze pe scorpion prin seriozitate și respect. Le aduce însă acestor nativi 
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noi nevoi, cele care pot fi încadrate și în zona medicală, și în cea financiară. Deși cele două sectoare, 

în aparență, nu au nicio legătură între ele, scorpionul știe încă dacă nu se alimentează cum trebuie 

este nervos, iar dacă nu este nervos găsește soluții la toate problemele cu care se confruntă. Există și 

viceversa. Când este nervos caută să-și stingă acest foc interior, această otravă a sufletului consumând 

ceva, poate noroc de la alții, anumite alimente interzise, anumite lichide interzise. Metabolismul 

scorpionului are însă un mod aparte de a accepta toate aceste substanțe. 

Pe 9 decembrie, când Marte le intră pe semnul lor, scorpionii devin foarte sigur pe poziția pe 

care o au și sunt pe punctul de a iniția un interval de excese. Marte pe zodia scorpion înseamnă 

neapărat excese, dar le poate susține dacă individul dorește așa ceva. Aduce însă o mare putere de 

transformare, de regenerare, o forță care ai permite individului să rămână viu, puternic în orice mediu, 

indiferent de nivelul pe care-l are, indiferent de capacitățile de care dispune. Marte pe Scorpion aduce 

o putere de adaptare cu totul aparte în sensul că dacă nivelul nu este specific individului, atunci acesta 

se orientează pe orizontală, în diagonală, până când găsește persoana care se poate asocia pentru a 

rezista. Dacă această poziție vine pe o fire inferioară, pe un om care nu a avut în ultimii ani coerența 

necesară atunci nu putem vorbi despre reușită, ci despre o tulburarea mediului social, o enervarea 

celor din anturaj, o decădere. Ultima zi a primei decade pune o mare greutate pe decizia scorpionului 

care a intrat în această lună cu speranța că este făuritorului propriul destin și orice ar face el va fi 

deasupra problemelor sau măcar într-un unghi de unde să le vadă foarte bine. 10 decembrie le aduce 

o oboseală stranie și o înclinație către păcate, către ceea ce au desconsiderat în ultimele două luni, 

adică în octombrie și noiembrie, către ceea ce au putut schimba ca ierarhie ori ca organizare. 

A doua decada lunii decembrie face din nou trimitere la ceea ce în mod normal ar fi trebuit 

lăsat în urmă s-au privit ca o amintire tristă: inițierea tranzitului Lunii negre prin zodia Săgetător. 

Luna neagră se află acum pe zodia Capricorn, deci în mod normal n-ar trebui să ne gândim la etapa 

aceea, însă se pare că este imperios necesar ca lucrurile acestea să fie înțelese și încadrate 

corespunzător pentru că altfel faptele concrete sunt ușor deturnate. Lucrul acesta se explică prin faptul 

că sintezele pentru acțiune fac trimitere către mijlocul lunii aprilie care a pregătit trecere a Capului 

Dragonului pe zodia leu. Asta înseamnă că în momentul acesta a gândi corect, frumos și progresiv 

pentru sine sau pentru comunitate cere neapărat a cultiva bunătatea, căldura sufletească, 

generozitatea, dar nu oricum, ci prin înțelegerea a ceea ce am avut de parcurs în anul anterior, în anul 

dihotomiilor periculoase, când multe din cele pe care le-au experimentat nu au avut înțeles. Acum 

scorpionii au nevoie să fie bune și corecți pentru că evenimentele anului 2016 rămân în urmă, dar și 

pentru că nu au dorit să-și cucerească succesul pe insuccesul celorlalți. Dacă nu au ținut cont de acest 

avertisment astral atunci scorpionii se află acum în fața unui pericol. Soarele și Mercur se află într-o 

conjuncție pe 13 decembrie și apar perturbațiile în zona patrimoniului, apar alte probleme, care acum 

scorpionilor li se par minore. Ele se vor inflama tocmai pentru că în această perioadă nu le-a fost 

acordată atenția cuvenită. Dacă acum Mercur nu ar fi fost retrograd atunci severitatea acestor 

provocări nu ar fi scăpat atenției și vigilenței scorpionilor. Combinație la care se expun sunt însă 

destul de dificile și ar trebui să nu se gândească de fiecare dată când sunt nedreptățiți la o contestație. 

Dacă nu contestă puterea celorlalți, dreptul lor de a avea un ascendent asupra scorpionilor atunci vor 

putea să evolueze, își vor putea găsi o cărare să se strecoare printre aceste situații ciudate, își vor găsi 

echilibru și se vor pregăti pentru anul 2018. Abia acum, pe final de an 2017, scorpionii realizează că 

de fapt toată agitația pe care au parcurs-o de la începutul anului și până acum i-a pregătit pentru un 

episod, unul care să le consolideze atenția și înțelegerea faptelor proprii pentru a fi mai echilibrați cu 

sine, cu familia, cu prietenii apropiați și mai puțin critici. Scorpionii mai puțin critici sunt mai rari, 

însă în momentul acesta opiniile acestor nativi vor fi exprimate cu o anumită rezervă pentru că trec și 

prin transformări precum se întâmplă cu celelalte zodii. 

Pe 15 decembrie Venus va reuși să medieze tendința Nodurilor de pe casa banilor. Asta 

înseamnă că primesc semnale cum că în această zonă problemele se remediază. Și acesta vor continua 

să vină în cascadă până la finalul acestui an și abia din anul următor se va pune problema dacă acestea 

au făcut trimitere la episoade reale sau doar i-au păcălit. Acum însă sper, trag nădejde că nu mai 

păcălește nimeni sau că nu mai trezește nimeni să exploreze punctele vulnerabile. 
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Pe 16 decembrie, când Junon va trece pe casa familiei și va fi singurul element astral de acest 

sector pentru că celelalte elemente astrale se vor grupa pe casa comunicării, adică pe Capricorn, 

orizontul de cunoaștere se va restrânge, până și relațiile de prietenie vor depinde foarte mult de 

ușurința scorpionilor de a comunica sau de a le acorda acestora libertate de expresie. În acest moment 

se va pune din nou problema unor emoții sănătoase, dar și a unor relații profesionale stabile. Poate 

am invocat de prea multe ori de-a lungul acestui an aceste relații profesionale însă anul acesta Uranus 

are o greutate teribilă de pe casa muncii, chiar dacă el se află acolo de câțiva ani buni. Teama de 

boală, de pierderea locului de muncă, grijile acestea care ar fi trebuit să fie deja șlefuite, explorate în 

anii din urmă încât acum să nu mai constituie o problemă, sunt adevărate surse de stres pentru un 

scorpion, atât prin ceea ce reprezintă, dar și prin faptul că sunt generate de situații care nu le permit 

scorpionilor să se destăinuie, 

să vorbească despre asta, să 

împărtășească celorlalți toată 

această furtună pentru a primi 

ajutor. Luna nouă din 18 

decembrie zdruncină această 

zonă a nevoilor și îi 

încurajează pe scorpion să se 

reorienteze. Nu se știe însă 

dacă vor reuși să aleagă așa 

cum trebuie însă trecerea lui 

Saturn pe zodia Capricorn în 

mod sigur va reprezenta 

atracția către un alt domeniu, 

inițierea unei serii de noi 

constrângeri, de noi probleme 

în așa fel încât noile direcții pe care scorpionul dorește să-l abordeze să însemne și reorganizare. Dacă 

prin poziționarea lui Saturn pe casa nevoilor scorpionul va avea un motiv să fie nemulțumit, ba chiar 

din când în când să se plângă, chiar dacă foarte rar, pe casa educației primare acesta va fi îndemnat 

să se abțină, să tacă mai mult, să-i lase pe alții să vorbească, iar impactul acestei muțenii nu este unul 

bun. Deocamdată se gândesc că acest sfârșit de an este atât de tulburi pentru că tot anul avut această 

notă, dar vor vedea că și începutul anului următor are aceeași notă, deci lucrurile acestea apăsătoare 

reprezintă o consecința ceea ce s-a întâmplat de-a lungul acestui an, ci efectul schimbărilor astrale 

programate pentru această perioadă. 

Imediat ce Saturn a intrat pe zodia Capricorn va trebui să-mi nască și eu conjuncții cu Soarele 

care va trece pe Capricorn în seara zilei de 21 decembrie. Solstițiul de iarnă înseamnă pentru scorpion 

dorințe de aventură, nevoia de a împlinii ceva neobișnuit, de a stabili că obiective pe termen lung nu 

trebuie neglijate, dar celor dureroase, triste sau enervante trebuie să li se răspundă cu dezinteres. Anul 

acesta trecerea Soarelui pe casa comunicării le aduce scorpionilor nevoi noi. Ceea ce au acumulat de-

a lungul acestui an prin trecerea lui Saturn pe ultimul sector al zodiei Săgetător vor să împlinească 

acum câteva zile, cât mai este până la finalul acestui an. Nu au nici puterea necesară și nici relațiile 

pentru ca lucrul acesta să se împlinească într-un mod adecvat. Pe 23 decembrie se bucură însă de 

revenirea lui Mercur la mersul direct și măcar în privința acestor nevoi pot vorbi liber sau se pot 

înțelege mult mai ușor cu cei care trec prin situații similare ori care au soluții pentru ei. De această 

dată Revenirea lui Mercur la mersul direct pe casa nevoilor va avea o legătură subtilă interesantă cu 

revenirea lui Neptun la mersul direct, eveniment care s-a consumat pe finalul lunii noiembrie, spre 

care sunt îndreptate acum sintezele pentru acțiune. Ceea ce înțeleg scorpionii acum l-a fost deja 

transmis cu o lună în urmă și nu a observat. Acum observă fie pentru că o persona dragă le spune, fie 

pentru că descoperă singuri. Indiferent de rezultat, se bucură de această iluminare, de această 

deschidere specială și se hotărăsc din nou, așa cum au făcut-o și la începutul acestei luni, să pună 

capăt unor relații obositoare și parazitare, să se ocupe de o curățenie generală. 
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Sunt avertizați să nu își lase libere sentimentele de revoltă, să nu-i disprețuiască pe cei care 

nu au reușit să se descurce singuri sau să înțeleagă înaintea lor acest secret și să îl spună și lor pentru 

că în felul acesta vor folosi o problemă de atitudine ca și cum este o soluție, deci își vor pregăti un 

final de an furtunos. Nu au încă resursele necesare să se implice în conflicte de genul acesta, deci ar 

trebui să treacă invizibil pe lângă aceste observații. 

Trecerea lui Venus pe zodia Capricorn se referă tot la constrângeri, iar conjuncția sa cu Saturn 

transformăm opinia scorpionului într-un eveniment concret. Dacă își pregătesc din timp acest episod, 

ignorând motivele de confruntare sau de scandal, de ceartă sau de reproș, atunci își vor trăi sărbătorile 

de iarnă cu responsabilitate, cu respect față de limitele de înțelegere ale celorlalți sau față de lipsurile 

comportamentale ale acestora. Se va putea vorbi astfel despre progres în cazul scorpionului nu doar 

de satisfacție. În caz contrar, conjuncția Soarelui cu Luna neagră le aduce acestora o gură de balaur 

pe care o vor deschide după bunul plac de fiecare dată când nu le convine ceva. Problemele care apar 

pe finalul lunii decembrie pot fi explorate și prin maturitate, și prin respect, și prin înțelegere. Cine 

nu face așa va deveni victima propriilor opinii și va rata explorarea unor sentimente foarte frumoase 

susținute de trigonul Marte-Neptun care-și va atinge momentul de maximum pe 28 decembrie. Prin 

acest unghi frumos scorpionii pot să vadă ansamblul situației, nu doar din punctul lor de vedere, ci și 

din punctul de vedere al celor pe care-i 

tolerează. În felul acesta, își extind 

orizontul de cunoaștere, de înțelegere și 

nu mai sunt indeciși ori revoltați față de 

greșelile celorlalți, ci își îndreaptă 

atenția spre virtuți pe care le descoperă 

din aproape în aproape, iar cei pe care ar 

fi putut foarte ușor să-i acuze vor deveni 

la rândul lor beneficiari ai acestei 

înțelegeri atât cât dorește scorpionul să îi 

implice. 

Departe cealaltă, conjuncția lui 

Venus cu Luna neagră aduce o 

suspiciune față de un adevăr față de 

motivele de nereușită din cauza cărora 

mulți au devenit atât de incomozi, pasivi 

sau necunoscători. Și pe acest unghi ar 

trebui să-și păstreze calmul, să fie 

puternici și să nu domine doar pentru că 

aceștia se declară din start lipsiți de 

putere sau de cunoștințele necesare. 

Finalul lunii decembrie aduce 

întâlnirea unui careu dintre Jupiter de pe semnul lor și Axa Dragonului. Abia acesta este momentul 

care împlinește cercul circumscris acestor probleme, care arată cât de vulnerabili sunt scorpionii prin 

opiniile personale, prin ceea ce simt că pot să facă fără să se gândească care este impactul asupra 

celor din preajma. Dacă au funcție publică, finalul lunii decembrie și începutul lunii ianuarie, pentru 

că acest unghi va mai fi activ o perioadă și în 2018, nu trebuie să conțină nici măcar o picătură de 

răzbunare. Intensitatea răzbunării abordată pe acest unghi se va transforma în evenimente mult mai 

dure decât o răzbunare susținută de alte unghiuri. Excesul de energie și de putere, excesul de dreptate, 

la fel și excesul de argument sau de sentimente justificate prea subiectiv reprezintă marea problemă 

a scorpionilor de pe finalul anului 2017. 
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SĂGETĂTOR 
 

 

 

 
 

„Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanţă, 

esenţială este intensitatea.” (Cezar Petrescu) 
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Pericol. Prietenii proaste. Decizii eronate. Devin vulnerabili în public. Ignoră un avertisment. 

Pierd energia. Ghinionul îi sperie. Viitorul nu pare prea frumos. Trebuie să facă un compromis 

pentru autocontrol. Administrare bună. Soluțiile sunt foarte bune, dar nu minunate. Teoria și practica 

se întâlnesc într-un punct interesant. Valorile personale sunt în criză. Nu acceptă o restricție. Își 

permit un lux. Înțeleg greșit. Toleranță. Se asociază pentru progresul personal. 

 

2017 este pentru săgetători un an în care se pregătesc în fața unui mare pericol. Nu se știe dacă 

acest pericol va fi așa cum îl gândesc de-a lungul anului 2017 pentru că există multe interferențe și, 

în plus, contează foarte mult și alegerile pe care le vor face în câteva momente foarte importante ale 

acestui sector. Dacă nu fac nimic, 2018 devine un an periculos, când de la sine putere, prin decizii 

personale foarte proaste își strică prieteniile, relațiile și se izolează, dar nu vorbim încă de pe acum 

despre ceea ce urmează să se întâmple în 2018. Anul în curs aduce trecerea Lunii negre pe semnul lor 

care ar putea să le facă o imagine proastă, să le aducă un deficit de putere, tendința de a alege ceea 

ce-i compromite cel mai mult, dificultăți de exprimare într-un cadru public, atracția către oameni 

situați sub nivelul lor. De aici le pot veni tot felul de probleme, nu din alte sectoare. 

Având în vedere că cea mai mare parte a anului Jupiter se va afla pe casa prietenilor, 

săgetătorii se vor simți puternici, motivați de ceea ce obțin să ignore defectele, să nu se intereseze de 

impactul pe care acțiunile lor îl au asupra vieților celor din preajmă. După ce guvernatorul lor va trece 

pe casa lucrurilor ascunse, în octombrie, vor vedea că această putere a fost falsă, că ea nu a fost altceva 

decât o mare încercare a vieții referitoare la autocontrol, la selecție, la putere de sinteză și la respectul 

față de valorile celorlalți. 

Cu alte cuvinte, începutul anului este unul intens când acești nativi vor fi seduși către zone 

întunecate, pe care nu le vor mai vedea acum atât de compromițătoare. Ipostaza aceasta este de fapt 

ochiul furtunii și cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală vor vedea că libertatea aceasta pe care săgetătorul și-o ia singur prin putere, prin impunere 

sau prin aroganță, este una dintre cele mai mari încercări ale anului 2017. 

Luna neagră va trece pe semnul lor din februarie până în noiembrie, moment când ar trebui sa 

acorde o mare atenție acestui mod de comportare, să țină cont de cel slab, să nu facă rabat de la 

calitate, să nu renunțe la valorile morale, chiar dacă la un moment dat acestea vor fi folosite la cotele 

minime. O situație de genul acesta nu vor mai avea prea curând, pentru că pe viitor vor trece prin alte 

probleme așa cum vor vedea că se prefigurează spre sfârșitul acestui an când Luna neagră va trece pe 

casa banilor și când compromisurile vor veni nu din autocontrol, ci din administrare. 

Retrogradarea lui Jupiter pe zodia Balanță, pe casa prietenilor, pe care săgetătorii o vor 

conștientiza din 6 februarie până pe 9 iunie, include un alt mare eveniment al anului 2017, trecerea 

Capului Dragonului pe zodia Leu. În cazul acestor nativi retrogradare lui Jupiter este semn de 

pedeapsă față de respectul pe care-l au față de protectori, de ușurința cu care lucrează cu informațiile 

abstracte și cu care se apropie de soluții. Jupiter în mers direct pe zodia Balanță are pentru săgetător 

soluții minunate, dar în perioada de retrogradare nu vor avea acces la ele în mod direct, de aceea vor 

considera că sunt mult mai importante averile celorlalți, casele lor, banii pe care-i câștigă alții, 

profesiile pe care le au, instrumentele pe care le folosesc. Așa ajung săgetătorii să renunțe la metodele 

lor, ceea ce va fi greșit. 

Trecerea Capului Dragonului pe casa gândirii profunde înseamnă pentru săgetător inițierea 

unei perioade de educație. Unii știu deja cum trebuie să formuleze și nu au nevoie de prea multă 

educație, ci doar de un anturaj permisiv care să le accepte ideile, să le pună în practică teoriile. Nu 

vor avea parte de situații prea multe de genul acesta, cel puțin așa se prezintă situația până la finalul 

acestui an. În anul următor lucrurile vor fi ușor schimbate pentru că Saturn nu va mai fi pe semnul 

lor, nici Luna neagră. Dacă reușesc să dea un sens frumos demersurilor de acum, chiar dacă le este 

greu, la anul viitor vor fi pregătiți să transforme lupta în muncă, să ignore răutățile celorlalți, să pună 

în pământ semințele unor pomi fructiferi, nu semințele unor plante otrăvitoare. 

Apoi și zona aceasta a emoțiilor este destul de încărcat anul acesta, puțin mai încărcată decât 

a fost cea din anul 2016, însă, spre deosebire de anul anterior, problemele acestea, chiar dacă sunt 

mai intense, vor fi mai clare. Este suficient să nu acorde atât de mare importanță tensiunilor 
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relaționale, să nu refuze noutatea, să nu acuze persoanele care fac parte din intimitate pentru că altfel 

își refuză situațiile sau persoanele care vor contribui în anul următor la succesul lor. Numai în felul 

acesta pot să mențină un echilibru și dacă nu vor reuși să facă lucrul acesta până în luna decembrie 

când Junon în va trece pe zodia Vărsător și Saturn pe Capricorn, atunci nu vor mai avea când în 

următorii cinci ani. Saturn pe casa banilor este semn de restricție, adică li se cere să fie calculați la 

cheltuieli, la hrană, la idei, nu-și mai pot permite luxul de a gândi orice și de a face orice. Dacă însă 

respectă mesajul planetei Pluton care se află pe această casa din 2008, ca la un moment dat din 

câștiguri pe care le au să le împartă, adică să nu se atașeze nici de bun și nici de mijloc, atunci trecerea 

lui Saturn pe casa banilor nu înseamnă un pericol prea mare pentru că au deja cultivat acest simț al 

armoniei între a primi și a dărui, nu sunt atât de egoiști încât să ceară o corecție în acest sector și în 

plus vor beneficia și de o mobilitate confortabilă în zona aceasta, primind atât cât le este necesar. 

Cu alte cuvinte, 2017 este anul în care săgetătorul are nevoie să fie înțeles, tolerat, iar cei din 

preajma acestui nativ de răbdare, foarte multă răbdare și multă luciditate. Săgetătorul în 2017 nu 

trebuie să fie judecat pentru faptele pe care le arată, pentru cuvintele pe care le spune, ci doar pentru 

intențiile pe care încearcă să și le ascundă cu toate puterile. Prin intențiile lor, nu cele pe care le 

declară, ci cele care există în realitate, săgetătorii se vor asocia. Astfel, de multe ori de-a lungul acestui 

an, deși ei nu vor vedea lucrul acesta, vor da viață proverbului: "Spune-mi cu cine te iei ca să-ți spun 

cine ești!". 

 

IANUARIE 
Evoluție dificilă. Intensitate care enervează. Nu sunt pregătiți pentru schimbare. Deocamdată 

acceptă o minciună. Emoțiile sunt cotate foarte bine. Nu acceptă o dominare. Rezolvare rapid doar 

pe problemele celorlalți. Un mesaj din familie devine prioritar. Intimitatea este un refugiu. Stima de 

sine crește. Vorbesc despre un avantaj. Se gândesc la un mare succes. Nu rezistă la influența toxică 

a celorlalți. Se ascund. Rezolvare dificilă. Au talentul de a-i enerva pe ceilalți. Compromis în public. 

Lucrurile ușoare i sperie. Rezolvă ușor ceea ce este de ordine interioară. 

 

Săgetătorii intră în luna ianuarie cu bagajul pe care l-au acumulat pe finalul anului anterior, 

când au excelat la capitolul indiferență sau trădare. Cu Luna neagră pe casa lucrurilor ascunse, cu 

iminenta trecerea planetei Jupiter pe aceeași casă spre finalul acestui an, perioada aceasta de 12 luni 

care începe acum pare să fie una dintre cele mai dificile din ultima perioadă a vieții. Situațiile pe care 

le vor parcurge acum sunt mai delicate decât au fost altele pe care le-au gestionat, pe care cred că le-

au administrat foarte bine, iar cele care se dovedesc a fi mai corozive, mai caustice sunt de fapt mult 

mai simple și ca desfășurare și ca intensitate. Chiar de la începutul lunii ianuarie când Marte se va 

afla într-o conjuncție cu Neptun pe zodia Pești, pe casa familiei, săgetătorii realizează că nu sunt încă 

pregătiți pentru schimbare. Încearcă să ascundă tot acest freamăt interior toată această tulburare a 

sufletului pentru că vor să devină mult mai conștienți de ceea ce trebuie să facă pentru familie. Abia 

acum, la începutul lunii ianuarie cunoștințele, prietenii, asociații sau protectorii vor observa un mesaj, 

o mențiune pe care săgetătorul a indicat-o tot anul 2016 și care face referire la o schimbare. Din 

punctul lor de vedere nu au motive de schimbare, deci a vehicula această idee că se pregătesc pentru 

o schimbare, dar deocamdată nu au curajul necesar, este o altă minciună. 

Pe 3 ianuarie Venus le va intra pe casa familiei și vor vedea că lucrurile se așază frumos, așa 

cum au fost așezate și în anul anterior prin poziționarea Capului Dragonului pe casa imaginii publice. 

Ceea ce se va întâmpla însă cu trecerea lui Venus pe casa familiei, cu toate că acolo Venus se află 

într-o poziție foarte buna, este mai curând un disconfort. Au puțină vanitate pentru că vor ca lucrurile 

în familie să fie așa cum le gândesc, după cum le este viziunea, după cum cred că trebuie procedat. 

Venus se va afla într-o relație bună cu Mercur, însă, din nefericire, Mercur se află acum în mers 

retrograd și în a doua parte a zilei de 4 ianuarie chiar se va întoarce pe semnul lor, încurajându-i să 

facă greșeli din neatenție. Dacă, de regulă, sunt obișnuiți să facă aceste greșeli și să li se treacă cu 

vederea, să nu fie văzute ca erori pe care le preferă, ci erori ce apar din neputința de a se controla, 

trecerea lui Mercur pe casa personalității nu-i va mai ajuta să fii atât de protejați de ceea ce povestesc, 

de ceea ce invocă și nici atât de distractivi cu ceea ce încurcă. 
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Nevoia de a străluci trebuie să se transforme în nevoia de asociere. Având în vedere că îl au 

pe Marte pe casa familiei, deci emoțiile lor nu sunt la cotele cele mai bune, ideea aceasta de asociere 

trebuie să se facă pe seama celorlalți, prin subjugarea lor, prin dominarea lor, dar nu frumos, ci într-

un mod complet neplăcut. Va fi bine pentru ei, dar nu va fi bine pentru ceilalți. Trigonul pe care 

Uranus îl are de împlinit cu Junon în 5 ianuarie arată că ideile lor de asociere sunt complicate și ar 

trebui să-și revizuiască puțin comportamentul. Pun foarte mare accent pe valorile personale, pe 

experiențele pe care le-au acumulat în anul anterior, pe ceea ce au obținut prin muncă sau prin laude, 

mai ales dacă aceste laude au venit din partea persoanelor care nu lăsau impresia că ar fi în stare să 

spună așa ceva ori să susțină o calitate a săgetătorului. Cu alte cuvinte, transformarea acestui nativ în 

prima decadă a lunii ianuarie, cea care se bazează foarte mult pe evenimentele sociale care au o 

perspectivă de șase luni, pe aceste planuri interesante pentru unii, mărețe pentru alții, ar trebui să le 

dezvolte o înțelegere superioară acestor nativi, să-i ducă spre gândire sau spre ridicarea nivelului de 

percepție. Ei rămân în continuare blocați pe acele emoții care nu le sunt împărtășite ca și cum numai 

prin împărtășirea lor pot merge mai departe.   

Conjuncția Soarelui cu Pluton de pe zodia Capricorn le aduce acestora cheltuieli neprevăzute. 

Trebuie să găsească surse de finanțare, bani din nimic, trebuie să scotocească, să caute, să răscolească, 

însă le va veni greu să 

găsească acele resurse de 

care au nevoie în momentul 

de față. Dacă această 

conjuncție nu s-ar fi împlinit 

când Chiron ar fi trecut 

printr-o relație proastă cu 

Junon, atunci momentul 

acesta nu ar fi devenit pentru 

acest nativ un compromis 

atât de mare pe care să-l facă 

de dragul unor bunuri 

materiale. Faptul că pe 8 

ianuarie Mercur își revine la 

mersul direct, când deja se 

află pe semnul lor, iar Venus 

trece prin Coada 

Dragonului, arată că sunt pe 

punctul să facă marea gafă a 

anului 2017 chiar de la 

începutul său. Săgetătorii nu 

vor fi protejați nici măcar de 

responsabilitățile celorlalți, 

de anumite avertismente pe 

care le primesc din partea 

unor persoane complet dezinteresate. Cei care insistă foarte mult ca un săgetător să-și modifice 

comportamentul are un interes, urmăresc ceva, ceea ce nu este bun pentru viitorul lor. 

Abia a doua decadă a lunii ianuarie ar putea să le aducă acestor nativi o conștientizare 

interesantă pentru ca lucrurile să fie așezate într-o anumită ordine și să se bucure și ei de viață ori de 

succesul pe care-l caută. Mercur și-a revenit deja la mersul direct, dar având amintirea perioadei de 

retrogradare, se trezesc cu multe probleme pe care nu le-au rezolvat în anul anterior pe care acum 

trebuie să le finalizeze într-un timp record. Saturn va trece prin conjuncția cu Junon tot pe semnul lor 

și sunt invitați să hotărască pentru alții, să se ocupe de alții, să le rezolve problemele deși nu le face 

plăcere pentru că le au pe ale lor care nu sunt încă rezolvate. 

A doua decadă a lunii ianuarie va fi dominată în cazul săgetătorilor de nevoia de confort. 

Mercur se grăbește să ajungă pe zodia Capricorn tocmai pentru a împlinii această nevoie de confort 
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și nu e doar atât, prin relația bună pe care Soarele o are cu Chiron de pe casa familiei vor ca acest 

confort să devină veșnic încadrându-l în timp, vor să aibă garanția că acolo unde se întorc este cald și 

liniște. Din nefericire, Soarele o fi făcând el un unghi bun cu Chiron, dar are de definitivat un careu 

cu Jupiter, deci unul foarte prost, chiar în ziua în care se împlinește Luna plină. Această Lună plină 

le vorbește săgetătorilor despre patrimoniu, despre hrănirii, despre faptul că nu au rezerve sau nu le 

au pe cele care le trebuie, au prea multe reziduuri pe care nu știu cum să le elimine. 

Severitatea unor decizii se va vedea tot din 12 ianuarie, când Mercur le va intra pe casa banilor, 

pe zodia Capricorn de acolo de unde a ieșit pe 4 ianuarie. Acum se mai află în mers retrograd, deci 

teoretic ar trebui să se întâlnească, fără să fie presat de timp, cu soluțiile cele mai frumoase. În zona 

în care sunt presați de timp și au nevoie să hotărască pentru alții, se vor precipita procedând în felul 

acesta, vor fi chiar răutăcioși, ironici, caustici, reușind să dea unor întâmplări banale o notă 

apocaliptică. Fac lucrul acesta cu bună știință pentru că numai prin exagerarea problemelor celorlalți 

reușesc să se ascundă cu problemele lor cu tot. Săgetătorii se schimbă greu sau deloc, dar sunt 

conștienți că o anumită transformare din când în când trebui să parcurgă. Pentru că nu vor să facă 

lucrul acesta au nevoie de un motiv foarte 

credibil, iar acesta dat de gravitatea 

problemelor celorlalți în comparație cu 

ale lor este una dintre ele.   

Tot în a doua decada lunii 

ianuarie săgetători am nevoie să-i vadă 

pe ceilalți că trec prin probleme cel puțin 

la fel de mari precum sunt cele ale lor. În 

realitate, probleme pe care le parcurg nu 

sunt atât de mari, dar așa spun și au 

nevoie și ceilalți să creadă lucrul acesta. 

Prin sextilul pe care Soarele îl împlinește 

cu Luna neagră de pe casa lucrurilor 

ascunse săgetătorii sunt avertizați că vor 

veni vremuri complicate pentru ei 

începând cu a doua decadă a lunii 

februarie. Se gândesc intens la momentul 

acela sau toate demersurile pe care le 

parcurg sunt legate de ceea ce urmează să 

se întâmple începând cu mijlocul lunii 

februarie. Sunt informați că perioada 

februarie-noiembrie este puternică și le va crea o dependență periculoasă față de ceea ce le hrănește 

cel mai mult importanța de sine. Pentru că este vorba despre Luna neagră, nu ar trebui să se aștepte 

că vor fi lăudați pentru calități, ci vor fi criticați, acuzați pentru defectele de caracter pe care vor să le 

prezinte celorlalți ca fiind calități. Mândria, aroganța, ceea ce vine din această zonă a stimei de sine 

prezentată în mod abuziv față de ceilalți va fi privită de săgetător ca un drept pe care nu îl poate refuza 

nimeni. Consideră că în sfârșit trebuie să se comporte așa și așa vor face. 

Dacă sunt persoane bine intenționate atunci vor depăși acest moment ca și cum au depășit o 

pasă proastă, ca și cum au lăsat în urmă gânduri negative pe care și le-au argumentat cu alte gânduri, 

de această dată frumoase, pe care le-au hrănit de-a lungul anului anterior. Pentru că Marte trece prin 

conjuncția cu Chiron pe 17 ianuarie, se poate vorbi despre un avantaj pe care un săgetător îl are din 

familie sau prin intermediul persoanelor care fac parte din intimitatea sa. Nici acest element nu este 

de anvergură, tocmai pentru că el trebuie să fie subordonată unor elemente de comportament care 

urmează să fie rectificate, corectate sau încadrate într-o altă albie începând cu jumătatea lunii 

februarie. Trecerea Soarelui pe zodia Vărsător încurajează pe aceștia să se exprime liber, să se 

întoarcă la o meserie liberală, să se gândească la avantajele pe care ar putea să le obțină din practicarea 

unei profesii în aceste condiții. Pentru că Marte de pe casa familiei se va afla într-o relație proastă cu 

Saturn, finalul celei de a doua decade a lunii ianuarie le aduce acestora probleme de atitudine, 
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complicații legate de ingerarea unor substanțe toxice ori de neputința de a elimina anumite substanțe 

care, rămase în corp, provoacă dezechilibre care vor fi diagnosticate foarte greu sau greșit. 

A treia decada lunii ianuarie încearcă să valorifice în cazul acestor nativi gândurile puternice 

pe care l-au avut pe finalul anului anterior. Acest lucru devine posibil prin relația bună pe care Mercur 

o are cu Neptun și care se va împlini pe 23 ianuarie. Din nefericire, Marte tulbura apele în mediul 

familiei sau în această zonă a intimității, pentru că aduce săgetătorilor conflicte interioare pe care nu 

le pot soluționa rapid sau nu le pot rezolva atât de repede pe cât vor ei. 

Este foarte posibil să se confrunte deja cu o problemă pe care nu au apreciat-o niciodată, nu 

au știut să gestioneze niciodată și care le-am dat bătăi de cap de fiecare dată când le-au întâlnit. Nu le 

este ascultată opinia, oricât de mult ar încerca să îi convingă pe ceilalți simt că nu sunt ascultați ori 

trebuie să depună prea mult efort în sensul acesta. Se văd acum obligați să facă noi alianțe, să se 

îndrepte către alți oameni, să se întrețină în mod superficial, să-și consume energia, pierzând din 

vedere că nu se eliberează de probleme, ci se încarcă mult cu problemele celorlalți. Situația aceasta 

de receptivitate va fi gestionată corect mult mai târziu, în a doua parte a anului, în prima decada lunii 

august. Până atunci săgetătorii au nevoie să împlinească o etapă intermediară, adică să se pregătească 

încă de pe acum pentru opoziția lui Marte cu Saturn, când Marte se va afla pe casa parteneriatelor. 

Au tot timpul la dispoziție în sensul acesta, îmi grăbește nimeni deci nu au de ce să se lase scufundați 

în regrete adânci sau în teama că situațiile următoare vor fi mult mai dificile decât se așteaptă. Este 

adevărat, dacă vor fi complet nesinceri, dacă se vor ascunde în spatele unor minciuni gogonate, se 

vor depărta de momentul de victorie programat pe finalul lunii mai, deci își vor face rău singuri. În 

condițiile acestea nu este cazul să se aștepte la o susținere prea mare din partea celorlalți pentru că 

vor avea talentul de a-i enervat pe ceilalți cu indiferența prezentată ca un semn de noblețe. În a treia 

decadă a lunii ianuarie a se prezenta în felul acesta înseamnă arăta celorlalți că le lipsește complet 

simțul ridicolului. Primul semn că sunt pe drumul cel bun va veni prin acceptarea unei condiții 

exterioare. Fiind prea mult preocupați de nevoile personale, de la sine, săgetătorul nu poate accepta 

să i se pune o condiție din exterior. Dacă, totuși, se întâmplă lucrul acesta înseamnă că deja forțele 

acelea negative care ar putea să îndepărteze și mai mult succesul sunt slabe. 

În 25 ianuarie Marte se va afla într-o relație bună cu Luna neagră, iar Venus va trece peste 

Chiron. Atmosfera familiei, acea zonă intimă din care pot face parte și persoane străine de cadrul 

familiei, va fi definită de inventivitate, expresivitate, autoritate. În realitate, săgetătorii se pregătesc 

pentru un mare episod care se va consuma pe 28 ianuarie și care este dat de trecerea lui Marte pe 

zodia Berbec, în domiciliu, ceea ce le aduce o mare energie, o mare putere, însă și nevoia de a se 

controla, privită ca forță de reglare. În general trecerea lui Marte pe o zodie atât de dinamică aduce o 

mare putere de expresie, dinamism și capacitatea de a modifica opinia pentru a o face competitivă, 

dar într-un mod frumos. De această dată însă săgetătorul trebuie să ajute la succesul celorlalți. De 

aceea este neapărat nevoie ca în momentul acesta să dea dovadă de atenție, să nu se lase constrânși 

de propriile probleme, să nu viseze că tot ceea ce strică pe zona publică va fi imediat reparat de alții, 

pentru că nu acesta este rolul pe care trebuie să-l îndeplinească pe finalul lunii ianuarie. Dacă vor fi 

lucizi, atenți și respectuoși, conjuncția lui Mercur cu Pluton de pe 29 ianuarie nu le va aduce opinii 

confuze, nici răzvrătire, dar nici aspirații care sunt greu de realizat. Le poate aduce o ușoară 

instabilitate, dar pentru că au alături de ei oameni buni și puternici vor putea să transforme ceea ce 

este rău pentru alții în ceea ce este bine pentru sine și atunci să aibă timp și disponibilitate pentru a fi 

alături de cei care au nevoie. Nu este însă un lucru ușor de dus careul pe care Venus îl va împlini cu 

Saturn pe 27 ianuarie. Practic, dacă înțeleg natura unor întârzieri, motivul pentru care trebuie să se 

ocupe mai mult de probleme minore decât de cele majore care par foarte importante îi va ajuta să-și 

definească spre finalul acestei luni și aspirațiile puternice care, înnobilate prin corectitudine, le vor 

împlini mari așteptări ale vieții. Totuși, trecerea lui Marte pe zodia Berbec îi face pe acești nativi prea 

puternici pentru ceea ce ar trebui să facă acum și vor fi prea mult atrași către partea exterioară a vieții, 

deși ceea ce au de soluționat se află în interior. Din această cauză, cel care lucrează cu energia sau 

care este implicat într-un proces de autocunoaștere ori de cercetare spirituală se va bucura de toată 

această energie suplimentară, pentru că nu va renunța la acele activități care liniștesc sufletul deoarece 

știe că de acolo îi vine puterea. 
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FEBRUARIE 
Emoții tulburătoare. Excentricitate. Câștiguri imediate. Au viziune de ansamblu. Nu sunt de 

acord cu părerile celorlalți. Se răzgândesc ușor. Se tem de repercusiuni. Dau mai departe, dar le este 

foarte greu. Ajutor venit din necunoscut. Compensație. Invidie. Greșesc, dar nu spun nimănui. 

Lecțiile de viață li se par foarte dure. Acuzațiile par corecte. Au un simț foarte sensibil. Prietenii 

ciudate. Lucrează puțin la demnitate. Neputința de a controla. 

 

Emoțiile tulburătoare ale lunii februarie își vor pune amprenta asupra psihicului săgetătorului 

care este acum tentat să trăiască în trecut, să trăiască prin ceea ce a fost glorios în ultima perioadă. 

Dacă ar găsi puterea necesară pentru a se desprinde de ceea ce a fost cândva foarte valoros pentru a 

face loc la alte momente de glorie, atunci vor fi potriviți să înfrunte cu demnitate și cu mai multe 

resurse problemele lunii februarie.   

Chiar de la începutul lunii, 

când Mercur se va afla într-o relație 

proastă cu Uranus apare o problemă 

de deplasare care este pusă în 

dificultate de o dorință excentrică, de 

ceea ce săgetătorul încă nu a primit și 

urmărește să obțină fără să se 

gândească la consecințe. Pentru a 

obține lucrul acesta este dispus să 

participe chiar la experimente 

excentrice considerând că se 

pregătește pentru ceva. Dacă 

studiază astrologia, dacă sunt în temă 

cu repartiția unghiurilor, atunci se 

vor pregăti pentru trecerea Lunii 

negre pe semnul lor, episod 

programat a se consuma pe 14 

februarie. Până atunci, în această 

prima decadă a lunii februarie, 

săgetătorii parcurgă trecerea lui 

Junon pe casa banilor, poziție care-i 

ajută să obțină avantaje imediate, 

câștiguri imediate, îi invită să participe la evenimente sociale care trebuie să se soldeze cu un câștig 

imediat sau să se apropie de oamenii care au multe resurse. Pe 3 februarie Venus trece pe casa iubirii 

dăruite ceea ce nu este deloc bine pentru că îi duce la excese. Deja nu se mai gândesc dacă au măsură 

sau nu, important este să obțină un mare avantaj din toate aceste demersuri în care se implică. Dacă 

vor consulta din timp aceste previziuni, dacă vor asculta de alte previziuni care vin pe alte canale de 

comunicare, vor știi că începutul lunii februarie trebuie să fie petrecut cu reținere, cu măsură, cu 

gândul de unificare, de înțelegere și toleranță. Degeaba vor fi tentați să militeze împotriva unui 

dușman comun, degeaba cred că dacă se folosesc de spiritul critic vor obține un mare avantaj. Forța 

aceasta negativă la care fac apel, indiferent că este exprimată prin cuvinte, printr-un ton ridicat, prin 

opoziție sau prin avantaje obținute cu orice preț le lezează acele relații care nu se pot echilibra de la 

sine și care vor fi importante în a doua parte a anului. Având în vedere că în acest moment planetele 

sunt grupate pe jumătate de zodiac, forța aceasta va fi concentrată și prea puțin vor fi aceea care vor 

găsi în exterior o contragreutate, un element care să-i ajute, prin balans, să conștientizeze greșeala sau 

să se echilibreze. 

Pe 6 februarie Jupiter, planeta lor guvernatoare, care acum le trece pe casa prietenilor, va 

începe o deplasare retrogradă ce se va încheia pe 9 iunie. De acum și până pe 9 iunie problema 

ajutorului veni din exterior va fi dedicată. Susținerea va fi restricționată și în funcție de unghiurile pe 

care această planetă le va realiza cu planetele individuale, așa cum vom vedea, din aproape în aproape, 
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de-a lungul acestei prezentări, vor înțelege necesitatea comunicării pe un nivel superior, a renunțării 

la anumite obsesii personale sau la acceptarea unor recompense, dar nu ca o dovadă de regres, pentru 

că sunt păcăliți, ci pentru că înțeleg că acesta este prețul corect. Unele persoane care le-au promis 

diverse lucruri nu se vor ține de cuvânt și s-ar putea ca până la vara să se răzgândească, să dorească 

să treacă din nou peste o informație ori se ceară noi relații despre proiectul săgetătorilor, despre 

aspirațiile lor sau despre comportamentul pe care l-au avut în anul anterior. Acum, la începutul acestei 

deplasări retrograde, lucrurile sunt așezate într-o ordine ușor de citit pentru săgetător, însă nu ușor de 

acceptat. Cel care a mințit în anul anterior, care a pus prea mult accent pe interesul personal va primi 

acum de la ceilalți ceea ce a oferit. Din nefericire pentru acești mincinoși, acum realitatea cere o altă 

abordare și nu va mai fi suficientă obținerea soluției, ca în anul dihotomiilor periculoase, ci va conta 

și calitatea ei. 

Pe 7 februarie Mercur va intra pe zodia Vărsător, adică pe casa comunicării și ar putea să le 

aducă acestor nativi griji suplimentare față de o opinie, repercusiuni pe care nu doresc să le suporte, 

valori complicate pe care nu le pot gestiona din cauza instabilității. În momentul acesta săgetătorul 

visează la o familiaritate pe care anturajul nu i-o poate oferi, visează la o libertate pe care nu o poate 

întreține, nici cu bani, dar nici cu emoții. În mod normal, schema aceasta sugerează scăderea 

tonusului, o administrare greșită a unui fond de dragul unei distracții, încrâncenarea cu care vor să își 

mențină o opinie. Rezultatul este lesne de dedus, devin fericiți sau geloși, adică activi, dar incapabili 

să-și poată duce mai departe munca ori mult prea dependenți de susținerea primită din exterior. Cel 

care a dovedit că este foarte puternic în anul 2016 acum realizează că se poate menține la acest nivel 

înalt doar dacă își modifică stilul de viață. Nu este dispus să facă lucrul acesta, iar pentru a rezista 

acestei presiuni va încerca să dea o notă politică/socială vieții sale, să arate că dacă are probleme 

atunci se întâmplă pentru că mediul în care trăiește este de vină. 

Luna plină care se împlinește pe 11 februarie accentuează această dramă a vieții personale, în 

sensul că săgetătorul nu mai poate acum să meargă pe mai multe direcții deodată, nu mai poate avea 

atât de multă flexibilitate și nici nu mai devine un personaj puternic prin mobilitatea sa. În sfârșit este 

nevoie și de calitate. Soarele se află acum într-o relație bună cu Jupiter retrograd de pe casa prietenilor 

și binele de care pot profita acum este cel pe care îl pot oferi celorlalți sau pe care-l construiesc de 

dragul celorlalți și pentru ei. Dacă sunt răspunzători pentru faptele lor, dacă nu vor să li se plătească 

perseverența, nu neapărat în bani, cât în atenție, atunci nu se vor plânge că le scade tonusul, că nu văd 

luminița de la capătul tunelului și vor să se oprească, să ia o pauză. 

Trecerea Lunii negre pe semnul lor înseamnă din 14 februarie un moment de leziune. Devin 

foarte atenți la ceea ce au de pierdut, la ceea ce nu au construit, la cât de dezordonată ar putea să fie 

viața lor dacă nu sunt atenți la mesajele venite din partea celorlalți, dacă nu anticipează anumite 

represalii sau anumite obstacole sociale. Luna neagră pe casa personalității îi îndeamnă să accepte 

mai mult mesajul celorlalți. Dacă orice alt element astral pe casa personalității accentuează nota 

egoistă, Luna neagră depersonalizează, smulge atenția de pe această componentă și o îndreaptă către 

o casă complementară. Din nefericire, lucrul acesta se produce ca o pedeapsă, ca o fugă de răspundere, 

ca o fugă de durere. Ca o compensație, săgetătorul va considera că nu va putea merge mai departe 

decât prin exercitarea puterii, dar nu o va face într-un mod frumos, ci își va aminti de punctele 

vulnerabile ale celor cu care au interacționat mult în anul anterior și le va exploata. Aceasta va fi una 

din preocupările principale de acum și până în noiembrie. Având în vedere că pe zodia Săgetător se 

află în continuare Saturn, elementele de conduită cer acum o nouă abordare. Cred că dacă mint frumos 

vor depăși mult mai repede un obstacol, dar tocmai aceste minciuni frumoase le compromit frumosul 

adevărat și autentic pe care-l au. Cu alte cuvinte, aceasta este una din lecțiile cele mai dureroase pe 

care săgetătorul trebuie să o învețe în a doua decadă a lunii februarie. Ceea ce cred că rezolvă simplu 

și elegant înseamnă de fapt calul troian pe care îl oferă adevăratelor calități. 

În felul acesta, reușește să înțeleagă că tensiunile pe care le trăiește acum nu sunt oferite de 

ceilalți, nu sunt pedepse pe care le primesc de la cei din jur, ci motive în a deveni mai maturi, mai 

atenți, mai serioși. Pot, prin această nouă raportare, să-și ridice nivelul, să interacționeze mai frumos 

cu ceilalți, să fie mai puternici prin cuvânt, prin atitudine sau prin dragoste. Având în vedere că de 

acum și până în noiembrie Luna neagră le va crea multe probleme, este greu de crezut că această 
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conduită se va putea schimba foarte repede. Relația bună pe care Junon o are acum cu Axa Dragonului 

și prin care reușește să medieze tendința Nodurilor le spune acestor nativi că hrana pe care o consumă 

ei o consumă și ceilalți, că nu sunt privilegiați doar pentru că își iau masa într-un local scump, ci ar 

putea să fie privilegiați dacă îi invită pe ceilalți să participe la frumusețile vieții lor. De altfel, având 

în vedere că Pluton le trece pe casa hrănirii de mulți ani, că Neptun se află pe casa emoțiilor, de 

asemenea, de mulți ani, schema aceasta a dăruirii devine pentru un săgetător una dintre cele mai 

dificile ale acestei perioade ale vieții. Simt că dacă dăruiesc smulg din adâncimile lor, distrug ceva ce 

trebuia lăsat neschimbat, intact, nealterat. Este o lecție de autocontrol, de cunoaștere și de sensibilitate 

pe care o reiau de fiecare dată când se pune problema unui câștig. Săgetătorii, după cum am văzut și 

în anii din urmă, prin mesajul acesta dur pe care Pluton de pe casa banilor, de pe casa hrănirii, îl 

lansează au nevoie să zidească, să facă demersurile foarte solide, dar să se gândească la faptul că cei 

din jur au nevoie de aceeași hrănire ca și ei, de același aliment, de același medicament, de aceeași 

atenție, de aceeași dragoste. Ideea de a împărți li se pare săgetătorilor obositoare și acum, când Luna 

neagră le-a intrat pe casa personalității, ar prefera 

să dea de la alții, dar nu de la ei.   

Pe 18 februarie Soarele le va intra pe casa 

familiei ceea ce este pentru ei un semn bun, de 

armonie și de liniște. Cu toate că în momentul 

acesta se va împlini faza de Ultimul pătrar, 

săgetătorii nu se lovesc de lipsă de considerație, 

nu sunt obligați să treacă prin momente dure când 

ar putea să li se știrbească din forța morală sau din 

bun simț. Devin puternici prin faptul că știu la ce 

încercări să se aștepte, la ce lovituri ar putea primi 

din partea celorlalți. Apoi, mai există o problemă 

susținută de careul Soarelui cu Luna, acela dat de 

refuzul evoluției. Ceea ce vine din familie este un 

semn de evoluție, dar va veni prin limitări, prin 

acuzații mai puțin corecte, prin absența armoniei 

în anumite momente din zi sau în anumite 

momente importante programate într-o situație de 

grup. În felul acesta, săgetătorii se vor gândi că toată situația este bună, dar nu poate fi completă 

pentru că apare un personaj care vorbește urât, miroase urât, strică un obiect din casă, îi amintește de 

dramele din tinerețe. 

A treia decadă a lunii februarie se bazează foarte mult pe experiențele celei de-a doua decade 

a lunii februarie când Luna neagră le-a intrat pe semnul lor. Își amintesc acum de cele câteva șocuri 

pe care le-au parcurs, de cele câteva episoade care au fost dominate de complicații sau de întâlniri 

ciudate. Acum au și Soarele pe casa familiei și li se pare că în această zonă este prea multă căldură, 

prea multă tristețe, oamenii sunt prea interesați de ceea ce se întâmplă în intimitatea lor. Relația bună 

pe care Mercur de pe zodia Vărsător o are cu Jupiter retrograd de pe casa protectorilor, le da acestora 

posibilitatea de a se adapta în fața pericolului ce vine din acuzații indecente și nefondate. Nu se știe 

cum, dar în momentul acesta găsesc resursele necesare pentru a folosi ce-i mai frumoși termeni, 

pentru a se îmbrăca cel mai frumos, pentru a se prezenta la o întâlnire cu cei mai sensibili prieteni, 

pentru a arăta celorlalți că asocierile pe care le-au făcut în anii din urmă sunt foarte valoroase și faptul 

că în această perioadă Jupiter, guvernatorul lor, se află în mers retrograd pe casa protectorilor, nu 

înseamnă un capăt de țară, nu se rupe nimic, nu pierd ceva foarte important. Dacă asociații prefera să 

le arate acestor nativi că sunt în plus, că sunt dominați de o atitudine conservatoare, sunt invitați să 

facă ceea ce doresc pentru că nu opresc evoluția unui săgetător ambițios și capabil să mobilizeze acum 

mari resurse. Trecerea Soarelui pe Coada Dragonului aduce un semn de succes dacă anul anterior a 

fost învăluit în sentimente frumoase, dacă în anii din urmă au făcut, de dragul prieteniei, sacrificii și 

au contribuit la succesul celorlalți. 
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Se pare că momentul acesta este foarte categoric în a explora și partea întunecată a 

săgetătorilor, cea care este mult prea intensă și la care apelează de fiecare dată când vor să 

pedepsească pe cineva. Cu toate că la un moment dat îi invadează și regretele sau ajung în punctul în 

care să privească întreaga situație cu obiectivitate, chiar dacă nu au făcut același lucru când au 

acționat, săgetătorii au nevoie în a treia decadă a lunii februarie să privească adversarii în față și să 

nu reacționeze, să nu judece faptele lor. Dacă pot să facă lucrul acesta sunt pregătiți pentru multe 

episoade mărețe programate în prima jumătate a anului sau pentru definitivarea unor etape evolutive 

în a doua jumătate a anului. 

Trecerea lui Mercur pe zodia Pești, le aduce acestora probleme de adaptare la condițiile 

exterioare, incapacitatea de a se raporta la exemplul celuilalt sau refuzul de a merge mai departe prin 

rutina zilnică. Devin adevărați dușmani cu această rutină zilnică și cred că prin Luna nouă care se 

împlinește tot pe 26 februarie reușesc să se mobilizeze foarte mult încât să stea departe de oamenii 

falși, de cei care le încurcă planurile, de ființele care le scad din demnitate sau îi fac să se simtă 

nesiguri. Nu se tem de acuzații, răspund foarte ușor provocărilor, sunt foarte calzi și dispuși să-și 

trăiască viața sentimentală la un nivel foarte înalt, însă nu sunt în stare să-și înțeleagă noile etape ale 

vieții. Raportează totul la ceea ce știu că s-a întâmplat, la neplăcerile trecutului, devenind incomozi 

pentru oamenii care vor să facă o schimbare în viețile lor, care vor să reorganizeze un anumit sector 

al vieții sociale. 

În realitate, ceea ce se consumă pe finalul celei de-a treia decade a lunii februarie face trimitere 

la un moment foarte delicat și, deopotrivă, foarte important pentru multe din decadele acestui an: 

finalul lunii iunie. La momentul acela Neptun, care se afla acum în fereastra conjuncției cu Soarele, 

se va afla într-un careu cu Luna neagră, iar Jupiter într-un careu cu Junon. Ceea ce ține de personalitate 

devine un element grav pentru familie, iar ceea ce ține de patrimoniu un element grafic pentru 

comunitate. Oricum ar da, săgetătorul, prin neputința de a se controla, încă de pe acum, își pregătește 

un final spectaculos de luna iunie. Unii, care de regulă sunt atrași de compromisuri sau nu țin cont 

atât de mult de regulă, nu vor considera că este o pedeapsă dacă încă de pe acum își vor pregăti un 

final de lună iunie dificil. Vor considera că acesta este prețul pe care trebuie să-l plătească pentru a-

și respecta dorințele, viața, plăcerile, pentru a privi lumea de sus. În realitate, emoțiile acestea 

tulburătoare vor face apel pe finalul lunii iunie la o putere tristă, la o putere înșelată. Asta înseamnă 

că pe finalul lunii februarie săgetătorii buni aplică proverbul: "Omul gospodar își face vara sanie și 

iarna căruță". 

 

MARTIE 
Acceptă o provocare. Zona emoțiilor este intensă. Valorifică foarte bine ceea ce-și doresc. 

Încredere în sine. Diversitatea sperie. Nevoie de confirmare. Un proces nu mai dorește să 

funcționeze. Constrângere enervantă. Au ocazia să arate că sunt puternici. Schimbare rapidă de 

situație. Consum inutil. Sunt singur împotriva tuturor. Sunt urmăriți de ghinion. Confirmă păreri 

despre un adversar. Demersurile publice ajută. Cred în ceea ce este profund. Preferă un adevăr dur 

decât o minciună dulce. Autocontrol. 

 

Aprofundarea lunii martie înseamnă pentru săgetător acceptarea unei provocări pe care s-ar 

putea să o regrete. Se va produce însă o transformare, una care ar putea să schimbe ceva în cadrul 

vieții personale, în direcțiile spre care sunt îndreptate emoțiile lor. Cu toate acestea, luna martie va fi 

una destul de încărcată sau, mai curând, o lună care ar trebui să-i facă pe acești nativi puțin mai 

responsabili. 

Conjuncția Soarelui cu Neptun care se va împlini pe 2 martie arată că în zona aceasta a familiei 

lucrurile nu sunt chiar atât de bune. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Jupiter pe casa prietenilor 

definitivează pe 3 martie opoziția cu Uranus. Zona emoțiilor este intensă, complexă, greu de stăpânit 

și din această cauză secvențele acestea frumoase, rafinate și intime care vin din conjuncția Soare-

Neptun au rolul de a clarifica o problemă care există în viața Săgetătorului încă din anul anterior, dar 

nu aduce soluționare la probleme ample, cele de viață, cele care sunt importante acum. Pe 4 martie 

Venus își va iniția deplasare retrogradă și în aceeași zi Mercur va trece prin conjuncția cu Neptun. 
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Există o problemă de adaptare pe care săgetătorul nu o poate gestiona corect sau mu o poate valorifica 

așa cum dorește. S-ar putea ca unii nativi să fie ușor descurajați, să creadă că momentul acesta îi 

seduce pentru a le complica viața, îi atrage către familie pentru a neglija o carieră, îi atrage spre carieră 

pentru a pierde momente importante petrecute cu cei dragi. Le va veni foarte greu să se împartă între 

aceste două direcții și pentru a ieși din acest impas vor acorda o mare importanță informațiilor noi. 

Dacă cineva dorește să capteze atenția Săgetătorului la începutul lunii martie trebuie să îi dea noutăți, 

trebuie să-i spună ceva ce nu a mai auzit niciodată și atunci renunță la cele două zone foarte 

vulnerabile, viața intimă și cea socială, pentru a se simții bine în alt mod. Nu se știe dacă vor exista 

repercusiuni majore referitor la schema aceasta pe care săgetătorul o aplica. Se știe însă că ea nu face 

decât să ascundă neputința de a se adapta la o problemă socială. Tot la începutul lui martie vom vedea 

săgetători care ies la rampă, care au un limbaj colorat, care vor povesti celorlalți lucruri șocante, însă 

ei vor fi în postura celor care vor da vești celorlalți, ei sunt cei care vor veni cu noutăți. Lucrul cel 

mai bun pe care ar putea să-l facă la începutul lunii martie este să fie rezervați pentru că acțiunile 

acestea se bazează mult pe relația proastă pe care Marte a avut-o în mijlocul lunii ianuarie cu Saturn 

și nu a fost gestionată corect. Așadar, acum, la început de lună martie săgetătorii nu fac decât să aducă 

o problemă din trecut și să o îmbrace după moda de acum. 

De această dată Marte nu se mai află într-o relație proastă cu Saturn, ci într-o relație bună și 

din această cauză săgetătorii cred că pot să sucească mințile tuturor, cred că sunt avantajați de o 

situație socială să spună vrute și nevrute, să se prezinte față de ceilalți ca fiind maturi, modești, că au 

spirit pătrunzător și că puterile lor pot prăbuși orice adversar. Relația aceasta bună pe care Marte o 

are cu Saturn este un impuls de scurtă durată pentru că foarte curând Saturn își va începe deplasarea 

sa retrogradă și cea mai mare parte din an săgetătorii se vor confrunta cu efectele acestei probleme de 

atitudine pe care o arată încă de pe acum. 

Pe 7 martie Soarele va trece prin conjuncția cu Mercur pe casa familiei și există o problemă 

de atitudine ori de severitate pe care săgetătorul transformă într-o problemă de opinie. Vrea să-i se 

asculte mesajul, să se țină cont de ceea ce are de spus, chiar să îi fie respectate comenzile. Nu se știe 

dacă lucrul acesta duce la ceva bun, dacă există și o înclinație spre studiu prin acest impuls. Cert este 

că dacă acestor nativi le va lipsi interesul față de cercetare, analiză, dacă vor desconsidera deviza 

generală aplicată acestui moment se vor trezi, deocamdată, cu probleme mici iar, în timp, acestea se 

vor transforma în conflicte sociale. Nu este de dorit să declanșeze un asemenea val pe careul dintre 

Luna neagră și Axa Dragonului, adică nu este de dorit să poarte cea mai mare parte a anului 2017 

vina că au făcut o greșeală și din cauza lor, din cauza acestei greșeli mulți au de suferit, inclusiv 

oameni din intimitatea sa, persoane dragi. Va fi greu să se controleze atât mai mult cu cât Marte în 

momentul acesta de careu între Luna neagră și Axa Dragonului va fi pe ultimul grad din zodia Berbec 

ceea ce aduce refuzul oricărei autorități, neputința de a-și controla firea, de a se abține, de a-și tempera 

o stare de nervi. Trecerea lui Marte pe casa muncii le va aduce, timp de aproximativ o lună și jumătate, 

probleme de sănătate legate de autocontrol. Dacă vor spune că alta este cauza, dar citesc aceste 

previziuni, săgetătorii sunt avertizați că nimeni nu are vreo vina în afară de el, nimeni nu este 

responsabil pentru faptul că sănătatea sa s-ar putea să nu funcționeze la cotele cele mai bune. 

A doua decada lunii martie le aduce săgetătorilor din nou posibilitatea de-a face o schimbare, 

de a conștientiza un progres. Sintezele pentru acțiune și-n dreapta atenția către anumite episoade ce 

se vor consuma la începutul lui august, la fel cum au conștientizat, au simțit sau au văzut în mod 

direct pe finalul lunii ianuarie. De altfel, s-au gândit la aceste direcții și în decada anterioară, însă au 

existat prea multe interferențe și gândurile acestea nu s-au putut fructifica. Acum, chiar de la începutul 

acestei decade când Mercur se va afla într-o conjuncție cu Chiron săgetătorii se întâlnesc cu destinul. 

Destinul lor nu este în afară, ci este foarte aproape de ei, în zona intimă, poate chiar în familie, poate 

chiar în persoana celui pe care l-au cunoscut de puțin timp și care îi va pune în mare dificultate în 

această decadă. Luna plină din 12 martie îi îndeamnă pe aceștia să simtă profund, dar emoțiile acestea 

adânci înseamnă pentru acest nativ și întâlnirea cu propriile probleme, de care toată viața au fugit. 

Săgetătorul cu mare greutate își recunoaște o vina, cu mare greutate intră în această zona problemelor 

personale. Acum va fi constrâns de acest personaj care îi intră în intimitate pentru că Mercur de pe 
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casa familiei se va afla într-o relație proastă cu Saturn de pe casa personalității. Din punct de vedere 

al evenimentelor pare o continuitate, dar nu este. 

Pe 12 martie Mercur va intra pe casa iubirii dăruite și va avea beneficii printr-o formă de 

uniune care doar în momentul acesta, doar în luna martie poate produce efectele pe care le așteaptă 

săgetătorul. De altfel, nici nu ar trebui să-și programeze ca mai târziu schemele acestea să fie 

reproduse. Este suficient ce se întâmplă acum, pentru că acum este nevoie de el. Ceea ce este foarte 

interesant pentru săgetător vine din faptul că acum are ocazia să vadă că lucrează în salturi, foarte 

bine pe un interval, foarte scurt, apoi intervine starea de platou. Deoarece sintezele pentru înțelegere, 

emoție și cunoaștere se îndreaptă către începutul lunii mai, evenimente dominate de opoziția lui Marte 

cu Luna neagră, toate aceste impulsuri care vin dintr-o observație personală, toate aceste elemente de 

structură în care săgetătorul își pune amprenta nu creează condiții favorabile unui succes, ce condiții 

favorabile unui conflict. Acest conflict, care este programat acum, se va finaliza la începutul lunii 

mai. 

Conjuncția Soarelui cu Chiron pe casa familiei arată că de-acolo le vin gândurile cele mai 

bune, de acolo le poate veni puterea și respectul. Având vedere că în această perioadă Mercur se va 

afla într-o relație bună cu Luna neagră Săgetătorului poate spera la o schimbare foarte bună, la 

avantaje substanțiale, la acel ajutor care să-i suplinească în mare parte efortul. Vor avea impresia că 

se pierd în prea multe detalii, că au nevoie de o perioadă de liniște, de relaxare, că orice lucru mărunt 

pe care trebuie să-l facă îi solicită foarte mult, le consumă prea multe din putere. În consecință, cea 

de-a doua decadă a lunii martie îi aduce pe săgetătorii în competiție cu ei înșiși. Având în vedere că 

aproape toate elementele astrale sunt situate în partea nordică, zona aceasta a expresivității personale, 

cea care pornește de la firea, de la personalitatea sa și ajunge la lucrarea pe care trebuie să o facă în 

această lume, la munca sa, poartă această amprentă a competiției cu sine. Dacă nu va fi mulțumit 

atunci va trebui să găsească de unul singur resursele pentru a merge mai departe, pentru a găsi ceea 

nu-mi place să facă, ce știe să facă și ce îi este permis.   

Din punct de vedere evolutiv schema aceasta aduce multe constrângeri. Soarele se află într-o 

relație proastă cu Saturn de pe casa personalității și nu se știe cum anume fac dar săgetătorii își aleg 

acum să facă ceea ce nu le este pe plac celorlalți. De aceea ar putea ajunge foarte ușor la concluzia că 

are cineva ceva cu ei, sunt în această perioadă urmăriți de un ghinion, iar zona emoțiilor nici ea nu 

poate fi la cotele cele mai bune pentru că, prin conjuncția lui Mercur cu Venus retrograd de pe casa 

iubirii dăruite, se simt cumva constrânși să simuleze toate aceste sentimente, să se prefacă fericiți, să 

arate că sunt împliniți deși mai au mult până să ajungă acolo. 

Trecerea Soarelui pe casa iubirii dăruite le aduce acestora interes pentru creativitate și frumos. 

S-ar putea să devină pentru o lună de zile puțin cam duri, însă creativitatea Săgetătorului, chiar dacă 
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e cam altoiește pe ceilalți, este întotdeauna frumoasă și îi stimulează către performanță. Cu alte 

cuvinte, toți cei care vor lucra cu săgetătorul pe finalul celei de-a doua decade a lunii martie sau 

începând cu momentul acesta timp de patru săptămâni, vor fi animați de sentimentul de a da totul, de 

a face tot ceea ce este cu putință, de a atinge o țintă foarte înaltă. 

Cu toate acestea, cei care se vor aștepta la o recompensă, prin relația proastă pe care Mercur 

o are cu Jupiter, îi plasează pe aceștia într-un con al judecăților gratuite. Dacă mizează de această dată 

pe ajutorul familiei vor vedea că în această problemă nu vor putea fi ajutați. Vor putea fi susținuți, 

consolați, vor afla mai multe lucruri despre situațiile pe care le parcurg așa cum sunt văzute ele din 

punctul celorlalți de vedere, dar nu va putea nimeni să facă nimic în locul său. Apoi va trebui să fie 

și mulțumit cu situația aceasta sau să trăiască să treacă printr-o altă situație la fel de ciudată, adică lui 

este foarte rău, este foarte greu, dar trebuie să renunțe la aceste probleme ale sale pentru a se ocupa 

de problemele celorlalți. De fapt, aceasta este cea mai mare încercare ceva veni către săgetător pe 

ultima decadă a lunii martie. Au nevoie să privească dincolo de aceste impulsuri personale, dincolo 

de acest teatru personal pentru a vedea că viața are și alte conotații. Dacă vor crede că puterea este în 

mâini după cum îi îndeamnă evenimentele de acum vor vedea cât de mult se înșală, cât de departe 

sunt de acele demersuri publice care trebuie să devină confirmări ale nivelului spiritual. 

Săgetătorul care va înțelege lucrul acesta, care va accepta să renunțe la problemele personale 

pentru a se ocupa de problemele celorlalți, nu va mai avea atât de mult timp să se gândească ca un 

copil obraznic la ceea ce nu are, ci va vedea că bucuria vine din alte activități. Anul sintezelor îi ajută 

pe săgetători să vadă că bucuriile vin din activități noi sau din activități vechi practicate într-un context 

nou. Schimbarea majoră a anului 2017 are pe ultima decada lunii martie un semn de progres foarte 

vizibil. 

Săgetătorul care refuză să vadă lucrul acesta, va deveni foarte egoist și instabil, îi va enerva 

pe ceilalți și își va face singur probleme crezând că de fapt rolul său în anul 2017 acesta este. La 

modul punctual, este mai puțin important cum anume se va consuma acest episod, cum anume va 

reuși să-i enerveze pe ceilalți. Nici n-ar trebui să se aștepte ca o descriere astrologică să-i spun așa 

ceva, este mult prea creativ în această privință, deci știe mult mai bine decât oricine altcineva cum 

anume să procedeze. Este avertizat săgetătorul că de această dată dacă alege disimularea, minciuna, 

se va minții pe sine, își va face singur probleme, își va programa cap în această inhibiție să stagneze 

sau să o pornească pe o pantă descendentă, coborâre care nu se va încheia anul acesta. 

Decăderea Săgetătorului în cea de-a treia decadă a lunii martie se susține pe gândurile sale 

ascunse. Dacă în mijlocul lunii ianuarie a trecut printr-un conflict intern, au observat că este 

nedreptățit, a parcurs un eveniment care i-a lăsat un gust amar, își programează acum ca până la 

finalul lunii mai să treacă la acțiune, să-și facă simțită prezența, să-și facă dreptate. Gândurile acestea 

de putere nu-i face cinste și nici nu îl ajuta. Le va prefera însă pentru că retrogradarea planetei Venus 

de pe casa iubirii dăruite le aduce acestora sentimente răsturnate, halucinații, ambiții de putere care 

nu pot fi îndeplinite cu instrumentele pe care le are acum la dispoziție. Poate ar trebui să se gândească 

mai mult la propria securitate, la cum anume să-și rezolve slăbiciunile pe care le au, la echilibrul 

organic, la evoluția spirituală pentru că anul acesta le aduce guvernatorul lor pe casa lucrurilor 

ascunse, pe zodia Scorpion, ceea ce înseamnă că dacă vor face pe grozavii până în octombrie, din 

octombrie încolo ar putea, fără prea mare efort, se piardă și puținul sprijin pe care-l au în momentul 

acesta. Asta înseamnă că fiecare moment de autocontrol întârzie foarte mult apropierea de acel 

moment ciudat. Nu-i obligă nimeni să se abțină, să-și îndrepte gândurile către alte ținte, să-și ocupe 

timpul cu alte preocupări. Au nevoie ei înșiși să înțeleagă lucrul acesta însă energia personală acum 

nu dispune de un factor de autocontrol încât să facă lucrul acesta fără o intervenție din exterior. 

Dramatismul situațiilor pe care le parcurg de aici vine. Din exterior nu le poate veni prea multă 

susținere decât din zona carierei, acolo unde se află Capul Dragonului sau de pe casa prietenilor acolo 

unde se află guvernatorul lor. Așadar, săgetătorii pun prea mare greutate pe două sectoare ale vieții 

încercând prin acestea se echilibreze toată furtuna care există în zona intimă, iar aici sunt incluse 

elemente de personalitate, de dietă, de educație, de interacțiune cu cei dragi, de iubire și de muncă. 

Luna nouă din 28 martie îi ajută pe acești nativi să înțeleagă că elementul neprevăzut sau 

acelea pe care le pot anticipa extrem de greu vin prin intermediul sentimentelor. Acesta este punctul 
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vulnerabil sau Călcâiul lui Ahile. Asta înseamnă că dacă își propun să știi controleze sentimentele, 

nu să și le inhibe, ci să le dea o notă constructivă, creativă atunci evenimentele foarte dure programate 

pentru finalul acestei luni, susținut astral de careul Jupiter Pluton, nu se vor solda în cazul său cu 

pierderea unui bun, cu o despărțire, cu răcirea unor sentimente sau cu o dezamăgire pe care să o aibă 

din partea unei persoane în care ai investit foarte mult. Fiecare pas al vieții lor poate fi ajutat susținut, 

calculat îndeaproape fără să piardă din vedere și fascinația jocului, și fascinația vieții în sine. Trecerea 

lui Mercur pe casa muncii le aduce satisfacții dacă de la începutul anului și până acum a existat o 

activitate pe care au prestat o în mod sistematic. Din acea activitate le poate veni rezultatul cel mai 

bun, prin intermediul acesteia reușesc să oprească anumite perturbații. Nu este încă momentul să pună 

un accent atât de mare pe rezultatele care vin din zona muncii decât dacă această muncă este legată 

de carieră, de o vocație, de imaginea socială sau este făcută împreună cu un protector. Toate celelalte 

elemente care se vor regăsi în termenul generic de muncă nu are deocamdată un echivalent social. 

 

APRILIE 
Se pregătesc pentru un mare eveniment. Libertate de expresie. Fac un pas înapoi. Interacțiune 

ciudată. Sunt la capăt de drum. Au încredere în impulsurile corecte. Evaluare bună. Combinații 

neobișnuite. Se pregătesc pentru o întâlnire. Evenimentele sociale sunt judecate după calitatea 

bunurilor. Toate situațiile par să aibă un numitor comun. Sunt conștienți de pericol. Distorsiune. 

Personalitatea este încercată. Au o problemă cu un adevăr. Nostalgii ciudate. Se declanșează un 

proces. Sunt copleșiți. Dragostea este vânduta la colț de stradă. Se simt puternici în gândurile lor. 

 

Luna aprilie lucrează cu sintezele care cer reverificare, ceea ce înseamnă pentru săgetător 

apropierea de o problemă profesională, una care va putea fi rezolvată doar prin implicare afectivă, 

doar prin autocontrol. Poate au obosit deja verificându-și propria muncă și de aceea în această lună 

va trebui să fie foarte atenți la această problemă de conștientizarea impulsurilor proprii, de 

autocontrol. Nu ar trebui să fie revoltați pe situații de genul acesta pentru că lupta pe care o duce este 

un foarte complexă și care trebuie să-l pregătească pentru adevăratele încercări ce vor veni spre în 

2018. Dacă alte semne zodiacale pot spune că anul acesta se vor desprinde de probleme pentru că le 

vor rezolva, săgetătorul se pregătește pentru un astfel de moment. Prima decadă a lunii aprilie îi 

încurajează pe acești nativi să mediteze mult la libertățile pe care și le-au acordat în mijlocul lunii 

martie. Poate anturajul îi va ajuta, poate o persoană dragă din preajmă, poate persoanele pe care și le-

a introdus prin voință proprie în intimitate, nu se știe exact, însă în mod sigur vor face apel la intuițiile 

spectaculoase pe care l-au avut în primele trei luni și care acum pot să le ofere soluții la probleme de 

scurtă durată. Pe 3 aprilie Venus se va întoarce pe zodia Pești prin retrogradare și acest nativ se vor 

simți marginalizați, se vor întoarce la căldura familiei, la oamenii pe care i-au iubit cândva, fără a 

spune că se simt stingheri, singuri, deși sunt înconjurați de multe persoane, fără a recunoaște că se 

declară deja învinși într-o problemă de interacțiune pe un domeniu al muncii, al profesiei, al sănătății. 

Ceea ce trebuie să știe un săgetător la începutul lunii aprilie este faptul că zona aceasta a 

problemelor se accentuează prin autoînvinuire, însă ea de fapt nu este decât un sector afectat de decizii 

proaste pe care le-au adoptat nu doar în anul acesta, în primele trei luni, ci și pe finalul anului anterior. 

Asta înseamnă că este prea mult să se considere învinși, este prea mult să considere că au pierdut 

definitiv o bătălie socială. În momentul acesta nu se întâmplă altceva decât parcurg o criză a relațiilor. 

Gândesc așa pentru că nu dispun acum de un avantaj venit din partea celorlalți prin folosirea 

rezervelor lor, ci se poate pune problema unui ajutor din exterior însă acesta vine numai după ce 

săgetătorul le spune celorlalți cum anume să fie susținut, care este soluția pe care altcineva ar trebui 

să o pună în aplicare. Având în vedere că atenția sa este acum mult prea centrată pe insatisfacție sau 

durere, nu vor putea face lucrul acesta. 

Pe 6 aprilie Saturn va intra în mers retrograd și se va afla în această deplasare până spre finalul 

lunii august, ceea ce înseamnă pentru acest nativ întâlnirea cu impulsuri personale pe care nu și le-a 

putut stăpâni nici în anul anterior și care începe, din aproape în aproape, să se facă din nou remarcat. 

În momentul acesta Soarele se află în fereastra trigonului cu Saturn, urmând ca faza de maximum a 

acestui unghi să se realizeze spre finalul celei de-a doua decade. Avantajul pe care Săgetătorul îl 
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primește acum al ajută să se adâncească într-o percepție proprie, să înțeleagă dacă nu cumva a fost 

complice la intrigi, dacă nu cumva alegerile pe care le-au făcut sunt proaste. Pentru că vor fi mult 

prea atenți acest sector, gândul acesta de ghinion nu ajută săgetătorul, nu-l încurajează să fie mult mai 

atent la ceea ce are de făcut, ci îl face și mai zăpăcit, și mai neatent, și mai împrăștiat.   

Există un singur sector în care este foarte ordonat iar acesta este cel legat de muncă. Știe să-

și calculeze cu atenție veniturile, să își evalueze foarte bine munca, să-și ceară drepturile, dorește să 

se impună la locul de muncă pentru a obține acolo ceea ce în viața personală nu poate obține. 8 aprilie 

este o zi foarte dificilă pentru săgetător pentru că aduce opoziția Soarelui de pe casa iubirii dăruite cu 

guvernatorul lor, aflat acum în mers retrograd pe casa iubirii primite. Dacă urmăresc acum să-și ceară 

drepturile, într-un sector diferit de cel al muncii, vor întâlni o opoziție puternică. Apoi, mai sunt și 

evenimente neprevăzute care ar putea să vină, în cazul celor în vârstă, din partea celor care au protejat, 

din partea copiilor, a persoanelor care duc mai departe un proiect pe care săgetătorii l-au inițiat. Este 

un moment de tensiune, unul destul de delicat care se poate răsfrânge și în sectorul muncii, cel care 

este până la finalul primei decade a lunii aprilie, foarte stabil. 

Pe 10 aprilie Mercur își va iniția deplasare retrogradă care va dura aproximativ trei săptămâni 

și pentru că se află acum pe casa muncii apare un eveniment pe care săgetătorul nu va reuși să-l 

gestioneze și care îi va lansa un mesaj fals, adică se va înșela în aprecierea unui colaborator, în 

rezultatele pe care le obțin, într-un calcul. În plus, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, 

face o alegere proastă, întinde mâna și își ia din raft obiectul stricat cu care va trebui să își ducă la 

îndeplinire sarcinile profesionale fără să conteze dacă poate sau nu. 

Luna plină din 11 aprilie le aduce acestor nativi un avertisment important. Știm cu toții, deci 

și săgetătorul trebuie să cunoască, ultima decadă a acestei luni aduce un mare eveniment al anului 

2017, trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu. Pentru acești nativi Capul Dragonului pe zodia Leu 

înseamnă noi proiecte, o gândire profundă, curaj în a pune în aplicare un proiect foarte îndrăzneț, de 

care trebuie să profite până în luna octombrie, când Jupiter le va trece pe casa lucrurilor ascunse. A 

doua decadă a lunii aprilie îi pregătește pe acești nativi pentru marea trecere a Capului Dragonului pe 

casa gândirii profunde. În consecință, Luna plină din 11 aprilie reprezintă explozia de evenimente, de 

trăiri, de atenție sau impulsul către a gestiona, altfel decât au făcut-o de la începutul anului și până 

acum, problemele personale. 

14 aprilie aduce conjuncția Soarelui cu Uranus pe casa iubirii dăruite și pot fi înșelați dacă se 

gândesc să riște, să cosmetizeze o informație. Au nevoie să spună acum verde în față, să fie sinceri, 

să nu se prefacă nici chiar dacă știu exact care va fi reacția partenerului de dialog. Dacă nu pierd din 
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vedere că această conjuncție le aduce probleme de autoritate, de administrare a bunurilor, o atracție 

către un păcat care este de această dată foarte plăcută, dulce, atractivă atunci vor reușit să treacă cu 

bine și peste această încercare. Tentația însă, tocmai pentru că Luna neagră le trece pe semnul lor, 

capătă, prin conjuncția Soare Uranus, aspecte foarte favorabile și alegerile prin intermediul ei par 

logice, credibile, necesare. Vor reușit să înțeleagă foarte bine conjunctura delicată în care se află acum 

dacă nu vor uita că în această decadă a lunii aprilie se pregătesc pentru ceea ce vor avea de parcurs în 

a treia decadă. Toate evenimentele care se întâmpla acum, fie că sunt opriți dintr-un demers, întârziat 

sunt frânați, fie că sunt îndemnați să participe la întâmplări sociale complet noi, unele foarte atractive, 

altele foarte riscante, se vor regăsi într-o schemă personală spre sfârșitul lunii aprilie sau evenimentele 

care vor începe să curgă în cascadă începând cu luna mai. 

În 15 aprilie Venus își va reveni la mersul direct și le va accentua pentru o scurtă perioadă 

teama de singurătate, grija că nu vor putea merge mai departe în echipă, ci doar divulgându-și această 

nouă identitate, acest nou statut. N-ar trebui să le fie teama de singurătate pentru că aceasta le trezește 

simțul ridicolului, simțul pericolului, îi fac să înțeleagă cât de periculoasă este bulversarea, cât de 

responsabili trebuie să fie pentru faptele lor, dar și pentru gândurile pe care le au. În această a doua 

decadă a lunii aprilie săgetătorii devin conștienți de ceea ce produc asupra celorlalți, de impresiile pe 

care le transferă, de cauzele oboselii fizice sau psihice, de neputința de a aprofunda anumite 

sentimente. Acum când Venus este direct în zodia Pești, o scurtă perioadă va fi deci pe casa familiei, 

starea aceasta se poate consolida prin reînvierea relațiilor vechi. Luna aprilie lucrează cu sintezele 

pentru reverificare și în cazul acestor nativi revizuirea comportamentului pare să fie de maximă 

importanță. Este greu însă să-i vorbești unui săgetător de revizuirea comportamentului atunci când își 

cere drepturile, când are de argumentat nedreptățile prin care a trecut, injustiția pe care trebuie să o 

suporte zi de zi, mediul infect în care este obligat să trăiască ori condiția precară pe care o are din 

naștere, prin statutul pe care îl are, ca minoritar sau ca persoană în curs de calificare, însă tipul înțelept 

va ști cum anume să asculte părerile celorlalți, cum anume să se adapteze pentru a face din opiniile 

celorlalți o scară pe care să urce. 

Trigonul pe care Soarele și Saturn îl împlinesc aduce un eveniment care a fost anunțat încă 

din 6 aprilie, când Saturn și-a început deplasarea retrogradă. Tot pe 17 aprilie se împlinește careul lui 

Jupiter cu Junon și, în consecință, săgetătorii au nevoie de excelență pentru a fi mulțumiți cu sine. 

Aici intervine marea diferență între un săgetător profund și cel superficial. Dacă cel superficial va 

crede că nu poate ieși în evidență decât dacă ridică tonul sau dacă își spune argumentul până la capăt, 

cel profund va accepta critica pentru a vedea ce anume i se apreciază din discursul său pentru a se 

concentra pe ceea ce nu este recunoscut. Este o tactică pe care o va folosi săgetătorul și care va da 

rezultate. 

Pe 20 aprilie Soarele va intra pe casa muncii și sunt avertizați că ar putea avea probleme 

domestice, complicații legate de opinia pe care nu știu să administreze. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Mercur, înainte de a se întoarce pe zodia Berbec prin retrogradare, are o conjuncție cu 

Soarele. Având în vedere că Soarele abia se familiarizează cu vibrațiile casei muncii, iar Mercur este 

retrograd, deci lansează un mesaj distorsionat sau poate chiar greșit, forța aceasta teribilă care vine 

din conjuncția celor două planete le scade eficiența și îi pune în fața unor greșeli. Având în vedere că 

până în momentul acesta s-au preocupat să-și susțină drepturile, tonul ridicat sau insistența cu care 

apelează iar și iar la motive de dreptate s-ar putea să li se pară celorlalți mult prea plictisitoare sau să 

devină enervanți pentru că procedează în felul acesta. 

Cu toate că pe 21 aprilie Marte va intra pe casa parteneriatelor și ar trebui să redeschidă acestor 

nativi un nou capitol al anului 2017, în stadiul acesta, în a treia decada lunii aprilie, lucrul acesta nu 

ajută pentru că nu le oferă decât posibilitatea să îmbine câteva elemente, nu să lucreze la un nivel 

foarte înalt, nu se rupă gura târgului prin abilitățile pe care le afișează, prin relațiile pe care le 

dezvăluie sau prin puterea de care află ceilalți. Venus, aflat în continuare pe casa familiei, se va afla 

într-o relație proastă cu Saturn de pe casa personalității. Săgetătorii se vor gândi că poate le-ar fi mult 

mai bine dacă și-ar face propria familie, adică dacă și-ar mai face o familie în familia pe care o au 

deja, indiferent de statutul pe care-l au, dacă sunt copii, dacă sunt căsătoriți, divorțați, văduvi. 

Secvențele acestea cu care lucrează a treia decada lunii aprilie reușesc să construiască și pentru acești 
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nativi un arc peste timp, să facă o legătură între începutul și sfârșitul anului, între faptele la care 

trebuie să ajungă săgetătorul pe finalul lui 2017 și gândurile de la care a început. Asta înseamnă că 

tensiunile care apar în preajma zilei de 22 aprilie prin careul lui Marte la Axa Dragonului ar trebui să 

le lanseze un avertisment referitor la importanța majoră pe care o are în acest an controlul emoțiilor. 

De la emoții le vin toate problemele acestui an, de la disconfortul pe care-l creează celorlalți în 

încercarea lor de a se simți bine, de a fi bucuroși, de a apărea într-un anumit fel. 

Având în vedere că pe 24 aprilie Mercur se va afla într-o relație bună cu Saturn, apelul acesta 

la trecut s-ar putea, doar prin nostalgie, să le confere o anume stare de bine. Confortul nu este însă de 

durată, el se va finaliza la începutul lunii mai, când Mercur își va reveni la mersul direct. Acum este 

retrograd și săgetătorii trăiesc în trecut, prin laudele pe care le-au primit cândva, prin succesul pe care 

l-au obținut nu doar în primele luni ale anului, ci și în anii din urmă. 

De altfel, dacă nu fac apel acum la anumite evenimente sociale bune, dacă nu îndrăznesc să 

se îndrepte cu toată atenția, cu 

toată energia, cu toată 

determinarea către aceste 

episoade, simt că pierd, devin 

imprudenți, neatenți, poate chiar 

irascibil și nu sunt în stare să aibă 

răbdare cu nimeni, nu ascultă pe 

nimeni.  

Luna nouă din 26 aprilie 

aduce un suflu nou. Pentru că 

această fază a Lunii se împlinește 

pe casa muncii, iar săgetătorii sunt 

acum într-o perioadă în care 

trăiesc din nostalgii, se simt 

revigorați dacă li se amintește cât 

de buni erau pe vremuri, ce 

performanțe făceau, cât de mult 

erau apreciați de cei din jur, de colegii de serviciu, de cei cu care interacționa prin profesie. Pentru că 

se întâmplă lucrul acesta săgetătorul beneficiază de declanșarea unui proces foarte bun, foarte eficient 

și foarte util în acest moment. Aprecierea în sine îi declanșează emoția pe care o avea cândva, în 

momentul performanței. În felul acesta, reușește să reediteze un succes, să se ridice deasupra acestor 

inconveniente, deasupra acestor tristeți pe care nu și le pot controla.  

Aceasta este modalitatea prin care acest nativ se pregătește pentru trecerea Capului 

Dragonului pe casa gândirii profunde. În același moment cu evenimentul indicat, se va produce și 

trecerea lui Venus pe zodia Berbec, pe casa iubirii dăruite și deși vor reușit să salveze aparențele 

foarte bine, arătând că pe el nu-l mai surprinde nimic, se pare că nu este pregătit pentru un moment 

atât de special. Se va adapta din mers, dar finalul lunii aprilie îi va găsi pe aceștia copleșiți de nevoia 

de a se izola, de a nu fii indiferenți, de a se detașa, de a trăi departe de privirile celorlalți un moment 

intim. Trecerea Capului Dragonului pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde nu este deloc un 

moment intim, de asemenea, nici trecerea lui Venus pe casa iubirii dăruite. Apoi, pe finalul lunii 

aprilie se mai împlinește și conjuncția lui Mercur cu Uranus, tot pe casa iubirii dăruite. Sunt pur și 

simplu smulși din această viață intimă, obligați să abandoneze acest moment delicat de intimitate 

pentru a trăi pentru ceilalți, în văzul tuturor, de dragul unor plăceri pe care le vor considera acum 

foarte obositoare. În general, săgetătorul imediat renunță la acest moment intim, nu trebuie să fie 

rugat pentru că trăiește mult în exterior, însă de această dată atracția către zona activităților sociale, 

către distracție nu este potrivită, dar nici dorită. Explicația o putem citi din careul pe care Saturn și 

Chiron îl împlinesc chiar în ultima zi și care înseamnă în cazul lor neputința de a-și ține sub control 

emoții complicate. În ciuda aparentelor, săgetătorul nu dorește să-și abandoneze viața intimă, un 

moment de intimitate pentru că este pur și simplu răpus de tristețe. Aici se vor întâlni cu marele 

paradox al anului 2017. Deși nu vor să iasă din sfera intimă faptul că există o mare presiune socială 
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care îi atrage către zona aceasta reprezintă o mare șansă, un mare noroc. Peste timp, dar nu în anul 

acesta, dacă va face o retrospectivă va aprecia altfel momentul de față, adică va considera că au avut 

un mare noroc cu oamenii care i-au scos din gândurile lor, care i-au ajutat. 

 

MAI 
Nu țin cont de aparențe. Transformarea li se pare interesantă. Își joacă ultima carte. Teatrul 

este o soluție. Participa la un transfer de putere. Evite o pantă descendentă. Rute o legătură veche. 

Simulare mentală. Nevoi ciudate. Probleme legate de un refuz. Evenimentele sociale sunt obositoare. 

O problemă există pentru a enerva. Domeniul muncii este încercat. Deciziile sunt marcate de rușine. 

Au dreptul la a-și reformula direcțiile. Se simt puternici prin confirmări. Probleme de conduită. 

Marile biografii sunt interesante. Interacțiuni complexe. Personalitățile sunt judecate după greutatea 

deciziilor. Soluții universale care creează mare mirare. 

 

Pentru săgetător, mai este o altă lună dificilă, poate una dintre cele mai dificile pentru că aduce 

inițierea mersului retrograd al lui Junon, cel care se află acum pe casa hrănirii, dar și împlinirea unei 

opoziții dintre Marte și Luna neagră, în situația în care Luna neagră se află pe semnul lor. Apoi, Marte 

va mai împlini câteva aspecte până când luna se va încheia între care și opoziția cu Saturn, cel care 

se află tot pe zodia Săgetător. Lucrurile acestea care în aparență sunt mici, vor deveni obstacolul cel 

mic pe care conjuncturile sociale îl pot transforma într-un mare obstacol de viață. 

Pe 3 mai Mercur își va reveni la mersul direct și multe situații din cele pe care săgetătorii l-au 

parcurs în luna anterioară și care au fost determinate de probleme de opinie, de înțelegere sau de 

atitudine se pot întoarce acum împotriva lor. Se va pune problema în prima decada lunii mai a unei 

opinii care schimbă balanța valorilor, care-i îndeamnă pe acești nativi să se joace cu lucruri mult mai 

importante, să scoată în evidență obiceiuri rele care nu-i pot ajuta, nu-i avantajează și nici nu-i poate 

face să fie mai bine văzuți sau mai puternici. Relația bună pe care Soarele de pe casa muncii o are cu 

Neptun de pe casa familiei arată că sunt dispuși acum să lucreze pentru stabilitate emoțională însă 

acolo lucrurile sunt mult prea ample, cele pe care și l-au format sunt foarte vechi, iar tensiunile pe 

care le tot parcurg au o vechime de cel puțin șase ani. Tensiunile acestea nu pot fi rezolvate prin 

rezultate foarte bune care au o durată de viață de aproximativ 15 zile, incluzând aici atât perioada de 

creștere cât și cea de descreștere. Cu alte cuvinte, momentul acesta le trezește săgetătorilor interesul 

pentru a fi mai buni, mai atenți cu valorile pe care le au, chiar dacă ele nu sunt bune. Apoi, mai există 

o problemă pe care trebuie să o parcurgă în prima decada lunii mai și care se referă la dorința de 

răzbunare. Această dorință de răzbunare capătă acum chipuri nebănuite. Săgetătorul va reuși să 

depășească un eșec personal însă în jurul lui va fi prăpăd. Fie vor minții, fie își vor înstrăina bunurile, 

responsabilitățile sau promisiunile în ideea că procedând în felul acesta schema în care a activat până 

acum nu va mai avea asupra lui un impact atât de dureros, el nu va mai fi atât de pătimaș sau nu va 

mai suferi atât de mult pentru lucruri lipsite de importanță. 

Având în vedere că sintezele pentru acțiune fac trimitere către ceea ce urmează să se consume 

la începutul lunii iunie, și săgetătorii, așa cum am văzut că se întâmplă și în cazul celorlalte zodii, 

participă la un transfer de putere. Se pregătesc pentru trecerea lui Marte pe zodia Rac, care în cazul 

lor înseamnă casa ocultismului, și care ar putea să aducă o scădere a puterii într-un mod foarte real, 

foarte vizibil pentru comunitate. Se gândesc în momentul acesta că absența armoniei în viața de 

familie, absența puterii transferate din acest sector le cauzează mari probleme de interacțiune, de 

înțelegere sau de adaptare. Deocamdată mai este aproximativ o lună de zile până când acest eveniment 

se va produce însă grija că se află pe o pantă descendentă le poate afecta sănătatea, echilibrul, 

optimismul. Se pot bucura în continuare de mersul direct al lui Mercur pe casa iubirii dăruite, însă nu 

pentru mult timp deoarece în ultima zi acestei decade Junon va intra într-o perioadă de retrogradare 

care va ține până pe 26 august. Până atunci va avea de împlinit un trigon cu Soarele, unghi care se va 

împlini și cu Pluton. Apare așadar intenția Săgetătorului de a se separa de un grup, de un colaborator, 

de o persoană care în ultima perioadă l-a supus la umilințe pe care nu le-a înțeles. Aceste umilințe au 

fost reale, dar în momentul acesta, în care săgetătorul vorbește despre ele, sunt exagerate, sunt 

invocate capricii, mofturi de moment, interpretări subiective, deci persoană din preajma acestui nativ 
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nu ar trebui să țină cont de observațiile sale, nu ar trebui să se lase influențați de aceste opinii. 

Problema aceasta a înțelegerii sau cunoașterii, adaptării la noi condiții de muncă va fi privită de 

săgetător ca o rupere de vechile obiceiuri, de vechile colaboratori pentru că li se pare rușinos, decadent 

sau, cel puțin, indecent, să meargă mai departe primind un onorariu atât de mic, aprecieri la cota 

minimă, refuzuri sistematice. Acestea sunt situațiile care îl va face pe săgetător să fie exasperat în fața 

unor schimbări pe care nu le poate influența prin voință proprie, nu le poate întoarce din drum, nu le 

poate schimba în niciun fel. Dacă pentru celelalte zodii semnul acesta de trigon pe care Soarele îl 

trimite către planetele din zodia Capricorn nu este o problemă, pentru el este pentru că succesul acesta 

mic este văzut ca o barieră în fața unui succes foarte mare.   

A doua decada lunii mai aduce o rememorare, mai mult ca simulare mentală, decât ca episod 

concret, la ceea ce s-a întâmplat în mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le intrat pe semnul lor. 

De altfel, nu mai este o surpriză, săgetătorii își amintesc de acest episod major pentru că nu pot trece 

peste un obstacol minor, cel care l-a dat de furcă în prima decada a lunii curente. Pentru a depăși acest 

impas trebuie să se gândească la proiectele pe termen lung, la ceea ce vor face în mijlocul lunii 

noiembrie atunci când Marte se va afla într-un careu cu Pluton. Acum Marte se află într-un careu cu 

Neptun, deci problema care li se va părea cea mai importantă acum este una legată de severitate, de 

neputința de a accepta opiniile celorlalți sau condițiile impuse din afară. Pe mai târziu, în mijlocul 

lunii noiembrie această problemă de-acum se va transforma într-o problemă socială, de opinie, adică 

pornind de la nemulțumirile de acum, dar mai curând de la unele care se vor concretiza și în decada 

următoare asupra căreia sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere pe care le vor parcurge acești 

nativi în mijlocul lunii noiembrie se vor întoarce ca un factor de reglare, se va transforma într-o 

problemă de refuz social. În cuvinte mai simple, grijă de acum pe care nu și le pot controla și care îi 

impun din aproape în aproape alegeri îi plasează într-o zonă defavorizată și abia aceasta va deveni în 

mijlocul lunii noiembrie obstacolul social pe care îl invoca acum. Deși pare o situație foarte încărcată, 
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ea nu este. În cazul săgetătorilor situația aceasta pare un cerc vicios din care pot ieși doar dacă sunt 

sinceri. Sinceritate a săgetătorilor este însă o forță teribilă de care se pot folosi pentru a se elibera de 

sentimentul de vină, de dorințele inferioare, de gândurile de răzbunare, de umilințele pe care le au 

foarte vii în minte. În felul acesta se poate explica relația complicată pe care Marte o are cu Neptun, 

dar și calitatea de planetă mediatoare pe care Jupiter o are în opoziția Marte-Luna neagră din zodia 

Balanță, poziție pe care o va avea Marte la toamnă, mijlocul lunii noiembrie când va trimite către 

planeta Pluton un careu. Toată această conjunctură astrală devine foarte puternic în cazul 

Săgetătorului pentru că depinde de ambiția cu care promovează un păcat, un viciu ca fiind o greșeală 

banală, o plăcere care poate fi trecută cu vederea sau o patimă pentru care trebuie să primească 

înțelegere necondiționată. 

Prin relația bună pe care Mercur o are cu Axa Dragonului se poate vorbi și despre un progres 

spectaculos prin rezultate pe care le obțin folosind creativitatea. Unii săgetători se vor simții ajutați 

de cei pe care i-au susținut în primele luni ale anului sau, dacă sunt copii, ajutați de părinți. Schema 

aceasta aduce o forță teribilă însă nu poate rezolva o problemă existențială, nu poate aduce o soluție 

miraculoasă în această problemă amplă care leagă evenimentele din primăvara acestui an de cele care 

se vor consuma la toamnă. În consecință, trecerea lui Mercur pe casa muncii îi încurajează pe aceștia 

să privească dincolo de obsesiile personale și să se ocupe cu maximă responsabilitate de sarcinile 

profesionale. S-ar putea să facă abuzuri, să lucreze prea mult, să-și ia prea multe sarcini, să dorească 

să recupereze tot timpul pe care-l au pierdut lucrând fără rost ori lăsându-se în voia unor dezordini 

sociale pe care nu le-au înțeles și pe care nici măcar nu l-au putut soluționa. Acum starea de sănătate 

le atrage atenția, fie că severitatea muncii cere un program de odihnă foarte strict, fie reușesc să vadă 

clar care sunt procesele sociale pe care nu trebuie să le mai facă dacă vor să obțină rezultate foarte 

bune într-un timp foarte scurt. 

Dar nu totul depinde de starea de sănătate, de tonus, ci mai depinde și de ușurința cu care se 

las acum influențați de opiniile celorlalți. Se pare că pe opoziția lui Venus cu Jupiter, eveniment care 

se va consuma pe 19 mai aceasta va fi cea mai importantă problemă a săgetătorilor. Dacă luăm în 

calcul și faptul că Soarele, aflat acum pe final de tranzit pe casa muncii, se va afla într-un careu la 

Axa Dragonului, este ușor de înțeles de ce sectorul acesta al muncii, de ce atenția pe sănătate, pe stres, 

presupunere, pe ajutorul pe care săgetătorul se simte obligat să-l ofere celui de la care va cere în a 

doua jumătate a anului ceva, este o zonă atât de importantă. Sunt avertizați că neglijența din acest 

sector se va răzbuna în mijlocul lunii noiembrie, dar nu oricum, ci în mod direct, prin cuvinte care 

sunt legate de deciziile lor de-acum, prin opinii pe care l-au formulat acum în favoarea unui succes 

social și care își vor atinge finalitatea mijlocul lunii noiembrie, dar prin intermediul altor persoane. 

Faptul că la momentul respectiv vor observa că beneficiile nu ajung în ograda lor, îi va deranja foarte 

mult. Dacă se vor întoarce în timp vor vedea că rădăcina acestor erori, acestor eșecuri este plasată în 

luna mai. 

Trecerea Soarelui pe zodia Gemeni, în acest context în care săgetătorul are un conflict cu el 

însuși, aduce alegeri proaste, tendința de a pune prea mult credit pe o greutate, pe conveniențele 

sociale, pe o plată pe care trebuie să o facă cu scopul de a incita simțurile celorlalți, de ai face să se 

simtă bine pentru a li se părea că au fost tratați corect, că au fost respectați, că li s-a oferit ceea ce și-

au dorit cel mai mult. Nu este un moment foarte potrivit ca săgetătorul să exploateze simțurile 

celorlalți, dar vor fi tentați să facă lucrul acesta. 

A treia decadă a lunii mai le aduce săgetătorilor sentimentul de vină. Deocamdată sunt sufocați 

de ceea ce ar trebui să facă și poate nu reușesc pentru că se gândesc la consecințe, că vor fi văzuți de 

ceilalți, că vor fi deconspirați, că drumurile nu-i vor duce acolo unde au nevoie să ajungă. Astfel, 

schema care se arată săgetătorilor în a treia decadă a lunii mai se bazează foarte mult pe sentimentul 

de uzură, pe rușine s-au pe faptul că extravaganțele ar putea să li se pară soluția cea mai bună. 

În consecință, se pare că momentul acesta devine definitoriu printr-o problemă de conduită. 

Având Soarele pe casa parteneriatelor se gândesc la un proces, să-și ceară drepturile prin formulare 

directă, poate chiar se gândesc să-și atace adversarii pentru că au încredere în destin, poate chiar în 

Hazard. Având în vedere că Soarele foarte curând se va afla în opoziție cu Luna neagră, săgetătorii 

se gândesc că toți cei din jurul lor sunt oameni și dacă ei trec prin momente de slăbiciune, dacă ei, 
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care se consideră atât de puternici și eficienți, sunt supuși acum unui factor de uzura, și ceilalți trec 

prin aceleași încercări. Desigur, această opoziție pe care Soarele urmează să o împlinească cu Luna 

neagră se adresează tuturor zodiilor, însă doar în cazul săgetătorilor ea se referă la crize parteneriale, 

la opiniile împărtășite, la gânduri de despărțire, de dezamăgire sau de trădare. Relația proastă pe care 

Venus o are cu Junon și care se împlinește pe 24 mai susține această idee de trădare, dar nu spune 

nimic despre faptele greșite ale săgetătorilor care i-au dus în această postură. 

Soluția cea mai bună pentru a ieși din această situație este să se gândească la acțiuni fără plată, 

fără recompensă, la fapte făcute în mod dezinteresat. Știm, lumea aceasta în care trăim este destul de 

complicată și nu susține acțiunile de această factură. Din această cauză ar trebui ca săgetătorul să facă 

apel acum la marile biografii, la ceea ce este frumos în viețile celorlalți și s-a transmis prin povești 

frumoase de viață, prin întâmplări prezentate într-un mod foarte frumos și convingător. 

Careul pe care Venus îl întâlnește cu Pluton vorbește despre sentimentele înșelate, rănite, 

marginalizate ale săgetătorilor cărora li se pare că acum nu pot merge mai departe decât dacă se 

desprind de o latura vieții lor. Nu ar trebui să țină cont de această dezamăgire, n-ar trebui să li se pare 

că viața se scufundă, că opiniile celor cu care se află în conflict sunt mai importante decât opiniile 

lor. Dacă la un moment dat, de-a lungul acestei luni, au considerat că și adversarii lor sunt oameni, 

deci și ei trec prin același probleme, să se gândească la locul acesta și acum când sunt pe punctul de 

a lua o decizie împotriva lor. Luna nouă care se împlinește pe 25 mai pe casa parteneriatelor îi ajută 

pe aceștia să își proiecteze evenimente pentru următoarele luni. Sintezele pentru înțelegere, emoție și 

cunoaștere nu-i ajută pe săgetători decât să privească cel mai târziu până la finalul lunii iulie. Este 

bine și așa, iar dacă vor dori să facă mai mult vor face apel la exemple bune de viață pe care până 

acum le-au ignorat. 

Dacă vor face față unui apel tendențios ce-ar putea veni din partea unui colaborator, pentru a-

și împărții sarcinile, fără să-i spună dacă și rezultatele vor fi împărțite, atunci opoziția lui Marte cu 

Saturn, cea care activează o altă problemă de interacțiune, de relație, de comunicare între oameni, 

între firi, între personalități, atunci săgetătorul ar putea să evite o problemă de șansă, de noroc, ar 

putea să se bucure de faptul că partenerul de dialog, tocmai pentru că trece prin conflicte personale, 

evenimente majore ale vieții sale, întârzie cu această decizie care ar putea pe mai târziu să-i complice 

viața acestui nativ. Întârzierile în cazul săgetătorilor, după exemplul indicat mai sus, sunt binevenite 

iar ele se adresează cu precădere acelor nativi care se află pe un nivel superior de interacțiune care nu 

apelează la minciună de fiecare dată când trebuie să-și rezolve o problemă și nici nu abuzează de 

ușurința cu care reușesc să-i convingă pe ceilalți de ceea ce vor. Relația bună pe care Marte o are cu 

Uranus, transformând această planetă într-un mediator acestor probleme de cuplu, de interacțiune 

între firi sau personalități, poate deveni un element reprezentativ în istoricul personal. Dacă Luna 

neagră nu s-ar afla acum pe semnul lor atunci greutatea acestor decizii nu ar fi atât de puternic 

subliniată, iar necesitatea de a face ceva ieșit din comun nu ar fi văzută ca o soluție a tuturor 

problemelor. 

 

IUNIE 
Frumusețea are un nou chip. Echilibru. Reușesc să facă o retrospectivă. Deciziile grele sunt 

importante prin reușită. Viziune de ansamblu. Cercetarea spirituală ocupă un loc important. Au o 

nouă reprezentare asupra lumii și vieții. Sarcini profesionale noi. Nevoie de vindecare. Echilibrul 

este judecat după cuvintele frumoase. Marginalizare. Marea schimbare se produce în etape mici. 

Dificultate de a înțelege un mesaj simplu. Incertitudine. Deficiențe. Educația se menține prin 

echilibru. Ideile celorlalți sunt importante. Emoțiile impresionează. Sintezele primesc multă atenție. 

Neadevărurile enervează. Durerea este judecat altfel. 

 

Luna iunie este foarte frumoasă și pentru acești nativi pentru că le aduce apropiere de 

sentimente frumoase, de iubire, de sensibilitate, dar nu la modul general, ci prin apelul la anumite 

experiențe de viață care au avut un rol foarte important în primele luni ale anului. Schema aceasta îi 

ajută pe săgetători se gândească foarte bine valorile, să vadă în profunzimea sentimentelor celorlalți 
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pentru a găsi un echivalent și a reuși să-și facă prietenii pe care nu au reușit să și-i facă în luna 

anterioară. 

Încă de la începutul acestei luni Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Saturn și se vor 

simții revigorați prin sentimentele pe care le au, prin vârstă, prin abilități, prin capacitatea de a 

sintetiza opiniile celorlalți pentru a vedea care este greutatea emoțiilor pusă în aceste păreri. Nu este 

un lucru rău că săgetătorii se orientează în felul acesta, mai ales că Marte va reuși pe 2 iunie să 

medieze tendința Nodurilor și să aducă, printr-o problemă de interacțiune sau de asocieri, soluții 

foarte bune în interacțiuni sociale, în proiect e foarte ample. Deja Capul Dragonului se află pe casa 

drumurilor lungi și săgetătorii se gândesc dacă nu cumva stabilizarea pe un tărâm străin, într-un 

domeniu nou sau îmbrățișarea unor idei pe care le-au cunoscut în primele luni ale anului nu sunt 

cumva semne că ar trebui să nu renunțe la un proiect important, să interacționeze cu ceilalți prin ceea 

ce știu să facă mai bine, să creadă în destinul propriu. Încercările sunt multe, diverse, unele dintre ele 

chiar problematice pentru că Soarele va trece prin opoziția cu Luna neagră chiar pe 2 iunie aducând 

acestor opinii personale un plus de negativitate, ceea ce va face interacțiunea foarte dificilă. Este 

posibil ca partenerul de dialog al săgetătorului să fie recalcitrant, să nu accepte opiniile sale pe motiv 

că sunt prea rigide sau lipsite de profunzime, iar, de partea cealaltă, acest nativ să creadă despre 

partenerul sau de dialog că este superficial, că îmi blochează într-un sector care nu-i oferă nicio 

satisfacție. În consecință, ceea ce este o provocare foarte serioasă și plăcută a destinului poate deveni 

pentru săgetător un eșec teribil. Persoanele care au respect față de oamenii din jur, care lucrează 

pentru cunoaștere ori pentru cercetare spirituală, nu se vor simți blocate în opiniile celorlalți și nici 

nu își vor schimba planurile de viitor doar pentru că au întâlnit acum oameni cu care nu pot 

interacționa frumos, pe care nu-i pot convinge, nu-i îi pot ajuta, care le creează probleme. Careul pe 

care Soarele și Neptun îl împlinesc le reamintesc săgetătorilor de problemele de altădată, poate chiar 

cele pe care l-au parcurs la începutul lunii anterioare. Cert este că Venus, pe final de tranzit prin zodia 

Berbec, aduce acestor nativi un moment de decizie, hotărâre care ar putea să-i facă să fie foarte atenți 

la opiniile celorlalți fără să renunțe la nimic din ceea ce le aparține, fără să facă un compromis. Cu 

alte cuvinte, începutul acestei luni este reprezentativ pentru acest nativ referitor la cum anume vor 

gestiona problemele de evoluție, de administrare a sarcinilor profesionale programate până la finalul 

acestei luni. 

Gândul acesta de armonie sau de respect devine foarte important pentru tipul de relații pe care 

săgetătorul vrea să-l dezvolte de-acum încolo și până la finalul lunii iunie. Momentul acesta de început 

aduce acestor nativi respect față de munca celorlalți, față de valorile lor, față de ceea ce ar trebui să 

facă pentru ca avantajele obținute din îndeplinirea unor sarcini profesionale să nu fie trecute cu 

vederea. Apoi, pentru că nu le place să fie singuri, săgetătorii vor dori acum să se asocieze, să 

transforme toată această interacțiune, tot acest schimb de experiență într-o structură socială, într-un 

avantaj dat de funcție, educație, privilegii sociale. În felul acesta simt că provocările care vin în mod 

direct pot fi evitate și se bucură că li se spune în față, că nu se confruntă acum cu opinii ascunse, 

înșelătoare, cu minciuni îmbrăcate în haina adevărului. Pe 7 iunie Mercur va intra pe zodia Gemeni 

și beneficiază acum de două planete care sunt în domiciliu, de Venus și de Mercur, ceea ce îi ajută să 

găsească răspunsuri în situații foarte delicate, să evite un comportament oscilant, să aibă viteză de 

reacție și să fie și apreciați prin aceste fapte. 

Cu toate acestea, acțiunile pe care le fac sunt obositoare, enervante și unele dintre ele nu ar 

trebui să fie făcută de un săgetător, dar el dorește să le preia, dorește să facă pentru a le arăta celorlalți 

că au capacitatea necesară, că nu se pierd cu firea și sunt bun la orice. Desigur, nu sunt buni la orice, 

dar momentul acesta dacă se mobilizează și dacă fac apel la ceea ce au înscris în structura lor, vor 

putea să depășească o problemă de legalizare care ar avea repercusiuni asupra activității profesionale. 

Lucrurile par să intre în normal pentru că pe nouă iunie Jupiter își va reveni la mersul direct 

și sunt din nou remarcați de cei care sunt puternici, abil, de persoanele care nu se lasă influențați de 

opiniile celorlalți și nici nu privesc viața cu severitate. Săgetătorul profund va reuși acum să se ridice 

deasupra celorlalți, să le arate celorlalți că pe ei nu-i definește natura inferioară. Schema aceasta este 

însă foarte bună, exemplară de la care toți cei din jurul Săgetătorului au de învățat. Firile profunde se 

vor folosi de vibrația zilei de 9 iunie, când se va împlini și Luna plină, dar și sextilul Venus Marte, 
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pentru a arăta că acolo unde există o faptă bună poate exista o faptă rea, acolo unde găsim o faptă rea, 

am putea găsi și un om rănit care cunoaște gravitatea răului atât de bine încât dacă va fi întors de la 

fapta sa nu o va mai prefera niciodată. Ceea ce se întâmplă pe finalul primei decade a lunii iunie 

pentru săgetător este un semn magic, unul de curaj, de inițiativă și de libertate. Cunoașterea pe care 

săgetătorul pune acum în acțiunile sale este cea a profesorului care reușește să extragă din cunoștințele 

sale ceea ce elevul are nevoie, chiar dacă, pe alocuri, destinul elevului este cu mult peste destinul 

profesorului. 

A doua decada lunii iunie înseamnă pentru săgetător o mare aventură de viață. Relația pe care 

Jupiter o are cu Luna neagră are un impact teribil asupra psihicului. Reușesc acum să facă apel la 

obiceiuri pe care ar trebui să le fi lăsat în anul 2016, însă le aduc acum. Unele sunt legate de rutina 

zilnică, altele de ușurința cu care își propun să aibă grijă de alții, să facă treburi casnice, să îi implice 

pe ceilalți în aceste activități de rutină în ideea că reușesc să-i învețe, dar reușesc să își îndeplinească 

față de ei înșiși rolul de profesori, de ghizi sau de îndrumători. Poate acțiunile pe care le fac sunt 

banale însă pentru ei au un impact teribil. Relația bună pe care Mercur o are cu Jupiter în ziua de 13 

iunie transformă planeta Jupiter într-un mediator față de opoziția pe care Mercur o are cu Luna neagră. 

Există o mare tristețe pe care săgetătorul o are acum față de cei din jur, față de colaboratori și nu vor 

să cedeze acum la un bun propriu, nu vor să fie deschiși față de opiniile celorlalți pentru că sunt acum 

foarte preocupați de ceea ce trebuie să ofere. Poate ar trebui să fie puțin mai atenți la procesul acesta 

de interacțiune pentru că nu-i pot învăța pe toți, nu pot învăța persoanele care refuză lucrul acesta. Le 

va fi greu să accepte lucrul acesta și pentru că Uranus va avea de împlinit pe 14 iunie o relație bună 

cu Axa Dragonului, dar nu va reuși să medieze tendința Nodurilor, rolul acesta de profesor, de lider 

va fi un semn de vulnerabilitate. Celorlalți li se va părea că Săgetătorului deviază de la un traseu, se 

comportă ciudat și dacă acești nativi vor rămâne cu oameni în jur se întâmplă pentru că sunt tolerați. 

Dacă vor observa foarte atent lucrul acesta, dacă nu vor avea aspirații prea mari ori dacă vor 

ține cont de opiniile celorlalți în măsura în care vor fi în stare să și citească pe comportamentul lor 

refuzul acestor persoane, atunci schema aceasta nu-i va pune în dificultate, nu le va aduce reacții 

impulsive, nu îi va surmena. Prin creativitate vor reuși să se ridice deasupra celorlalți, vor reușit să-

și amintească de momentul în care Capul Dragonului la trecut pe zodia Leu, pe casa gândirii profunde 

și când s-a produs o mare transformare în viețile lor. Ceea ce au parcurs de la finalul lunii aprilie până 

acum se încadrează în această notă existențială care are o 

greutate teribilă pentru săgetător și care va fi văzută în faptele 

sale în a doua parte a anului.   

Opoziția Soarelui cu Saturn este o altă problemă pe 

care săgetătorii o vor parcurge prin conflict deschis. S-ar 

putea să fi acum trași la răspundere, să se trezească într-un 

conflict despre care să nu-și amintească dacă l-au provocat în 

mod direct ori dacă l-au dus mai departe din anul anterior 

când au devenit foarte ușor victimele conflictelor provocate 

de alții. Momentul acesta al mijlocului de lună iunie pare să 

fie definit de o mare furtună. Unele proiecte se opresc, altele 

merg foarte repede, ceea ce înseamnă că săgetătorul pare să 

fie în elementul său referitor la tonusul pe care de regulă îl 

pune în acțiunile obișnuite. De această dată însă lucrurile nu 

sunt în avantajul său pentru că nu totul depinde de viteza de 

reacție, nu totul se sprijină pe viteza cu care accesează 

informația, memoria, nu totul se bazează pe ușurința cu care 

se folosește de o replică. Pe 16 iunie Neptun va intra în mers 

retrograd și va avea această deplasare până pe 22 noiembrie. 

Asta înseamnă că zona familiei va fi pentru acest nativ un 

sector care nu le va oferi prea multe satisfacții. Nu va deveni 

deocamdată un sector vulnerabil, dar nici nu vor miza foarte mult pe avantaje venite din această zonă. 

Imediat ce Neptun își va iniția deplasarea retrogradă se va afla într-o relație de sextilul cu Junon și 
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săgetătorii vor fi tentați să considere că dacă nu au un anumit privilegiu atunci se datorează lipsurilor 

materiale, dacă au o relație rece cu membrii familiei, este din cauza unor deficiențe pe care nu au 

reușit să le rezolve de la începutul anului și până acum. Având în vedere că Neptun se află pe casa 

familiei de mult timp, schema aceasta se repetă anual și pentru săgetător este o noutate că de fiecare 

dată, din 2011 încoace, vara este petrecută cu tensiuni, cu insatisfacție, cu motive de scandal sau cu 

motive de nemulțumire. De această dată Soarele, aflat acum pe final de tranzit prin zodia Gemeni, se 

va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului și va media o problemă de interacțiune prin deplasare, 

prin gândire profundă, prin sugestii venite din partea celorlalți sau chiar prin educație. În sfârșit, 

săgetătorii au ocazia să-și pună în aplicare educația, să impresioneze auditoriul, dar s-ar putea să facă 

lucrul acesta cu oarecare stângăcie pentru că de ani buni nu au știut cum să procedeze, nu le-a fost 

ascultată opinia, ideile lor nu au contat pentru ceilalți. Acum știu să administreze foarte bine și 

momentele de întârziere, dar și pierderile de vitalitate care par să atingă în preajma zilei de 20 iunie 

vârfuri periculoase. Dacă reușesc să-și administreze acest fond așa cum se cuvine, lucrurile acestea 

complicate nu le vor vorbi săgetătorilor despre sacrificiu, ci despre biruință, nu le vor scoate în 

evidență un viciu, ci o calitate. Emoția/iubirea, chiar și atunci când este îndreptată către o sarcină 

profesională, sau către ceea ce se află pe un plan inferior, poate deveni un adevărat exemplu despre 

puritatea sentimentelor, despre viață, sacrificiu, ajutor. 

Trecerea Soarelui pe zodia Rac îi îndeamnă pe acești nativi să facă apel la o moștenire. Nu se 

poate vorbi în momentul acesta despre o moștenire propriu-zisă, mai ales despre una morală. 

Momentul 21 iunie este pentru toate zodiile foarte important, nu doar pentru săgetător, pentru că 

aduce împlinirea unui regal de forțe. Neptun se va afla într-o relație proastă cu Luna neagră, iar Jupiter 

într-o altă relație proastă cu Junon, iar Mercur într-un careu cu Chiron. Toate acestea primesc 

susținerea conjuncției Soare Mercur. Pentru săgetător schema aceasta vorbește despre o asociere 

greșită la care doresc să renunțe, la complicații sociale care s-au bazat foarte mult pe mesajul său, la 

asocieri care au depins foarte mult de experiențele sale. Acum lucrurile par să intre într-un derapaj 

ciudat și până pe 24 iunie, când se va împlini și Luna nouă, dar și opoziția lui Marte cu Junon pe o 

axa proprietăților, săgetătorii se vor gândi dacă nu cumva ar trebui să iasă din această zonă abstractă, 

a opiniilor, a exemplului personal sau a apelului la memorie pentru a se ocupa de ceva concret. Pentru 

ei, ceva concret înseamnă să fac o investiție, să caute prin tolba cu scrisori, prin cufărul cu amintiri și 

să găsească acolo o informație concretă care să devină prin statutul pe care îl are un element de bază 

noile asocieri. Este puțin probabil ca lucrul acesta să se întâmple în masă, pentru toți săgetătorii, 

pentru că Pluton de pe casa banilor le aduce acestor nativi capacitatea de a acumula foarte mult dacă 

împărtășesc, dacă nu se atașează de bunuri, de achiziții, dacă nu câștigă numai pentru ei. Pluton va 

mai sta mult timp pe această casă a banilor și pentru că mesajul său este cel al nonatașamentului 

momentul acesta, când și Junon le trece prin acest sector, le arată care sunt oamenii de la care nu 

trebuie să aștepte nimic, care sunt persoanele care ar putea foarte ușor să-i judece dacă greșesc în 

stabilirea prețului corect, care sunt oamenii cărora nu trebuie să le împrumute nimic. Poate nu ar 

trebui să dramatizeze atât de mult pentru că elementele aceste astrale le vorbesc săgetătorilor și despre 

confirmări, iar dacă nu ne văd atunci nu sunt ceilalți de vină. 

Pe 25 iunie Marte se va afla într-o relație proastă cu Jupiter și problema aceasta de opinie pe 

care săgetătorul le susține în contextul anului 2017, anul sintezelor, devin arme pe care protectorii le 

vor folosi împotriva lor. Ar trebui să fie foarte înțelepți pentru ca lucrul acesta să nu se repete, pentru 

ca lipsa de profunzime să rămână un element personal, nu unul dezbătut în emisiunile de știri. Având 

în vedere că ultima parte a lunii iunie nu este chiar atât de avantajoasă, că ea se bazează foarte mult 

pe momentul de început al tranzitului Lunii negre pe semnul lor, săgetătorii ar trebui să fie foarte 

atenți la tipurile de asocieri pe care le realizează, la sănătatea pe care și-au pierdut o încercând să-și 

susțină punctul de vedere, la nervii pe care și-au tocit încercând să-i convingă pe ceilalți că au 

dreptate. Dreptatea lor acum este afectată de faptul că celelalte persoane îi văd într-un con de umbră. 

Ar putea să beneficieze acum de o protecție, poate chiar una venită prin prisma profesiei pe care o au, 

prin cunoștințele acumulate, prin statutul real, dar faptul că au Luna neagră pe semnul lor, dar și pe 

Saturn de câțiva ani, sunt vulnerabili atunci când se pune problema unor câștiguri materiale, când 

încearcă să găsească înțelegere din partea celorlalți referitor la oboseală, boală, dezamăgire. Dacă nu 
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sunt atenți, finalul lunii iulie va fi dureros, încărcat de grijile care vor fi explorate în mare intensitate 

până la finalul acestui an. Pentru ceilalți vor părea persoane neglijente care nu se ocupă de viața lor, 

care mint foarte ușor, care fug de propriile probleme pentru că, în realitate, caută tot timpul satisfacție. 

Opoziția lui Mercur cu Pluton care se va împlini în ultima zi acestei luni îi expune pe săgetători 

în fața unor minciuni și de această dată lucrurile nu vor rămâne în volatil, în imaterial, adică vor pierde 

ceva concret prin neadevărurile la care se expun. Apoi, apar și tensiunii care nu sunt noi, ci vechi, 

pentru că așa se întâmplă în fiecare an când Mercur trece prin opoziția cu Pluton, așa se întâmplă în 

fiecare an în perioada verii pentru săgetător. De această dată, deși nu ar trebui, săgetătorii vor dori să 

reacționeze, să-și spună punctul de vedere, să nu mai tacă, să nu mai fie interesați de argument, ci să 

lucreze foarte bine pe atitudine. Cu Marte pe zodia Rac trecând prin situații conflictuale, cu Luna 

neagră pe semnul personal, atitudinile săgetătorilor sunt foarte greu de suportat de ceilalți. 

 

IULIE 
Sobrietate. Viziune de ansamblu asupra unei probleme de retrogradare. Necesitatea de a 

întâlni binele celuilalt. Se caută o confirmare. Efectul cel bun este susținut de educație. Locuința este 

curată. Gândurile se așază într-o nouă ordine. Convingerile sunt revigorate. Apare o combinație 

între inferior și superior. O problemă de grup pare foarte atractivă. Lumina cea mai de departe strigă 

cel mai tare. Apare o reprezentare nouă. Înțelegeri dificile. Sfidare. Conduita reprezintă clasicul care 

nu se demodează niciodată. 

 

Cu luna iulie săgetătorii trec într-o nouă etapă. În primul rând opoziția lui Marte cu Pluton 

care se va împlini chiar la începutul acestei luni îi pune în dificultate referitor la valorile pe care 

trebuie să le administreze, nu să le fure, nu să și le însușească și apoi să spună, cu o nevinovăție 

teatrală, că le-au fost dăruite. Apoi, Marte nu va sta veșnic pe zodia Rac, pe casa ocultismului, ci va 

trece pe casa drumurilor lungi ceea ce le aduce probleme în deplasare, cu ideile pe care au încercat să 

le ascundă și alții le-au descoperit, cu atenția pe care nu mai vor să o acorde marilor proiecte ale vieții. 

Chiar dacă începutul acestei luni, când Chiron își va iniția deplasare retrogradă, care va ține 

până pe 5 decembrie, săgetătorii conștientizează că zona aceasta a familiei este în continuare destul 

de rece. Nu este prima dată când conștientizează lucrul acesta, dar acum cred că sunt pedepsiți cu 

această răceală a familiei, cu ceea ce primesc din partea celor dragi și nu este ceea ce au cerut. 

Având în vedere că începutul lunii iulie, adică prima decadă, face trimitere la ceea ce s-a 

întâmplat pe finalul lunii aprilie, când Capul Dragonului le-a trecut pe casa drumurilor lungi, sectorul 

acesta cuprins între opoziția lui Marte cu Pluton din 2 iulie și trecerea lui Marte pe zodia leu din 20 

iulie, reprezintă o pregătire pentru un salt. Săgetătorul s-ar putea să conștientizeze că nu este o 

pregătire pentru un salt, ci o pregătire pentru o promovare. În cazul lor, promovarea nu are acum 

conotații benefice pentru că înseamnă sarcini suplimentare, modificarea unui termen, uitare sau chiar 

despărțire. Începutul lunii iulie devine, așadar, un avertisment referitor la ceea ce ar trebui să facă 

simplu, rapid fără să se ascundă și, mai ales, fără a avea obsesia acțiunilor impecabile. Din dorința de 

a face foarte bine ceea ce le este repartizat, din necesitatea de a-și defini sarcinile profesionale într-

un mod exemplar, săgetătorul face o nouă greșeală. Se poate vorbi acum despre exces de zel, dar 

având în vedere că mult mai clare vor fi despărțirile decât istoricul acestui nativ, nu se poate vorbi 

despre un progres. În felul acesta, combinațiile la care participă devin eficiente doar dacă 

administrează într-un mod frumos bunurile celorlalți, doar dacă nu privesc spre colaboratori cu 

agresivitatea pe care o are un om sărac angajat să lucreze la un om bogat. Din capul locului, opoziția 

lui Marte cu Pluton le aduce acestor nativi alegeri proaste care pot să ducă la pierderi materiale 

importante, la defecțiuni, întârzieri sau de mascări. 

Pe 5 iulie Venus va intra pe casa parteneriatelor și vor vedea foarte clar prin reacțiile celorlalți 

care sunt greșelile lor. Venus pe casa parteneriatelor îi face foarte atractiv și înclinați să vorbească 

despre orice, să se întrețină cu oricine, considerând că nu este important contextul în care se consumă 

acest episod, cei mult mai importante este comunicarea. Comunicarea va fi foarte simplă dar marile 

probleme ale lunii iulie vor veni de aici pentru că Venus, cu fiecare zi, se apropie din ce în ce mai 

mult de opoziția cu Luna neagră. Această opoziție activează un conflict pe care săgetătorul o are cu 
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cei din generația sa, rememorarea unor episoade triste când nu a reușit să aibă suficiente multă putere 

de convingere sau nu a reușit să devină prietenul celui pe care îl îndrăgește foarte mult, îl apreciază, 

îl curtează. Din 6 iulie ar putea să se asocieze cu persoane care sunt din altă zonă, Adina domeniu sau 

poate din altă locație. Trecerea lui Mercur pe zodia leu este semn de răscolire, moment în care 

săgetătorul este curtat de gânduri de răzbunare. Nu este bine să procedeze în felul acesta, dar cred că 

numai în felul acesta reușește să trezească atenția celui pe care-l admir[. Apelează la tot felul de 

instrumente de lucru prin care să facă persona respectivă geloasă și se bucură dacă vede că obține 

efectul scontat. Relația bună pe care Soarele o are cu Neptun de pe casa familiei arată că de fapt 

obiceiul acesta vin dintr-o educație, adică așa au văzut cu mult timp în urmă și au interpretat greșit, 

iar acum li se pare că dacă procedează la fel fac foarte bine. 

Pe 9 iulie Săgetătorului trebuie să treacă prin Luna plină care le activează o casa proprietăților 

și se gândesc să se mute cu cineva, să renunțe la vechea locație, să se asocieze cu un personaj care îi 

oferă din spațiul intim. Cei care, prin educație, vor fi închiși către situații de genul acesta, vor 

conștientiza că nu se mai simt bine acasă, nu le mai place cum este decorată locuința, vor să schimbe, 

să înlocuiască obiecte din casă, să dea mai multă lumină locuinței sau, la extrema cealaltă, mai mult 

întuneric. Această Lună plină aduce însă teama că starea aceasta proastă arată o decădere socială. Nu 

înseamnă decădere socială, ci sunt primele semne de depresie. 

A doua decada lunii iulie se bazează foarte mult pe experiența pe care săgetătorii au avut-o în 

prima decadă. Pentru că trimiterea episoadelor de acum se face către începutul lunii mai pentru a 

sintetiza ceva util din evenimente concrete, din acțiunile care au fost desfășurate în momentul acela, 

debutul celei de-a doua decade se bazează foarte mult pe opoziția Soarelui cu Pluton, eveniment care 

s-a consumat pe 10 iulie. Având în vedere că toată dimineața zilei de 10 iulie când s-a consumat 

această opoziție Luna a trecut pe zodia Vărsător, semn care însemna pentru săgetător educația 

primară, drumurile scurte, dar și casa ce este tranzitată acum de Coada Dragonului, toate aceste 

conflicte pe care le-au parcurs în prima decadă îi îndeamnă să se reorienteze, să se îndrepte către alte 

afaceri, alte surse de a obține venituri. Comportamentul săgetător lor va fi destul de ciudat acum, vor 

întoarce spatele celor pe care i-au admirat, se vor comporta neadecvat, vor spune ceea ce nu trebuie 

sau vor face trimitere la episoade pe care le-au înțeles altfel. 

Dacă acest comandament nu va putea fi înțeles de ceilalți, nu va putea fi acceptat și nici tolerat, 

începând cu după-amiaza zilei de 12 iulie, când Luna va intra pe zodia Pești, adică pe casa familiei, 

în cazul lor se va produce o schimbare. Vor reuși să fie văzuți altfel, prin problemele pe care l-au avut 

în luna anterioară, dar pe care nu au reușit să le explice într-un mod adecvat. Deși se așteaptă ca 

episoadele pe care le-a parcurs la începutul lunii mai să fie foarte importante pentru inserția sa socială 

de acum, anturajul se orientează altfel. În felul acesta se poate explica relația bună pe care Mercur o 

are cu Jupiter, adică individul reușește să redobândească verticalitatea pe care a pierdut-o anterior. 

Dacă și dorește acum să fie mai bun, dacă se lasă curtat de gândul acesta de perfecțiune, este avertizat 

că numai prin toleranța anturajului, numai prin acceptul celorlalți poate reuși. Săgetătorul inferior se 

va răzbuna acum pe toată lumea, își va aminti de evenimentele din copilărie, de dușmăniile pe care l-

au parcurs sau care și-au pus amprenta asupra firii lui și se trezește că urăște fără motiv, că are zile 

întregi stări proaste, că nu reușește, orice ar face, să redobândească un confort psihic. Trebuie tot 

timpul să i se reamintească faptul că numai prin mișcare reușește să revigoreze acea latură a ființei 

sale care a fost și în anul anterior, dar și în prima jumătate a acestui an foarte activă. 

În plus, pentru că sunt foarte orgolioși vor spune că nu au nevoie de nimeni, vor indica 

momente din viețile lor când s-au descurcat singuri, când au evitat un ghinion, dar vor face lucrul 

acesta, de asemenea, interpretând episodul respectiv de-o manieră foarte subiectivă. Ceea ce se 

întâmplă și în cazul celorlalte semne zodiacale, adică o combinație între natura inferioară și cea 

superioară, în cazul săgetătorul va fi o ruptură față de o persoană dragă despre care acest nativ va 

spune că nu mai corespunde nevoilor sale de acum, nu se mai ridica la nivelul pretențiilor, nu mai știe 

să se comporte, nu mai respectă oamenii, sau nu mai are sentimentele pe care le avea cândva. 

Săgetătorul nu poate fi acum obiectiv, însă pare să fie foarte critic și să evalueze foarte bine 

problemele celorlalți. Deci ceea ce se întâmplă în cazul său captează cea mai mare parte a percepțiilor 

și nu este deloc atractiv să se ocupe de problemele altora. Relația proastă care Venus îl împlinește cu 
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Neptun arată că retrăiesc la modul foarte concret un conflict din copilărie, dar fără un rost anume, 

fără să le rezolve, ci doar își amintesc și replicile pe care nu au reușit să le spună atunci, dar vor să le 

spună acum însă cu mintea adultului și cu limbajul său. Este un moment de dramă această a doua 

decadă a lunii iulie și ar trebui să fie foarte atenți, să-și chivernisească foarte bine bunul propriu, să 

nu cheltuiască foarte mult pentru că ceea ce pierd acum nu vor mai obține. Nu-i pedepsește nimeni, 

doar că având Luna neagră pe semnul lor, foarte aproape de Saturn, este puțin probabil că situațiile 

noi pe care le întâlnesc și pe care ar trebui să le valorifice foarte bine să le ofere avantajul pe care-l 

așteaptă.  

Ceea ce este foarte important și, deopotrivă, neobișnuit vine din partea trigonului lui Mercur 

cu Saturn. Mercur, planetă care le trece acum pe casa drumurilor lungi, îi trimite un trigon către Saturn 

retrograd pe casa personalității. Își amintesc dintr-o dată de legături mai vechi și fără să se aștepte la 

vreun semn, pornesc pe acest traseu. Se pare că este un mare semn de destin această reorientare a 

săgetătorilor, iar peste ani, când se vor întoarce la momentul acesta, vor înțelege că a doua decadă a 

lunii iulie 2017 a fost o întâlnire cu destinul. 

Trecerea lui Marte pe casa drumurilor lungi accentuează această satisfacție și face o delimitare 

foarte clară între problemele pe care săgetătorii l-au parcurs de la început un anului și până acum și 

avantajele pe care le vor obține de-acum încolo. Din nefericire, imediat ce Marte a intrat pe casa 

gândirii profunde, Venus va definitiva opoziția cu Lilith și apare un obstacol, apare un conflict, unul 

care se poate solda chiar cu probleme de justiție, de administrare a unui drept, de retribuire a unor 

privilegii. Săgetătorul înțelege că problemele de acum nu reprezintă altceva decât un argument care 

să le susțină foarte mult această nouă etapă a vieții. 

Sunt avertizați că poziția aceasta le amplifică mândria mai mult decât pot integra, mai mult 

decât le permite acum destinul lor. Dar, dacă luăm în calcul faptul că au acum Capul Dragonului pe 

zodia leu, încercările acestea legate de mândrie care încep cu ziua de 20 iulie ce se sfârșesc în 5 

septembrie, se încadrează în această lecție existențială repartizată acestui nativ. 

Cu toate că vor mai exista probleme pe care trebuie să le rezolve într-un timp foarte scurt sau 

cu oameni care apar în viețile lor pentru prima dată, săgetătorii intra într-o perioadă bună. Nu prea 
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interesează dacă greșesc față de cei dragi, dacă sunt instabil sau dacă și afectează starea de sănătate. 

Faptul că trec acum printr-o încercare a orgoliului înseamnă pentru ei întoarcerea la o stimă de sine 

pe care au crezut-o pierdută definitiv. Este posibil ca situația aceasta să însemne pentru ei lipsă de 

profunzime, însă nu-i deranjează mai ales în preajma zilei de 21 iulie când Soarele se va afla într-o 

relație proastă cu Uranus de pe casa iubirii dăruite. Uranus nu poate media acum tendința nodurilor, 

cu toate că are cu Axa Dragonului un raport foarte bun. De aici înțelegem că preocuparea nr. 1 pentru 

acești nativi este să se simtă bine, să fie apreciați, să fie ascultați, să nu vadă persoane care le întorc 

spatele, chiar dacă unii se dezic de mesajul Săgetătorului, îl ocolesc, fac în așa fel încât să nu le iasă 

în cale. 

Pe 22 iulie, când Soarele va intra pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde acești nativi 

se gândesc la greșelile pe care le-au făcut, dar nu va ține mult. Dacă pe 22 iulie Mercur nu s-ar fi aflat 

în conjuncție Capul Dragonului, gândul acesta existențial, de maturitate și profunzime, iar fi ocolit. 

Acum momentul acesta de iluminare, de sinceritate sau de maturitate îl întoarce pe drumul cel bun. 

Apoi, pe 23 iulie se va împlini și Luna nouă și se poate vorbi acum despre un experiment, acest nativ 

fiind interesat să se aproprie de cei periculoși, de cei care le-au făcut probleme să vadă dacă îi ajută 

cumva această stimă de sine, să vadă dacă pățesc același lucru ca în trecut, dacă îi sfidează. Având în 

vedere că pe 24 iulie Venus va trece prin opoziția cu Saturn nu li se recomandă să procedeze în felul 

acesta pentru că sunt puternici, așa cum se cred, dar nu anticipează nimic din puterea partenerului, 

adversarului, celui pe care doresc să-l sfideze. Așadar, problemele vin, nu pentru că nu sunt puternici, 

ci pentru că nu-și dau seama cât de puternici sunt ceilalți. În felul acesta, demonstrațiile acestea de 

putere devin pentru săgetător o mare durere. Pentru unii se poate transforma într-o dezordine foarte 

puternică, într-un moment de rătăcire când să ajung la concluzia că de fapt sunt slab. Este o greșeală 

să ajungă imediat în extrema cealaltă, dar noi, pentru că studiem astrologia, știm că una din 

caracteristicile acestui semn este ușurința de a trece de la o extremă la cealaltă. Acum nu-și poate 

permite să facă lucrul acesta, iar dacă, prin voință proprie, că nu degeaba cred că au o stima de sine 

ridicată, aleg să procedeze așa, își vor face singur rău. 

Dar răul acesta nu poate să dureze foarte mult. Pe 26 iulie Mercur le va intra pe casa demnității 

sociale și săgetătorii au o mare satisfacție acum din practicarea unei meserii, din muncă, din relațiile 

care îl au mai rămas, adică reușesc să obțină un avantaj din partea acelor indivizi care au rămas în 

preajma lor din proprie voință. Poate să fie pentru cel profund un moment de ridicarea nivelului, de 

mare expresivitate sau de afișare față de comunitate prin virtuți. În realitate, este mai mult de atât. 

Venus mediază tendința Nodurilor și genul acesta de interacțiune arată că persoanele acestea au rămas 

în preajma săgetătorului sub impactul unei karme comune. De aici săgetător poate înțelege că relația 

cu aceste persoane trebuie să se desfășoare până la finalul acestui an dar și în anii următori într-un 

mod frumos, simplu, fără conflicte și fără critici gratuite. Dacă și permit să se arate față de acești 

oameni nemulțumiți sau prea pretențioși, nu sfidează niște persoane, ci sfidează propriul destin. Anul 

acesta nu vor avea probleme venite din această zonă, dar începând cu 2018, da. 

Pe finalul lunii iulie săgetătorul prea pretențios va trece printr-un blocaj. Avantajele pe care 

le-au obținut până acum devin obstacolul de care nu pot trece. Fie pentru că și-au dorit mulți prieteni 

și acum dintr-odată primesc invitații pe care nu le pot onora, fie că șansa aceasta se concretizează 

într-un alt sector spre care nu se poate îndrepta deocamdată. Unii vor avea impresia că sunt pedepsiți 

că li se întâmplă lucrul acesta, dar ar trebui să facă un efort de voință și să își amintească totul, că au 

cerut lucrul acesta, iar acum destinul le onorează această solicitare. Ar trebui să gestioneze foarte bine 

toate aceste situații pentru că la ceea ce renunță până pe 31 iulie este bună renunțat, adică se desprind 

definitiv de persoana sau situația abandonată. Trecerea lui Venus pe zodia Rac, pe casa administrării 

bunurilor celorlalți, îi va pune pe acești nativi în postura de a da socoteală pentru neputința lor. Nu 

vor fi judecați din punctul lor de vedere, adică din perspectiva persoanei care este foarte solicitată, ci 

din perspectiva celei care a primit o solicitare. Dacă acum se trezește cu multe răspunsuri la solicitări 

presărate aleator de-a lungul primelor șase luni ale anului, nu înseamnă că va găsi înțelegere din partea 

celorlalți. Dacă sunt educați, vor reuși să iasă bine din această încurcătură. Dacă nu, nu vor recunoaște 

neputința, ci vor spune că au ignorat intenționat, au refuzat în mod conștient. Acest compromis nu-i 

va proteja, dar le va aduce un confort în această perioadă în care au o stima de sine foarte bună. 
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AUGUST 
Gândire profundă. Este sintetizat un bun punct să evite o decădere. Disconfort. Ipostaze 

ciudate legate de gândire. Pretenții prea mari. Interesul este pus pe picior de egalitate cu eficiența. 

Convingeri ciudate. Reamintire. Compromis. Este înnorat un adevăr. Se validează dreptul cuiva. 

Administrare corectă a bunurilor celorlalți. Optimismul este plătit scump. Mersul înainte este 

dependent de gândirea profundă. Interes pentru frumusețea celuilalt. Liniște este plătită scump. 

Asociere cu oameni care nu îi pot ajuta. Sunt împotriva unei evoluții. Puterea personală blochează 

puterea grupului. 

 

Pentru că luna august și-o vor petrece cu Marte pe casa gândirii profunde și-a drumul lor lungi 

săgetătorii vor avea impresia că pot să facă orice. Având în vedere că acest interval lucrează cu 

sintezele care cer curaj, sunt avertizați încă de la începutul acestui interval că ar trebui să-și mai 

controleze impulsurile, să fie mult mai atenți la ceea ce spun, la ceea ce gândesc, la informațiile pe 

care le transferă, dar și la metodele pe care le preferă. Sintezele referitoare la curaj vor fi delicate 

pentru că retrogradarea lui Uranus le aduce relații afective foarte complicate, neputința de a trece 

peste un obstacol tocmai pentru că simt într-un anumit fel, că li se pare că aceste emoții sunt 

desconsiderate deși sunt mult mai importante decât evenimentul în sine. Nu vor reuși să se echilibreze 

decât după ce Marte va intra pe zodia Fecioară, adică pe casa imaginii publice, pe 5 septembrie. Nici 

revenirea lui Saturn la mersul direct nu poate rezolva această problemă. Dacă aceste sentimente nu 

sunt analizate corect săgetătorul ajunge la frică iar de la frică până la refuza progresul nu este decât 

un pas. Poate, pe alte conjuncturi, nu este atât de periculos să refuze un progres. Cu Capul Dragonului 

pe casa gândirii profunde, așa cum se întâmplă acum, deciziile acestea ar putea fi foarte delicate. 

Prima decada lunii august se bazează mult pe ceea ce au învățat în prima decadă a lunii 

februarie. Gândurile pe care le-au avut atunci se transformă acum în motive de revoltă, de rezervă, 

sau de regret. Este foarte posibil ca în momentul acesta să primească recomandări false, dar să nu-și 

dea seama și să nu-și poate explica de unde atât de mult disconfort într-o perioadă în care stima de 

sine este la mare cinste. În prima decada lunii februarie Junon a trecut pe zodia Capricorn, adică pe 

casa banilor și a hrănirii, acolo unde se află și acum. Junon în perioada aceasta se află în mers retrograd 

și va avea de împlinit opoziție cu Uranus. Zona aceasta emoțiilor pare să fie legată de bunuri pe care 

săgetătorul nu reușește să-și le achiziționeze, de privilegii care nu sunt recunoscute, despre obligații 

pe care trebuie să le îndeplinească și, nu doar atât, ci fără a se bucura de rezultate. Având în vedere 

că Marte se află pe zodia Leu, vor reuși să privească de sus toată această situație însă nu vor putea să 

ierte derapajele celorlalți. Reperul spre care se îndreaptă prima decada lunii august, adică începutul 

lui februarie, mai cuprinde și inițierea mersului retrograd al planetei Jupiter, guvernatorul lor. Jupiter 

acum își definitivează careul cu Pluton și ipostazele din această perioadă pe care le traversează acest 

nativ nu sunt chiar răutăți gratuite pe care ceilalți le îndreptă împotriva lor. Dacă vor să afle cauza 

acestor situații atunci ar trebui să-și îndrepte atenția către prima decada lunii februarie, să-și 

amintească ce și-au promis, ce amenințări au formulat care este notă conflictuală pe care au 

considerat-o soluția tuturor problemelor. O parte dintre aceste situații cumplite se manifestă în raport 

cu cei dragi, altele se manifestă în raport cu persoane care au apărut de curând în viața unui săgetător 

și deja lansează pretenții. 

Pe 7 august trebuie să treacă și prin Luna plină care le accentuează dificultatea de a se deplasa 

rapid sau după cum doresc, neputința de a ajunge la timp la destinație sau tendința de-a încurca 

drumurile. Curiozitatea pe care o au față de cei care reușesc este foarte mare și nu-și pot explica cum 

anume reușesc cei cu care interacționează să-și respecte programul de lucru, să fie punctuali, să fie 

îngrijiți atât la exterior cât și la interior, să fie perfecți în sine. Cei cu care interacționează nu sunt 

perfecți în sine, ci doar foarte buni în sectoarele unde săgetătorii mai au multe de lucrat. Tocmai de 

aceea Luna plină din 7 august le vorbește acestor nativi despre ceea ce le lipsește, despre eforturile 

pe care ar trebui să le facă pentru a completa, pentru a fi mai calzi, pentru a nu privi totul prin prisma 

interesului sau a eficienței. Sunt multe lucruri pe care le conștientizează în prima decada lunii august 

și nu le împărtășește. Nu va fi tot timpul așa. Până spre sfârșitul lunii noiembrie, spre care sunt 
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îndreptate sintezele pentru acțiune, va trebui să recunoască ceea ce vede, ar trebui să-și recunoască o 

vina, cea pe care o conștientizează în momentul acesta. Pe finalul lunii noiembrie este foarte posibil 

ca săgetătorul să spună că eroarea nu este de la începutul lui februarie, ci de la începutul lui august, 

dar atunci sintezele vor lucra cu alte intervale și își vor permite să facă lucrul acesta. Dacă vor să fie 

sinceri față de ei înșiși, dacă vor să se dezvolte prin moralitate ori să atingă un nou stadiu în această 

călătorie a vieții, atunci au nevoie acum să fie sinceri cu ei înșiși și cu cei care se interesează de 

problemele lor. Dacă nu fac lucrul acesta vor reuși să spun o poveste foarte convingătoare, bine 

construită, credibilă, dar nu le va folosi la nimic dacă depășesc doar momentul de față. Atracțiile 

ciudate pe care le-au resimțit în prima decada lunii februarie își spun cuvântul și nu ar trebui să se 

bazeze acum foarte mult pe discurs, pe mesaj, ci pe trăire. Dacă se reglează în această zonă, dacă ceea 

ce simt este corect, nu povestit să pară corect, atunci se poate vorbi despre un progres real. 

Dacă nu au ținut cont de recomandările astrale din prima decadă, atunci a doua decadă îi 

bruschează cu declarații pe care le-au făcut în mijlocul lunii februarie. Nu este prima dată când se 

întorc spre acest sector pentru a recunoaște că au făcut parte dintr-o conspirație sau și-au dorit la un 

moment dat să obțină acea putere cu care să-și rezolve problemele care li se par cele mai zgomotoase. 

Având în vedere că în mijlocul lunii februarie Luna neagră a intrat pe semnul lor, în încercarea de a-

și rezolva problemele în modul acesta săgetătorii și le-au înmulțit, s-au compromis. Asta înseamnă că 

a doua decada lunii august le aduce un mare avantaj doar celor care simt frumos, doar celor care au 

îndeplinit condiția impusă în decada anterioară. Apoi, pentru că Soarele se află acum într-o relație 

bună cu Luna neagră, cea care le trece din februarie pe semnul lor, dorința de progres înseamnă pentru 

ei și a afla adevăruri dureroase. Luna neagră, aflat acum foarte aproape de Saturn, mediază tendința 

Nodurilor, atrage și Soarele în toată această ecuație și dacă pentru celelalte semne zodiacale 

informațiile sunt pierdute pe drum, ei află adevărul crud și s-ar putea să îl obțină direct de la sursă. 

Pe 13 august Mercur va intra în mers retrograd și pentru că se află pe casa imaginii publice cu 

puțin timp înainte de a împlinii o opoziție cu Neptun, aspect care seamănă, dacă aceste adevăruri fac 

referire la imaginea publică, la ceea ce ar putea să-i compromită, atunci au nevoie să intre brusc într-

o perioadă de muțenie. Începând cu 13 august până în luna următoare când Mercur își va reveni la 

mersul direct, spun ce i-ar cum promite cel mai mult, le oferă celorlalți indicii referitoare la secretele 

cele mai mari, punctele cele mai vulnerabile, durerile cele mai profunde. Mercur pe casa imaginii 

publice, prin retrogradare, le reamintește acestor nativi și care sunt riscurile însingurării. Dacă se 

preocupă prea mult de ceea ce află, de informațiile acestea compromițătoare, ignoră faptul că au 

nevoie în această perioadă de o aparență socială foarte bună și rămân fără oameni care se vor dovedi 

utili în colaborările lunii următoare. Aici se poate vorbi și despre acțiuni săvârșite împotriva 

normalității, prin încălcarea legii, prin abuzuri săvârșite cu funcția, cu imaginea publică, pentru a 

păcăli sau fura. Săgetătorul crede că faptele acestea sunt complet nevinovate pentru că nu fac altceva 

decât să evite divulgarea directă a unui secret. Trigonul pe care Soarele îl împlinește cu Saturn 

retrograd arată că această presiune a secretelor personale este destul de mare și nu ar trebui să se 

preocupe de străini, de oamenii care, în viziunea lor, ar părea foarte periculoși la adresa sa dacă i-ar 

afla secretele, ci la cei care le validează, la prieteni vechi, la cei care au fost integrați până în anul 

anterior zonei sale intime. Doar aceste persoane pot valida informații despre intimitatea unui săgetător 

care ar putea să-i afecteze pentru mult timp imaginea socială. 

Pe 15 august împlinește opoziția lui Venus cu Pluton, Pluton care se află în mers retrograd pe 

casa banilor iar Venus în mers direct pe casa administrării bunurilor celorlalți. Opoziția în cauză le 

atrage atenția săgetătorilor că sunt pe punctul să perfecteze o relație care să dureze foarte mult. Este 

o mare ciudățenie că lucrul acesta este susținut de unul atât de rău, mai ales că, conform definițiilor 

standard, acest aspect nu susține Evenimentele pe termen lung și nici asocierile bune. În cazul lor 

situația aceasta trece dincolo de definițiile standard tocmai pentru că, având foarte vulnerabile zona 

aceasta socială, fiind foarte interesat să fugă de tot ceea ce ar putea să divulge o problemă personală, 

acceptă să îndeplinească anumite sarcini locul celorlalți, acceptă să se implice în demersuri care nu-l 

privesc, poate chiar conflicte, acceptă tot ceea ce se află într-un domeniu străin de cel vulnerabil al 

vieții sale pentru că teama de demascare este foarte intensă. În felul acesta un aspect care în general 

nu susține bunele intenții, în cazul Săgetătorului poate deveni o rampă de lansare pentru noi asocieri. 
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Unii săgetători vor spune că sunt cumva presați de toată greutatea vieții personale, de deciziile 

foarte importante pe care trebuie să le ia în această perioadă, de consumul teribil pe care trebuie să-l 

suporte și de țintele foarte înalte pe care trebuie să le atingă. Dacă este îndemnat să explice ce se 

întâmplă cu sine, aceasta va fi definiția sa. În realitate, careul lui Venus cu Jupiter arată că nu poate 

uita ceea ce i s-a întâmplat la începutul anului, nu dorește să treacă peste acțiunile celorlalți care le-

au rănit optimismul, le-a distrus o speranță, i-au făcut să se depărteze de ceea ce este sacru pentru ei. 

Acum poate îmbrățișa și o cale complicată, poate accepta și o colaborare ceea ce ar fi părut altădată 

imposibil de realizat. Dar noi, pe ducă studiem astrologia, știm că nevoia aceasta de bine este înscrisă 

în destinul său care poate face acum o mare figură fără să-și dea seama. El crede că fuge de o problemă 

personală sau merge mai departe într-un demers pe o cale ocolitoare, dar de fapt destinul îl constrânge 

să colaboreze cu oameni pe care nu i-ar fi acceptat niciodată, să asculte mesaje pentru care nu a fost 

disponibil, să îndeplinească cerințe pe care le-ar fi reformulat, respins sau acuzat. 

Luna nouă din 21 august arată că planurile se pot modifica din mers, nu neapărat în rău, așa 

cum ar putea sugera conjuncția lui Saturn cu Luna neagră de pe semnul lor, ci și ca urmare a unor 

scheme creionate în mijlocul lunii aprilie, atunci când s-au pregătit pentru trecerea Capului 

Dragonului pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde. Sunt însă vulnerabili la răutățile celorlalți 

până când Soarele va trece pe zodia Fecioară, pe casa imaginii publice când vor fi apărați de imaginea 

pe care o au, de statut. Până atunci vor fi confuzi, indeciși, nu vor ști să aprecieze foarte bine șansele 

pe care le au. Având în vedere că pe 21 august se împlinește și Luna nouă toată forma aceasta de 

armonie depinde foarte mult de obiectivele pe care și le stabilesc acum. Viitorul va fi luminos dacă îl 

vor gândi așa pentru că dacă își vor folosi energia personală pentru a se mobiliza în sensul acesta 

demonstrează că sunt în afara 

răutăților ce le sunt destinate.   

Din 23 august când Soarele 

va trece pe casa imaginii publice se 

vor mulțumi cu aprecieri care vin 

din partea celor pe care ei, la rândul 

lor, i-au apreciat, care s-au remarcat 

până acum prin muncă și respect 

față de valorile celorlalți. În felul 

acesta, cred că fac parte din 

categoria oamenilor sârguincioși, 

respectuoși și eficienți. Pentru ei 

acum munca trebuie să fie un 

instrument pentru stabilizare, pentru 

a redobândi optimismul, pentru a 

interacționa frumos cu oamenii pe 

care abia i-au cunoscut. Nu se știe 

dacă vor avea prea multă satisfacție 

în momentul acesta, însă în mod 

sigur starea psihică va fi revigorată, 

vor avea impresia că dacă se vor 

menține în genul acesta de acțiuni 

multe din cele care i-au fascinat de 

la începutul lunii și până acum și nu erau corecte se vor redresa de la sine. Având vedere că pe 24 

august Venus se va afla într-o relație proastă cu Uranus gradul de satisfacție le poate afecta și planurile 

de viitor, dar și călătoriile, așa că le va fi mult mai bine dacă se vor asocia cu oameni care sunt deja 

optimiști, nu care vor deveni așa cum speră săgetătorul să devină. Astfel, am nevoie să-și revizuiască 

atitudinea pentru că nu au timp să aștepte până când vor veni spre iei rezultatele muncii de acum. 

Pe 25 august Saturn își va reveni la mersul direct chiar pe semnul lor și este un moment când 

se vor trezi la realitate. Li se va părea că liniștea este plătită scump, că efortul pe care l-au făcut până 

acum a fost într-o direcție greșită, că s-au construit altfel decât era nevoie, că natura problemei, după 
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cum a definit în ultima perioadă, are nevoie de ajustări majore. În realitate perioada aceasta este una 

destul de grea pentru săgetătorul care nu a fost învățat cu responsabilitățile unei vieți sociale, cu 

îndeplinire a sarcinilor profesionale în condiții dificile, de cel care nu a reușit niciodată să-și rezolve 

de unul singur problemele materiale. În general, este foarte descurcăreț și de fiecare dată când trece 

printr-o problemă personală știe să se mobilizeze pentru a-și rezolva, are la cine apela, nu este un 

singuratic și toate acțiunile pe care le face susțin această schemă de lucru. De această dată revenirea 

lui Saturn la mersul direct îi arată ca procedat așa cum nu este specific, ca răspuns prea repede la 

anumite sugestii sau a dorit să se asocieze cu oamenii care nu-i pot ajuta niciodată. Observațiile 

acestea îi vor tulbura puternic, poate chiar în spirit, nu doar din punct de vedere afectiv și ar putea să-

i întoarcă din drum. Conjuncția lui Marte cu Capul Dragonului este semn de mare determinare și au 

nevoie să se trezească la realitate, dar nu în modul acesta caustic, nu prin compromis, și nu pentru a 

ascunde răul pe care-l observa cum. În mare parte, pentru că Luna neagră le trece pe semnul lor, răul 

acesta este o formă de auto pedepsire. Intensitatea a ceea ce văd acum este alta și dacă se asociază cu 

oameni care au dovedit până acum că sunt eficienți, care învață din mers ce știu deja cum anume 

trebuie să procedeze atunci revenirea lui Junon la mersul direct pe casa banilor poate însemna și o 

redresare materială, o revigorare a stării de sănătate prin alimentație sănătoasă, prin asimilare, prin 

toleranță. Pe finalul lunii august săgetătorii nu duc lipsa de putere, ci de motivații benefice. Dacă au 

dușmanii și se mobilizează împotriva lor ar putea acum să obțină un succes teribil dar bucuria va ține 

puțin pentru că scopul lor nu este să distrugă dușmanul, ci să se țină departe de instrumentele folosite 

în distrugerea unui dușman. Pentru cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces 

de cercetare spirituală lucrurile acestea sunt foarte simple. Omul bun rămâne în această zonă a binelui, 

cel rău se va da de gol. 

 

SEPTEMBRIE 
Viziune nouă. Demersuri constructive. Întoarcere către trecut. Voluptate. Energie legată de 

criză. Continuitate. Rafinament. Intenții noi. Un demers bun este frânat. Simulare mentală. Gelozia 

nu este același lucru cu crizele de personalitate. Materia este plăcută. Convingeri ciudate. 

Colaborări mai vechi. Riscuri adânci. Anturajul face trimitere la conjuncturi sociale ciudate nevoie 

de purificare. Severitatea nu mai este înțeleasă greșit. Se renunță la obiceiuri proaste. Victoria nu 

este un pietroi legat de gât. 

 

În luna septembrie săgetătorii se cred cumva deasupra celorlalți pentru că, în viziunea lor, sunt 

deja în fața unor situații care nu au legătură unele cu altele, care sunt ciudate, care nu pot fi explicate 

în termeni obișnuiți, deci cu un pas înaintea celorlalți. Este însă viziunea lor, de altfel foarte 

subiectivă, de care se pot folosi pentru a merge mai departe în această situație foarte încurcată. 

Relația bună pe care Marte și Uranus o împlinesc la începutul lunii septembrie arată că se află 

în fața unor demersuri constructive. Fondul general rămâne acela care îi zăpăcește pe toții, deci și pe 

cei care s-au născut în săgetător, însă ei au mai mari pretenții de la viață și au în continuare o stimă 

de sine suficient de bună încât până și greșelile să și le privească cu indulgență, cu înțelegere. Acuză 

însă o oboseală stranie, cea care se accentuează în momentul în care vor să povestească despre 

proiectele pe care le au, vor să împărtășească celorlalți cum își văd viitorul, unde se văd peste un an, 

peste doi ani sau peste un deceniu. Se întâmplă lucrul acesta pentru că o mare parte din energia 

personală merge în zona de protecție și a face și acrobații în momentul în care cea mai mare parte a 

atenției este folosită pentru a menține echilibrul înseamnă prea mult. Ceea ce nu le va face plăcere 

săgetătorilor este un semn de trădare pe care îl întâlnesc în prima decada lunii septembrie. Având în 

vedere că sintezele pentru acțiune se îndreaptă către mijlocul lunii februarie, când Luna neagră a 

trecut pe semnul lor, iar acum acest element astral se află într-o conjuncție strânsă cu Saturn, primesc 

în continuare lecții de viață despre justiție, despre cum trebuie folosit un drept, o informație, despre 

cum ar trebui să se folosească de stima de sine pentru a se menține la un nivel înalt din punct de 

vedere social fără să piardă bunuri personale, imagine. Deocamdată axa bolilor acute și cronice este 

lipsită de planete, dar în luna următoare, în octombrie, Jupiter, guvernatorul lor, va intra pe casa 

lucrurilor ascunse și vor descoperi că anumite obiceiuri, chiar cele pe care le practică acum, la început 
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de septembrie, cu insistența, au contribuit la crearea unui dezechilibru. Este posibil ca pe sextilul 

Jupiter-Luna neagră să se anticipeze acea conștientizare pe care săgetătorii vor realiza începând cu 

10 octombrie când Jupiter va intra pe scorpion. Sunt foarte pătimași, nu sunt atât de prudenți din punct 

de vedere social pe cât ar trebui și orice conflict își pune puternic amprenta asupra psihicului lor. 

Despre asta este vorba pe opoziția Soarelui cu Neptun, despre acest avertisment referitor la 

puternica implicare în viața cuiva care întoarce acestor nativi gesturi proaste sau se simt răniți ori 

jigniți în orgoliul propriu prin răspunsurile pe care le primesc din partea celor pe care vor să îi ajute. 

În realitate, din nou au de-a face cu mâna destinului. Săgetătorul se implică în viețile celorlalți pentru 

că vor să recupereze ceva, vor să se înalțe din nou prin faptele bune pe care urmăresc să le facă pe 

ultima sută de metri, ca o compensație a greșelilor de care sunt conștienți că le-au făcut de-a lungul 

acestui an. La exterior vor fi prevăzute cele mai bune intenții, dar noi, pentru că studiem astrologia, 

știm că impactul lui Jupiter de pe casa prietenilor este acum puternic lezat de un dezechilibru afectiv 

pe care săgetătorul și-l exagerează. Pe lângă opoziția lui Jupiter cu Uranus, activ în această perioadă, 

apare acum, în prima decadă a lunii septembrie, și opoziția Soarelui cu Neptun. Se va vedea foarte 

ușor de către cei din jur că au ascuns un adevăr, c-au mers mai departe în maniera aceasta și acum se 

comportă ca și cum lucrurile așa ar trebui să se întâmple, așa era firesc. Luna plină din 6 septembrie 

aduce această întrerupere a convingerilor lor, cu atât mai mult cu cât deja Marte se află pe casa 

imaginii publice, deja apelează la alte argumente pentru a-și susține stima de sine, încrederea în sine, 

puterea. Dacă nu sunt în stare acum să își recunoască vina, dacă își accentuează această criză doar 

pentru a fi la înălțime, din orgoliu, atunci momentul acesta îi va face să piardă la capitolul moralitate 

sau evoluție. Vor fi victorioși în demersurile acestea, vor reuși să facă pe ceilalți să spună ca ei, să se 

comporte după cum vor, să-i asculte și să-i creadă, dar cu destinul nu este de joacă, acolo nu pot păcăli 

pe nimeni. Având în vedere că pentru toată lumea prima decada lunii septembrie este destul de 

complicată, în cazul săgetătorilor lucrurile nu sunt mai puțin importante. Relația bună pe care Luna 

neagră o are acum cu Axa Dragonului și prin care va media tendința Nodurilor le aduce acestor nativi 

încercări complicate pe care le-au refuzat de-a lungul vieții și pe care acum trebuie să le depășească. 

Dacă s-au mai întâlnit cu ele în ultima perioadă și le-au refuzat atunci caracterul lor complicat va fi 

cu atât mai dificil de soluționat. Dacă episoadele invocate s-au consumat cu ani în urma, peste care 

mai intervine și puțină uitare, s-ar putea să li se pară puțin mai simplu. Zdruncinul sufletesc este însă 

la fel și pe 10 septembrie când Mercur le va intra pe casa imaginii publice și se va apropia de 

conjuncția cu Marte, vor fi tentați să schimbe metoda, să se bazeze foarte mult pe acele instrumente 

de lucru care i-au dus către succes, greșind. Acum trebuie să privească adevărul în față, trebuie să 

accepte că recunoașterea unor greșeli este începutul traseului, soluție în sine. Dacă vor apelam la 

instrumente care au fost eficiente pe alte conjuncturi crezând că în felul acesta simplifică lucrurile, 

aleg să translate se problema pe un alt tronson unde aceasta nu are soluții. Vor vedea dacă procedează 

bine sau nu în funcție de cât de ușor îi conving pe ceilalți să le treacă cu vederea aceste erori, să-i 

accepte în continuare în postura de colaboratori, să rămână cu privilegiile, dar și cu umilința că le 

sunt descoperite complet intențiile pe care le-au ascuns mult timp. Dacă vor fi doar victorioși sau doar 

umiliți, înseamnă că nu sunt în acea zonă unde problemele de acum se pot rezolva într-un mod foarte 

bun și constructiv pentru destinul personal. 

Această problemă a recunoașterii, a sincerității este una care va ajuta foarte mult acest nativ 

în a doua decadă pentru că îi va arăta cât de importantă este autoeducația. Relația bună pe care Venus 

o are cu Saturn îi scoate pe acești nativi din zona încercărilor, îi face comunicativ și permisiv față de 

tot ceea ce se află în afară. Desigur, ca și în alte situații pe care le-au parcurs în decada anterioară, 

ceea ce se află în afară nu înseamnă că este și foarte bun. Vor judeca în a doua decada lunii septembrie 

totul după bani, după câștiguri, după recompensa muncii. Având în vedere că de ani buni planeta 

Pluton le trece pe casa banilor, dar această planetă este acum în mers retrograd, au nevoie să își 

stabilizeze atenția doar pe ideea în sine de recompensă, nu pe cât anume primesc, doar pe calitatea 

situației, nu pe cantitate. Dacă primesc mai mult să împartă, să fie atenți la nevoile celor din jur pentru 

că numai în modul acesta rămân într-o vibrație fină, rafinată, numai modul acesta nu greșesc 

construind uși pe mai departe un destin vulgar. Marte pe casa imaginii publice le da acestora un 

impuls de a se impune, de a fi recunoscuți ca o forță, dar nu le rafinează deloc intențiile. Este o mare 
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șansa anului 2017 să obțină un avantaj prin rafinament și eleganță, cu atât mai mult cu cât Luna neagră 

le trece prin semnul lor. Conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului arată că faptele bune pe care le 

fac îi revitalizează, iar atitudinea de încrâncenare le frânează demersurile, îi expun unor drame 

relaționale sau chiar îi întârzie, iar din această situație nu pot ieși fără repercusiuni. Pierd în stăpânirea 

de sine, în autocontrol, în atenția pe care ar trebui să o aibă acum referitor la integritatea planetelor 

personale sau referitor la echilibrul emoțional. 

Este posibil ca săgetătorii acum să se simtă pedepsiți de faptul că primesc puțin, nu li se acorda 

atenție, sunt privați de norocul pe care și l-au dorit tot anul. Dacă fac lucrul acesta arată că au trăit 

opoziția lui Marte cu Luna neagră de la începutul lunii mai cu mare implicare și faptele rele pe care 

le-au făcut atunci vor fi acum reeditate. Binele care a început să-și facă simțită prezența în viața unui 

săgetător începând cu a treia decada lunii iulie se va menține acum și va fi vizibil doar în cazul 

săgetătorilor profunzi, care lucrează cu energia sau care nu doresc să se abată de la un set de reguli 

morale. Moralitatea este cea care îi ajută pe acești nativi să vadă și să înțeleagă binele, chiar dacă 

acesta acum nu poate să concureze, referitor la avantajele momentului, cu ceea ce ar putea obține 

acești nativi dacă s-ar implica în forță. Având în vedere că Mercur se află foarte aproape de Marte, 

va cunoaște calitatea acestei orientări celui care va acționa. Nu există o simulare mentală care să îi 

ofere acestui nativ cunoașterea 

nivelului bun dacă nu există 

acțiune. Încrederea în faptele bune 

este și aceasta o încercare a 

momentului.  

Relația bună pe care Venus 

o are cu Luna neagră acum îi 

protejează, însă doar dacă fac apel 

la prieteniile mai vechi, cele care 

au trecut dincolo de impedimentul 

timpului, care au rămas în viața 

unui săgetător ca un far, ca o 

lumină. De la acești oameni 

colectează acum informații, 

împreună cu ei își aduc aminte de 

momente frumoase pe care le-au 

petrecut în acest an sau în anul 

anterior, iar pe baza 

recomandărilor acestora își vor 

schimba tactica, vor fi față de ceilalți mai serioși, mai loiali, mai stabili în declarații. Rămâne în 

continuare nota aceasta impulsivă legată de decizii. Sunt grăbiți, nu au răbdare ca toate aceste etape 

să se împlinească, au răbdare cu etapele care se desfășoară într-o zonă unde nu au acces, departe de 

observația directă, nu au încredere în mobilizării la care se realizează pe ascuns. Vor ca tot ceea ce se 

întâmplă referitor la demersurile în care se implică să fie pe față și dacă nu se întâmplă lucrul acesta 

devin agitați. Greșelile pe care ar putea să le fac în momentul acesta sunt mai curând puse pe seama 

crizelor de gelozie, adică reversul atașamentului pe care îl arată față de prieteniile frumoase. Având 

în vedere că în această a doua decadă lunii septembrie se pregătesc pentru trecerea planetei Venus pe 

casa imaginii publice, informațiile pe care le colectează acum sunt în mare parte neplăcute, îi sperie 

pe săgetători prin adevărul crud pe care-l conțin, îi mobilizează să se concentreze foarte bine sau 

puternic pe un țel, ceea ce ar putea să-i afecteze starea de sănătate ori să-i facă incomozi față de 

persoanele care ar putea să îi ajute pe viitor. Pentru a face în așa fel încât dezechilibrul acesta minor 

să nu devină major, au nevoie să fie atenți asupra importanței pe care o acordă lucrurilor, materiei, 

plăcerilor, patimilor. Nu prin semnalele care vin din aceste elemente de viață săgetătorul se 

stabilizează, acestea îl ajută să-și stabilească obiective de viitor pe care și le pot împlinit fără 

probleme, ci menținerea în aceeași zonă a moralității. Se pare că și de această dată echilibrul este 

fragil și pentru săgetător prietenul adevărat este acela care îl ține în zona moralității, fie că povestește 
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despre frumusețea unei vieți trăită în echilibru, fie că îl antrenează în acțiuni definite de această notă. 

Trecerea lui Venus pe casa imaginii publice poate fi un semn de mare implicare în activități sociale 

care să le solicite foarte mult rezervele. Rezervele săgetătorilor nu sunt la ei, ci sunt la cei cu care au 

împărțit câștiguri în prima jumătate a anului. Faptele bune pe care le-au săvârșit în prima jumătate a 

anului constituie patrimoniul la care pot face acum apel pentru a-și ușura o sarcină socială, fără a 

pierde în beneficiu. 

A treia decada lunii septembrie vine către săgetător cu regretul că nu fac parte dintr-o lume 

privilegiată de la sine, ci trebuie să îi convingă în permanență pe ceilalți că au calitățile necesare 

pentru a se menține în poziția curentă. Din nou, lucrul acestea sunt doar în mintea lor, pentru că 

oamenii sinceri și devotați pe care îi au acum în preajmă nu au această calitate de prietenii, asociații, 

colaboratori pentru că au fost manipulați de săgetător, că au fost convinși de ceva, ci pentru că există 

un destin comun pe care aceștia doresc să îl trăiască împreună cu săgetătorii. Acești nativi vor putea 

să vadă lucrul acesta din 22 septembrie, când Soarele le va intra pe casa prietenilor și când vor putea 

să aibă cu aceste persoane sincere o altă colaborare, o alta abordare, cu mai mult curaj și mai multă 

determinare în a ataca frontal situațiile dificile. Este posibil ca săgetătorul să treacă în a treia decada 

lunii septembrie cu convingerea că relațiile sale nu vor fi niciodată perfecte așa cum își doresc sau 

trebuie tot timpul să fie atenți la calitatea conversației, să-și aleagă cu mare grijă cuvintele, ideile, să 

le dedice prietenilor timp suficient, adică să nu fie în totalitate liber. Pentru săgetător, a treia decada 

lunii septembrie, a fi liber înseamnă că aș permite să își folosească și latura inferioară, cea pe care și-

o cunoaște foarte bine, dar pe care nu dorește să și-o recunoască. Din această zonă le vin și impulsurile 

de-a fi puțin neserioși față de persoanele care se apropie pentru prima dată de ei, de cei care doresc 

să facă parte din categoria prietenilor, de cei care vor să le facă pe plac. Opoziția pe care Marte și 

Neptun o împlinesc pe 24 septembrie are această notă a refuzului, iar dacă nu sunt opriți de altcineva, 

de cei cu care au colaborări mai vechi sau dacă nu au autocenzură, pot ajunge la derapaje sociale, pot 

cultiva fapte cu caracter antisocial, se pot declara împotriva unor grupuri doar pentru a li se vedea 

atitudinea categoric împotriva celor pe care-i resping acum și care vin din acele zone. Saturn va reuși 

acum să medieze tendința Nodurilor pentru că se află în mers direct pe semnul lor și atitudinile acestea 

categorice nu sunt în totalitate greșite. Devin greșite în momentul în care săgetătorii sunt pătimași, îi 

refuză pe aceștia prin instinct, nu pe baza unui argument, declanșează o luptă împotriva zonei din care 

se ridica aceste personaje doar pentru că se tem. Momentul acesta de decizie poate fi substanțial ușurat 

dacă nu fac pe grozavii, dacă nu se ridică împotriva celorlalți de la sine putere. 

Există și riscul ca aceasta atitudine să fie văzută de comunitate ca un semn de lașitate pentru 

că săgetătorul se bazează acum prea mult pe susținerea celorlalți, pe ajutorul ce ar putea veni din 

partea acestor oameni, pe mobilizarea pe care ceilalți o fac pentru a-l susține. Liderul poate fi văzut 

acum ca un personaj ciudat, lipsit de valori personale pentru că de la începutul anului și până acum, 

chiar în anul anterior, s-a umplut cu valorile celorlalți. În realitate, cei care judecăm săgetătorii lideri 

și-ar dori să cunoască cât de agresiv sunt valorile pe care le-au săgetătorii și pe care și-au construit în 

timp. Faptul că se prezintă acum cu ajutorul celorlalți, prin intermediul valorilor celorlalți arată că și-

au învățat lecția rafinamentului, că merg pe mai departe, dar nu împotriva curentului, ci în armonie 

cu acesta. Faptul că anturajul are acum ocazia să vadă cât de furtunos poate fi interiorul unui săgetător 

ține de încercarea pe care acești nativi o parcurg în 2017. Au planeta Saturn pe final de tranzit pe 

semnul lor într-o combinație nefastă cu Luna neagră ceea ce le complică foarte mult faptele. Cel care 

este profund și care își conștientizează în mod elevat propria existență a spune acum că este împins 

de conjuncturile sociale să se comporte într-un anumit fel deși i s-a dat o perioadă de pregătire, a fost 

învățat, a fost educat, nu el trebuie să se ocupe de lucrurile acestea. Poate ar trebui ca în momentul 

acesta să se adâncească în percepția propriilor vibrații pentru a declanșa un proces de purificare. 

Purificarea declanșată pe finalul lunii septembrie are un efect eminamente tonic asupra destinului în 

ansamblu. Cu alte cuvinte, binele pe care Săgetătorului se poate face acum meditând, purificându-se, 

renunțând la obiceiuri proaste, îl protejează de pericole de existența cărora nu va afla niciodată. Calea 

aceasta îngustă și rapidă este însă destul de încărcată pentru că nu le oferă săgetătorilor posibilitatea 

de a se retrage și de a se ocupa de lucrul acesta fără interferențe, ci trebuie să facă toată această 

operație în văzul tuturor, în paralel cu altele. Este, de altfel, pentru un nativ profund o șansă teribilă 
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de a conștientiza cât de încurcate sunt patimile sale, cât de arzător este focul care îl ține pe un nivel 

inferior doar pentru că nu se poate detașa de plăcerea pe care o simte în momentul de victorie. A 

conștientiza că victoria inferioară este un pietroi legate de gât este o mare realizare, nu doar a anului 

2017, ci și al acestui moment al vieții. 

 

OCTOMBRIE 
Relații dificile. Locurile mărunte enervează. Discuții despre adaptare. Implicare ciudată într-

un demers complex. Prea multă sensibilitate. Aprofundare. Regenerare. Contact ciudat cu oameni 

care nu pot face nimic. Se descoperă o putere nouă. Un personaj obscur revendică o forță nouă. Se 

alege un traseu nou. Se dorește umilirea unui adversar. Satisfacții de moment. Verificare. Însușirea 

unor bunuri noi. Decizii categorice. Valorile personale sunt tonice. Binele cel nou nu conține soluția 

miraculoasa. Minciuna este îmbrăcată în straie noi. Oamenii sunt judecați după valorile pe care le 

deține în prezent. 

 

O problemă de atitudine pare să pună în dificultate relațiile pe care săgetătorul o are cu cei din 

preajma sa. Dar din această perspectivă acest nativ poate pune în dificultate viitorul grupului sau 

viitorul său în grupul în care ales să se integreze. Există unele evenimente astrale programate să se 

consume în luna octombrie care ar putea să-i pună dificultate pe acești nativi. Unul dintre ele este 

trecerea lui Jupiter, guvernatorul lor, pe casa lucrurilor ascunse. Altul este programat spre sfârșitul 

acestei luni și este dat de trecerea lui Marte pe casa prietenilor. În consecință, schema aceasta 

referitoare la sintezele pentru viitorul grupului înseamnă pentru acest nativ dificultăți de adaptare care 

vin pe fondul unor schimbări de tonus, pe fondul unor eșecuri personale. Succesul va depinde foarte 

mult de cum anume își vor administra aceste eșecuri personale. 

În 2 octombrie Marte se va afla într-o relație bună cu Pluton și, având în vedere că în această 

lună lucrează cu sintezele pentru viitorul grupului, succesul social al săgetătorului va deveni un 

element de referință pentru grupul său, pentru cei pe care îi are acum în preajmă. Din nefericire, cu 

greu ar putea să vadă lucrul acesta pentru că este mult prea implicat în ceea ce ar trebui să rezolve 

pentru sine, în restanțele pe care le-au față de cei apropiați, față de proiectele pe care și le-au creionat 

în prima jumătate a anului. Dacă dispun de o memorie foarte buna atunci își vor aminti ceea ce s-a 

întâmplat în mijlocul lunii ianuarie, în a doua decada anului, când a trebuit să treacă prin conjuncția 

cu Chiron. Acum Chiron se află în relație proastă cu Luna neagră și în ceea ce la momentul respectiv 

li se părea un drept pe care și l-a exercitat față de cei din preajmă, față de persoanele care făceau parte 

din intimitatea sa, acum devine obstacol. Atunci poate și-au permis, iar acum nu-și mai pot permite 

și oamenii care au fost obișnuiți cu un fel de-a fi, cu un anumit mod de a se comporta al săgetătorilor 

au acum așteptări. Țintele săgetătorilor sunt însă orientate către altceva și de aici poate apărea prima 

și cea mai mare problemă a lunii octombrie: neputința de a se adapta la cerințele grupului educat să 

primească din partea sa ceva. Unii săgetători, mai sensibil din fire, vor considera că au devenit brusc 

prizonierii propriului anturaj, că oamenii aceștia care se țin ca scaiul de ei nu înțeleg că se află într-

un moment delicat al anului, nu înțeleg că au nevoie de puțină liniște. Săgetătorul este direct 

răspunzător de oameni pe care și-a păstrat în preajmă, de cei pe care și-a obișnuit cu un anume 

comportament. Acum trebuie să fie răspunzător pentru lucrul acesta și dacă dorește ca aceste persoane 

să-i privească altfel, trebuie să îi informeze, să-i învețe. 

Luna plină din 5 octombrie are această componentă afectivă însă este puțin dezechilibrată. 

Prea mult accent se pune pe anturaj, pe opiniile celorlalți, pe problemele pe care ar putea să le preia 

săgetător ca și cum ar fi ale sale și de aici o grijă teribilă față de controlul sentimentelor, față de ceea 

ce trebuie să spună. Lucrul acesta ar fi trebuit să fie foarte important în luna anterioară, în septembrie, 

însă ei sunt și acum preocupați de acest aspect, și acum încearcă să echilibreze mari probleme ale 

destinului cu instrumentele trecătoare, cele ale vieții comune. De aici înțelegem că au fixații, fie pe 

disciplină, fie pe respectarea unor promisiuni, fie pe sectorul profesional pe care îl exercită împreună 

cu cei pe care îi apreciază, fie legat de o responsabilitate juridică plasată pe umerii unor protectori. 

Este, de altfel, ultima răbufnire de pretenție pe care săgetătorul o poate lansa celor din preajmă pentru 

că spre finalul primei decade a lunii octombrie Jupiter le va intra pe casa lucrurilor ascunse și nu va 
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avea încotro decât să se mulțumească cu ceea ce primește de la alții, fără să poate influența acest 

sector, opiniile lor, ceea ce le este oferit. Până atunci elementele individuale, adică Venus, Mercur și 

Soarele, împlinesc la rândul lor câte un careu, Venus cu Saturn, Mercur și Soarele cu Pluton. Fie că 

este vorba despre firea lor, despre temperament, fie despre condiția pe care și-a construit-o 

comportându-se într-un anumit fel, iminenta trecerea lui Jupiter pe zodia Scorpion le aduce probleme 

legate de revendicări care întârzie să apară, de un bine pe care nu-l mai poate aprecia, de contracte, 

înțelegeri, promisiuni care trec în planul secund. Dacă lucrează cu energia sau sunt implicați într-un 

proces de cercetare spirituală, dacă au o capacitate mare de sinteză atunci săgetătorii vor reuși să 

treacă dincolo de aceste conflicte sociale pentru a se pregăti în fața unei mari schimbări, cea dată de 

trecerea guvernatorului lor pe casa lucrurilor ascunse, se pregătesc pentru viața interioară, pentru a 

descoperii misterul din spatele acestor probleme sau misterul din spatele calităților pe care nu și le 

pot exprima așa cum doresc.  

Trecerea lui Jupiter pe casa 

lucrurilor ascunse aduce, înainte de 

toate, un sfârșit demersurilor din 

ultimul deceniu. Acest sfârșit nu se va 

consuma acum, în octombrie, ci în tot 

acest parcurs care va dura aproximativ 

un an. Săgetătorii trebuie să-și 

înțeleagă natura constrângerilor, am 

nevoie să se întoarcă spre partea 

întunecată a firii lor pentru a 

descoperii puterile pe care le au și a 

vedea în ce măsură cei din jur sunt cu 

adevărat importanți în această etapă a 

vieții, în această contracție teribilă pe 

care o vedem ca pe un război. Jupiter pe Scorpion este un semn de război, însă în cazul acestui nativ 

el devine o confruntare cu sine. La sfârșitul acestui tranzit se va bucura doar de achiziții, de victorii 

și nu de eșecuri. Achizițiile sunt cele care îi vor spune că a fost un personaj puternic, că nu a fost 

implicat de perturbațiile date de opiniile răutăcioase ale celorlalți sau de slăbiciunile sale pe care cu 

greu reușește să-și le țină sub control. 

Trecând în cea de-a doua decada lunii octombrie cu gânduri de boală sau cu temerea că un 

dezechilibru social ar putea să le afecteze starea de sănătate. Lucrul acesta va fi înțeles prin opoziția 

pe care Venus de pe zodia Fecioară o împlinește cu Chiron de pe casa familiei. Aceste temeri vin și 

dintr-un sector intim, și dintr-un eșec pe care l-a parcurs împreună cu cineva din familie, sau o care a 

fost parcurs doar de cineva din familie de care săgetătorul se simte foarte răspunzător. Orice încercare 

rapidă este însă sortită eșecului pentru că nu pot apela la oamenii cu care au avut în lunile anterioare 

un conflict, nu pentru că nu ar vrea, ci pentru că nu este acceptat argumentul. A doua decadă a lunii 

octombrie, cea care se bazează pe momentul de început al lunii februarie, când Junon le-a intrat pe 

casa hrănirii, le aduce probleme de interacțiune pentru că aceasta este hrana pe care au preferată de-

a lungul anului, aceste conflicte au fost privite ca fiind dovezi de putere, de înțelegere sau de depășire 

a condiției pe care o aveau la un moment dat. Acum nu pot reuși decât prin armonie, iar armonia vine 

din mare lecții de viață, din educație, din căldura pe care au cultivat-o față de cei din preajmă, față de 

colaboratori. În plus, au de trecut prin mai multe unghiuri proaste, iar cele bune fie aduc o consolare 

de moment, ceea ce nu îi va mulțumi, fie le prezintă compromisul ca fiind soluția cea mai bună, așa 

cum observăm din trigonul lui Uranus cu Luna neagră. Cel care vrea să-l ajute acum pe săgetător 

dorește să-l vadă sub nivelul pe care acesta și l-a declarat, umilit, marginalizat, dorește să laudă pe 

acesta că spune care este problema, că își plânge de milă sau că își declară în gura mare neputința. 

Este un moment destul de delicat când săgetătorul depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în jur 

și când Jupiter de pe casa lucrurilor ascunse începe să-și intre în drepturi. Nu are ce să facă, va trebui 

să accepte toată această presiune venite din exterior, eventual să aibă răbdare până pe 14 octombrie 

când Venus va intra pe casa prietenilor și s-ar putea să se bucure de mici avantaje, cele care le pot 
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oferi, tot în această zonă a satisfacțiilor de moment, un anume echilibru. Chiar dacă nu-și găsesc de 

lucru, chiar dacă situația lor socială nu se schimbă, faptul că sunt invitați la o cafea de un om pe care-

l apreciază, când discutau ca pe vremuri când aveau o poziție importantă, le oferă o satisfacție de 

moment, este medicamentul de care au nevoie acum pentru a nu transforma un dezechilibru psiho-

emoțional într-un dezechilibru fiziologic. Sunt avertizați că tonusul le scade și ar trebui să se 

pregătească încă de pe acum pentru trecerea Lunii negre pe casa hrănirii, adică pentru tentațiile 

acestea mici pe care le vor avea din noiembrie încolo, cele care vor semăna cu aceste mici momente 

de bucurie de-acum, dar care nu vor avea rezultatul celor din prezent, nu vor fi tonice, ci le vor crea 

legături cu oameni situați sub nivelul lor, cu persoane cicălitoare, cu ființe care le secătuiesc și mai 

mult de putere. 

Își vor da seama că sunt într-un mare impas prin faptul că nu le sunt tolerate opiniile, că se 

orientează prea ușor împotriva celor slabi și dintr-odată declanșează o furtună, adică aceste opinii nu 

sunt privite ca simple păreri, ci ca declarații de război. În mod normal, lucrul acesta nu ar trebui să se 

întâmple, dar acolo unde el se va consuma arată că există un istoric de natură conflictuală, o intenție 

prea mare în a se orienta către situații periculoase, către anularea drepturilor celorlalți, prin 

contrazicere sau prin marginalizare. Nu este prima dată când săgetătorul se declară în felul acesta, au 

mai existat situații de-a lungul lui 2017 când s-a declarat în mod categoric împotriva unui grup doar 

pentru a fi foarte convingător împotriva câtorva reprezentanți și a nu fi asociat de cei din preajmă cu 

aceste personaje. Acum situația are și o notă favorabilă, adică argumentul săgetătorul este mult mai 

clar conturat, adică există o explicație rațională, există o informație care poate fi verificată, adică 

atitudinea lor nu se bazează doar pe impulsul de moment, doar pe instinct. Din nefericire, nu-i ajută 

prea mult pentru că prioritatea cea mai importantă a momentului nu este de a se lua de gât cu toată 

lumea. Este însă important să țină cont de faptul că începutul anului are în conjunctura sociale de 

acum un rol foarte important și nu trebuie să se sperie dacă vor auzit cuvinte jignitoare din partea 

celor dragi sau dacă nu vor primi un răspuns rapid la anumite solicitări deși până acum persoanele 

cărora le erau adresate acestei doleanțe au avut o mare viteză de reacție. Acum totul se desfășoară 

lent foarte lent în ceea ce privește interacțiunea socială, dar poate fi foarte rapid și profund în ceea ce 

privește relația săgetătorului cu el însuși. 

Pe 17 octombrie Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse și acest nativ se gândește că poate 

i-ar prinde mult mai bine dacă s-ar retrage, dacă ar fi departe de situațiile acestea neplăcute, de agitația 

lumii, de ceea ce i se pare că este acum obositor sau epuizant. Nu înseamnă că dacă vor face lucrul 

acesta de acum încolo vor petrece zilele la mănăstire sau vor ieși din casă odată pe săptămână. 

Săgetătorul nu poate trăi izolat, nu poate trăi fără interacțiune, fără mișcare, fără mobilitate, fără 

schimb. Cu toate acestea, are nevoie să-și respecte acum și strigătul sufletului pe care nu îl mai poate 

ignora. Acest strigăt îi va vorbi despre nesiguranța, despre impactul pe care îl au aceste trădări, despre 

sensibilitatea la critică, la temperaturi scăzute, la alimente care nu sunt procesate foarte bine, la 

trădare. Luna nouă care se va împlini pe 19 octombrie este un moment foarte important pentru că îi 

pregătește pentru decizii foarte bune adoptate pe acest ultim sector al anului 2017. Săgetătorul 

profund va lua decizii chiar împotriva forței colective, nu se va teme, nu se va izola considerând că 

numai așa îi poate pedepsi pe ceilalți, ci se va retrage pentru studiu, pentru a se reîncărca, pentru a fi 

mai puțin pătimaș atunci când se întâlnesc cu probleme, pentru a se elibera de o presiune emoțională 

care se menține atât timp cât sunt plasați în același context social care a creat problema. 

A treia decada lunii octombrie lucrează cu sintezele pentru acțiune prin experiențele pe care 

le-au avut pe finalul lunii iunie. La momentul acela Neptun s-a aflat într-o relație proastă cu Luna 

neagră, iar acum Luna neagră parcurge ultimul sector de tranzit prin semnul lor ceea ce le aduce 

fluctuații, nerăbdare pentru că nu le mai sunt apreciate opiniile sau decizii categorice ce ar putea să 

le schimbe soarta unor negocieri sau soarta în ansamblu. Relația bună pe care Soarele o are cu Luna 

neagră le aduce prieteni falși, opinii mincinoase din partea celor sinceri ceea ce va face ca acest nativ 

să fie singur acum când are foarte mare nevoie de o susținere exterioară. Nu au ce face, guvernatorul 

lor se află pe casa lucrurilor ascunse și acesta este trendul, așa trebuie să se întâmple, aceasta este 

experiența pe care astrele le-au predispus-o în această perioadă. 
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Pe 22 octombrie Marte le intră pe casa prietenilor ceea ce înseamnă pentru ei dinamism, 

expresivitate, dar și colaborări ciudate sau tendința de a se asocia cu oameni care trec prin probleme 

similare, de interiorizare, de evoluție pe o cale ocolitoare, de persoane care se simt epuizate, bolnave, 

dezamăgită de viață. Pentru că în general săgetătorul este o fire optimistă și deschisă, orice tip de 

asociere va fi tonică în această perioadă, chiar dacă le va privi pe acestea prin orgoliu, prin atitudine 

critică. Va face cu noi asociații ceea ce nu reușește să facă cu cei vechi ceea ce ar putea să-i pună în 

pericol demersurile mici sau chiar stabilitatea pe care o au în momentul acesta. 

Pe 23 octombrie Soarele intră pe casa lucrurilor ascunse și din acest moment nu vor mai fi 

atât de toleranți față de criticile celorlalți, adică vor avea o mare sensibilitate față de persoanele care 

vor să se impună cu orice preț, chiar jignind. În general, săgetătorul are o mare problemă cu acuzațiile 

în public, cu ceea ce nu dorește să spună nimănui și se află prin intermediul celorlalți. Un asemenea 

tip care și-a rezolvat problema aceasta devine un personaj greu de oprit, o ființă care, dacă va dori, 

nu va ține cont de nimic și, în absența Călcâiului lui Ahile, nu va exista nimic din exterior care să îl 

oprească. Firile mai sensibile pot să aprofundeze această indispoziție devenind foarte sensibile la frig, 

având probleme cu marile aglomerații, în a vorbi în public, a prezenta un mesaj în fața celor pe care 

îi știe de partea sa, iar ca o compensație sa arate un interes prea mare față de curățenie exterioară, față 

de respectarea strictă a regulilor de conviețuire, de comportare, de mișcare. 

Pentru a depăși cu bine această situație săgetătorul are nevoie să identifice fricile noi, ceea ce 

are de înfruntat acum, grijile care i-au ieșit pentru prima dată în cale. Dacă le ignoră, acestea se vor 

depozita într-o zonă ascunsă, vor interveni din obscur reducând coerența în exprimare și susținând 

foarte mult teama de a se prezenta față de un auditoriu despre care deocamdată acest nativ nu știe 

prea multe. Grija că s-ar putea să nu se ridice la nivelul așteptărilor celorlalți amplifica această temere 

și compromisul ar putea să li se pară o soluție miraculoasă. Nu, nu este o soluție miraculoasă, ci un 

instrument cu care se adâncesc și mai mult în confuzie, abuzuri de putere sau slăbiciune. Extremele 

îi ocolesc și vor fi tentați nu doar să penduleze între două valuri extreme, ci să treacă foarte repede și 

de multe ori de la o extremă la cealaltă crezând că numai în felul acesta își satisfac nevoia de 

mobilitate. Se mișcă foarte repede lovesc obiectele din jur, vorbesc precipitat nu duc ideile până la 

capăt, iar asta înseamnă că sunt într-o perioadă în care trăiesc o mare dezordine mentală. Unora le 

este afectată perioada de odihna, altora pofta de mâncare, răbdarea de a aduce o conversație până la 

capăt, de a merge conform efortului pe care trebuie să-l facă, de a lupta împotriva minciunii cu 

măsură. Este un moment de mare tensiune pe care săgetătorul îl va înțelege greșit. Careul lui Mercur 

la Axa Dragonului din 30 octombrie aduce această problemă de revoltă în punctul în care să devină 

o problemă de administrare. Unii vor crede că dacă nu se revoltă și mai mult vor pierde tot ceea ce au 

obținut prin revoltele anterioare, dacă nu opun rezistență, dacă nu își spun punctul de vedere, fără să 

fie deloc atenți la ton, măsură sau armonia conversației, își pierd privilegiile. Mai mult decât o stare 

de moment deocamdată nu poate obține, dar având în vedere prezența celor trei astre pe casa lucrurilor 

ascunse, va pierde mult doar săgetătorul care nu va acorda importanță vieții sufletești, calităților 

morale, echilibrului pe care o persoană trebuie să îl mențină în permanență atât față de sine, față de 

idealurile sale, cât și față de oamenii din jur și valorile lor. 

 

NOIEMBRIE 
Norocul este interesant. Lucrurile bune se desfășoară după un alt plan. Intensitate. Blocaj 

fiziologic. Mintea și emoțiile sunt captive. Modestia este pusă la colț. Severitate. Vulnerabilitate este 

un liant între diferite zone sociale. Seducție. Operații ciudate prin care bateriile sunt încărcate. 

Demonstrație de forțe. Recompensă. Viața este frumoasă. Puterea de reîmprospătare. Maturitate. 

Sentimente ascunse. Se clarifică ceea ce este periculos. Zonă obscură. Marginalizare. Planurile de 

viitor sunt aceleași cu planurile de vacanță. Pământul este plin de semințele puterii. Fructele apar 

doar prin intermediul respectului. Vocație pentru eficiență. Un noroc gestionat foarte bine. 

 

Luna noiembrie aduce acestor nativi posibilitatea de a face ceea ce trebuie pentru ca norocul 

lor să sporească, să obțină anumite avantaje prin merit propriu, așa cum s-au străduit de-a lungul 

întregului an. Relația pe care Saturn o are acum cu Chiron, cu puțin timp înainte ca Luna neagră să 
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intre pe casa hrănirii, pe casa banilor, arată că săgetătorii își fac griji pentru familie, pentru cum ar 

putea să evolueze lucrurile în acest sector, pentru sarcinile pe care le au de rezolvat de dragul unei 

persoane pe care o apreciază foarte mult și pe care o considera ca făcând parte din intimitatea sa. Din 

nefericire, având un marcaj pe casa lucrurilor ascunse, perioada aceasta este destul de încărcată și va 

aduce săgetătorilor capacitatea de a ieși din încurcătură într-un timp foarte scurt. De aceea se și 

grăbesc foarte tare, de aceea vor să grăbească desfășurarea lucrurilor în ideea că vor câștiga timp. Au 

însă o sensibilitate aparte, una care le va fi citită în momentele cele mai dificile, când comunicarea 

este deficitară și când spun despre sine că nu mai au putere, că o forță exterioară îi epuizează. În 

realitate, săgetătorul parcurge un moment complicat, când frustrările afective devin foarte vizibile și 

pentru ceilalți. Au mai avut parte de situații de genul acesta și de fiecare dată când s-a întâmplat au 

făcut un pas înapoi, au bătut în retragere, au încercat să distragă atenția celorlalți de la problemele lor 

pentru a nu deveni subiect de știri, pentru a nu fi centrul atenției prin defecte, pentru că ei vor să fie 

în centrul atenției doar prin calități. Luna plină din 4 noiembrie, cu Soarele pe casa lucrurilor ascunse, 

le aduce acestora preocupări față de partea nevăzută a vieții, față de starea de sănătate, față de ceea 

ce i-a oprit ca blocaj fiziologic, mental sau afectiv în prima jumătate a anului. Deocamdată, în prima 

decadă acestei luni, își dau seama că ceea ce au făcut în prima jumătate a anului este decisiv, dar vor 

vedea lucrul acesta în a doua decadă când sintezele pentru acțiune se întorc spre începutul anului și 

când, din nou, la fel cum s-a întâmplat și la începutul lui octombrie, sunt invitați să se gândească la 

duritatea pe care au probat-o pe finalul lunii mai. Acum vor să se descurce cu ceea ce au la îndemână, 

vor să pară față de cei cu care colaborează oameni sensibili, capabil de progres, dispuși să înțeleagă 

nevoile celorlalți sau care își pot controla partea întunecată. Ei sunt în mare parte scufundați în această 

parte întunecată și este mare lucru dacă reușesc să zâmbească ori să interacționeze frumos din această 

zonă. Dacă își propun, vor putea să facă mai mult, vor putea munci mai mult, vor putea obține 

rezultate numeroase cantitativ, dar calitatea vieții lor va fi aceeași. Lucrul acesta ar putea să fie o mare 

problemă pentru un săgetător conștient, pentru cel care lucrează cu energia sau care se află implicat 

într-un proces de cercetare spirituală. Acestui nativ nu-i va lipsi modestia și nici nu se va plânge că 

muncește foarte mult fără să fie plătit pe măsura efortului.  

Pe 5 noiembrie Mercur le va intra pe semnul lor și în privința comunicării, a vitezei de reacție, 

în privința redresării pe calea informației sau a mobilității acești nativi își vor reveni. Rămâne în 

continuare teama de abandon, grija că termenul pe care-l folosesc s-ar putea să nu fie unul potrivit, 
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informația pe care o transferă ar putea să fie una deficitară. Nu ar trebui să-și facă griji din acest punct 

de vedere pentru că prima decada lunii noiembrie este dificilă pentru toată lumea, nu doar pentru ei. 

Venus va împlini un ultim aspect cu Luna neagră înainte ca acest element astral să treacă pe zodia 

Capricorn, dar și înainte ca să le intre ea pe casa lucrurilor ascunse. 7 noiembrie este o zi de 

avertisment pentru săgetător, una în care cred că primesc răspunsuri la toate problemele care i-au 

frământat de-a lungul anului sau primesc semnul că dacă se vor preocupa de-acum încolo lucrurile 

acestea, răspunsurile nu vor întârzia să apară. Este o greșeală dacă vor face lucrul acesta pentru că 

relațiile intime sunt acum delicate, vulnerabil în fața unui factor social și orice interacțiune care iese 

din zona intimă și apelează la un factor social, fie pentru clarificare sau pentru armonizare, devine un 

element vulnerabil pe care săgetătorul nu va mai putea să și-l scoată din minte până la finalul acestui 

an. Trecerea lui Venus pe casa lucrurilor ascunse aduce o scădere a vitalității, incapacitatea de a se 

adapta la ritmul de lucru și problemele care apar vin din suprasolicitare, din gânduri prea intense, din 

stres, din neputința de a gestiona o despărțire sau un răspuns negativ pe care l-au primit de curând. 

Săgetătorii devin foarte sensibile la oameni zgomotoși, la ființe care sunt indiscrete, personaje care-

și caută propria fericire și vor să și-o construiască pe nefericirea lor. 

Pe 9 noiembrie Luna neagră le va intra pe casa banilor și riscul de a pierde bunuri, contracte, 

promisiuni, de a ingera substanțe toxice, de a refuza un aliment sau pur și simplu de a suferi în tăcere, 

de a se usca pe picioare, așa cum se spune în popor, devine pentru următoarele nouă luni unul foarte 

important. Este adevărat, zona personalității este destul de încordată și pot să capteze atenția prin ceea 

ce sunt, prin profesia pe care o au, prin statutul pe care au reușit să și-l salveze în ultima perioadă. 

Din acest punct de vedere, zona socială pare să fie una foarte importantă însă pe sectorul intim 

complicațiile și dificultățile par să se concentreze mai mult pe reîncărcarea bateriilor, proces care va 

deveni anevoios. Acest tranzit nu va fi atât de dificil pentru săgetătorul care are o mare energie, care 

nu apelează la anturaj pentru a se menține la un anumit nivel, ci se descurcă singur, pentru personajul 

care nu se ascunde în spatele grupului, ci este înaintea acestuia prin puterile sale, prin ceea ce știe, 

prin ceea ce poate să facă de unul singur. Știm, pentru că am parcurs în detaliu fiecare lună de la 

începutul anului și până acum, acești săgetători sunt puțin. Asta înseamnă că Luna neagră pe casa 

hrănirii ridică o problemă de autoritate prin care acest nativ va dori să redobândească o poziție mai 

veche. Având în vedere că guvernatorul lor se află acum pe casa lucrurilor ascunse, poziția mai veche 

este o închipuire, ei nu au ocupat acel loc niciodată, dar acum vor fi dispuși să facă foarte multe, poate 

chiar orice, pentru a se redresa, pentru a le demonstra celor care îi acuză că sunt puternici, că se 

descurca de unii singuri, în timp ce nu fac altceva decât să schimbe grupul de susținători. 

A doua decada lunii noiembrie aduce acestor nativi un semn foarte bun de redresare. Relația 

bună pe care Saturn o are cu Uranus în situația în care pe zodia Săgetător nu mai există Luna neagră, 

aduce o mare forță de expresie și capacitatea de a ieși din întuneric cu ajutorul cuiva, prin susținerea 

unei persoane care a suportat din partea acestui săgetător multe de la începutul anului și până acum. 

Acest nativ are ocazia la începutul celei de-a doua decade a lunii noiembrie să vadă că nebănuite sunt 

căile Domnului, că nu depinde atât de mult demobilizarea sa, de perioada de purificare pe care l-a 

parcurs, de ambiția pe care a demonstrat-o. Depind foarte mult de faptele bune pe care l-au făcut în 

prima jumătate a anului, cele pe care le pot acum la schimb. Uranus le trece pe casa liderului, pe casa 

copiilor și a creativității de câțiva ani și încă va mai sta o perioadă în acest sector și le va pune la 

îndoială capacitatea de creație. Nu pot vedea ce pot cu adevărat să facă decât întâlnind oameni cu 

vocație, colaborând cu persoane care se sacrifică pentru idealul propriu, ființe care fac multe pentru 

a fi plătite, recompensate, dar nu fac orice pentru a obține un statut social privilegiat ori pentru a trăi 

bine. Ideea aceasta de misiune, de vocație îi încântă pe săgetător abia acum, în a doua decada lunii 

noiembrie, deși Capul Dragonului la intrat pe casa gândirii profunde încă de la finalul lunii noiembrie. 

Șansa de a se redresa, de a dobândi o poziție importantă va fi pierdută de cei care sunt foarte egoiști 

și care cred că acești oameni sunt în preajma lor pentru că au fost manipulați. Săgetătorul are această 

vocație de a apela la un fond personal, fie că este energia personală sau relații, cu scopul de a-și 

construi o viață frumoasă, de a avea tot timpul împliniri despre care să vorbească, care să îi dea 

impresia de putere sau de împrospătare. Acum puterea de reîmprospătare a vieții proprii poate veni 

decât prin schimbul de experiență cu un om aparte, cu o ființă care a avut în viața acestui nativ din 
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2011 încoace un rol foarte important. Dacă întâlnesc astfel de persoane nu înseamnă că le este foarte 

simplu. În 14 noiembrie Mercur se va afla într-o relație proastă cu Neptun și dacă sunt sinceri cu ei 

și vor vedea că preocupările care au fost de la început și până acum s-ar putea să fi fost orientate către 

o altă zonă, către un sector, deci să fie marcate de presiuni ciudate, unele care vor avea repercusiuni 

asupra familiei, vor zdruncina stabilitatea în acest sector și vor arăta lipsa de maturitate. Pe săgetători 

nu-i interesează acum că va apărea în ochii celorlalți lipsiți de maturitate, ci că ar putea să piardă 

șansa de a se asocia cu acest personaj valoros prin condițiile pe care le impune, prin condițiile care îi 

sunt impuse. 

Imediat ce Venus își va consuma trigonul cu Neptun săgetătorii observă că pot să investească 

foarte mult în liniștea lor, că dacă se ocupă de această zonă ascunsă a vieții nu pierd nici prietenii și 

nici bunuri. Relația bună pe care Venus și Neptun o împlinesc este flacăra de lumină care îi ajută pe 

acești nativi să meargă prin întuneric. Cu toate că la puțin timp de la împlinirea acestui unghi frumos 

între Venus și Neptun se va împlini același tip de unghi dintre Soare și Chiron, ceea ce ar sublinia 

faptul că înțelegerea aceasta este cu adevărat profundă pentru că vine de pe case de finalitate, 

retrogradare lui Chiron de-acolo arată că din nou săgetătorii se grăbesc să clarifice, poate nu așa cum 

au făcut-o în lunile anterioare, dar tot în mare viteză, o problemă de presiune internă, de încredere sau 

de convingere. Pot apărea momentele acestea vindecări prin mijloace neconvenționale, diminuarea 

puterii de influență asupra unui element slab care și-a declarat deja capitularea. 

Luna nouă din 18 noiembrie și care aduce Soarele pe casa lucrurilor ascunse împreună cu 

Luna, cu puțin timp înainte ca tranzitul Soarelui pe casa lucrurilor ascunse să se încheie, aduce interes 

față de terapii complementare, față de soluții care se aplică unui sector limitat, față de excepții de la 

regula, fără a se îndoi, ca și cum toată curiozitatea pe care nu și-o mai pot manifesta față de evenimente 

simple, comune trebuie să meargă numai în această zonă. Dar pentru că situația nu poate fi redresată 

în ansamblu, motivul principal pentru care Săgetătorului apelează la soluții unice este dată de îndoiala 

în soluțiile clasice iar această îndoială este susținută tot pe ușurința cu care vrea să trateze orice 

problemă. Se grăbește, mai are răbdare, iar de aici până la incoerență nu este decât un pas. Sunt 

avertizați însă că singurul element valabil care se poate întâmpla în cazul lor este cel dat de exemplu 

personal. Dacă acceptă să se facă experimente pe ei atunci riscă foarte mult. În mod normal ar trebui 

să își tempereze această curiozitate, acest interes de a da lovitura, acest egoism disimulat, pentru că 

dacă vor greși acum vor fi dați exemplu la capitolul negativ și niciodată nu le-a făcut plăcere lucrul 

acesta. 

Ultima decada lunii noiembrie le aduce acestor nativi nevoia de afirmare. Vor fi încurajați să-

și spună punctul de vedere însă rezultatele pe care le obțin sunt de scurtă durată. Este foarte bine însă 

că pe 22 noiembrie Neptun își va reveni la mersul direct și măcar în zona aceasta a familiei lucrurile 

se pot așeza într-o altă albie sau caracterul rece al raporturilor de familie va trece într-un alt plan. Nu 

se poate spune că obțin avantaje pentru că zona aceasta intima nu se încălzește dintr-o dată. Venus 

aflat acum pe ultimul sector de tranzit al zodiei Scorpion va fi într-o relație proastă cu Axa Dragonului 

și se cred neînțeleși, trădați de prietenii, marginalizați de cei pe care i-au îndrăgit foarte mult. Se 

bucură însă că au Soarele pe semnul lor și își fac planuri de vacanță, de relaxare, de destindere, sau 

își schimbă programul de lucru în așa fel încât să fie și plăcut, nu doar eficient. Nu este recomandat 

însă să se apuce încă de pe acum de cheltuieli, ci am nevoie ca Soarele să treacă de conjuncții a cu 

Luna neagră, aspect care se va împlini luna viitoare, pentru a înțelege care sunt problemele de natură 

materială la care se expun. Abia după aceea își pot face planuri de vacanță, abia după aceea să impună 

programului de lucru schimbări majore. Până atunci totul este riscant, compromițător sau dacă este 

încărcat de satisfacție atunci aceasta este de scurtă durată. Știm, ca de fiecare dată, satisfacția de scurtă 

durată îl duce pe acest nativ către regrete. Regretele, cu Venus pe casa lucrurilor ascunse le aduce 

simptome care ar putea afecta metabolismul lichidelor, simțul realității sau chiar al penibilului, modul 

în care visează la o viață mai bună. Dacă și-ar trebui o putere suplimentară, dacă vor crede că sunt 

suficient de pricepuți încât să treacă prin uși, să-și rezolve orice problemă cu resursele pe care le au 

acum sunt avertizați că nu va mai trece mult și Venus va intra pe semnul lor și abia atunci vor vedea 

care sunt resursele lor. Acum dacă sunt împotriva cuiva ansamblul situației în care se declară oponenți 

nu le permit acestor nativi să își dezvăluie adevăratele intenții, adică nu sunt văzuți ca fiind dușmanii 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1082  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

tuturor. În luna următoare, după ce Venus le va intra pe semnul lor vor vedea cât de clar vor fi văzute 

defectele lor de către cei cu care colaborează. Având în vedere că multe dintre elementele astrale sunt 

localizate în emisfera estică, săgetătorul nu ar trebui să uite că acum pun în pământ semințe ale puterii, 

al respectului sau ale modestiei. 

Dacă găsesc resursele necesare să respecte sentimentele celorlalți, nu doar să le folosească 

pentru avantaje personale, nu doar să-i administreze pentru un interes social, atunci Pasajul acesta 

îngust pe care îl parcurg va fi suficientă de mare pentru a duce mai departe calitățile pe care l-au 

protejat de la începutul anului și până acum. Ultima parte a lunii noiembrie îi încurajează pe acești 

nativi să-și acorde circumstanțe atenuante într-un conflict de funcție, de privilegii, de libertate. Faptul 

că în lunile anterioare nu au avut libertatea pe care și-au dorit-o sau faptul că anterior și au cumpărat 

libertatea cu un preț mult prea mare le-a impus o presiune teribilă pe care acum o vor scoate la lumină. 

Fiind vorba despre un careu între Marte și Junon nu-i vom vedea deocamdată pe acești nativi 

impunându-se, luând decizii categorice împotriva celor pe care-i considera vinovați, însă ideea pe 

care o vor avea acum nu va mai putea nimeni vreodată să o schimbe. 

Unul dintre cele mai frumoase aspecte care se va împlini pentru acest nativ pe finalul lunii 

noiembrie este conjuncția lui Mercur cu Saturn. Având în vedere că Luna se află acum pe alt semn, 

cu toate că trimite raze negative către această conjuncție, oferă săgetătorul privilegiul de a pune bazele 

unei colaborări sau de a-și stabili niște repere foarte clare de la care să nu se abată mult timp de acum 

încolo. Cu toate că Saturn va trece pe semnul următor decembrie, ceea ce stabilesc acum va fi 

respectată, menținut, dus mai departe ca o dovadă de putere sau de eficiență. Lucrul acesta va fi cu 

adevărat foarte bun dacă nu este legat de un plan de relaxare, de o vacanță, de o desprindere de o 

activitate obositoare pentru că am văzut zona aceasta are nevoie de încă o lună de zile pentru a nu 

produce efecte negative. 

Săgetătorii inferiori vor avea gânduri de răzbunare pe finalul lunii noiembrie și nu trebuie 

decât să li se recomande ceva foarte discret, nu trebuie decât să li se spună o minciună pentru că vor 

crede, nu pentru că ar fi naiv, ci pentru că există o zona emoțională puternic afectată în momentul 

acesta, au avut prea multe momente de instabilitate pe care nu le-au putut gestiona așa cum au dorit 

și informația aceasta este raportată la ceea ce nu a fost verificată, la propriile presupuneri, poate chiar 

la propriile minciuni. 

 

DECEMBRIE 
Probleme materiale. Provocările rămân în zona sentimentelor. Supunere. Mâna nevăzută a 

destinului se impune. Se schimbă direcția. Se intervine asupra unui factor de transformare. Balanța 

valorilor este esențială pentru această etapă. Lipsește fermitatea. Un moment de plăcere este plătit 

scump. Comportamente bizare. Comunitatea impune o presiune gândurilor individuale. Se rezolvă o 

problemă de atitudine. Frumusețea crește prin sentimente. Câștig substanțial. Recunoaștere. Elevare 

prin simplitate. Prea multă importanță de sine. Câștiguri ciudate. Se cere o recompensă pentru orice. 

 

În luna decembrie multe dintre mesajele astrale se concentrează pe sintezele care cercetează 

și instigă la revoltă, iar în cazul săgetătorilor mesajul acesta este particularizat o parte pe zona 

personalității, iar cealaltă parte pe casa lucrurilor ascunse și pe casa banilor sau casa hrănirii. Cu alte 

cuvinte, schema aceasta îi îndeamnă pe acești nativi să fie forte puternici prin ceea ce au învățat, 

rezervați față de noile lecții și modești în fața provocărilor care vor veni prin sentimente, supunere, 

speranță într-o viață mai bună. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Venus le va intra pe semnul lor săgetătorii vor crede 

că au apucat pe Dumnezeu de-un picior, că au în sfârșit noroc și se pot folosi de acesta pentru a 

compensa multe din problemele pe care l-au traversat de-a lungul acestui an. În realitate, schema 

aceasta este o încurajare ambiției, fără a scoate pe acest nativ din zonă izolată în care a intrat în ultima 

perioadă, iar asta înseamnă că relația proastă pe care Marte un liniște cu Uranus nu doar că 

accentuează acea zonă a emoțiilor nefirești, dar chiar îi apropie foarte mult de aroganță și imoralitate, 

de acele valori personale pe care Săgetătorului explora de-a lungul acestui an într-un mod complex. 

Au fost perioade când s-au afișat prin aceste sentimente, iar alte perioade când le-au trăit intens dar 
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față de ceilalți s-au prezentat prin altceva. Momentul acesta arată că nu se mai pot ascunde, că dacă 

au fost bine orientați atunci se vor arăta și în momentul acesta, dacă au fost ființe chinuite care la 

rândul lor au chinuit pe alții așa vor fi văzute. Dacă toată zona aceasta nu ar fi beneficiat de trigonul 

pe care Jupiter și Neptun îl împlinesc pe 3 decembrie, dar nici de tranzitului Venus pe semnul lor, 

atunci efectele acțiunilor mai vechi nu ar fi aduse în prezent, nu ar fi fost tolerate în modul acesta 

pentru că ar fi lipsit sentimentul că sunt protejați de un noroc, poate chiar unul pe care și-l fac singuri 

sau de o mâna nevăzută a destinului. Relația bună pe care Jupiter și Neptun o împlinesc subliniază 

obstacolul pe care-l pot depăși prin credință, prin convingerea că lucrurile bune pe care le-au făcut nu 

rămân neplătite. Dar Uranus și Junon vor fi într-un careu, ceea ce înseamnă că dacă se pune problema 

unui patrimoniu, dacă se face apel la o cheltuială sau dacă se pune problema ca munca Săgetătorului 

să fie plătită atunci apar conflicte, 

unele care ajung în zona 

senzaționalului, ci care nu pot fi 

rezolvate decât printr-un sacrificiu. În 

cele mai multe din cazuri, sacrificiul 

este al Săgetătorului, nu al celorlalți. 

Pe 5 decembrie Chiron își va 

reveni la mersul direct și zona aceasta 

familiei va fi așa cum era pe vremuri 

și cum s-au obișnuit acești nativi. 

Dacă au gânduri bune față de cei dragi 

și le pot împărtăși acum prin 

înțelegere, prin generozitate, prin 

preocupările pe care le-au față de 

vindecare, față de repararea acelor 

derapaje pe care nu au putut să le 

rezolve în ultima perioadă. De altfel 

nu sunt foarte interesați să facă lucrul 

acesta în sensul că nu sunt foarte 

presați de ceea ce se întâmplă în jur. 

Dacă se grăbesc o fac pentru că vor să 

impresioneze, vor să schimbe o părere 

generală iar lucrul acesta poate fi citit 

din relațiile interesante pe care Mercur 

le are cu Saturn și cu Marte, dar și prin 

sextilul pe care Martel întâlnește cu 

Saturn pe 6 decembrie. Se face apel la educație, însă la modul ideatic, nu în mod concret la anumite 

cunoștințe, la o calificare sau la un certificat. Cunoștințele generale despre viață, despre educație, 

despre conduită par să fi acum marea dragoste a Săgetătorului și nu se vor despărți de ele până la 

finalul acestei luni.  

Având în vedere că sintezele pentru înțelegere, emoție și cunoaștere se îndreaptă către prima 

decada lunii august, când Uranus și-a inițiat deplasare retrogradă, maniera aceasta informațională sau 

educațională de a rezolva o problema sau de a interveni într-un demers public reprezintă o dorință 

mai veche a Săgetătorului pe care și-o vedea cum împlinită. Pentru cei din jur s-ar putea să fie ceva 

banal, un element lipsit de importanță, însă pentru el, pentru săgetătorul care este conștient de ceea 

ce are nevoie și de ceea ce și-a dorit, schema aceasta devine un resort minunat pentru o carieră de 

succes. Deocamdată planetele sunt concentrate foarte mult pe un sector relativ mic de zodiac, iar asta 

înseamnă că reușita prin educație depinde foarte mult de puterea de concentrare, de argumentare și 

de mobilizare. 

Pe 9 decembrie Marte va intra pe zodia Scorpion, pe casa lucrurilor ascunse ceea ce poate 

însemna retragerea dintr-o colaborare, diminuarea dorinței de expansiune către toate domeniile, către 

toate sectoarele, către tot ceea ce a lansat către un săgetător o invitație. Devin foarte concentrați și 
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prin această concentrare reușesc să schimbe balanța valorilor, să întoarcă multe din situațiile pe care 

le parcurg în avantaj propriu. Pentru unii săgetători semnul acesta poate fi unul de dezechilibru când 

își conștientizează dorințele inferioare pe care le-au alimentat de-a lungul anului care se transformă 

acum în simptome de boală. Având planeta Jupiter în plin tranzit prin acest semn nu se poate vorbi 

acum despre un mare dezechilibru, ci doar despre datorii mai vechi pe care trebuie să și le achite, 

activități care le iau din timpul de odihnă, din timpul de relaxare sau din perioada când ar trebui să 

facă anumite procedee medicale. 

A doua decada lunii decembrie face trimitere, pentru ultima dată anul acesta, către mijlocul 

lunii februarie, când Luna neagră le intrat pe semnul lor. Acum se află pe Capricorn, însă mai au în 

continuare reminiscențe aceea ce a însemnat acest tranzit obositor și complicat pentru săgetător. Se 

gândesc că poate din această cauză nu au acces la fericire, că sentimentele sunt atât de confuze și că 

fără motiv îi cuprinde tristețea. Le lipsește fermitatea, le lipsește puterea pe care să o folosească pentru 

binele propriu deși au foarte multă energie, deși nu le trebuie mult pentru a se concentra pe un traseu. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că depind foarte mult de relațiile cu ceilalți, de nemulțumirile pe care 

le-au din colaborările prezente, de neputința de a-și organiza timpul după noile cerințe de acum. La 

modul concret, sintezele pentru acțiune fac trimitere către ceea ce s-a întâmplat în mijlocul lunii 

aprilie când cu toții, nu doar cei care s-au născut în zodia Săgetător, ne-am pregătit pentru trecerea 

Capului Dragonului pe zodia Leu. La momentul acela Pluton, cel care se află din 2008 pe casa banilor, 

și-a inițiat deplasare retrogradă și probleme aceste materiale au avut o componentă restrictivă până 

spre sfârșitul lunii septembrie. Acum își amintesc de toate aceste episoade, de toate aceste etape și se 

gândesc că poate gândurile lor dezorganizate le-au amplificat, ambiția pe care au avut-o sau poate 

ușurința cu care au încercat să puncteze elemente negative de comportament pe care ceilalți nu au 

fost în stare să revadă la ei înșiși. În felul acesta își găsesc tot felul de circumstanțe atenuante, în felul 

acesta încearcă să acceseze o putere de regenerare, dar se blochează pe aceste procese mentale, pe 

acest dialog interior. Săgetătorul nu ar trebui să neglijeze faptul că oricât de greu i-ar fi acum trebuie 

să facă fapte bune față de cei pe care îi îndrăgește sau față de cei care le intră pentru prima dată în 

viață. Oamenii care sunt noi au nevoie să rămână cu o impresie bună, pentru că această impresie va 

fi răspândită peste tot în comunitate și prin gândurile cumulate ale celor care află despre săgetătorii 

cum sunt și ce fac aceștia reușesc să se echilibreze la nivel mental și, apoi, cu timpul, să se poată regla 

și la nivel existențial. Zona aceasta a gândirii profunde activată de Capul Dragonului de pe zodia Leu 

le însușește revoltele inutile și îi ajută să devină foarte util pentru comunitate fără să obținem un 

beneficiu mod direct. Este de la sine înțeles că numai săgetătorul care a înțeles că trebuie să mai facă 

și gratis ceea ce știe să facă va fi avantajat. 

Dacă până pe 16 decembrie nu și rezolva această problemă, dacă nu își recunosc greșelile pe 

care le-au făcut sau nu reușesc să le compenseze prin fapte bune făcute la adresa celor dragi sau la 

adresa cunoscuților, nu ar trebui să se aștepte la un progres existențial, ci doar la minciuni spuse 

frumos, doar pentru a nu-i transforma pe acești nativi în personaje de poveste, în balauri, în ființe care 

se declară împotriva tuturor. Având planeta Marte pe casa lucrurilor ascunse schema aceasta a revoltei 

împotriva unor personaje care merită puse la punct este un semn de putere pentru săgetător. De aceea 

cei care nu-i pot înfrunta devin brusc lingușitori iar săgetătorul este acum sensibil la lucrul acesta. Pe 

16 decembrie și unu le va intra pe casa comunicării și începând cu momentul acesta vor deveni mai 

conștienți de cum anume trebuie să interacționeze cu oamenii pe care trebuie să se bazeze de-acum 

încolo. Primul lor gând se va îndrepta către familie, către cei pe care îi iubesc, către relațiile profunde 

de prietenie pentru că zona aceasta intimă, ocupată de Neptun și de Chiron, nu mai este supusă 

nervozității sau condiționării lor, ci libertății de expresie. Săgetătorul se va comporta acum față de cei 

dragi așa cum va ști mai bine, frumos dacă aceste au fost sentimentele cultivate de-a lungul anului 

sau foarte dur dacă va crede că i se permite. 

Luna nouă din 18 decembrie le vorbește acestor nativi despre pierderi interesante. Această 

Lună nouă se împlinește pe semnul lor, este o Lună plină care le aparține, care le inventariază 

sentimente profunde, subtilitățile arătate în ultima perioadă, derapajele din același interval, dar și 

aspirațiile foarte înalte care vor depăși în profunzime și durată cadrul acestui an. Ceea ce gândesc 

acum are o durată mai mare de timp și ar putea să țină chiar un an de zile, până la următoarea luna 
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nouă care se va împlini pe semnul lor. Se întâmplă lucrul acesta doar în cazul săgetătorilor pentru că 

au această putere de a transforma orice situație în avantaj propriu și în momentul acesta își și doresc 

să fie apreciați, la înălțime, ca o compensație aceea ce au primit în ultima perioadă. 

Pe 20 decembrie Saturn le va intra pe casa banilor și poziția aceasta este una prea bună. Se va 

pune problema unor avantaje, doar dacă există o muncă intensă, doar dacă săgetătorul renunță la ceea 

ce l-a definit până acum pentru a iniția noi proiecte, pentru a o lua de la capăt, pentru a identifica 

marile obstacole ale vieții și a le înlătura complet. Numai îndeplinind această condiție se poate vorbi 

de un mare succes, iar succesul obținut în felul acesta poate fi considerată o mare avere, șansa de a 

obține un avantaj patrimonial, un câștig substanțial, prin care să fie la adăpost de multe dintre 

complicațiile sociale programate a se întâmpla în următorii cinci ani. Pentru că Luna neagră trece de 

ceva timp pe această casă a hrănirii, săgetătorii sunt vulnerabili acum față de alegerile pe care le fac. 

Fie se hotărăsc să țină o dietă, fie se hotărăsc să urmeze anumite cursuri de calificare, să se 

reorganizeze, să adopte un nou program sau un alt mod de a dialoga cu ceilalți, prin care-i fac rău. Ar 

trebui să mai aștepte puțin timp, să vină sărbătorile și abia după aceea să se gândească dacă este 

momentul potrivit să ia o decizie în sensul acesta. 

Pe 21 decembrie Soarele va intra pe zodia Capricorn, pe casa banilor și pentru săgetător 

înseamnă o perioadă de cheltuieli. Nu se întâmplă lucrul acesta pentru că este perioada sărbătorilor, 

ci pentru că așa cred că-și pot mulțumi sufletul încercat, așa cred că se pot echilibra. De altfel, în 

această perioadă nu este ceva care să-i bucure mai mult decât consumul, cheltuiala, acumulările, să 

vadă obiecte noi în casă, pe corp, să-și cheltuie banii programați pentru momentul acesta într-un mod 

invizibil, strălucitor, spectaculos. Imediat ce Soarele a intrat pe zodia Capricorn va trebui să treacă 

prin conjuncția cu Saturn și se vor gândi dacă nu cumva exagerează, însă impulsul acesta este mult 

prea puternic și nu se vor opri. Săgetătorii care nu au ce cheltui, se vor plimba prin locuri strălucitoare, 

prin Piața Centrală, prin magazine luxoase, se vor bucura de ceea ce văd și vor reuși să se echilibreze 

din punct de vedere psihic. Faptul că pe 23 decembrie Mercur își va reveni la mersul direct este și un 

semn de reparare a unor neajunsuri complicate prin cuvânt, prin termen sau prin atitudine. Acesta este 

momentul în care Mercur se află mers direct va face o combinație interesantă cu Venus care trece 

acum pe ultimul sector de tranzit prin semnul lor. S-ar putea ca la un moment dat să fie puțin cam 

nervoși în momentul în care sunt invitați la muncă, să facă efort, să calculeze restul pe care-l primesc 

la magazin, și să aibă impresia ciudată că atenția aceasta pe care și-o smulg de pe obiecte strălucitoare 

reprezintă o lovitură teribilă împotriva bucuriei de a trăi, de a se simții bine, de a se distra. Abia în 

momentul acesta vor vedea că echilibrul este foarte subțire, că nu durează foarte mult și vor da în 

altceva, în refuzul categoric al părerilor celorlalți, într-un optimism artificial, cel pe care îl vor 

promova împotriva celor pe care-i consideră un veritabil factor de stres. Retrogradarea lui Mercur pe 

semnul lor a fost o mare provocare pentru un săgetător pentru că le-a intensificat adversitatea pe care 

o au față de celorlalți. Dacă aceste calcule pe care și le-au făcut erau legate de domeniul financiar 

atunci presiunea care a planat asupra lor a fost cu atât mai mare. De altfel, nu ar trebui să se preocupe 

prea mult de această latură materială a vieții, ci doar să o privească așa cum este, o simplă etapă. 

Prin trecerea lui Venus pe zodia Capricorn săgetătorii cred că sunt foarte vulnerabil în fața 

celorlalți, cred că trebuie să facă sacrificii față de persoanele din preajmă, față de prietenii dispuși să 

le schimbe atmosfera, să își petreacă timpul alături de ei, să contribuie la ridicarea unui edificiu 

important care poate fi o carieră, un proiect ambițios, o călătorie. Ceea ce-și doresc acum se 

încadrează în denumirea generică de “destin”, și este și foarte bine formulată, în mod coerent. 

Un element foarte important care se va consuma pe finalul lunii decembrie este cele care 

seriozitatea și de disponibilitatea pe care un săgetător o are pentru a-și ține o promisiune. Având în 

vedere că pe 26 decembrie Soarele va trece prin conjuncția cu Luna neagră semnul acesta de 

seriozitate este pus pe picior de egalitate cu binele pe care au dorit să-l promoveze de-a lungul acestui 

an. Pentru că au avut totuși o șansa de-a lungul acestui an, aceea de a nu trece prin conjuncția Soarelui 

cu Luna neagră pe semnul lor, adică de a deveni cu adevărat personaje negative într-un mare conflict, 

momentul acesta este și unul de conștientizare a șansei pe care au avut-o, a ușurinței cu care au trecut 

la distanță foarte mică de un mare pericol, dar și rememorarea situațiilor când au făcut cale întoarsă, 
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când au procedat așa pentru că au ignorat valorile celorlalți și nu au ținut cont de adevărata putere a 

oamenilor, cea a iubirii și a sincerității. 

Prin faptul că Marte se află pe 28 decembrie într-un trigon cu Neptun este pentru săgetător un 

semn de analiză, de sinteză față de ceea ce vor pune în aplicare începând cu anul 2018. Unii s-ar putea 

să fie indignați, să nu se poată controla în fața unor minciuni spuse cu atât de multă naivitate, în fața 

unor situații pe care nu le pot combate și, în consecință, să piardă un bun, un privilegiu sau să se 

consume foarte mult. Semnul acesta de pe finalul lunii decembrie când Luna neagră va trece prin 

conjuncții succesive cu Soarele și cu Venus este un element de dominare pentru toate zodiile, nu doar 

pentru săgetător. În cazul lor, pentru că se poziționează pe casa banilor, se va pune problema unor 

fluctuații financiare sau a unor câștiguri care nu vor putea fi apreciate așa cum se cuvine, ci ar putea 

reprezenta o pedeapsă. Momentul acesta nu conștientizează cum anume un câștig poate fi o pedeapsă, 

dar când se va pune problema ca o recompensă de acum să fie întoarsă prin alte forme de plată, atenție, 

timp, nu le va plăcea. 

Ultimul aspect al anului 2017 înseamnă pentru acești nativi o problemă de destin. Zona aceasta 

întunecată în care trebuie să activeze îi încurajează să-și diminueze importanța de sine și să accepte 

că unele lucruri trebuie să se termine, unora le este prevăzut ca sfârșitul să se consume acum sau pe 

începutul anului următor. Având în vedere că nu este deloc de neglijat tranzitul guvernatorului 

semnului natal pe casa lucrurilor ascunse orice atitudine ostentativă pe care săgetătorul ar putea să o 

aibă față de ceilalți ascunde mai mult de atât. Dacă această planetă ar fi fost pe oricare dintre alte 

case, intensitatea faptelor grele ar fi fost cu mult superioară. Dacă acum, din poziția ușor diminuată 

sau orientată către altceva a acestei planete, apar fapte rele atunci vorbim despre un personaj 

compromis care cu greu se va mai putea integra într-o societate anormalității sau într-un grup format 

din oameni simpli. 
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CAPRICORN 
 

 

 

 
 

„Dacă libertatea înseamnă ceva, înseamnă dreptul de a spune 

oamenilor ceea ce nu vor să audă.”  (George Orwell)  
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Perioadă importantă. Se gândesc la viitor. Este un moment decisiv. Viziune de ansamblu. 

Lucrează bine cu energia. Maturitate. Ceea ce este ascuns îi enervează. Aprofundare. Administrează 

bine bunurile celorlalți. Greutate. Avantaj social vizibil. Lucrează bine în echipă. Acceptă un ajutor 

din exterior. Pregătire pentru o perioadă foarte importantă. 

 

Pentru Capricorn anul 2017 este unul de o importanță covârșitoare. În primul rând, vor avea 

de parcurs câteva evenimente care fac referire la modul de a simți și de a gândi, dar și la atitudinea 

pe care o au față de valorile celorlalți. Apoi, vor vedea că acestea pot fi folosite, pot fi încadrate, pot 

fi înțelese corespunzător doar dacă se pregătesc pentru ceea ce se va consuma pe finalul anului 2017, 

prin trecerea lui Saturn pe semnul lor. Este un moment foarte important pentru capricornul care crede 

că le știe pe toate, care are impresia că este pregătit pentru orice situație, fie ea și neprevăzută. 

Pentru că acest eveniment patronat de planeta Saturn se va consuma pe finalul anului 2017, 

adevăratele schimbări vor fi explorate începând cu 2018. Asta înseamnă că perioada cuprinsă între 

finalul lunii aprilie și finalul lunii decembrie reprezintă una dintre cele mai intense și neobișnuite 

perioade pe care capricornul le-a parcurs în ultimele decenii. Desigur, schema aceasta care se 

consumă între finalul lunii aprilie și finalul lunii decembrie poate fi nuanțată în cazul acestor nativi 

care s-au pregătit pentru marele salt, care lucrează cu energia sau care sunt deja familiarizați cu 

elementele spirituale. Acești nativi vor lucra foarte bine cu sintezele și fiecare lună va reprezenta un 

bagaj informațional substanțial prin care își vor spori puterea și profunzimea. 

Trecerea Lunii negre pe casa lucrurilor ascunse îi va expune din februarie până în noiembrie 

către intrigi pe care trebuie să le abordeze cu o maturitate demnă de semnul pe care-l reprezintă. Acest 

element de pe casa lucrurilor ascunse va încerca să-i ajute să scurteze traseul, dar, ca de fiecare dată, 

traseul cel mai scurt este și cel mai greu. Problemele de sănătate vor fi de fapt somatizarea ale unor 

afecțiuni sufletești, poate chiar venite dintr-o zonă a psihicului sau a emoțiilor ce au fost ignorate până 

acum. Apoi, pentru că schema aceasta este una foarte importantă și foarte valoroasă prin impactul 

Lunii negre, luna martie le va aduce o delimitare de valorile trecutului, practic de-aici va începe 

adevărata schimbare. Prin relația proastă pe care Luna neagră o are cu Axa Dragonului capricornul 

este îndemnat să aprofundeze tot ceea ce întâlnește pentru că nu este întâmplător că acestea vin acum 

spre el. 

Pe finalul lunii aprilie Capul Dragonului va trece pe casa administrării bunurilor celorlalți și 

este îndemnat să fie profund, să nu mai acorde atât de multă importanță valorilor materiale, să nu mai 

creadă în tensiunile de moment, ci să privească foarte departe. Va vedea că multe din demersurile 

sociale nu pot fi duse mai departe decât în echipă. Asta înseamnă că duplicitatea trebuie să treacă în 

planul secund, iar capricornul să se hotărască în sfârșit pe care dintre trasee va merge. 

Capricornii tineri nu au făcut niciodată lucrul acesta, adică nu au avut ocazia să cântărească 

valorile personale atât de profund și să se hotărască în privința unui singur traseu. Asta înseamnă că 

le va fi foarte greu, poate chiar imposibil și momentul în care Luna neagră le va intra pe semnul lor, 

adică noiembrie va fi pentru ei cel mai dificil moment al anului când vor renunța la anumite valori 

personale pentru că li se va părea mult mai interesant să folosească modelul de succes al altora. 

Un alt eveniment important al anului 2017 este trecerea lui Jupiter pe casa prietenilor. Pentru 

Capricorn anul acesta aduce realizări profesionale importante sau un avantaj în această zonă pentru 

care au lucrat încă din anul anterior. Mult mai important decât avantajul social, ca imagine sau ca 

beneficiu, este cel obținut prin oamenii, la oameni sau cu ajutorul acestora. De altfel, începând cu 

prima decadă a lunii octombrie capricornul realizează cât de importantă este secvența aceasta. Finalul 

anului devine astfel substanțial înnobilat, vizibil modificat prin raportul acesta de forțe, prin ușurința 

cu care acest nativ se declară mulțumit că lucrează în echipă, tocmai pentru că își dă seama că nu este 

doar beneficiarul unui noroc specific grupului în care s-a integrat, ci are și el un cuvânt de spus în 

sensul acesta. 

Cu alte cuvinte, anul 2017 este de o mare importanță pentru acest nativ pentru că-l pregătește 

pentru o nouă etapă a vieții care va ține ceva mai mult de două decenii. Cu cât mai serioși vor fi în 

2017 cu atât mai multe beneficii vor primi în următoarele decenii. 
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IANUARIE 
Expunere. Perioadă grea. Dorință împlinită. Sunt buni consilieri. Comunicare interesantă. 

Sunt acceptați de ceilalți. Se pregătesc pentru o schimbare. Procesul de cercetare spirituală este 

intens. Interes pentru neobișnuit. Stabilitate. Consum puternic. Se tem de conspirații. Reușita depinde 

de anturaj. Invidie. Se simt bine prin respect. Comportament oscilant. Reușesc să aducă echilibrul în 

zona intimă. Maturizare. Credibilitate. Mare presiune. 

 

Cu 2017 capricornii trăiesc o ultimă etapă de transformare care ar putea să-i expună unor 

accidente destul de periculoase. Luna ianuarie face parte din această schemă a transformărilor prin 

faptul că îi familiarizează deja cu ceea ce vor traversa de-a lungul acestui an. Pentru că luna ianuarie 

lucrează cu sintezele obținute prin cunoștințe științifice, rațiunea și logica vor face parte din 

instrumentele de lucru la care va apela acest nativ. Pe deoparte va încerca să facă o analiză asupra 

ceea ce s-a întâmplat în anul anterior, cu bune cu rele și va dori să extragă de acolo ceea ce-a fost bun, 

pentru a uita ceea ce-a fost rău. Apoi, de partea cealaltă, vrea să fie în continuare puternic și rezistent, 

încrezător în șansele de care a avut parte pe finalul anului anterior, în special acelea care au fost pe 

punctul de a le schimba viața, de a impregna zona intimă cu o dorință împlinita. Deocamdată nu se 

poate vorbi despre o dorință împlinită, ci despre implicarea în tot ceea ce înseamnă demers pentru 

îndeplinirea uneia. 

Conjuncția pe care Marte și Neptun o împlinesc în prima zi a anului pe casa comunicării îi 

familiarizează deja cu ceea ce ar trebui să 

facă în primele patru luni ale anului. Aceste 

prime patru luni ale anului constituie ultima 

etapă a unui demers legat de deschidere, 

învățare, educație sau flexibilitate pentru că 

la sfârșitul lunii aprilie Capul Dragonului va 

trece pe zodia Leu, în cazul lor pe casa 

administrării bunurilor celorlalți și 

capricornul va trebui să fie disponibil, să fie 

pentru cei care au deja un patrimoniu o bază 

puternică, să fie prezenți, buni consilieri. Nu 

se știe dacă sunt pregătiți să facă lucrul 

acesta, însă nu trebuie să se grăbească 

pentru că mai este ceva timp până la finalul 

lunii aprilie.  

Pe 3 ianuarie Venus le va intra pe 

casa comunicării și deja începe să se 

contureze o aglomerare de elemente astrale 

în acest sector. Capricornii vor fi deranjați 

de faptul că se discută prea mult în anturajul 

lor despre educație, despre transformare, sunt exasperați în fața acestor impulsuri pentru că le iau în 

nume personal. Dacă cineva îi vorbește despre schimbare ori despre transformare înțelege că el 

trebuie să se schimbe și nu este încă pregătit. De fapt, este pregătit și de lucrul acesta va fi conștient 

început cu 4 ianuarie când Mercur va intra pe casa lucrurilor ascunse prin retrogradare, adică nu vor 

mai fi reticenți la ceea ce nu cunosc. Asta ar putea să le modifice și conduita, însă într-un mod plăcut 

și benefic pentru destinul lor. Cu cât vor avea mai multă flexibilitate, cu atât mai bine le va fi pentru 

că încăpățânarea în acest context în care se definesc nevoile anului 2017 nu este bună. 

Relația bună pe care Uranus de pe casa familiei o are cu Junon de pe casa lucrurilor ascunse 

se referă însă la demersuri publice pe care capricornul nu le-a finalizat în anul anterior. Acestea sunt 

ținute în intimitate, adâncite în gândurile lor, ascunse de criticile celorlalți pentru că știu foarte bine 

că dacă le împărtășesc celorlalți atunci totul se distruge, totul se duce pe apa sâmbetei. Cu toate că în 

această perioadă observă că poate oamenii nu se mai judecă atât de simplu, că sunt mai ușor tolerați 

în anumite medii, ar trebui să fie conștienți de faptul că primesc acceptul celorlalți pentru că nu mai 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1090  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

resping ideile lor, ei la rândul lor sunt toleranți adică doar li se răspunde cu aceeași monedă. Pentru 

că acest trigon între Uranus și Junon se împlinește în același timp cu Primul pătrar, ideile lor sunt 

acum complicate și locul cel mai bun pe care ar putea să-l facă la început de ianuarie este să asculte. 

Nu este greu să asculte, pot să facă lucrul acesta în timp ce mintea lor se derulează mai multe procese, 

finalizează ceea ce a rămas neterminat. Din nefericire, trecerea Soarelui pe semnul lor și prin 

conjuncția cu Pluton îi grăbește pe acești nativi să dea un răspuns. Dacă sunt reținuți și nu dau 

răspunsul până pe 7 ianuarie atunci va fi foarte bine pentru că începând cu 8 ianuarie, când Mercur 

își va reveni la mersul direct, multe dintre nevoile lor se vor reformula. Dacă se grăbesc atunci 

răspunsul va avea o notă dură, un ton agresiv ori categoric și cei din preajma capricornului vor observa 

ca acesta de fapt nu s-a schimbat deloc, ci doar s-a ascuns mai bine. 8 ianuarie nu aduce doar revenirea 

la mersul direct al lui Mercur, deplasare care a început încă din anul anterior, ci și împlinirea 

conjuncției dintre Venus și Coada Dragonului. Este un semn bun de recompensă, de gând echilibrat, 

de profunzime. Cei care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală nu vor avea nicio 

problemă în a revizui anumite atitudini pe care le-au avut la începutul lunii decembrie. Rememorarea 

întâmplărilor din anul anterior are asupra acestui nativ o nostalgie aparte, ei fiind cei mai afectați din 

tot zodiacul de rămășițele nerezolvate ale lui 2016. Acum, când Venus trece prin Coada Dragonului 

și Soarele se află în careu cu Uranus cred că dacă nu analizează ceea ce a rămas neterminat și dacă 

nu dă răspunsuri în aceste probleme incomplete atunci imaginea socială este iremediabil compromis. 

Este adevărat, o parte din aceste probleme neterminate sunt legate de carieră sau de stabilitatea pe 

care trebuie să o arate în această zonă. Nu-i presează nimeni și de aceea ar trebui ca tăcerea prelungită 

cu care iau impresionat pe ceilalți în această prima decadă a lunii ianuarie să devină și liniște 

prelungită. Numai în liniște prelungită capricornul poate înțelege că 2017 vine cu noi prieteni. Vor 

vedea că acești prieteni noi se vor apropia de ei abia din februarie, când Junon le va intra pe semnul 

lor. Deocamdată și capricornii, dar și cei care vor face parte din anturajul său, tatonează. 

Conjuncția lui Saturn cu Junon, eveniment care se consumă pe finalul zodiei Săgetător, le 

vorbește acestor nativi despre convingeri pe care nu le pot împărtăși celorlalți. Unii dintre ei se vor 

simții vinovați că au participat la o conspirație sau că au acceptat, din motive de care se rușinează 

acum, dominarea unui factor exterior. Unii dintre ei care au fost foarte stricți cu munca au reușit să 

obțină anumite avantaje, însă deocamdată nu se pot bucura de ele. Abia din februarie când Junon le 

va intra pe semnul lor se poate spune că zona aceasta a lucrurilor ascunse și a conspirațiilor se va 

degaja, iar capricornul se va putea bucura de ceea ce a obținut și poate povesti acum celorlalți. Există 

însă un succes care vine din colaborări mai vechi, pentru că traversează cu ambiție un proiect epuizant, 

pentru că reușesc să fie foarte stricți cu programul, cu relațiile de prietenie, iar unii dintre ei vor reuși 

să ierte foarte frumos și blând greșelile celorlalți. Așa se va vedea de la exterior, însă partea aceasta 

a iertării, este pentru el mai curând o alegere rațională care să susțină comoditatea sa. 

În 12 ianuarie când se împlinește și Luna plină, Mercur le va intra pe semnul lor și vor deveni 

vorbăreți, vor fi interesați să demonstreze că se pricep foarte bine în meseria pe care și-au ales-o, că 

au un psihic puternic și rezistent, că nu contează în ce termeni discută cu ceilalți, rezultatul este așa 

cum îl gândesc ei. Nu sunt departe de adevăr pentru că prin conjuncția lui Venus cu Neptun de pe 

casa comunicării beneficiază și de un simț al conversației, adică dau dovadă de o inteligență a 

momentului cu mult peste ceea ce pot demonstra partenerilor de dialog. În felul acesta, reușesc să 

declanșeze un val de invidie. Luna neagră le trece încă din anul anterior pe casa prietenilor și a 

protectorilor, iar asta înseamnă că reușita pe care capricornul o obține singur înlocuiește reușita pe 

care ar putea să o primească de la un protector. Dacă, în urma analizei pe care o face de la începutul 

anului și până acum, consideră că este un schimb eficient, atunci nu are de ce să fie îngrijorat. Dacă 

nu a luat în calcul lucrul acesta ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte de a învinge, într-o 

conversație sau la un examen, competitorul. 

Dar lucrul acesta va putea fi realizat doar de capricornul care are un simț al orientării foarte 

special, un simț al interacțiunilor, pentru că tipul comun își va consuma toate energia pentru a ieși din 

anonimat, pentru a le arăta celorlalți că tăcerea sa nu înseamnă cunoștințe puține sau pricepere 

deficitară, ci altceva. Lucrul acesta este evidențiat de relația bună pe care Soarele o are cu Luna 

neagră, semn că o gândire negativistă a ajuns puțin cam departe, adică în zona aceea unde capricornii 
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se gândesc la instrumentul pe care trebuie să-l folosească împotriva celor care i-au umilit. Sigur, nu 

poate fi vorba despre umilință în cazul acesta, nici măcar de o presiune, însă având un Saturn pe casa 

XII-a, pe casa lucrurilor ascunse, și Luna neagră pe casa prietenilor, sunt vulnerabili la ceea ce se 

întâmplă pe ascuns. Alte elemente astrale le-au susținut măsura și respectul, adică le-au spus că decât 

să lupte împotriva celorlalți mai bine să tacă, ceea ce i-a ajutat să se strecoare printre probleme. În 

cuvinte mai simple, nu există un motiv foarte serios pentru care capricornul să se simtă acum în 

centrul unor conspirații, dar semnul vulnerabilității există. 

Mercur se află acum pe semnul lor deci au motive să gândească pozitiv, să fie optimiști pentru 

că această planetă are o relație bună cu Axa Dragonului și, din această postură directă, reușește să 

medieze tendința Nodurilor. Povestea capricornului se bazează mult pe ceea ce au înțeles la alții, pe 

ceea ce au primit de la alții, pe ceea ce vor să lase în urma lor ca o dovadă foarte clară a trecerii. În 

plus, nu se sperie chiar atât de ușor de probleme suplimentare pentru că și Soarele va intra pe casa 

hrănirii și dacă vor să iasă din depresie se apucă de cumpărături, își numără banii, își fac planuri de 

afaceri, strategii de viitor, se duc în locuri aglomerate pentru a analiza comportamentul celorlalți, 

pentru a-i vedea pe oameni, pentru a se echilibra prin contrast. 

Cu alte cuvinte prima decadă a lunii ianuarie, cea care lucrează cu sintezele pentru acțiune cu 

ceea ce urmează să experimenteze pe finalul lunii iunie când Luna neagră, a trecut deja pe casa 

lucrurilor ascunse va împlini un careu cu Neptun, și când vor face apel la această perioadă, la 

începutul anului, când au văzut și au înțeles că lor acum nu le este specifică lupta. Așadar, momentele 

acestea de revoltă sau de răzbunare, impulsurile acestea de a demonstra că este un om peste care nu 

se poate trece ușor nu trebuie privite ca un semn de severitate, pentru ca aceste elemente nu-și prea 

găsesc locul în comportamentul lor de-acum și până la sfârșitul lunii iunie. Însă marea schimbare 

anunțată pentru ei se va face în etape și nu va ține până la finalul lunii iunie prin ideile pe care le 

promovează acum, ci până la finalul lui aprilie, când Capul Dragonului le va intra pe casa 

administrării bunurilor celorlalți. Dacă vor cu adevărat să se pregătească și să progreseze de la o zi la 

alta, de la o lună la alta, trebuie să uite că finalul acestei etape este până la sfârșitul lunii aprilie. 

A treia decadă a lunii ianuarie le arată cum este să se lupte cu morile de vânt. Tot pe cuvinte 

se vor baza, tot pe demersuri încurcate, încâlcite, adică pe faptul că nu vor reuși să-și respecte anumite 

termene așa cum au putut în anul anterior. Chiar dacă au făcut lucrul acesta cu mari sacrificii, nu pot 

să înfrunte un eveniment rău pentru că această perioadă li se pare epuizantă. Dacă s-ar opri un pic din 

această agitație și vor vedea că multe din informațiile care ajung la ei trebuie doar constatate, nu 

analizate și apoi, pe baza lor, elaborată o concluzie, vor înțelege cât de multă energie au și cât de 

puțină trebuie să folosească pentru interacțiune. Sintezele pentru acțiune fac acum trimitere către 

prima decadă a lunii august când Uranus își va iniția deplasare retrogradă și Jupiter va împlini un 

careu cu Pluton. Sunt numite dorințele care se proiectează în viitor și acestea sunt legate de familie, 

de zona intimă, de faptul că tot efortul pe care l-au făcut în anul anterior a depins foarte mult de o 

speranță, aceea de a reușit să-și aducă în zona intimă persoană de pe care l-au îndrăgit de la distanță. 

Ideea aceasta că intimitate trebuie să se extindă este pentru capricorn revigorant și se poate transforma 

într-o speranță pe baza căreia se poate depăși cu bine zăpăceală de pe finalul lunii ianuarie. Nu ar 

trebui să ia însă în ușor, pentru că nu este puțin lucru, nici chiar pentru capricornul foarte rezistent și 

care s-a maturizat de timpuriu, de înfruntat această zăpăceală care se bazează pe multe din 

evenimentele despre care nu se știe prea multe lucruri. Având în vedere că în această perioadă Marte 

de pe casa comunicării se va afla într-un careu cu Junon de pe casa lucrurilor ascunse, capricornul ar 

trebui să fie conștient că are o intuiție foarte bună, că dacă nu poate argumenta de ce respinge un 

lucru, o situație sau o persoană înseamnă că reacția sa este greșită. Reacția sa este, dimpotrivă, foarte 

bună și-l protejează de un rău care se poate transforma din obstacol personală obstacol de grup. Vor 

vedea că mult mai important este să își îndrepta atenția către o altă formă de comunicare, adică să se 

urmărească pe sine în aceste demersuri, să se perfecționeze, să meargă la cursuri, să se apuce de sport, 

să facă lucruri pe care nu le-a făcut până acum pentru că au venit cu tot felul de motive referitoare la 

timp, bani, sau oraș. Acum ar putea, chiar brutal, să renunțe la aceste argumente și să facă ceea ce și-

a dorit dintotdeauna. Nu contează dacă ajung la performanță, nu contează dacă rezultatul este acela 

pe care-l așteaptă. Faptul că își ocupă timpul cu activități de genul acesta este de bun augur. 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1092  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

Recomandare aceasta îi va scoate însă din multe situații conflictuale, le va deconspira un 

adevăr care a fost ascuns în mod intenționat. Este posibil ca acest adevăr să fie legat de prieteni falși, 

protectorii care trăiesc pe seama capricornilor creduli sau neîncrezători în forțele proprii, prea 

sensibili sau plictisiți de multe, inclusiv de acele lucruri pe care ar trebui să le facă pentru a o lua de 

la capăt, pentru a se ridica din zona în care se află. Prietenii aceștia falși pot lansa acestui capricorn 

informații ciudate, îi pot oferi soluții ciudate, îi pot întoarce din drum, iar dacă pe finalul lunii ianuarie 

își ocupă timpul cu lucruri care îi schimbă viața substanțial, dar îi protejează de interacțiunea directă 

cu oamenii falși este o mare realizare anului 2017. Relația încordată pe care Venus o are cu Saturn 

este, de asemenea, un avertisment că în această perioadă colaborările s-ar putea să nu fie așa cum le 

așteaptă ei. Este foarte posibil ca în aceste noi preocupări pe care și le vor permite să ajungă cu 

aspirațiile mai vechi, cu vulnerabilitățile mai vechi, adică să atragă după ei și trădătorii și să creadă 

că se pot descurca și cu ei. Dacă nu au o familie echilibrată, dacă în această zonă intimă lucrurile nu 

sunt clare, atunci se poate anticipa pentru finalul lunii ianuarie că vor cădea pradă unor situații 

coordonate de persoane care și-au pierdut o mare parte a anului 2016 gândindu-se cum anume să dea 

la o parte un capricorn dintr-o poziție. Acum, când sunt vulnerabili, acești dușmani devin forte 

puternici. Nu se știe dacă nu cumva mâna destinului, cea care este coordonată acum de Coada 

Dragonului pe casa comunicării, sector din care vin cele mai multe probleme în cazul acestor nativi, 

nu a programat din timp situațiile acestea delicate. De aici capricornul ar trebui să înțeleagă că atunci 

când susține că este făuritorul propriul destin, trebuie să se refere la seriozitatea cu care a lucrat, nu 

la încrâncenarea cu care a urmărit să-și atingă scopul. Este o diferență, nu doar de nuanță, ci și de 

practică. Dacă au crezut că opiniile lor confuze vor fi trecute cu vederea, vor vedea cât de vigilenți 

sunt adversarilor în această perioadă și cât de puternici devin dacă vor observa că acești nativi sunt 

vulnerabil pe mai multe sectoare, nu doar acesta pe care le-au analizat aici. Conjuncția lui Mercur cu 

Pluton de pe semnul lor îi transforma brusc în persoane cicălitoare, să ridice tonul, în oameni 

nerăbdători în a scăpa de o presiune pe care nu o pot numi încă sau pe care o conștientizează dar nu 

o pot prezenta într-un mod inteligibil și pentru cei din preajmă. Sunt, ce-i drept, lucruri mari care se 

întâmplă în viața unui capricorn și acum va vedea, pe lângă multe altele indicate mai sus, și faptul că 

nu poate merge mai departe pe mai multe fronturi, nu poate parcurge cu indiferență anul 2017. Are 

nevoie să se hotărască, să fie decis pe care dintre drumuri trebuie să meargă. Pentru Capricorn anul 

sintezelor se prezintă în forma aceasta în toate lunile sale, nu doar la început. 

 

FEBRUARIE  
Marginalizare. Idei proaste. Compromis de dragul unor sacrificii gratuite. Aduceri aminte 

interesante. Schimbări ciudate. Recomandări greu de înțeles. Mare dilema. Revoltă. Încredere în 

forțele binelui. Permisivitate. Schimbări corecte. Acceptă mai ușor o regulă. Fragilitate. Probleme 

cu cei pe care i-au considerat superficial. Griji față de sănătate. Se amână o decizie. Claritate. 

Gândurile rele duc la nepotrivire de caracter. Iertare. Problemă nerezolvată din cauza organizării. 

 

Februarie este și pentru capricornii luna surprizelor neplăcute. Relația dificilă pe care Mercur 

o are cu Uranus încă din prima zi, în situația în care Mercur le trece pe semnul lor, este semn prost, 

vești greu de digerat care fac referire la familie, la intimitate, la un obstacol pe care-l au, la o grijă, 

poate chiar la o frică. Având în vedere că Uranus le trece pe casa familiei din 2011, tot de atunci 

capricornii au probleme de locație, stabilitate, poate chiar de marginalizare. Au impresia că pentru 

orice lucru pe care trebuie să-l achiziționeze trebuie să muncească foarte mult. Este și cazul lunii 

februarie, dar în special al primei decade, când acești nativi sunt supuși unor cheltuieli mai mari decât 

de regulă. Soarele, aflat acum în plin tranzit pe casa banilor, îi încurajează să facă niște cheltuieli pe 

care nu ar trebui să le facă acum, care sunt fără rost ori sunt duble, adică plătesc același produs de 

două ori, plătesc același serviciu de mai multe ori. Dacă reușesc să schimbe această concentrare de 

forțe astrale de pe relație proastă cu bunurile pe relație proastă cu ideile, reușesc să-și protejeze 

patrimoniul, dar, pentru că multă problemă într-un alt sector, pierd din putere, din atenție, din 

respectul celorlalți. 
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Pe 3 februarie Venus va intra pe zodia Berbec, adică pe casa familiei și aici atmosfera se va 

încălzi, vor fi mai vesel, mai deschiși și se vor bucura de faptul că au o zonă intimă pentru care au 

lucrat atât de mult din 2011 încoace , văd că au avut pentru ce să facă atât de multe sacrificii. 

Dacă până acum cei din jur au avut impresia că dezinteresul pe care capricornii l-au arătat 

pentru anumite bunuri a însemnat faptul că lucrează pe un nivel, că nu sunt atașați de lucruri și nici 

de persoane, vor vedea cu trecerea lui Venus pe casa intimității că lucrurile stau altfel. Au un simț al 

proprietății foarte dezvoltat însă sunt acum mult mai rafinați decât s-au așteptat cei din jur. În plus, 

pe 3 februarie Junon le va intra pe semnul lor și vor fi mai prietenoși, mai comunicativ, vor fi mult 

mai ușor de remarcat prin atitudine, prin mers, prin prezență. Este o schimbare substanțială pentru 

capricorn care în sfârșit se poate bucura că este apreciat la locul de muncă, într-un club, pe stradă, 

față de membrii familiei, față de colegi. Cu toate că momentul acesta nu aduce o decizie față de o 

acțiune, își aduce aminte de perioadele grele ale anului 2016, momentele delicate când nu au putut 

reacționa, tocmai pentru că persoanele care-l apreciază acum l-a pus în dificultate. Acest lucru poate 

fi citit prin careul pe care Venus de pe casa intimității îl trimite către Junon abia de pe semnul lor. 

Sunt apreciați acum în special de oamenii care nu i-au îndrăgit în anul anterior.   

Pe 6 februarie Jupiter va intra în mers 

retrograd și va avea această deplasare până pe 9 

iunie. Pentru că se află pe casa carierei, acesta 

este momentul când capricornul ar trebui să se 

hotărască cum anume se va ocupa de imaginea 

publică și cât timp trebuie să acorde probleme lor 

de familie. Pentru cei din exterior lucrul acesta nu 

va fi privit ca o sarcină obositoare, adică celor din 

preajmă li se pare un lucru prea greu de decis. 

Capricornul însă se bucură prea mult de căldura 

pe care o primește acum și dacă până în momentul 

de față era simplu pentru el să se decidă în 

favoarea carierei, sa acorde acesteia o importanță 

mult mai mare pentru a suporta cheltuielile pe 

care trebuie să le facă în această perioadă, dar și 

pentru a rezolva probleme rămase în coadă de 

pește din anul anterior, frumusețea unei intimități 

la care nu a avut acces de mult timp îl pune 

dificultate. Nu se poate deduce din această 

analiză generală pe care dintre cele două trasee se va orienta deocamdată. Se poate știi însă că sfatul 

celor din preajmă nu-i ajută, recomandările celorlalți sunt în contrast cu multe din observațiile pe care 

capricornii le-au făcut în luna ianuarie și pe care nu le-au putut împărtăși și de care ar trebui în acest 

moment să țină cont. Asta înseamnă că decizia de față trebuia luată fără nicio interferenta. 

Apoi, mai este o componentă de care capricorn ar trebui să țină cont, iar aceasta este legată de 

starea de sănătate. Cu Saturn pe zodia săgetător, pe bolilor cronice miza acestei decizii trebuie să 

cuprindă și acest sector. Nu pot să aleagă între carieră și familie, nu pot nici să meargă pe amândouă 

direcții, în sensul de a le considera pe amândouă prioritare, iar ca să se ajute, adică instrumentul cel 

mai bun pentru a lua o decizie foarte bună, alege să se preocupe de sănătate. A alege între carieră și 

viața de familie, între destinul social și cel personal nu înseamnă a renunța complet la partea cealaltă. 

Decizia va face una dintre cele două zone mai importantă prin intermediul timpului liber, orelor 

suplimentare. A prefera cariera înseamnă a face orice pentru imagine, a preferat familia înseamnă a 

sta mai mult timp cu cei dragi, a-și extinde intimitatea pentru a fi mai permisivă față de alte persoane, 

a-și spori numărul membrilor familiei. Este clar că această decizie le va schimba stilul de viață și nu 

au prea mult timp pentru adaptare, ci doar până la finalul acestei luni. 

A doua decadă a lunii februarie devine celebră prin faptul că aduce trecerea lunii negre pe 

casa lucrurilor ascunse, moment când acest sector va deveni foarte permisiv pentru greșelile pe care 

l-au făcut pe ultimul sector al anului anterior. La începutul acestei decade, tocmai pentru că sintezele 
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pentru acțiune fac trimitere către finalul lunii iunie, așa cum s-a întâmplat și la începutul anului,  

vor încerca să rezolve multe dintre aceste dileme pe cale rațională. Ținte mentale sunt intense, 

puternice, unele dintre ele prea fierbinți pentru temperamentul lor, prea intense și se vor trezi dintr-o 

dată că ridică tonul, că se grăbesc fără rost, că nu acceptă schimbarea programei de lucru, nu acceptă 

întârzieri din partea celorlalți. 11 februarie este o zi dificilă pentru că aduce Luna plină pe o axa 

proprietăților ce a care va deveni destul de vulnerabilă de la finalul lunii aprilie până în anul următor 

din cauza axei dragonului. Acesta 

este motivul pentru care 

capricornul acum acceptă 

întârzieri. Intuiește că se află pe 

ultima sută de metri, că trebuie să 

țină cont de termen, trebuie sa 

acumuleze într-un timp foarte scurt 

ceea ce are nevoie pentru un an de 

zile și are impresia că toate aceste 

desincronizări îl țin pe loc. Relația 

bună pe care Soarele o are cu 

Jupiter accentuează această nevoie 

de a recupera imagine, capital, 

statut, de a avea cât mai mulți 

prieteni deschiși și puternici, de a 

obține de la cât mai multe persoane 

promisiunea unei asocieri. 

Dacă reușesc să se detașeze 

de nota aceasta dramatică vor vedea 

că sunt pe val, că nu trebuie să facă 

atât de mult efort pentru a primi din 

partea celorlalți atenție sau ceea ce 

se așteaptă. De aici și puterea 

specială pe care o au Capricorn in a doua decadă a lunii februarie. 

Pe 14 februarie Luna neagră le va intra pe casa lucrurilor ascunse și conspirațiile pe care le-

au intuit în luna ianuarie devin acum mult prea complicate, atât pentru cei care participa la ele, cât și 

pentru Capricorn. Dacă pentru toată lumea acest moment aduce detașare de probleme, în cazul 

capricornilor se poate traduce prin detașarea de confuzia problemelor. În multe din cazuri adevărul 

care iese la iveală va fi mult prea dur, va vorbi acestui nativ despre o criză. Nu se știe dacă este pregătit 

să facă față acestei crize, pentru că prioritățile sale au fost altele. Cert este că devine vulnerabil la 

reacțiile pe care le are față de cei slabi care lovesc pe ascuns, care nu sunt verticali, față de hoți, față 

de mincinoși.  

Încrederea pe care trebuie să o aibă în forța binelui este de o importanță foarte mare pentru 

acest nativ. Relația bună pe care Junon o are cu Capul Dragonului, situație în care acest asteroid 

mediază tendința Nodurilor prin Coada Dragonului, îi încurajează pe aceștia să fie deschiși față de 

sugestiile bune. Asta nu înseamnă că trebuie să asculte de cuvintele celorlalți de sfaturile lor, ci doar 

să fie permisivi la ceea ce există deja în jurul lor. Pentru că Luna neagră nu se mai află pe casa 

prietenilor, nu ar trebui să se îndrepte către aceste persoane cu prejudecata că le este cunoscut 

discursul, le sunt cunoscute obiceiurile, stereotipurile. Din acest moment pot deveni puternici prin 

permisivitate, prin flexibilitate, dar nu printr-un consum teribil, așa cum am văzut că s-a întâmplat la 

începutul anului și până acum, ci prin acceptare, mult mai simplu, lăsându-se în voia unor întâmplări, 

lăsând ca lucrurile să se consume și în virtutea inerției, nu doar împinse de la spate. 

Pe centrul acesta descoperă că e la rândul lor pot deveni protector pentru alții, fără să facă un 

mare efort, pur și simplu împărtășindu-le din experiențele pe care le-au acumulat în ultima perioadă. 

Este adevărat, cu trecerea Soarelui pe zodia Pești devin puțin critici, poate chiar distanți cu persoanele 

care greșesc mai des, chiar dacă nu o fac intenționat. De acum și până în noiembrie vor fi foarte 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1095 
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

sensibil la aceste erori care sunt aduse în mintea lor ca dovadă de neseriozitate. Nu pot tolera oamenii 

neserioși, nici chiar capricornii care au dovedit până acum că nu sunt de cuvânt. Există o mare atracție 

către o forța morală și unii dintre ei chiar se grăbesc sperând ca prin schimbarea unor reguli, prin 

adoptarea în mare viteză a unui nou set moral să compenseze greșelile pe care le-au făcut în anul 

anterior și pe care ei înșiși nu și le pot ierta. Nu au de ce să fii atât de duri cu ei înșiși, nu au de ce să 

joace această carte pentru că procesul transformării nu se oprește aici și nici nu depinde atât de mult 

de viteza cu care le adoptă și și le însușește, ci de conținutul lor. Faptul că le apreciază acum și 

urmăresc să și le integreze înseamnă foarte mult. Faptul că nu reușesc să facă lucrul acesta în mare 

viteză nu-i compromite. 

Dacă speranța li s-a îmbunătățit atunci vor știi că au hotărât ceea ce trebuie pentru ei, au fost 

puternici pentru cei apropiați, pentru cei pe care-i apreciază, îi iubesc sau îi respectă. Nu se vor teme 

să o ia de la capăt, viața lor se va îmbunătății din punct de vedere calitativ și o parte din dificultățile 

pe care le-au conștientiza la începutul lunii ianuarie încep să intre pe linia soluțiilor. Există în 

continuare dorința de a demonstra că sunt forțe peste care nu trebuie să se treacă. Dacă o persoană 

vrea să schimbe comportamentul unui capricorn criticându-i conservatorismul atunci îl va transforma 

pe acesta într-un adversar și va trebui să îi înfrunte atacurile până la finalul acestui an. 

Trecerea Soarelui peste Coada Dragonului este semn că trecutul lor nu conține numai 

elemente negative, adică nu este plin numai de greșeli, ci și de lecțiile învățate. Acum Soarele se află 

pe zodia pești și multe lucruri bune ar putea să revină Capricorn lor din aglomerație, din deplasări 

către zone încărcate, din suma de probleme lăsate nerezolvate din anul anterior. În felul acesta 

capricornul se apropie de o lecție foarte frumoasă și foarte delicată a anului 2017, aceea care îl învață 

să deprindă calitățile celorlalți prin interacțiune. Până acum ceea ce denumea interacțiune era mai 

curând un schimb, de bunuri, de idei, de noțiuni sau de strategii. Acum interacțiunile sunt mult mai 

simple, mult mai delicate, adică și capricornii învață de la oameni pe care nu i-au apreciat foarte mult, 

i-au considerat superficiali sau nedemni să facă parte dintr-un demers ambițios. Vor vedea că până la 

finalul acestei luni evenimente care le vor consolida această opinie despre fragilitate se vor înmulții. 

Au ocazia să înțeleagă că fragilitatea poate coabita cu sensibilitatea, fără să fie considerată un defect 

de caracter. 

Apoi, o altă direcție importantă care trebuie luată în considerare de acești nativi este cea legată 

de evoluția prin emoție. Având în vedere că multe din elemente astrale sunt grupate acum in primul 

cadran, de asemenea multe dintre ele sunt situate în emisfera estică, nu ar trebui să se aștepte imediat 

la rezultate. Rezultatele vor veni mai târziu, în a doua parte a anului, când planetele încep să se 

stabilizeze pe emisfera vestică. Până atunci au nevoie să se lase în voia asocierilor interesante, să 

lucreze, în ritmul lor, chiar dacă este alert, să nu devină suspicioși la adresa celor pe care i-a considerat 

până acum vulnerabili, adică să-și ofere șansa de a construi din aproape în aproape un nou trunchi al 

destinului, unul care să facă realizările sale mult mai puternice. Este o perioadă foarte bună pentru că 

retrogradarea lui Jupiter le aduce mici dezamăgiri sociale, deci motivații să se întoarcă spre sine. 

Finalul lunii februarie le aduce griji față de starea de sănătate pe care o are cineva din preajmă, 

poate chiar un membru al familiei, după ce acesta a parcurs la începutul acestei luni un eveniment 

trist. Poate se va pune din nou problema unei călătorii, însă aceasta este neprogramată, cu alte cuvinte 

trebuie să fie tot timpul pregătiți să facă față unei solicitări care se rezolvă prin deplasare. Elementul 

cel mai neplăcut care se va consuma pe finalul lunii februarie vine din careul lui Mercur de pe casa 

comunicării cu Luna neagră de pe casa lucrurilor ascunse. Au nevoie să accepte provocările acestea 

care vin prin deplasări, dar nu dintr-o dată, nu împotriva voinței lor, nu în mare grabă, nu în mod 

precipitat. Dacă vor ține cont de lucrul acesta în urma zilei de 26 februarie când se va împlini și luna 

nouă pe casa comunicării, le va veni foarte ușor să fie selectivi. Dar lucrurile nu sunt însă foarte 

simple. A se gândi mai multe ori și a refuza o deplasare, o provocare nu înseamnă rezolvarea 

problemei în sine, ci amânarea ei. Asta înseamnă că ar trebui, ca o soluție miraculoasă la aceste 

probleme încurcate, ca de fiecare dată când refuză ceva să își ofere singuri o sarcină pe care să o ducă 

mai departe în intervalul de timp echivalent. În felul acesta, reușesc să scadă intensitatea problemei 

consumând energia pe care o atrăgeau în forul intim. În plus, va observa și care era aportul personal 
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în acțiunea respectivă, va vedea și cu ce bagaj s-ar fi implicat în acel eveniment. Dacă totuși doresc 

evoluție în mod practic, prin etape cunoscute foarte clar, iată aceasta poate fi una dintre ele. 

Pe 27 februarie Marte se va afla într-o conjuncție cu Uranus și sentimentele lor vor fi foarte 

intense. Sunt avertizați că nu trebuie să fie prea duri cu cei din preajmă, nici prea aspri, pentru că 

duritatea aceasta le va întoarce gândurile rele, nepotrivite, indecente, îi va împiedica să vadă foarte 

departe, îi va constrânge să nu fie sinceri cu oamenii cu care vor colabora în a doua parte a anului, 

chiar dacă motivele pentru care apelează la minciuna sunt perfect credibile. Din nou, se activează o 

zonă a recompenselor existențiale. Având în vedere că anul anterior nu a fost unul ușor pentru 

Capricorn la capitolul interacțiune, relație cu prietenii sau cu protectorii, conjuncturile acestea ar 

putea să le aducă din trecut răspunsuri negative la greșeli pe care ei l-au făcut în anul anterior atunci 

când s-au apărat. La momentul respectiv reacțiile lor au fost perfect justificate, dar nu ar fi trebuit să 

procedeze așa. Atunci ar fi trebuit să fie indulgenți, să treacă cu vederea, să ierte. Nu au făcut lucrul 

acela atunci și acum se întâlnesc din nou cu acea problemă și dacă vor să nu o ducă mai departe în a 

doua parte a anului atunci de această dată să nu reacționeze cu duritate sau agresivitate la o problemă 

de organizare, de opinie sau de critică. 

 

MARTIE 
Schimbări pe ultima sută de metri. Evoluție rapidă. Griji față de un confort. Nevoie de 

mișcare. Se simt constrânși. Comunicare este cenzurată. Apare un personaj ciudat. Adevărul are mai 

multe fețe. Îndură mai ușor. Expresivitate. Indecizie. Nevoie de putere suplimentară. Caută 

securitatea. Identifica o soluție majoră. Impresii plăcute. Realitatea se schimbă. Vorbele sunt 

aruncate fără rost. Remușcare. 

 

Luna martie îi ajută pe acești nativi să se exprime mult mai bine. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că foarte curând, adică la sfârșitul primei decade, Marte va intra pe casa iubirii dăruite ceea ce 

le aduce o mare expresivitate și o putere de a se impune mult mai ușor, prin statutul pe care îl au sau 

prin sentimentele pe care și le-au declarat deja. Dar până atunci mai au de parcurs câteva unghiuri, 

unele dintre ele destul de complicate, legate de carieră, de administrarea unui bun sau de alegerile pe 

care trebuie să le facă acum, pe ultima sută de metri, înainte ca Axa Dragonului să își schimbe poziția. 

Conjuncția Soarelui cu Neptun, eveniment astral care se va consuma pe 2 martie, le vorbește 

acestor nativi despre o sensibilitate pe care nu au ocazia de multe ori de-a lungul vieții să o afișeze. 

Această conjuncție apare în fiecare an o singură dată, dar de puține ori se întâmplă ca această 

sensibilitate să primească susținere din partea relației buna Mercur Junon, din partea prietenilor pe 

care și-au ținut aproape prin voință proprie sau pe care i-au primit acum în intimitatea lor, având ca 

fond opoziția lui Jupiter cu Uranus, o criză a progresului. Momentul acesta pare să fie unic în viața 

unui capricorn care crede că numai printr-o decizie categorică poate face în așa fel încât drumul său 

să meargă mai departe. 

Venus își va iniția deplasare retrogradă pe 4 martie la mică distanță de conjuncția Mercur 

Neptun, de unde se înțelege că acești nativi se află în fața unei alte mari încercări. Dacă lucrurile sunt 

complicate în familie, dacă apar certuri, conflicte, dacă nu cad la înțelegere cu cei care fac parte din 

intimitatea lor sunt dispuși acum să-și construiască o altă intimitate, să pornească pe un drum paralel, 

să își trăiască o viață personală în paralel cu cea pe care au avut-o până acum. Desigur, nu fac lucrul 

acesta de bunăvoie, ci pentru că sunt constrânși, sunt presați de realitate înconjurătoare, de anumite 

evenimente pe care nu le înțeleg și pe care vor să le înțeleagă așa cum se prezintă elementul de față. 

Ținta capricornului este aceea de a se pregăti pentru un mare salt, să devină util într-un grup, să fie 

recunoscut, să obțină un titlu superior celui pe care l-au obținut în anul anterior pentru că sunt 

conștienți că avantajele anului 2016 au venit prin compromisuri și nu pot să trăiască toată viața numai 

din așa ceva. 

Toată această situație îi ajută să își reamintească un mod de a fi, o putere pe care au 

demonstrat-o de multe ori de-a lungul vieții, una pe care au probat-o în evenimente concrete pe care 

și le amintesc acum într-un mod frumos. Anturajul cel nou pe care capricornul și-l poate forma acum 

îl ajută să evite o prăbușire, să fie mai puternic pe poziția sa, să învețe ceva din experiențele proprii 
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și să nu se piardă cu firea în fața cuvintelor sofisticate pe care adversarii lor le folosesc. Prin conjuncția 

Soarelui cu Mercur de pe casa comunicării acestea pare să fie elementul vulnerabil pe care nu va 

putea să îl înfrunte decât dacă se pregătește. Se poate pregăti dacă nu cenzurează opiniile celorlalți, 

dacă îi lasă să vorbească până la capăt pentru că numai în modul acesta pot afla care sunt intențiile 

din spatele aceea ce este foarte evident. Oamenii care au foarte multă energie și vor să o probeze la 

adresa capricornilor sunt avertizați că în fața unui asemenea personaj ar putea avea surprize. Dacă 

ceva nu le convine vor reacționa, se vor exprima, vor pune în acest episod social revolta pe care nu o 

pot exprima la intensitate mare în intimitate. Capricornul este recalcitrant decât atunci când are un 

motiv pe care l-a întors pe toate fețele și la care apelează de fiecare dată când anturajul îl presează, îl 

pune în situații limită, îl scoate din ritmul său, îi anulează convingerile, logica sau rațiunea. 

Relația bună pe care Mercur și Plutonul împlinesc le vorbește acestor nativi despre resursele 

pe care le au. Având în vedere că finalul primei decade a lunii este încărcat de această notă 

revendicativă, adică va cere drepturile și o va face într-un mod destul de dur, fără rezerve, cei care au 

în preajma lor un capricorn ar trebui să se gândească în primul rând la cum l-au apreciat până acum. 

S-ar putea să aibă o mare surpriză și să descopere că acest personaj născut în zodia Capricorn a fost 

conștient în permanență de rolul pe care l-a îndeplinit pentru cei din preajmă. Faptul că o parte dintre 

cei care nu l-au apreciat fac din intimitatea sa arată că are o profunzime a gândirii care a fost 

subestimată, că are o putere de îndurare cu mult peste ceea ce a fost cunoscut. Careul pe care Luna 

neagră îl face la Axa Dragonului, în situația în care acest element astral le trece deja pe casa lucrurilor 

ascunse, înseamnă pentru acești nativi epuizare. Se gândesc că își joacă ultima carte și nu sunt foarte 

sigur dacă vor câștiga. Trebuie să aibă încredere în sine, pentru că acest element le ascunde numai 

rezultatul impactului lor asupra celorlalți, ci și defectele lor.   

Trecerea lui Marte pe casa iubirii dăruite le aduce o disponibilitate pentru a se prezenta față 

de ceilalți, ceea ce se poate traduce în cazul lor prin disponibilitate pentru efort, pentru 

responsabilitate, pentru muncă, pentru a construi un viitor frumos, adică să rămână cu cei pe care și-

au integrat sau acceptat în intimitatea lor. Începând cu 10 martie în viața unui Capricorn poate apărea 

un personaj nou care să îi 

schimbe viziunea asupra 

vieții. Dacă sunt tineri, dacă 

sunt căsătoriți, dacă până 

acum și-au petrecut timpul 

meditând asupra vieții de 

familie, consideră că poate 

copilul le-ar împlinii viața, 

momentul acesta ar putea să 

aducă o schimbare în sensul 

acesta. Dacă această 

informație vine cu Marte pe 

zodia Taur atunci viitorul 

capricornului va fi 

coordonat de prezența și 

prestația noului membru al 

familiei. 

A doua decada lunii 

martie se bazează foarte 

mult pe gândurile pe care 

capricornul le-a avut în 

prima parte a lunii. Deja acum, cu Marte pe casa iubirii dăruite, se poate vorbi despre un personaj 

capabil de sentimente frumoase, pasiuni intense, adică de un om care să răspundă unor invitații chiar 

dacă nu există o programare pentru așa ceva. Cei care vor să-l invite pe un capricorn să se distreze, 

să se relaxeze, să ia parte la activități deconectante, trebuie să îl anunțe cu o săptămâna înainte, să-l 

avertizeze că urmează o perioadă când ar putea fi solicitat în sensul acesta. Răspunde frumos 
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solicitărilor și prin această schimbare capricornul devine plăcut în interacțiune, dar și preferat de 

anturaj. 

Pe 12 martie când se va împlini Luna plină, cu Soarele pe casa drumurilor scurte și a 

comunicării, se va vorbi în privința capricornului, despre o deplasare. Se pare că acest drum este 

ultima etapă, un ultim salt, ultima etapă în împlinirea unei mari așteptări, unei mari dorințe. Pe 12 

martie, prin trecerea lui Mercur pe casa familiei, încep să vină veștile despre acest subiect la care au 

lucrat și acum, în prima parte a acestui an, dar și în anul anterior. Luna plină are acum rolul de a-l 

pregăti pe capricorn să accepte cu încredere că această ultima etapă este posibilă. Dacă până acum s-

a gândit că demersurile în care s-a implicat în anul anterior au fost active sau a fost încununate de 

succes pentru că așa a vrut el, pentru că lucrul acesta s-a făcut printr-un sacrificiu din partea sa, în 

momentul acesta vede că se poate și altfel. Mercur, trece în această perioadă printr-o relație foarte 

proastă cu Saturn, de pe casa lucrurilor ascunse. Informațiile pe care le află, gândurile pe care le-au 

la adresa colaboratorilor nu sunt tocmai corecte și, în plus, apar și multe evenimente sociale care 

confirmă această suspiciune. În mod normal, n-ar trebui să bage de seamă lucrul acesta, ce ar trebui 

să le ignore, să le privească cu reținere, cu indiferență, cu detașare. Pe 13 martie Mercur va intra pe 

casa familiei și lucrurile acestea vor fi mult mai ușor de înțeles și de explicat. Având vedere că această 

casa familiei este una de finalitate, impactul pe care Luna neagră îl are asupra acestui sector este unul 

care îi va stânjeni. Deci nu se poate vorbi despre probleme majore prin trecerea acestei planete în 

acest sector, ci doar despre avertismente de care ar fi bine să țină cont. Lucrul acesta este susținut și 

de careul pe care Venus îl împlinește cu Junon și care face referire la securitate. Indiferent ce motiv 

ar avea, ideea aceasta de securitate ar trebui să fie reformulată, adică să se bazeze în primul rând pe 

bunăvoință, nu pe acțiuni în forță. 

Pe 15 martie se va împlini conjuncția Soarelui cu Chiron în aceeași zi când Mercur va 

definitiva trigonul cu Luna neagră. Momentul acesta le vorbește capricornul despre o profunzime pe 

care ar trebui să o caute în vechea intimitate, nu în cea nouă, cu oameni care făceau parte din vechile 

asocieri, nu cu cei pe care și i-au apropiat în ultima vreme. Asta înseamnă că în sfârșit, pentru prima 

dată anul acesta, se va face o diferențiere foarte clară între capricornii profunzi și cei superficiali, între 

cei care manipulează informația pentru avantaje de moment sau materiale, față de cei care gândesc în 

perspectivă. Se pare că acesta este un moment delicat, susținut astral și de careul pe care Soarele de 

pe casa comunicării îl împlinește cu Saturn de pe casa lucrurilor ascunse. Este un semn de 

vulnerabilitate pe care capricornul îl arăta acum față de cei în care are încredere. Dacă în momentul 

acesta este trădat, dacă este respins ori marginalizat, va transforma toate aceste ipostaze sociale în 

semne de boală. Se va îndoi de capacitatea sa de creație, se va izola, va trăi cu sentimentul că, de fapt, 

oamenii nu s-au schimbat, doar ei au avut această impresie. Nu este cazul să ajung atât de departe cu 

aceste impresii, doar pentru că în momentul acesta sunt deschiși să vadă și cum este să percepi viața 

și prin sentimente, nu doar prin rațiune. Conjuncția lui Mercur cu Junon, eveniment astral care se va 

consuma pe casa familiei, îi îndeamnă pe aceștia să nu facă atât de mult caz despre această situație, 

să treacă ușor peste, să privească departe, sa accepte că există oameni care nu doresc să-i rănească în 

mod intenționat, și produc acest efect pentru că nu sunt atenți. Dacă ajung la această idee, sunt capabili 

să înțeleagă neatențiile celorlalți, cei care în primele două luni ale anului au fost foarte severi cu 

greșelile altora. 

Trecerea Soarelui pe casa familiei este semn de mare responsabilitate. În egală măsură, este 

și un moment în care acest nativ se hotărăște să facă o schimbare în zona intimă, nu pentru că s-a 

plictisit de vechea formulă, ci pentru că vrea să facă acest sector mult mai stabil, mai puternic, adică 

să se poată baza pe el pe mai târziu. Decizia aceasta este cât se poate de bună, cu toate că ea ar putea 

să contravină anumitor obiceiuri. Cu alte cuvinte, decizia aceasta este minunată, dar pentru a o pune 

în aplicare va trebui ca el însuși să își schimbe programul. Rămâne de văzut cât de motivați vor fi să 

facă lucrul acesta. 

Pe 21 martie înțeleg că nu trebuie să piardă un drept și ajung să se gândească la lucrul acesta 

pentru că nu le plac jumătățile de măsură, nu le face plăcere să rămână cu promisiuni neonorate, 

pentru că nu vor ca pe mai târziu să se trezească din partea celor pe care-i apreciază cu reproșuri. 

Mesajele care vin acum sunt foarte bune, cu atât mai mult cu cât ele reflectând armonia asocierilor 
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pe care a căutat-o și în anul anterior. Sintezele acestei luni se bazează foarte mult pe gândurile pe care 

le-au avut în decada anterioară de aceea nu au de ce să se considere obosiți sau enervați de prezența 

celor cu care interacționează acum, nu au de ce să se considere prizonieri ai unor concepții ori captivi 

în promisiuni pe care trebuie să le onoreze deși realitatea prezentă îi invită spre altceva. De aici 

înțelegem că momentul de față este unul care-i pune pe gânduri. Dacă refuză comunicarea, dacă se 

adâncesc într-o muțenie suspectă, se întâmplă pentru că vor căuta cu instrumente pe care le au acum 

la dispoziție să devină și foarte eficienți pentru proiectele care le sunt acum în derulare, dar să se 

ocupe și de viața lor intima. 

La capitolul evenimente capricornul va trebui să fie foarte atent în cine are încredere, pe cine 

primește în casă, pentru că este posibil să fie deposedat de un bun, compromis de faptul că un secret 

îi este dezvăluit, o informație ajunge acolo unde nu trebuie. Relația proastă pe care Mercur o are acum 

cu Jupiter, care atrage și planeta Pluton în toată această ecuație, deci avem pe cer un careu în T pe 

semne cardinale cu planeta Pluton focar, arată că nu sunt inspirați în a gestiona două probleme care 

le cere atenție în mod egal. Au nevoie să se hotărască pe care dintre cele două le preferă mai mult. De 

altfel, nu este pentru prima dată când trec prin situații de genul acesta, am mai văzut și în primele 

două luni ale anului că acesta a fost mesajul principal. În continuare se află în acea perioadă de final 

de tranzit al Capului Dragonului prin zodia Fecioară, ceea ce înseamnă că și acum decizia referitoare 

la calea pe care vor merge rămâne de actualitate. 

Pe 25 martie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Venus pe casa familiei și găsesc acum 

resursele necesare pentru a se proteja de probleme sociale. Nu se poate vorbi însă, în cazul 

Capricornilor care trec prin probleme de justiție, care dorm cu sabia lui de mucles deasupra capului, 

că această mică armonie din familie va putea să le aducă liniștea pe care o caută. Conjuncția Soarelui 

cu Venus se referă în special la un confort intim, nu la un confort social. 

Apoi, din această postură de conjuncție cu Soarele, Venus se va afla și într-un trigon cu Luna 

neagră de pe casa lucrurilor ascunse. Liniștea capricornilor este suspectă pentru că ea este vizibilă 

doar la exterior. Ceea ce este interior, ceea ce se află în adâncimile lor este instabil și acolo se află în 

marile probleme intime pe care acești nativi le traversează din 2011 încoace, de când Uranus le intrat 

pe casa familiei. Dacă până atunci au copilărit, din 2011 încoace au început responsabilitățile. În 

momentul de față, cu toate că multe în această zonă intimă sunt rezolvate, în mintea acestui nativ au 

rămas cozi pentru care nu au soluții. Dacă în momentul acesta cad pe gânduri, dacă uită, nu au poftă 

de mâncare, au insomnii, sunt recalcitranți sau doresc să se izoleze, se întâmplă pentru că aceste cozi 

li se par mai importante decât sunt în realitate și le acordă mai multă atenție. 

În 27 martie capricornul trebuie să înțeleagă că are nevoie să descopere un nou mod de a se 

raporta la ceilalți poate chiar un nou mod de a trăi. Acesta este un exemplu practic când ar trebui să 

privească în mod critic aceste gânduri intime pe care nu le-au împărtășit celorlalți pentru a le vedea 

că nu sunt atât de mari sau atât de grave pe cât cred ei. Dacă își vor pune toată această convingere în 

gândurile pe care le au, pot transfera acestora o mare putere. Lucrul acesta va fi vizibil începând cu 

28 martie, când Luna nouă le va aduce acestor nativi o teamă că inteligența celorlalți poate fi folosită 

împotriva lor, că dacă se interesează prea mult de zona intimă se izolează de comunitate și, în 

consecință, devin vulnerabili. Este adevărat, există unele probleme pe zona publică, în special cele 

care își au rădăcinile în anul anterior, susținute astral de careul pe care Jupiter îl împlinește cu Pluton. 

Dacă nu reușesc să-și găsească echilibrul în aceste momente se întâmplă pentru că acordă o 

importanță prea mare zonei sociale, au prea mari așteptări acum de la promisiunile celorlalți. Nu 

trebuie să uite că Jupiter este retrograd și nisipurile mișcătoare de care se tem atât de mult acum nu-i 

afectează decât dacă vor ei. Nu ar trebui să se simtă jigniți dacă li se spune în momentul acesta că își 

acordă o importanță mai mare decât trebuie. Chiar așa este. Drama lor este accentuată de faptul că se 

cred prea importanți pentru adversarii pe care îi au, se văd prea mult în centrul atenției și prea ușor 

de citit de cei care sunt capabili să le facă rău. Careul acesta accentuează o dramă a neputinței de a 

înțelege propria inspirație. Capricornii acum sunt inspirați să vadă, nu dintr-odată, ci din aproape în 

aproape, cum este să trăiești altfel, dar și frumos. 
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APRILIE 
Inventariere. Încredere în sine. Comunitatea le dă semnale bune. Inițierea unui traseu 

interesant. Încurajare. Refuză o interacțiune. Străinul întoarce spatele. Complicații în familie. O 

problemă de atitudine este rezolvată. Teamă de schimbare. Sunt treziți la realitate de un șoc. 

Documentație. Seducție. Se schimbă programul. Impresiile eronate sunt ascunse. Discursul lapidar. 

Probleme cu persoane străine. Caută libertatea. 

 

În aprilie apar câteva elemente pe care ar trebui să le evalueze din nou, iar acestea fac referire 

la viața de familie sau la carieră. Lucrul acesta a fost discutat și în primele trei luni ale anului, nu este 

o noutate pentru acești nativi, din această cauză toată această schemă care cere o revizuire li se pare 

obositoare, un îndemn la a fi păcăliți sau a li se distrage atenția de la adevărata cale. Ar trebui să fie 

încrezători în acest mesaj astral, pentru că tot ce ține de evaluare, inventariere, sunt de bun augur. 

Chiar de la începutul lunii aprilie când Mercur se va afla într-o relație bună cu Axa 

Dragonului, fără a media tendința nodurilor, capricornul reușește să își are calibreze dimensiune 

personala, în raport cu o persoană care face parte din intimitatea sa. De această dată este capabil să 

fac un progres spectaculos și să atragă atenția celor din comunitate, să îi facă pe cei din jurul lor foarte 

atenți pentru lucruri care sunt în mare parte banale. Pentru ei aceste elemente nu sunt banale, ce 

instrumente pe care l-au folosit în anul anterior și care i-au dus la conflict. De lucrul acesta este direct 

răspunzător careul dintre Soare și Junon, dar acest aspect nu este definitoriu pentru prima decadă a 

lunii aprilie. Trebuie specificat că momentul acesta de început al lunii aprilie face trimitere la ceea ce 

s-a consumat în mijlocul lunii martie, când capricornii au avut o anume libertate, prin relația bună pe 

care Marte a avut-o cu Axa Dragonului. Schema aceasta la care se face trimitere este, de altfel, un 

element de superioritate, dar nu unul obiectiv, nu unul pe care capricornul ar putea să îl invoce de 

fiecare dată, ci un element cu care 

el se simte foarte bine. Starea de 

confort de atunci nu poate fi 

considerată acum un etalon al 

interacțiunilor sociale. Asta 

înseamnă că momentul acesta le 

aduce o criză prin pretențiile pe 

care le lansează celorlalți, fără ca 

aceștia să știe că de fapt atitudinea 

acestui nativ s-a schimbat, are alte 

nevoi, alte pretenții, alte tabieturi. 

Aproape că își distrug relațiile 

foarte importante pe care le-au 

construit în primele trei luni ale 

anului prin nesăbuință, prin 

invidie, prin ceea ce nu respecta la 

ceilalți. Nu le este scris să devină 

personaje negative, dar dacă din trecut își aduc pretențiile, nu calitățile, nu abilitățile sau 

responsabilitățile, aici vor ajunge. 

Pe 6 aprilie Saturn își va iniția deplasare retrogradă care va ține până pe 25 august. Asta 

înseamnă că de acum și până spre sfârșitul lunii august, elementele pe care le-au ascuns cu bună 

știință, pe care sunt invitați să le clarifice vor fi speculate de cei care conspiră împotriva lor. 

Deocamdată nu sunt în centrul atenției, nu sunt elemente negative de care să se ia toată lumea, nu 

sunt personaje care să fie date ca exemplu, care să intre în încurcătură și să rămână în analele istoriei 

prin legăturile pe care le fac acum. Asta înseamnă că aceste erori, cel puțin acum, în aprilie, sunt cele 

care ar putea să le coreleze starea de confort, să îi pune în dificultate referitor la sentimentele pe care 

și le-au declarat față de o persoană din preajmă, să-i dezamăgească pe prietenii, să-i trădeze, sa le 

întoarcă spatele, dar să nu aibă nicio remușcare față de faptele acestea. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că Marte trece pe casa liderului și prin impactul teribil pe care Saturn de pe casa lucrurilor 
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ascunse îl are asupra conștiinței, îi încurajează pe acești nativi să creadă că dacă dezertează, dacă fug 

de la locul faptei, dacă întorc spatele, dacă nu se preocupă, au rezolvat deja o problemă de 

administrare. Așa înțeleg ei că trebuie să se pregătească pentru trecerea Capului Dragonului pe casa 

administrării bunurilor celorlalți, în felul acesta ale să își pună deoparte bani albi pentru zile negre, 

odihnindu-se, refuzând orice fel de interacțiune în ideea că dacă își vor conserva energia le va fi mai 

bine pe viitor. Pe 8 aprilie Soarele se va afla într-o opoziție cu Jupiter, asta înseamnă că elementul 

acesta personal nu este de referință. Dacă întorc spatele unui străin, străinul va întoarce spatele unui 

apropiat și se creează un cerc vicios care îi va da impresia capricornului că toate eforturile pe care le-

a făcut de la începutul anului și până acum, dar și pe finalul anului anterior au fost sortite eșecului. 

Prima decadă a lunii aprilie îi încurajează pe acești nativi să se gândească la faptul că agresivitatea îi 

plasează într-un con de umbră, pentru că, prin definiție, nu sunt ființe conflictuale, deci nu au vocația 

războiului, nu au vocația victoriei obținută prin abuzuri. Careul pe care Soarele și Plutonul îl 

împlinesc pe 9 aprilie le aduce acestora sentimentul că alegerile pe care le fac sunt greșite dacă nu se 

consultă cu cineva din familie, dacă le adoptă în singularitate. Asta înseamnă că dacă devin conștienți 

de lucrul acesta, din 10 aprilie, când Mercur își va iniția deplasare retrogradă ce va ține aproximativ 

trei săptămâni, vor fi pregătiți ca de fiecare dată când nu știu pe care drum să o pornească să nu le fie 

rușine să întrebe, să nu creadă că dacă primesc o sugestie din partea celorlalți sunt inferiori. 

Luna plină din 11 aprilie le atrage atenția acestor nativi că valorile personale devin foarte 

importante dacă sunt validate de persoane liniștite, de nativi care s-au născut în altă zodie, eventual 

de un berbec sau de un leu, adică de persoane care urmează, începând cu luna mai, să preia controlul, 

să preia ștafeta. În felul acesta, capricornii devin confuzi, nu mai sunt de acord să colaboreze, nu le 

mai face plăcere să îi împărtășească impresiile pentru că au senzația că foarte curând cineva îi va 

înlocui. Această Lună plină din aprilie, o Lună plină de primăvară, va aduce o mare problemă de 

atitudine și de interacțiune. Mulți se vor întoarce la obiceiurile mai vechi, vor fi din nou foarte rigizi, 

foarte instabil, vor dori să o facă pe șefii în familie, dar în exterior vor fi extrem de reținuți, muți, 

inhibați. Având vedere că a doua decadă a lunii aprilie face trimitere către ceea ce urmează să se 

consume pe finalul acestei luni, adică va face trimitere prin toate tipurile de sinteze către a treia 

decadă, schema aceasta nu-i avantajează pe capricornii tineri, cei care vor să câștige prin avantaje 

speculate pe moment, prin confuziile pe care le creează partenerilor de dialog, prin câștigurile pe care 

le obțin pe moment. Conjuncția Soarelui cu Uranus din 14 aprilie le spune acestora că spectrul pozitiv 

al faptelor depinde foarte mult de calitatea persoanelor cu care conviețuiesc, de cum anume își 

gestionează o criză personală, de cum ascultă mesajele, de calitatea sentimentelor dovedite până 

acum. Pentru un capricorn imatur ipostaza aceasta va fi pur și simplu epuizantă. Nu vor putea să își 

demonstreze calitățile raționale, nici logica imbatabilă, nici forța în acțiune. Vor fi pur și simplu ființe 

care nu pot fi date la o parte, dar care pot fi ocolite. Acesta este marele pericol al momentului pe care 

un capricorn ar trebui să-l ia în considerare dacă dorește să devină un obiect de muzeu, o ființă care 

au obținut cândva niște avantaje și care ai eșuat. Dacă nu dorește să devină o epavă va trebui să se 

mobilizeze pentru a colabora cu oamenii pe care-i consideră inferiori. Vor vedea că, în procesul de 

colaborare, capricornii vor descoperi la acești oameni pe care i-au considerat inferior mult timp, 

calități care lor le lipsesc. În felul acesta se pregătesc pentru un mare salt, acela de a deveni flexibili, 

permisiv, îndurător cu ființele care încă nu le-a demonstrat nimic. Până acum erau obișnuiți să creadă 

că dacă aceste ființe nu au demonstrat lor ceva înseamnă că nu sunt în stare de nimic. Realitatea este 

însă alta. 

Pe 15 aprilie Venus își va reveni la mersul direct pe casa familiei și pentru acești nativi căldura 

pe care o primesc din familie este un element de care ar trebui să țină cont, pe care ar trebui să-l 

aprecieze, pentru că, în momentul acesta, este singurul ajutor care îi trezește la realitate sau care le 

reamintește de confortul de altădată. Toate celelalte elemente îi îndeamnă să facă un efort, de atenție, 

de voință, de toleranță pentru că lucrurile acestea nu sunt deloc în avantajul lor. Pentru că de la 

începutul anului 2008 Pluton se află pe semnul lor, iar anul acesta capricornul primește tranzitul lui 

Junon, ce va avea asupra sa un impact teribil prin faptul că-i face să se simtă foarte importanți, esențial 

pentru grupul de apartenența, înțelegem că maniera aceasta de a se pregăti pentru un mare salt este 

de fapt o mare pauză. Capricornul crede că este înconjurat de oameni care sunt foarte informații, 
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foarte atenți, foarte documentații și atunci nu trebuie decât să apese câteva butoane pentru ca întregul 

mecanism să funcționeze de la sine. Dacă nu crede că lucrul acesta este posibil  în mijlocul lunii 

aprilie s-ar putea să aibă o surpriză. Va conștientiza că cei din jur știu cu adevărat care sunt nevoile 

lor, generoși și se oferă să-i ajute, dar li se cere îndeplinirea unor condiții. S-ar putea ca aceste condiții 

prin careul pe care Jupiter îl împlinește cu Junon să nu fie ceea ce anturajul așteaptă. De aici o mare 

gălăgie, schimbarea programului capricornului într-un mod inutil, fără o soluție, de aici și abordare a 

unor elemente de practică pentru care acest nativ nu este încă pregătit sau nu este în fața căruia 

cedează pentru că familiarizat cu tehnica. 

Pe 20 aprilie Soarele va intra pe zodia Taur, adică pe casa iubirii dăruite și sentimentele li se 

par epuizante. Capricornul va avea impresia pentru aproximativ o lună de zile că efortul său de a 

înțelege pretențiile celorlalți, de a le accepta motivele de prietenie sau de revoltă, nu sunt altceva decât 

tentații de a se depărta de adevărata cale. Este o impresie eronată și lucrul acesta vine din retrogradarea 

lui Mercur pe casa iubirii dăruite, adică prin intermediul sentimentelor care nu au avut încă timpul 

necesar să se sedimenteze. Cu alte cuvinte, momentul de față înseamnă pentru capricorn zbucium 

foarte mare pe care ar trebui să îl ia în considerare dacă doresc să nu-i dezamăgească pe cei care fac 

parte din zona intimă, adevărații stâlpi de încredere pe care se bazează acest nativ. 

A treia decadă a lunii aprilie înseamnă și pentru acești nativi o obositoare retrospectivă 

aplicată întregului. Este posibil ca momentul acesta capricornul să ignore o durere și să se orienteze 

către o colaborare foarte ambițioasă. Nu se știe dacă lucrul acesta este încununat de succes, însă se 

știe că pe 21 aprilie Marte le va intra pe casa muncii, ceea ce îi va încuraja pe acești nativi să ducă 

mai departe un proiect lăsat de izbeliște de altcineva. Cu alte cuvinte, momentul acesta de final al 

lunii aprilie este o încurajare în a demonstra că acești nativi fac parte dintr-o structură majoră, dintr-

o schemă amplă, cea care doar în aparență pare originală, dar, în realitate, nu este altceva decât un 

procedeu clasic despre care se discută în alți termeni. Relația proastă pe care Marte, abia intrat pe 

casa muncii o are cu Axa Dragonului înseamnă o conștientizare dură, enervantă, nepotrivită 

contextului de acum. Pe această conștientizare capricornul poate lua decizii împotriva statutului său 

profesional sau împotriva celor cu care ar trebui să colaboreze până la finalul acestui an. Dacă luăm 

în calcul că nu doar Marte se află într-o relație negativă cu Axa Dragonului ci și Venus cu Saturn 

reușesc să construiască același tip de unghi, momentul de față face trimitere la revendicări ce li se par 

false sau absurde. Există o forță socială care îi încurajează pe acești nativi să dețină controlul, să se 

impună în fața unui grup, să devină lideri, să se întoarcă la pozițiile mai vechi, însă nu se știe dacă 

vor exista multe persoane născute în această zodie care să și facă lucrul acesta. 

Capricornii care lucrează cu energia sau care sunt in picat într-un proces de cercetare spirituală 

vor reuși acum să treacă dincolo de o barieră de înțelegere, de observație, poate chiar dincolo de una 

de cunoaștere. Relația bună pe care Mercur retrograd o are acum cu Saturn de pe casa lucrurilor 

ascunse favorizează accesul la o altă percepție, cea care ar putea să fie clarificată prin evenimente 

concrete foarte târziu, spre sfârșitul acestui an. Nu toți capricornii sunt în stare să înțeleagă care este 

impactul faptelor lor, cât de departe se poate ajunge pe baza soluțiilor pe care le emit, pe baza 

observațiilor pe care le fac. Dacă atenția lor se orientează către subtil, către ceea ce se află în lumea 

de dincolo, dacă faptele lor nu se sprijină exclusiv pe ceea ce percep din această lume, atunci se poate 

vorbi despre un salt spectaculos, despre o pregătire cu adevărat valoroasă în fața marii schimbări pe 

care anul 2017 o conține. 

Luna nouă din 26 aprilie face parte din zona restrânsă, cea care se referă la trecerea capului 

dragonului pe zodia leu. În aceeași zonă se va împlini un alt moment astral important, este vorba 

despre trecerea planetei Venus pe zodia Berbec, adică pe casa familiei. Cu toate că acest nativ încearcă 

să aibă un spirit critic, să vorbească în termeni noi, să se facă înțeleși în alt mod, prin receptivitate, 

prin toleranță sau acceptarea opiniilor celorlalți, trecerea lui Venus pe zodia Berbec îi transformă în 

persoane greu de suportat. Cei din preajmă nu vor reuși acum să explice în termeni ușor de înțeles de 

ce îi evită pe acești nativi. În realitate, capricornii nu sunt atât de inspirați încât să devină plăcuți 

celorlalți. Cei care sunt sensibili și nu acceptă că au anumite probleme sau nu acceptă să discute 

despre ele cu persoane străine, vor evita contactul cu aceste persoane și dacă se va insista, vor deveni 

veritabili dușmani, vor căuta să capteze opinia celorlalți pentru a o orienta împotriva acestui nativ. 
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Având în vedere că imediat ce Capul Dragonului le va intra pe casa lucrurilor ascunse se va 

împlini și conjuncția lui Mercur cu Uranus, capricornii vor fi detașați de toate aceste intrigi și acesta 

este un lucru bun. Deci Capul Dragonului pe casa administrării bunurilor celorlalți îi va face pe 

capricorni inferiori să se simtă și mai inferiori, iar pe cei care au dovedit de la începutul anului și până 

acum că au anumite calități, să se simtă puternici și capabili să facă un salt spectaculos. Poziția aceasta 

nu aduce însă avantaje sociale, ci aduce beneficii prin putere, prin cunoaștere sau prin aprofundare. 

Tocmai de aceea capricornul profund este cel avantajat de schema aceasta, nativul care a căutat până 

acum să înțeleagă unde greșește, care sunt erorile celorlalți, cum anume trebuie să interacționeze 

pentru a nu ajunge în impas este cel. Cu alte cuvinte, Capul Dragonului pe casa administrării bunurilor 

celorlalți înseamnă pentru acest nativ momentul în care conștientizează cât de dificil este impasul. 

Dacă se pregătește atent pentru fiecare eveniment important, așa cum am văzut că au făcut de la 

începutul anului și până acum, va evita crizele. Cu coada Dragonului pe zodia Vărsător capricornii 

trebuie să devină mult mai deschiși față de ideea de libertate, adică să-i asculte pe ceilalți, să le 

urmăresc poveștile de viață, să vadă dacă au fost momente importante pe care le-a parcurs de-a lungul 

vieților lor, care au fost ipostazele de libertate pentru a extrage din toate aceste povești interesante o 

sinteză. Sinteza va spune că libertatea lor este diferită față de ceea ce li se cere în prezent. Asta 

înseamnă că dacă îi vor lăsa pe ceilalți să greșească sau să reușească, dacă doar vor fi alături de ei, 

fără să fie de acord sau împotrivă reușesc să își împlinească una din marile încercări ale vieții lor. 

Momentul acesta al anului 2017 este unul foarte valoros din acest punct de vedere. Cei care nu vor 

reuși să se integreze în comunitate prin aceste impulsuri rafinate, vor atinge pe finalul lunii aprilie un 

moment de contradicție ce se va transforma până la finalul acestui an într-un moment de boală. 

 

MAI 
Se întâlnesc cu o problemă. Dușmanii se ascund. Investigație. Revigorare. Experiențe de 

familie interesante. Instabilitate psihică scăpată de sub control. Muncă asiduă. Apelează la 

stereotipuri. Probleme de limbaj. Autocritică. O problemă gravă este rezolvată prin emoție. Se caută 

un vinovat. Relații complicate de soluții imposibile. Trezire la realitate. Probleme materiale. Munca 

nu este același lucru cu credibilitatea. Sinteze ciudate. Resentimente. Nervozitate. 

 

Sintezele absurde ale lunii mai se bazează foarte mult pe dușmanii ascunși. Cred că au acum 

puterea necesară pentru a-i înfrunta, pentru a-i ține la distanță sau pentru a-i ignora. În realitate, 

capricornii se înșală foarte mult pentru că nu sunt pregătiți să lucreze cu informații care vin din această 

zonă sau dacă se întâlnesc cu ele nu le vor recunoaște, poate chiar nici nu le vor observa. Asta 

înseamnă că luna mai le va vorbi acestor nativi despre o avansare dificilă, despre o pierdere despre 

care vor spune peste ani c-a fost tăinuită și în mod intenționat a fost programată să se consume în 

modul acesta sau acum. 

Dar nu toate lucrurile care se vor consuma în viața unui capricorn sunt atât de rele sau orientate 

într-un mod atât de dificil de acceptat. Revenirea lui Mercur la mersul direct are un efect tonic asupra 

vieții de familie, asupra stabilității care vine din acest sector și îi încurajează pe acești nativi să 

redescopere o putere frumoasă, una la care să ajungă prin merite proprii, printr-o competiție lipsită 

de pericol, printr-un schimb de idei, printr-o provocare pe care o depășesc cu brio. Cu toate acestea, 

maniera de a investiga și de a soluționa viața de familie se bazează foarte mult pe un plan de despărțire 

pe care nu l-au abordat corect până acum. Din această cauză și vibrațiile lunii mai sunt atât de 

încercate sau îi încurajează și pe acești nativi, așa cum s-a întâmplat și în cazul celorlalți, să-și își facă 

planuri doar pentru o lună de zile. 

Pe 4 mai Marte își va împlini opoziția cu Luna neagră și primesc semnale cum că fac parte 

dintr-o conspirație, că există o anumită presiune socială care este vizibil îndreptată împotriva lor și ar 

trebui să țină cont de toate mesajele care vin referitor la acest subiect. Nu vor face lucrul acesta, dar 

faptul că Mercur își revine la mersul direct este o dovadă de revigorare, de atenție, de înțelegere a 

evenimentelor prin prisma experiențelor din familie. Dacă au o familie frumoasă, dacă au reușit din 

2011 și până acum să-și construiască ceva, nu să distrugă, dacă au folosit în ultimii ani schimbările 

din acest sector pentru a-și consolida poziția în raport cu cei dragi, atunci momentul acesta de revoltă 
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care se bazează pe suportul celor care fac parte din intimitatea capricornului va fi depășit relativ ușor. 

Cu toate acestea, se poate observa afectarea stării de sănătate prin neputința de a gestiona o grijă, prin 

instabilitate psihică scăpată de sub control, prin gânduri prea multe sau prin abordarea unor procese 

mentale care nu le sunt specifice. Toate 

acestea consumă, îi epuizează, îi enervează 

sau îi fac să pară instabili pentru ceilalți. 

Pentru că această relație proastă dintre 

Marte și Luna neagră se împlinește când 

Luna trece prin Capul Dragonului, această 

perspectivă de o lună de zile, cea la care 

face trimitere sinteza pentru acțiune îl 

poate încuraja pe acest nativ să creadă în 

mesajele rele și să fie convins că acestea 

vor dura.  

Apelul la stabilitatea familie este un 

element foarte frumos care se va împlini în 

viața acestui nativ. Prin intermediul său 

reușesc să aibă viziune de ansamblu asupra 

vieții, să privească foarte departe în timp, 

să nu se piardă cu firea în fața opozițiilor 

gratuite și să-și controleze mult mai ușor 

anumite impulsuri agresive, o anume iritare 

care poate fi legată de mesaje pe care nu le 

înțelege corect. De altfel, opoziția lui Marte 

cu Luna neagră se referă și la zona aceasta 

a dificultăților de înțelegere referitoare la 

rolul pe care-l au la locul de muncă, prin 

intermediul profesiei, sau prin intermediul 

acelor preocupări care fac parte din rutina 

zilnică. Este posibil ca unele elemente împotriva cărora capricornul se declara acum să vină din zona 

modei, nu doar cea referitoare la vestimentație, cât și cea referitoare la cultură, la limbaj, la 

stereotipuri. Au acum puterea să descopere un rău care s-a cuibărit în viețile lor și pe care încearcă 

să-l combată sau să îl alunge. Nu se știe dacă vor reuși așa cum își propune, dar faptul că observă și 

au o atitudine față de toată această situație este un lucru bun. Nesiguranța poate fi combătută doar 

dacă se împlinește această condiție. 

Dacă relația bună a Soarelui cu Junon poate fi privită ca o atracție către persoane pe care le 

întâlnesc pentru prima dată, chiar cu gândul de a se asocia, de a se arăta sincer față de oamenii despre 

care nu știu prea multe lucruri, trigonul Soare-Pluton le spune că această apropiere de necunoscuți 

trebuie să amplifice sentimentul de siguranță, să le consolideze o autocritică sănătoasă, nu una lipsită 

de sens ori de autocontrol. 

Personalitatea celor care au reușit este un model demn de urmat pentru un capricorn interesat 

acum să-și rezolve ceea ce strigă cel mai tare. Asta înseamnă că motivul pentru care privesc foarte 

departe în timp este dat de interesul pe care-l au în a reproduce un model de succes. Nu sunt imitatori, 

ci vor doar prin analogie, prin învățare să reușească mai ușor. Inițierea deplasării retrograde a lui 

Junon, care va ține până pe 26 august, îi pune dificultate pe cei care vor să învețe foarte repede, care 

nu au răbdare. Nu pot obține rezultate spectaculoase în timp foarte scurt, pentru că nu ar fi în stare, ci 

pentru că nu au acum o susținere astrală reală, ci doar una înșelătoare. Nu sunt ajutați cu cele mai 

bune intenții pentru a se ridica deasupra tuturor, chiar deasupra profesorilor, ci sunt încurajați să mai 

facă și greșeli, să mai testeze și pentru alții ceea ce este periculos și deocamdată nu știu. 

Luna plină din 11 mai, cea care accentuează o axă a sentimentelor, a iubirii dăruite și a iubirii 

primite, le reamintește de atitudine brutale pe care ceilalți le-au avut față de ei în primele luni ale 

anului. Este plăcut pentru ei ce-și amintesc în momentul acesta, mai ales că toate aceste sentimente 
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sunt legate de întâmplări concrete și întâmplările concrete sunt legate de lipsuri. În consecință, Luna 

plină de acum devine periculoasă cu cât sunt dispuși mai mult să experimenteze prin emoție. Emoțiile 

sunt pentru capricorni o problemă foarte mare, una care i-ar putea face să creadă că sunt înconjurați 

numai de trădători, că nici măcar în membrii familiei nu mai pot avea încredere. Această trecere de 

la o extremă la alta nu le este specifică și tocmai de aceea reacțiile lor sunt greu de înțeles. Pentru un 

cunoscător al mesajului astral situația aceasta nu este greu de înțeles, dar ar putea fi dacă acest nativ 

se ambiționează să nu facă nimic, ci doar să-și plângă de milă, să își amplifice starea proastă, să se 

plângă că are probleme. De lucrul acesta se face vinovat careul dintre Marte și Neptun, semn de 

instabilitate sau de refuz al realității pe motiv că este prea dură. În cazul acestor nativi realitatea este 

refuzată pentru că nu este ambalată frumos. 

Dar, ca și în prima decadă acestei luni, lucrurile nu sunt atât de rele pentru ei. Sintezele absurde 

pentru acești nativi reprezintă un duș rece și lor le face plăcere să li se spună adevărul, să fie informați, 

se bucură de fiecare dată când află de un cutremur înainte de a se produce. Relația bună pe care Marte 

de pe casa muncii o are cu Jupiter de pe casa imaginii publice îi ajută pe acești nativi să facă o legătură 

între obligații și plăcere, între ceea ce trebuie să facă pentru că sunt constrânși sau așa este programul, 

așa este ordinul, așa trebuie, și ceea ce cred că reprezintă. În tot acest joc, pentru că Jupiter se află în 

fereastra opoziției cu Venus, nu primesc o susținere din partea familiei pe măsura așteptărilor. Acolo 

lucrurile sunt puțin agitate, dar capricornul n-ar trebui să se ia după aparențe, pentru că aceasta este 

cea mai mare problemă. Mesajul din familie este acum doar formulat altfel, nu construit ca să îi 

anuleze orientarea, bucuria de a se desfășura după bunul plac, nu pentru a le opri zborul. 

Pe 15 mai, când Mercur aflat acum în mers direct pe zodia Berbec, se va afla într-o relație 

bună cu Axa Dragonului mesajul de prietenie este mult mai ușor înțeles. Acum capricornul descoperă 

că sentimentele sale au fost și în perioadele de furtună situate la un nivel înalt, că nu s-au lăsat 

zdruncinați de ceea ce nu a venit pe măsura așteptărilor din partea celor pe care i-a primit în intimitatea 

sa. Cât de curând, adică pe 16 mai, Mercur va intra pe casa iubirii dăruite și lucrul acesta se vor 

stabiliza prin sentiment, nu vor fi complicate de acesta. În continuare, însă mai au de suportat multe 

consecințe negative produse de Luna plină, cele care le-au complicat relațiile pe baza unor sentimente 

care nu au primit răspunsuri adecvate sau nu au fost înțelese. Astfel, toleranța pare să fie soluția 

tuturor problemelor și pentru un capricorn este greu să apeleze la ea. 

Puterea acestui nativ va fi testată în confruntări în care va da dovadă de respect față de 

adversar, de profunzime în reacții, de fair-play, de onestitate. Din nefericire, Mercur pe casa iubirii 

dăruite este și semn de orgoliu, dar și de teamă pe motiv că la un moment dat un personaj mai priceput, 

mai rapid în reacții, mai versatil sau mai tânăr ar putea să îi ia locul. Ideea aceasta că există o 

contragreutate, iar aceasta are o prospețime aparte, îi face pe acești nativi să se simtă pe finalul celei 

de-a doua decade a lunii mai bătrâni, împovărați de griji sau plictisiți. Sunt însă și capricornii 

optimiști, și firi vesele, iar aceștia vor observa că nu-și găsesc locul, nu se mai pot bucura făcând ceea 

ce au făcut și până acum, înconjurându-se oamenii pe care-i ai avut tot timpul în preajma. Relația 

bună pe care Saturn de pe casa lucrurilor ascunse o împlinește cu Uranus de pe casa familiei, având 

ca fundal relația proastă pe care Soarele o are cu Axa Dragonului, le vorbește acestor nativi despre 

reacții complicate, despre răspunsuri pe care trebuie să le dea chiar dacă sunt obosiți, chiar dacă nu 

cunosc problema în profunzime, chiar dacă mai au nevoie de puțin timp de gândire. Este un moment 

foarte delicat pe care trebuie să-l gestioneze prin trezire, prin ieșirea la lumina, prin abordarea 

problemei dintr-o perspectivă complet nouă. Vor putea să facă lucrul acesta dacă vor asculta 

recomandări le celorlalți, sfaturile lor, dacă nu vor cădea în grija că necunoaștere problemei înseamnă 

în mod indubitabil eroare, greșeală, deci un rezultat prost. Capricornul este obișnuit să riște în modul 

acesta. De aceea momentul acesta este atât de delicat pentru el. 

A treia decadă a lunii mai face trimitere la mijlocul lunii ianuarie, când Saturn s-a aflat în 

conjuncție cu Junon. Acum Junon se află în conjuncție cu Pluton și pentru acești nativi gândul că se 

află într-un con de umbră îi îndeamnă să-și asume anumite riscuri, poate chiar unele financiare. În 

realitate, trecerea Cozii Dragonului pe casa banilor înseamnă pentru acești nativi un moment de 

pedeapsă. Au greșit în mijlocul lunii ianuarie la adresa celor pe care i-au considerat slab sau au profitat 

de naivitatea cuiva și acum trebuie să plătească. Pentru că Soarele pe 20 mai intră pe zodia Gemeni, 
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vor încerca să reinventeze această schemă, să-și susțină punctul de vedere, să reproducă o nevinovăție 

falsă, argumentele pe care le-am lansat în mijlocul lunii ianuarie în ideea că obținând și de această 

dată același efect. Acum lucrurile însă sunt orientate altfel, și nu se mai pot ascunde sau nu mai pot 

manipula reacțiile celorlalți. Dacă într-adevăr nu au avut habar că rezultatul va fi acestea, dacă nu au 

știut că manipulează grosolan opiniile celorlalți, ci doar au crezut în mesajul propriu, atunci schema 

aceasta nu va fi atât de periculoasă, ci se va solda doar cu o defăimare, doar cu o deconspirare. Și 

dacă se întâmplă numai atât tot nu este bine pentru acest nativ pentru că având Soarele acum pe casa 

muncii îi afectează imaginea la locul de muncă sau credibilitatea prin profesia pe care o practică. 

Are însă un as în mânecă, prin poziția lui Venus pe casa familiei, însă nu toți capricornii vor 

reuși să se folosească de acesta. Un capricorn care simte acuma că pierde teren, că nu mai are 

credibilitate, că nu mai este ascultat, alege să se alinieze unui grup minoritar, alege să se plângă și el 

de ceea ce se plâng cei care sunt ascultați. De lucrul acesta se face direct răspunzător careul dintre 

Venus și Junon. În realitate, nu vor să intre pe mâinile celor care nu au respect față de sentimentele 

lor sau care nu au răbdare să-i asc ulte până la capăt. Aceasta este de altfel și drama capricornului în 

a treia decadă a lunii mai. 

Dar pentru că în această perioadă Junon este foarte aproape de Pluton, Venus va împlini pe 

25 mai și un careu cu Pluton, doar ca această relație va fi foarte aproape de Luna nouă, răspunsul 

acesta pe care capricornul îl lansează comunității prin faptă, nonverbal, este modalitatea sa de a se 

răzbuna pe cei pe care nu-i apreciază sau care nu au nimic în comun, dar împreună cu care trebuie să 

conviețuiască. Reacțiile acestea au însă o profunzime aparte, deci și celor din preajmă li se vor părea 

semne de prefăcătorie, de disimulare sau elemente de comportament care nu merită atenție. Relația 

bună pe care Mercur de pe casa iubirii dăruite o are acum cu Neptun îi transformă pe aceștia în 

elemente foarte utile în grupul minoritar în care vor să se integreze. Asta înseamnă că nu trebuie 

minimizată atitudinea lor, chiar dacă este ușor teatrală. Relația proastă pe care Marte și Saturn o 

împlinesc pe 29 mai arată că există o problemă de timp în viața unui capricorn care-i afectează starea 

de sănătate, profesia, experiențele de viață, echilibrul. Deși sunt conștienți că pot să facă mai mult, au 

de parcurs tot felul de elemente lipsite de importanță, tot felul de întâmplări care vin din partea 

celorlalți și cărora trebuie să le acorde atenția cuvenită în așa fel încât să nu mai aibă timp de sine, de 
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propriile probleme, de propriile nevoi. Dar, așa cum am văzut și în celelalte ipostaze ale lunii mai, 

momentele acestea nu-l dărâmă, ci ar putea cel mult să îi creeze o ușoară nervozitate. Este posibil să 

piardă într-o confruntare, să-și dea seama că, ajuns la un examenul, nu a știut că trebuie să se 

pregătească mai mult sau să abordeze și alte domenii. Dar dacă au cu cine să se întrețină, eșecul acesta 

va fi mai dulce, plăcut, deconectant sau nu va fi atât de dur pe cât ar trebui. Dacă alte semne zodiacale 

vor aborda finalul lunii mai cu impulsivitatea pentru că se accentuează această rememorare a 

problemelor vechi, capricornii se resemnează foarte ușor și aceasta atitudine va avea un efect foarte 

bun asupra sănătății sale. Dacă îi lipsește un om drag din preajmă transformă toată această nervozitate 

în semne de boală care cu greu se vor stinge până la finalul acestui an. 

 

IUNIE 
Celălalt este vinovat. Sensibilitate. Se gândesc altfel la viitor. Luciditate. Li se pare că totul 

este greu. Mobilizare. Pacifism. Semnificații ciudate. Greșelile sunt evaluate repede. Decizie majoră. 

Întrebări diverse creează probleme diverse. Promisiunile afectează optimismul. Comportament 

ezitant reușit prin plăcere. Se concentrează pe probleme noi. Dezamăgire. Naivitate. Mare 

concentrare de forțe. Oboseala cere odihnă. A venit vremea schimbărilor. 

 

Deși luna anterioară ar fi trebuit să fie mult mai dificilă, pe capricornii iunie  este luna care îi 

va pune la încercare pentru că ne va aduce sentimente cu care nu sunt foarte obișnuiți, pe care nu le 

abordează de regulă ori care nu le sunt atât de accesibile. Sintezele pentru putere, iubire sensibilitate 

înseamnă pentru acest nativ o mobilizare a convingerilor pentru care au de fiecare dată nevoie de un 

ecou, de un răspuns din partea celorlalți. De această dată, relația cu celălalt este destul de delicată și 

de aici și partea complicata a acestei perioade. Chiar de la începutul lunii iulie, când Venus și Saturn 

se vor afla într-o dispunere foarte bună, simt că trebuie să facă mai mult. Mai mult înseamnă acum să 

se achite de o datorie, dar procesul acesta este mai lung decât se așteaptă pentru că nu au resursele 

necesare, deci nu știu cum anume să pună în aplicare impulsul cu pricina, știu cum anume să se achite 

de această datorie. Este însă un moment foarte bun pentru progres, pentru evoluție spirituală și datoria 

în sine, pentru capricornul profund și sensibil, se va achita prin implicarea în acțiuni filantropice. 

Multe din cele pe care trebuie să le facă acum vor fi în contrast cu nevoile lor, în contrast cu ceea ce 

știu, cunosc sau acceptă. De aceea momentul de început al lunii iunie și prin sintezele care îl îndrepta 

atenția către mijlocul lunii aprilie sau finalul lunii martie, accentuează acea latură tristă a relațiilor 

personale. Deși conjuncția lui Venus cu Uranus arată o anume deschidere către a experimenta, a se 

comporta frumos, a-și recunoaște o greșeală, beneficiul momentului se pare că îi ține pe aceștia blocați 

într-o stare de confort trecătoare. Dacă în această perioadă Soarele nu s-ar fi aflat într-un careu cu 

Neptun, dacă mesajele pe care le primesc din jur nu ar fi avut atât de mare greutate, schema aceasta 

frumoasă pe care planetele individuale o construiesc împreună cu Axa Dragonului, dar și prin trigonul 

dintre Soare și Jupiter le-ar fi adus acestor nativi un mare beneficiu. Asta înseamnă că gândire 

negativist le va depărta de succes, le va arăta pe unde trece traseul cel bun, dar nu le va spune cum 

anume să facă translația, cum să procedeze pentru a ajunge acolo unde trebuie. Astfel, în viața unui 

capricorn apare o nouă problemă. Crede în eșecul său și cei din jur îi confirmă prin cuvinte sau alte 

tipuri de semnale ca așa cum gândește este adevărat. De aceea, cel profund și superior nu se va lăsa 

influențat de gândurile acestea negative, nu va căuta să aibă dreptate prin rău, ci să se desprindă de 

acesta, cu toate că în momentul de față el este destul de evident. 

În seara zilei de 4 iunie Marte va intra pe zodia Rac ceea ce le va ușura acestor nativi relațiile, 

le va aduce o mai mare ușurință în a intra în legătură cu persoane care ar putea să ne ajute în 

problemele sociale ce nu au soluții acum, pentru ca acestea să nu devină argumente în favoarea unui 

eșec. Marte pe zodia Rac nu este o poziție foarte bună, însă în această prima decada lunii iunie, pentru 

capricorn, este. Luciditatea cu care își analizează drama va fi accentuată și de relația proastă pe care 

Mercur o are cu Axa Dragonului. Li se pare că totul este foarte greu sau insuportabil ori că pentru 

fiecare lucru, oricât de măruntă ar fi, trebuie să-și asume riscuri. Din nefericire, Capricornii 

responsabili își vor asuma riscuri pentru grupul de apartenența, ceea ce iarăși nu le este specific. 

Ipostaza aceasta nu poate intra pe un canal foarte avantajos doar în cazul capricornilor care au familie, 
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copii, deci care își vor găsi în aceste relații intime un mare sprijin. Pe 6 iunie când Venus va intra pe 

casa iubirii dăruite vor înțelege că acestea sunt marile bogății pentru care simt nevoia să mulțumească 

cerului în fiecare zi. De dragul acestor ființe pe care le iubesc foarte mult capricornii sunt dispuși să 

facă mari sacrificii iar acestea nu sunt văzute așa doar pentru că așa gândește el în momentul de față, 

ci pentru că se mobilizează foarte mult. De această dată se întâmplă un fapt absolut impresionant. 

Ceea ce în luna anterioară era greutate prin sentiment acum devine un avantaj. Capricornul prin aceste 

sentimente arată că evită comportamentul oscilant, identifică forțele cele mai dificile, cele mai rele, 

se poate ridica deasupra problemelor sociale pentru a trăi frumos și simplu. Luna plină care se 

împlinește de această dată pe o axa suferinței și care coincide cu revenirea lui Jupiter la mersul direct 

le aduce acestora confirmarea valorii. Capricornul poate pe finalul primei decade a lunii iulie să obțină 

din nou o poziție foarte importantă, să fie apreciat pentru tactul cu care a administrat conflicte 

profesionale sau situații delicate în care a fost integrat, pentru munca sa intensă care a fost abordată 

nu doar în acest an, ci și pe finalul anului anterior. Cert este că momentul acesta este unul foarte 

frumos și intens și dacă de la începutul lunii până acum, până la Luna plină, sau îndoite puterile lor, 

recunoașterea de acum le va aduce bucurii intense, chiar palpitații. 

Dar nu vor trăi tot anul cu toate bucuriile pe care l-au primit în prima decadă a lunii iunie. Au 

nevoie în a doua decadă, prin sintezele pentru acțiune, să își amintească de faptul că anul 2017 este 

unul încărcat de responsabilitate. Sintezele pentru acțiune fac trimitere către finalul lunii aprilie când 

Capul Dragonului trecut pe casa administrării bunurilor celorlalți. Acum prin faptul că Jupiter de pe 

casa imaginii publice care abia și-a revenit la mersul direct realizează un sextil cu Luna neagră de pe 

casa lucrurilor ascunse, ne atrage atenția că vicleniile la care au apelat la începutul anului nu mai sunt 

de actualitate, greșelile făcute în această perioadă îi vor urmării nu doar până la finalul acestui an, ci 

și în anul următor. De aici se poate deduce că au nevoie să fie foarte responsabili, să nu se gândească 

doar la reputația proprie, ci și la consecințele faptelor pe termen lung. Dacă privesc realitatea în modul 

acesta vor fi pregătiți pentru o altă ipostază mai puțin plăcută care se va consuma în preajma zilei de 

13 iunie. Opoziția lui Mercur cu Luna neagră accentuează din nou axa bolilor și o faptă rea făcută în 

mod intenționat le poate aduce mustrări de conștiință sau un insucces care să le dea bătăi de cap mult 

timp. Apoi, nu e doar atât. Capricornul va trebui să vorbească despre acest eșec până spre finalul 

acestui an pentru că sintezele pentru acțiune, cele care le îndreaptă atenția către finalul lunii aprilie, 

conțin mesaje care leagă începutul și sfârșitul anului, deci care fac un arc peste timp și care cuprind 

în ansamblu anul 2017. Dar opoziția lui Mercur cu Luna neagră nu poate avea o greutate mai mare 

decât trigonul pe care Mercur îl împlinește cu Jupiter. Asta înseamnă că dacă vor ține cont de aceste 

avertismente, dacă vor îndeplini această condiție nu vor mai fi vulnerabil în fața justiției divine, vor 

fi scoși din această ecuație a bolii. Dacă nu se pot abține, dacă nu-și pot înlătura prin voință proprie 

aceste gânduri, atunci să-și amintească de ușurința cu care au fost mințiți în prima decadă acestei luni 

și să conștientizeze că relația proastă a lui Mercur cu Neptun, în acest context, nu-i poate afecta decât 

dacă îi determină să creadă în eșec. Dacă au o boare de speranță, fie ea cât de mică, va fi suficient să 

se echilibreze. 

Dar faptul că sunt într-un moment mai dificil nu înseamnă că trebuie să-i creadă pe toți cei 

care vin cu brațele deschise și sau care le promit ajutor necondiționat. Opoziția Soarelui cu Saturn 

este unul dintre cele mai delicate momente astrale pe care capricornul le va traversa în luna iunie. 

Pentru că, în general, sunt firi reținute, care nu se plâng atât de ușor sau dacă o fac nu spun totul, nu-

i fac pe ceilalți părtași la dilemele lor, momentul acesta de opoziție dintre Soare și Saturn accentuează 

o dramă pentru care nu primește un feedback sau întrebările la care nu există răspunsuri. Totul merge 

lent, foarte lent și se pare că termenul, noțiunea, cuvântul care, în cazul celorlalte semne zodiacale, 

au efect de deblocare, reconfortant, în cazul său amplifică o greutate, blochează demersurile publice 

sau îl îmbolnăvesc. 

Pe 16 iunie Neptun, de pe casa comunicării, va intra în mers retrograd, deplasare care va dura 

până pe 22 noiembrie. Pentru că momentul acesta le reamintește capricornilor de promisiunile pe care 

și le-au făcut în mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le intra pe casa lucrurilor ascunse, ceea ce 

înseamnă că acest element se adaugă la celelalte pe care le-am amintit anterior și care fac referire la 

gândul cel frumos, cel curat, cel optimist. Orice întunecare a stării sufletești are asupra sa un efect 
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foarte amplu, mult mai amplu decât în cazul celorlalte semne zodiacale. Cei mai sensibil din fire sau 

cei tineri vor avea acum mari temeri față de proiect îndrăznețe, față de alegerea unei meserii, a unei 

profesii, vor refuza întâlniri, verificări, examene. Părinții care au copii capricornii vor observam 

comportamentul lor o ezitare ce nu poate fi explicată prin nimic din ceea ce li s-a întâmplat de la 

începutul anului și până acum. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Luna neagră de pe casa lucrurilor 

ascunse le răscolesc acestor nativi sentimente pe care nu le pot explica. În plus, guvernatorul lor se 

află în același sector și au clar senzația că lucrurile acestea pe care nu le pot explica sunt dovezi ale 

unor dezechilibre. De aici și declanșarea unui mecanism ciudat, de aici și amplificarea lor doar prin 

simpla atenție. Sunt și alte unghiuri care se vor consuma pe finalul celei de-a doua decade a lunii 

iunie și care au un cuvânt important de spus în pierderea unui avantaj. Câștigul capricornului va veni 

de această dată prin sacrificiu. Va trebui ca acest sacrificiu să fie făcut atât prin profesie, dar și prin a 

accepta opiniile celorlalți, a lucra pentru avantajul altuia, chiar dacă nu le face plăcere. Răsplata va 

veni spre finalul acestui an. De asemenea, nu-i ajută cu nimic dacă vor considera că efortul pe care-l 

fac pentru beneficiul altora este un credit la care ar putea apela cândva. Nu-i pot cumpăra pe oameni 

nici prin sugestii, nici prin recomandări, nici prin încrâncenarea cu care sunt acum dispuși să renunțe 

la plăcerile personale pentru avantajul celorlalți. Au nevoie să facă lucrul acesta pentru că așa trebuie 

procedat, impersonal, cu detașare.   

Trecerea Soarelui pe zodia Rac pe 21 iunie, adică pe casa parteneriatelor, accentuează în cazul 

acestor nativi receptivitatea la mesajul celuilalt. În timp ce el crede că și-i face pe ceilalți obligați, 

concentrarea intensă pe problemele celorlalți implică și a prelua din obiceiurile lor, din stereotipurile 

nor, din aspirațiile lor. În general, lucrul acesta apare în orice fel de interacțiune, dar în cazul 

capricornului ipostaza aceasta, tocmai pentru că este dictată de trecerea Soarelui pe o casă de relație, 

se transformă într-o receptivitate negativă. De aici pornesc toate relele specifice celei de-a treia 

decade, de aici 

pornesc toate aceste 

conștientizări pe care 

capricornul le-a 

anticipat încă din 

decada anterioară. Le 

va veni greu să facă 

față acestor presiuni, 

să fie joviali, să 

vorbească frumos cu 

ceilalți și să nu se 

arate dezamăgiți nici 

de oameni și niște 

situații, doar așa 

trebuie să se 

comporte. Presiunea 

internă este cu atât 

mai mare cu cât ea 

face trimitere acum la 

greșelile pe care le-au 

făcut la începutul 

anului, când au considerat că este loc să profite puțin de naivitatea celorlalți sau când au obținut un 

avantaj din cauza naivității celorlalți. Acum, în special pe 21 iunie, când Soarele și Mercur se vor 

întâlni într-o conjuncție pe o casă a parteneriatelor, se întâlnesc cu răsplata. Se va pune problema, fie 

să dea înapoi o sumă de bani, să își cheltuie avantajul pe care l-au avut la începutul anului ajutând pe 

cineva, oferind un împrumut pe care nu și-l vor mai recupera niciodată sau și-l vor recupera foarte 

greu. Starea pe care au provocat-o la începutul anului o vor primi prin relațiile de acum. Pentru că 

momentul acesta se referă și în cazul lor la un mod de interpretare, anturajul nu va știi nimic din toată 

această furtună interioară decât dacă va afla lucrurile acestea de la un capricorn. Cu alte cuvinte, a 
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treia decada lunii iunie este o mare încercare pentru evoluție, pentru cunoaștere sau pentru 

aprofundare. 

Poate ieși foarte ușor din toată această încurcătură dacă conștientizează că fiecare om cu care 

interacționează a avut la moment dat, de-a lungul vieții, ipostaze asemănătoare lui. Lucrul acesta nu 

este o sugestie, nu este un element general la care face trimitere acum pentru a-și atenua din durere, 

ci este o forță care îi ajută să se cunoască pentru că nu întâmplător interacționează acum cu anumite 

persoane. Dacă iese din această dramă personală pentru a vedea că nu este singurul care suferă, dar 

mai ales este cel care suferă cel mai mult va găsi frumusețea în suferință și va ieși din toată această 

încurcătură. Este, cumva, constrâns de tot ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta să adopte 

această atitudine. Altfel, și aceasta va transforma opiniile personale în dovezi de boală. 

Dacă a înțeles și acceptat acest mesaj astral atunci nisipurile mișcătoare ce vin prin careul lui 

Marte cu Jupiter nu vor fi atât de periculoase, ele se vor transpune în dezgustul pe care capricornul îl 

obține foarte ușor față de epoca în care trăiește, față de anturaj, față de societate. Unghiul acesta 

negativ afectează mult mai mult bărbații, pentru că îi va face pe aceștia ursuzi, reticenți la nou, greu 

de suportat. Dar în ansamblu toată această încercare pe care capricornul trebui să o parcurgă îl ajută 

să facă o schimbare importantă. Dacă până acum a mers pe două fronturi, încercând să împace și 

anturajul, dar să-și găsească și echilibru, acum trebuie să aleagă. Unii Capricorni vor alege un partener 

de viață, o asociație, un grup, alții se vor detașa de toate cele în care s-au integrat pentru că se aleg pe 

sine. 

Dacă o persoană din anturajul capricornului va fi foarte surprinsa de deciziile pe care acest 

nativ le va lua cum se întâmplă pentru că nu au cunoscut care le-au fost gândurile la începutul acestui 

an. Își pot da seama acum de lucrul acesta după faptele de acum, după ceea ce vor prefera sau vor 

decide. Refuzul capricornului de a merge mai departe într-o colaborare poate fi explicat și prin teama 

sa față de trei stele pe termen lung, cele care au avut de parcurs la începutul acestei luni o stagnare, 

care au fost întârziate. Acum, având o mare presiune internă, este tentat să dea vina pe celălalt pentru 

ceea ce nu s-a împlinit deja. 

Capricornii care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare 

spirituală vor trebui să pornească în toată această călătorie a cunoașterii, a schimbării, a transformării 

de la ideea că momentul acesta de final al lunii iulie le scoate în evidență un crepuscul al emoțiilor, 

cel care se face în mare parte vinovat de multe dintre eșecurile anilor din urmă. Din 2008 încoace, de 

când Pluton a intrat pe semnul lor, capricornii sunt mobilizați foarte mult. Elementul acesta al 

transformării este în viața unui capricorn o constantă. Pentru ei minciunile au altă greutate, 

promisiunile, de asemenea, iar speranța nu-și găsește locul decât dacă ea este construită din aproape 

în aproape prin argumente logice. Doar în felul acesta capricornul își va vedea transformarea eficientă.  

 

IULIE 
Dinamism. Recompensă. Tensiune lipsită de rost. Soluții ce nu pot fi puse în aplicare. 

Separare. Schimb de impresii într-o zonă profesională. Lucrează cu elemente lipsite de importanță. 

Devenire. Se gândesc la o schimbare. Sunt tentați de un domeniu nou. Transferul pare soluția 

universală. Singurătate irațională. Impulsivitate. Observă ușor ambițiile celorlalți. Pot fi martori 

tăcuți. Impulsivitate. Se cred nevinovați. Sunt pătrunși de o pasiune nouă. Își pierd timpul cu nevoile 

celorlalți. Grijă față de impactul unei forțe exterioare. Se aruncă în vâltoarea vieții. Nu suportă 

fățărnicia evidentă. Dezordine. Salturi obositoare. 

 

Abordarea relațiilor este pentru capricorn un semn de dinamism sau o atracție către 

evenimente sociale care se vor sfârși furtunos. Din această cauză luna iulie le schimbă puțin modul 

în care se raportează la cei din jur fiind tentați să ceară mai mult, să ofere mai puțin, să inter acționeze 

cu cei din jur pe baza recompensei pe care cred că o merită. 

Având în vedere că sintezele pentru acțiune să dea pe către finalul lunii aprilie, când și pentru 

capricorn trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu adus o importantă modificare de atitudine sau de 

simțire, începutul lunii iulie va fi pentru acest nativ destul de neplăcut. În general, cam pentru toate 

zodiile, debutul lunii iulie este construit în felul acesta pentru că relația proastă Marte-Pluton 
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accentuează acuzațiile nefondate și îi pune pe oamenii într-un conflict din care să nu câștige nimic. 

De această dată, se pare că acest nativ este pregătit să înfrunte un adversar și de aceea va aborda prima 

decadă acestei luni pe baza sintagmei atacul este cea mai bună apărare. Având în vedere că sale se 

află în plin tranzit prin casa parteneriatelor, relațiile care nu s-au maturizat încă, acele demersuri sau 

care au depins foarte mult de opiniile celorlalți sau de un dar, un cadou primit din partea unui 

colaborator devin adevărate pietre de moara. Am putea vedea acum Capricorn hotărât să facă o 

schimbare, unii să intenteze divorț, alții să se asocieze, să se gândească la faptul că poate o viață 

paralelă i-ar putea scoate din tensiunile momentului. Nu trebuie să uite că intră în luna iulie cu multe 

probleme nerezolvate, unele dintre ele legate de propria identitate, de rolul pe care-l au în grupul de 

apartenența. O parte din impulsurile lunii anterioare, cele care i-au determinat pe acești nativi să 

lucreze pentru binele celorlalți se vor mai păstra și acum. Foarte curând însă vor renunța la aceste 

fapte bune, nu vor mai dori să fie bunul samaritean, iar această schimbare va fi o mare greșeală. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere se îndreaptă către 

mijlocul lunii ianuarie. La momentul acela au existat anumite impulsuri care le-au favorizat 

capricornilor un anumit avantaj. Acum vor să obțină din nou un avantaj, însă nu cum s-a întâmplat în 

ultima perioadă, ci în forță, fără tact, fără reținere. Retrogradarea lui Chiron, deplasare care va dura 

până pe 5 decembrie, îi face pe acești nativi receptivi la sugestii proaste. Au viziune de ansamblu, 

însă nu mai vor să facă schimb de impresii, nu mai sunt atât de comunicativi. Având în vedere că lor 

le este foarte ușor să fie taciturn, să se interiorizeze or să pună distanță față de toți cei cu care se 

intersectează la un moment dat, impulsul acesta care vine din partea lui Chiron retrograd le aduce și 

stări sufletești oscilante, tendința de a-i face pe cei cu care interacționează să sufere, plăcerea ciudată 

de-ai acuza, dar de-ale spune că îi corectează. 

Cu toate că mulți dintre Capricorn vor obține rezultate aplicând această metodă, începând cu 

cinci iulie, când Venus va intra pe zodia gemeni nu le va fi bine. Acesta este un semn de eliberare de 

responsabilitate, de mobilitate, ceea ce îi va ajuta foarte mult, însă nu este semn de înțelepciune sau 

de competență profesională. Primii care își vor da seama vor fi chiar ei înșiși, pentru că vor observa 

cât de mult se consuma pentru lucruri lipsite de importanță. Careul lui Mercur cu Uranus aduce 

suspiciune față de un asociat, de încredere într-un partener, poate chiar schimb dur de replici din care 

nu câștigă nimic. Acesta este evenimentul care atrage atenția capricornului că se află într-o buclă, că 

trăiește momente complicate, și ar trebui să fie foarte atent la schemele pe care le abordează. Trecerea 

planetei Venus pe casa muncii înseamnă apropierea de opoziția cu Luna neagră. Asta înseamnă că 

sunt avertizați referitor la plăceri ciudate, la viclenii pe care le vor considera soluții foarte bune sau 

rezolvări impuse de conjunctura pe care o parcurg. 

Dar pentru că, așa după cum au văzut de-a lungul acestui an, multe din situațiile delicate sau 

rele sunt însoțite de un ajutor subtil, trecerea lui Mercur pe zodia Leu îi ajută pe acești nativi să 

transforme conflictele pe care le provoacă, pe care le declanșează în avantaje. Capricornul beneficiază 

de un spor de identitate pentru că este priceput sau cel puțin așa a demonstrat până acum, are în jur 

oameni care depind de cunoștințele sale, de abilitățile sale. Respectând această atracție către 

demonstrație va putea evita o confundare de proporții în care profesia sa este vizată, imaginea publică 

de asemeni. Cu trecerea lui Mercur pe zodia Leu Capricornii observă că au energie numai atunci când 

sunt provocați, numai atunci când sunt scoși din ritmul lor lent, din pasiunile lor învechite. De lucrul 

acesta se va face răspunzătoare și Luna plină din 9 iulie care le trezește din nou interesul față de un 

câștig. De această dată vor ca acest câștig să fie în oameni, în asocieri, în contracte, în drepturi pe 

care să nu le folosească foarte mult dar să știe că le-au puse ordonat pe un raft. Sunt avertizați acești 

nativi că va trebui să neglijeze partea emoțională doar pentru că acum nu mai au planete pe casele 

care fac referire la acest sector. Unii vor considera că deja zona aceasta emoțiilor nu îi va mai 

surprinde, că au înțeles deja cam tot ceea ce trebuie înțeles și au trăit cam tot ceea ce pot trăi în 

momentul de față. Dacă această lună plină coincide cu un episod competițional, capricornul reușește 

să fac o impresie foarte bună, să fie strălucitor, radiant, să obțină multe rezultate pozitive, dar fără să 

fie mulțumit cu toate aceste realizări. Spre finalul primei decade a lunii iulie realizează că de fapt nu 

reușitele sociale constituie marea achiziție, ci înțelegerea propriilor drame. Din 2008 încoace de când 

Pluton le trece pe semnul lor capricornii revin periodic la aceste gânduri. Pe această lună plină care 
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coincide și cu opoziția Soarelui cu Pluton tulburarea va fi foarte intensă și dacă nu au în jurul lor 

oameni pe care să se sprijine, dar care să nu depindă de ei, care să fie original, care să aibă deja 

rezultate frumoase obținute prin efort propriu, momentul acesta de final al primei decade a lunii iulie 

este unul foarte greu pentru capricorn pentru că le oferă motive de neîncredere. 

În consecință, această decadă a lunii iulie care reprezintă și pentru acest nativ crescendo, le 

aduce gânduri mai puțin curate și impulsul de a se declara împotriva celor slabi. În realitate, neputința 

de a tolera greșelile celorlalți înseamnă pentru capricornul incapacitatea de a-și accepta sau chiar 

înțelege propriile defecte. De altfel, aceasta este o problemă mai veche. Având planeta Venus în plin 

tranzit pe casa muncii a considerat că această rigoare, acest criticism reprezintă o consecința 

responsabilităților profesionale, chiar un defect profesional. Nu, de această dată, nu este așa, iar 

capricornul obiectiv va știi cât anume din profesie le influențează starea de acum. Pe 12 iulie luna va 

trece prin Coada Dragonului moment în care înțelege că nevoile sale nu pot fi îndeplinite fără liniște. 

Dacă singur își tulbura apele, dacă singur îi judecă pe ceilalți și intră în încurcături, dacă alege prin 

voință proprie să activeze într-o zonă irațională, mult prea impulsivă, atunci nevoile sale se vor 

construi acum pentru a compensa consumul teribil pe care îl trăiesc. Având în vedere că sintezele 

pentru înțelegere, emoții și cunoaștere se îndreaptă către finalul lunii noiembrie, când Neptun de pe 

casa comunicării îi va reveni la mersul direct, au nevoie să se pregătească încă de pe acum, adică să-

și definească o zonă foarte pozitivă spre care să se întoarcă la momentul acela când Neptun va impune 

revenirea la gânduri normale, la atitudini echilibrate. Vor fi tentați să se lase în voia unor obsesii, în 

voia unor atitudini absurde pentru că în momentul de față sunt perfect logice. Dacă stau strâmb și 

judecă drept vor vedea că finalul lunii noiembrie se îndreaptă tot către luna mai, și dacă vor să-și 

pregătească încă de pe acum un moment favorabil atunci au nevoie să își impună prin voință proprie, 

pentru că de la sine nu va 

veni, liniștea în relații. În 

sensul acesta vor primi 

un ajutor, însă doar un 

capricorn înțelept și 

profund va reuși să 

observe că ambițiile 

susținute de sextilul 

Mercur-Jupiter nu pot să 

rămână în normalitate 

decât prin liniște. 

Liniștea este acum un 

medicament universal, 

dar și elementul cel mai 

eficient de care se pot 

folosi pentru a evita o 

calomnie.  

În mijlocul lunii 

iulie realizează că această lună îi ajută foarte mult să își inventarieze impulsurile, să vadă care sunt 

puterile, care sunt oamenii cu care pot colabora, le dă timp să reacționeze și au și timp să le observe 

celorlalți reacțiile. Pentru un capricorn profund lucrul acesta este un veritabil ajutor și se vor bucura 

foarte mult că au ocazia să treacă prin așa ceva. Pe 16 iulie când Mercur se va afla într-o relație bună 

cu Luna neagră reușesc să descopere din nou ceea ce le-a fost ascuns în prima jumătate a anului. Este 

foarte posibil ca adevărul pe care-l află să fie foarte dureros pentru că face referire la conflicte pe care 

l-a parcurs în prima jumătate a anului și pe care nu le-au evaluat corect. De această dată sunt vizibil 

deranjați de ceea ce află, dar și umiliți de faptul că s-au putut înșela în felul acesta. Doar așa se poate 

explica impactul teribil pe care o informație, fie ea dată de un adevăr dureros, îl are asupra conștiinței 

sale. Cei slabi sau care nu s-au maturizat încă vor considera că de-acum încolo trebuie să acorde o 

mai mare importanță durerii, intuiției, să reacționeze după cum revine în minte, adică să nu le mai fie 

teama de impulsurile agresive. Unii dintre ei vor dezgropa securea războiului, vor readuce din trecut 
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conflicte care ar fi trebuit lăsat acolo. Așa după cum este lesne de observat, nu vor reuși să provoace 

suferințe în jur, nu vor reuși să pună pe nimeni la punct, vor putea să se impună, deci ar trebui să 

rămână bucuroși că află. 

Este greu însă să convingi un capricorn care se simte avantajat de situație, de persoanele din 

jur, de statutul pe care-l are să nu arate că nu se amestecă, că nu se asociază cu toată lumea, că este 

deasupra tuturor și că pe el nu îl zdruncina problemele pentru că are soluție pentru orice. Știm, una 

din trăsăturile capricornului este cea dată de atitudinea acestui nativ în interacțiune. Lasă impresia că 

știe totul, că orice informație pe care o oferă este gata elaborată. Noi, pentru că studiem astrologia, 

știm că lucrul acesta vine din duritate, din încrâncenare, din încrederea în proces, în succesiunea 

etapelor, în demers sau în principiu. Acum, pe finalul celei de-a doua decade a lunii iulie principiile 

sau metoda de lucru, schemele pe care Capricornii erau atât de siguri sunt șubrede și au nevoie să își 

găsească alte resurse pentru a accepta adevărul așa cum este el. În caz contrar nu vor obține nimic în 

plus sau nu vor reuși să obțină ceva care le lipsește ci le va spori ceea ce deja le prisosește. 

Abia din a treia decadă a lunii iulie Capricornii, pentru că și-au dorit să se hotărască în sensul 

acesta, acceptă că în acest an li se întâmplă ceva, se schimbă ordinea lucrurilor, destinul pare să fie 

mult mai important sau decisiv ori că anumite evenimente care s-au consumat și-au impus amprenta 

asupra felului de a fi și de a gândi încât nimic nu va mai fi cum a fost. Trecerea lui Marte pe casa 

administrării bunurilor celorlalți înseamnă pentru acești nativi un avantaj venit prin evenimente, 

pentru cursivitatea lucrurilor, prin ceea ce era până acum metodă foarte bună practicată de alții. Acum 

acceptă să învețe o nouă tehnică, să se adapteze unor condiții pe care le-au refuzat de multe ori în 

prima jumătate a anului, nu se mai sperie în fața neprevăzutului chiar dacă acesta este acum mai fioros 

decât a fost cândva. 

Pentru că sunt conștienți că oamenii nu se schimbă prea ușor, consideră că au timp, că nu-i 

grăbește nimeni pentru că ceea ce învață nu înlocuiește un comportament, ci îl completează și cu 

fiecare element care se adaugă el poate considera că este în avantaj. Dacă pentru capricorn aceasta 

atitudine este expresia normalității, așa consideră că este bine să gândească orice om, pentru celelalte 

zodii este semn de maturitate. Prin trecerea lui Mercur peste Capul Dragonului, eveniment care se va 

consuma pe 22 iulie, cu puțin timp înainte ca Soarele să intre pe domiciliu, pe casa administrării 

bunurilor celorlalți, capricornii reușesc să obțină o poziție importantă, poate chiar o moștenire, un 

bun care în mod firesc îi era destinat. Unii știau că le era destinat să li se împlinească ceea ce s-a 

împlinit acum, dar nu știau că lucrul acesta va fi posibil acum. Ceea ce se întâmplă pentru acest nativ 

în a treia decada lunii iulie este o mare bucurie și îl scoate din grijile sale. Apoi, dacă devin conștienți 

ca aceste achiziții sunt meritate, pe Luna nouă din 23 iulie își vor stabili repere foarte bune care vor 

depășii în amploare sau profunzime trăsăturile anului 2017. Acolo unde sentimentele nu sunt clare 

vom vedea capricornii care au necazuri, griji față de familie, schimbări obositoare ce se consumă în 

acest sector, pierderea unor bunuri și realizarea în sine acestei perioade să le spună acestor nativi că 

pierderea cu pricina arată că este eliberat un loc pentru a pune acolo ceva mai bun. Dacă vor consulta 

din timp aceste previziuni astrale, cei care trec acum prin probleme, prin greutăți, prin necazuri sunt 

informați că li se întâmplă să fie atât de solicitați pentru că au fost atașați de acea problemă, dar au 

refuzat în mod intenționat, în prima jumătate a anului, o schimbare, au refuzat să se elibereze de ceea 

ce acum pierd prin impactul unei forțe exterioare. 

Dar capricornii nu se sperie de complicații materiale pentru că sunt inventivi și cred că se pot 

descurca în orice situație, iar dacă nu se descurcă știu că pot îndura. Este și cazul finalului de luna 

iulie, în special acel interval care debutează cu trecerea lui Mercur pe casa gândirii profunde. Se 

liniștesc dintr-o dată pentru că pot accepta să trăiască și cu mai puțin, și fără atât de mulți colaboratori 

sau atât de mulți prieteni, și în condiții de austeritate. De aici se înțelege că în mod obligatoriu au 

nevoie să-și modifice metoda de lucru, dar lucrul acesta, iarăși, nu a fost niciodată o problemă. 

Conjuncția Soarelui cu Marte, eveniment care se va consuma pe 27 iulie poate deveni o problemă 

pentru cel tânăr care cere prea mult de la viață. Se aruncă pur și simplu în vâltoarea vieții, se implica 

în activități riscante, iar bucuriile simple se vor depărta din ce în ce mai mult. Este bun momentul 

acesta pentru că aduce o nouă experiență de viață, însă nu l-a ajutat să-și păstreze patrimoniul în formă 
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intactă, nu îi susține în niciun fel stabilitatea. Pentru a-și reveni din această escapadă va trebui să 

abordeze metoda pașilor mici, pe care, de altfel, o cunoaște foarte bine. 

Finalul acestei luni care aduce o relație proastă a lui Venus cu Chiron le atrage atenția că toate 

aceste escapade au repercusiuni și asupra stării de sănătate. În ultima zi a acestei luni Venus se va 

grăbi să treacă pe casa parteneriatelor și după acest moment capricornii vor rămâne cu prietenii pe 

care și i-au adunat până acum. De pe finalul acestei luni până când anul se va încheia nu vor reuși 

decât să aibă asociați noi, colaboratorii noi, dar nu prieteni noi. Pe aceștia și-au făcut până acum, prin 

încercări, prin maturitate pe care au dovedit-o, prin ușurința cu care au separat firile sincere de cele 

fățarnice. Dacă finalul acestei luni îi va găsi în tensiune atunci în mod sigur s-au răzgândit în privința 

oamenilor buni și și i-au apropiat pe cei fățarnici doar pentru că i-au încurajat să-și trăiască viața 

foarte intens, să-și depășească în mod brutal anumite limite, să evadeze din zona de confort. Aceștia 

s-au dovedit utili ca resort pentru anumite experiențe, însă nu pot fi considerați prieteni pentru că cea 

mai mare parte a vieții trebuie trăită prin liniște, prin profunzime, nu prin dezordine și nu prin salturi 

obositoare. 

 

AUGUST 
Invocă experiențe anterioare. Dominare. Revenire la derapaje mai vechi. Scapă de o tensiune. 

Criză de idei. Simt că se murdăresc prin cuvinte. Deposedare. Războiul declarat împotriva celor 

puternici. Evidențiere interesantă. Deplasare către o nouă zonă a valorilor. Se împlinește o așteptare. 

Gândurile își modifică ținta. Se află într-o etapă importantă a vieții. Profunzimea înseamnă și 

rezistența la efort. Toleranță. Acceptare. Adversități gratuite. Control asupra unui adversar. 

Conspirație. Un moment important îi încurajează să se retragă. 

 

Luna august lucrează cu sintezele pentru probele de curaj, iar în cazul său acest mod de 

prezentare se bazează pe experiențele din luna anterioară. Unora s-ar putea să le fie puțin cam neclare 

aceste experiențe însă de această dată nimeni nu mai are timp suplimentar pentru așa ceva, nu mai are 

răgazul necesar pentru a se gândi, pentru a aprofunda și, în final, să fie foarte sigur pe ceea ce conține. 

Vor vedea că o parte din aceste evenimente se leagă de ceea ce au simțit și au trăit în mijlocul lunii 

iulie, decadă care a lucrat foarte bine cu finalul lunii noiembrie, așa cum se întâmplă și acum. Dacă 

vor alege să nu se lase dominați de grijă sau de teamă, dacă nu își vor supraevalua poverile atunci vor 

parcurge această lună în mod frumos, iar experiențele pe care le vor acumula nu-i vor  mai solicita 

prea mult ci se vor adăuga la capitolul maturitate. 

Chiar de la debutul lunii august Uranus își inițiază deplasare retrogradă din care își va reveni 

la anul viitor. Având în vedere că această planetă le trece pe casa familiei din 2011 încoace, 

capricornii sunt avertizați că nu trebuie să își permită derapaje, să-i certe pe cei cu care conviețuiesc, 

să se certe cu părinții, să-și neglijeze atribuțiile de familie. Vor considera că numai prin genul acesta 

de explozie ar putea să scape de o tensiune. Poate, din când în când, va fi nevoie să li se permită și 

lor așa ceva, însă au nevoie să se obișnuiască puțin cu această deplasare retrogradă a lui Uranus, deci 

lucrurile acesta nu trebuie abordate în prima decada a lunii august. Dacă vor să găsească un argument 

atunci să-și amintească ce s-a întâmplat la începutul lunii februarie când Junon le intra pe semnul lor. 

Atunci s-a produs o schimbare, iar acum prin această atitudine agresivă despre care spune că îi ajuta 

să elibereze o tensiune, se declară împotriva achizițiilor comporta te de poziția lui Junon pe semnul 

lor. De altfel, nu doar inițierea mersului retrograd al planetei Uranus pe casa familiei le aduce acestora 

crize în relații, ci și opoziția lui Venus cu Junon, și careul pe care Pluton îl împlinește cu Jupiter. 

Există un cerc vicios pe care nu-l poate administra acum, dar care cere stăpânire de sine. Este posibil 

să piardă din nou un bun, să aibă un mare disconfort pentru că este deposedat de ceea ce apreciază 

foarte mult, dar are nevoie să se țină cu firea, să nu mai declare război celor puternici doar pentru că 

într-un moment de explozie se consideră asemenea lor. Vor considera, în prima decadă a lunii august, 

că puterea lor stă în atitudine.  

În consecință, momentul de Lună plină care se va consuma pe 7 august aduce această criză de 

identitate la o intensitate foarte mare. Își aleg câțiva oameni din preajmă pe care să-i dea ca exemplu, 

pe care să-i certe, cărora să le reproșeze sau față de care să aibă o atitudine de respingere. Mizează pe 
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faptul că sunt observați, că sunt urmăriți, creațiile lor sunt văzute ușor de ceilalți. Ideal ar fi ca aceste 

persoane să nu facă parte din familie sau să nu aparțină intimității sale pentru că altfel își vor provoca 

lor înșiși o rană pe care nu vor reuși să o închidă până la finalul acestui an. 

Apoi, capricornii mai trebuie să treacă printr-o experiență nefericită, cea legată de minciuni. 

Dacă se distrează mințind ori descoperind minciunile celorlalți sunt informați că își vor consuma 

energia de pomană. Au nevoie acum să rămână echilibrați, frumoși și rafinați, atât cât sunt, atât cât 

pot, pentru că la capătul descoperirii minciunii este o mare vulgaritate adică trebuie să o ridice asupra 

capului și să o arate tuturor, trebuie să se murdărească cu ea. Nu este o noutate, pot lucra și cu aceste 

instrumente vulgare, însă de această dată este indicat să le evite. Dacă nu respectă această 

recomandare astrală va avea nevoie pe viitor de o încărcare spirituală suplimentară pentru a se 

reîntoarce la nivelul de la care a coborât în momentul acesta. Unora, aceste eforturi de ridicare li se 

vor părea sterile și există un risc foarte mare să rămână pentru o mare perioadă de timp în această 

zonă vulgară. 

Capricornul care va răspunde pozitiv la acest îndemn astral, care se ridică ușor din haos și 

pentru care banul nu reprezintă un ideal va descoperi care povești frumoase de viață pe care le poate 

împărtăși celorlalți, că viziunea sa asupra realității este foarte utilă și plăcută celor cu care 

colaborează. Va putea face recomandări de bun-simț sau recomandări foarte profunde și reușesc să 

aibă un impact teribil asupra istoriei personale, asupra alegerilor importante pe care trebuie să le facă 

cei cu care interacționează. 

Dar nimeni nu este perfect. Mijlocul lunii august, adică a doua decadă, le reamintește acestor 

nativi cât de dificilă le este viața, cât de multe sacrificii fac pentru a se menține la un anumit nivel și 

cât de puține sunt văzute din toate acestea. Mijlocul lunii august face trimitere către mijlocul lunii 

februarie când Luna neagră le-a intrat pe casa lucrurilor ascunse, acolo unde se află de câțiva ani și 

Saturn, guvernatorul lor. Își amintesc acum de acele elemente lipsite de sens, penibile sau răutăcioase 

care i-au ținut captivi într-o presiune psihică sau care le-au încurcat multe dintre demersurile sociale. 

Unii se gândesc la banii pe care o pierdut, la încrederea pe care nu o mai iau la cei cu care au colaborat, 

la sănătatea pierdută. Acesta pare să fie momentul în care se decid să pornească pe un traseu pe care 

ar fi trebuit să intre de mult, chiar de pe finalul lunii aprilie. Acum sunt motivați mai mult decât 

altădată să facă lucrul acesta pentru că nu au această convingere că dacă vor proceda ca până acum, 

ca până acum li se va întâmpla. 

Au nevoie de mari resurse pentru a se desprinde de obiceiurile acestea, au nevoie să facă apel 

la un spirit umanist, la acele idei care împart lucrurile pentru că altfel vor fi păcăliți, adică doar vor 

avea impresia că intră pe un traseu nou, dar vor schimba o cărare cu alta la fel. Semnul că se află pe 

drumul cel bun vine din refuzul de ai mai judeca pe ceilalți. 

Din 13 august Mercur își va iniția deplasare retrogradă care va ține aproximativ trei săptămâni 

și care îi va bulversa, le va încurca drumurile, ideile, opiniile, îi va face instabil și suspicioși. Unii se 

vor teme de sărăcie considerând că fără un patrimoniu substanțial viața lor nu are sens, alții se vor 

gândi că averea cea mai mare pe care o au sunt oamenii cu care interacționează, calitățile lor, omenia 

pe care le-o citesc pe chip de fiecare dată când se întâlnesc. Retrogradarea lui Mercur încearcă să le 

sistematizeze modul de a gândi și de a se raporta la cei din jur pentru ca rezultatul să fie unul foarte 

bun. Este greu de crezut că un capricorn, fie ele înțelept, ar putea să obțină un rezultat bun pe 

retrogradarea lui Mercur. În general, este important să se mențină în echilibru, adică să nu existe 

simptome de boală, să nu existe instabilitate, pentru că absența acestor indicatori negativi reprezintă 

de fapt o schimbare în bine. În plus față de toate acestea, indiferent de calitatea gândurilor sau de 

orientare, capricornii au nevoie să și-o țină sub control, pentru că nu pot pe mai târziu să se laude cu 

experiențe de viață dacă nu au fost în stare în momentul în care le-au parcurs să-și țină sub control 

lăcomia. Lăcomia nu este o experiență de viață, ci este un viciu întreținut de o gândire dezordonată. 

Opoziția lui Venus cu Pluton din 15 august îi expune pe aceștia unui episod de trădare. Ajung 

în punctul acesta pentru că se grăbesc, ies din această zonă conservatoare, vor să obțină foarte multe 

într-un timp foarte scurt și cred că nu este niciun risc dacă se grăbesc în felul acesta. Trădarea cu 

pricina îi zdruncină foarte tare și nu le mai permite să lucreze cu gândirea constructivă, cu 

raționamentele, cu logica. Devin prea mult controlați de necazuri și toată această tristețe, având ca 
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fundal și retrogradarea lui Mercur pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde, accentuează 

confuzia, iar de aici până la planul de despărțire nu va fi decât un pas. 

Apoi, pentru că în momentul acesta capricornii au nevoie de rezultate concrete, să marcheze 

această etapă a vieții cu întâmplări pline de conținut, trecerea Soarelui peste Capul Dragonului îi va 

face mult mai sensibil la factorul social. Vor să lucreze dar nu au pentru cine, vor sa ajute dar 

consideră că nimeni nu-i merită, vor să se implice în proiecte de viitor însă de această dată nu mai au 

viziune. Situația aceasta îi va consuma mult și pentru a scăpa de această presiune vor face o 

schimbare. Le este recomandat ca schimbarea pe care să o facă acum să fie doar în ritmul de lucru. 

Poate ar fi cazul ca acum să-și programeze o vacanță, să se desprindă de ritmul obositor de lucru, să 

nu se mai consume atât de mult pentru toate lucrurile lipsite de importanță sau o parte dintre aceste 

probleme să fie lăsate în virtutea inerției, pentru a vedea care dintre ele se rezolvă de la sine și care 

au nevoie să fie împinse de la spate. În felul acesta separă problemele care îi cer atenție suplimentară 

de cele banale și pentru acestea va găsi resurse. Faptul că nu face parte dintr-o situație fericită, că se 

consideră ca făcând parte dintr-o categorie socială care trece prin mari complicații este o lovitură 

teribilă pentru capricornul prudent care se laudă adesea că niciodată nu a fost suficient de naiv încât 

să intre în încurcături de genul acesta. Careul pe care Venus și Jupiter îl pe împlinesc pe 17 august 

subliniază faptul că se află într-o conjunctură nefastă și se simt rușinați. Aceasta este cu adevărat o 

experiență profundă pentru capricorn pentru că relația bună pe care Marte și Jupiter o împlinesc le 

arată că în suferința cea mai mare pot găsi bucuria cea mai intensă, adică printre oameni năpăstuiți s-

au dominați de probleme foarte mari îi pot găsi pe viitorii colaboratori, pe cei cu care se vor întreține, 

pe cei pe care îi caută. 

 
În felul acesta, a treia decada lunii august și-o vor petrece considerând că trebuie să se întoarcă 

la proiecte mai vechi, că dacă destinului scoate în cale oameni buni ascunși printre probleme și se 

gândesc că poate s-au mai întâlnit și cu alte persoane în trecut pe care nu l-au văzut tocmai pentru că 

nu au trecut dincolo de problemele lor. Luna nouă de pe 21 august este un moment de decizie în 

sensul acesta și hotărârile care vor fi adoptate acum vor fi bune atât pentru el cât și pentru grupul de 

apartenența. Capricornul preocupat de proiecte de genul acesta devine foarte util grupului și, în plus, 

va și detensiona atmosfera grupului prin noile sale activități. Este, ce-i drept, un moment de reușită, 

unul frumos prin care își poate construi un viitor luminos așa cum își dorește. Este însă avertizat că 

situația aceasta nu poate fi lipsită de pericole pentru că această decizie se suprapune cu conjuncția lui 

Saturn cu Luna neagră de pe casa lucrurilor ascunse. Dacă se întorc la conjuncturi mai vechi se întorc 

la conspirații mai vechi, la motive de boală sau se întorc, precum criminalul la locul faptei. Capricornii 

profunzi se vor întoarce la locul faptei cu experiențele pe care le-au acumulat între timp, cei tineri 
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care nu s-au maturizat încă vor avea nevoie de prieteni puternici, de oameni devotați, care îi iubesc și 

îi respectă pentru a le oferi sugestii pozitive, pentru ai avertiza sau a face un contrast cu ceea ce 

capricornul descoperă în această călătorie. Dacă elementul pozitiv lipsește miracolul este călcat în 

picioare de dragul unei rațiuni care nu îi va folosi acum. 

Trecerea Soarelui pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde este semn rău pentru 

Capricornii imaturi pentru că le atentează frustrarea, teama de oameni mincinoși, de cheltuieli 

neprevăzute, de evadare sau de înstrăinare. Cei profunzi care sunt deja rezistenți la efort, care sunt 

obișnuiți cu greul, vor accepta această modificare, această translatare și nu se vor plânge dacă 

momentul acesta coincide și cu o pedeapsă. O acceptă, dar o vor ține minte mult timp de acum încolo. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 24 august Venus va avea de împlinit o relație proastă cu Uranus 

și bună cu Chiron, adică momentul acesta este rău pentru confortul personal, dar bun pentru 

experiență. 

Pe 25 august Saturn își va reveni la mersul direct și cel puțin această zonă a conspirațiilor care 

i-a speriat atât de mult le va fi puțin mai clară. Problemele nu se rezolvă, nici nu scad în intensitate și 

nici nu se reduc, așa cum s-ar aștepta, ca număr. Se poate însă anticipa că începând cu 25 august 

Capricorn intră într-un proces de revizie. Foarte curând, și Mercur își va reveni la mersul direct și 

asocierile pe care le gândesc acum vor fi întâlnite și în planul realității, nu vor fi trăite doar în gând. 

Este însă un moment intens, chiar de dramă, care solicită toleranță și acceptare. Având în vedere că 

pe 25 august Soarele se va afla într-un trigon cu Junon, capricornii care-și ascultă intuiția, care au fost 

obișnuiți să se folosească de aceste instrumente, care lucrează cu energia sau care pot privi foarte 

departe prin puterea minții, care se mișcă ușor în această zonă abstractă văd că pot să se elibereze de 

mari tensiuni doar cu forța gândului, doar lansând o comandă de eliberare de probleme. Pentru acest 

capricorn momentul de față devine o dorință împlinită, o conștientizare care va fi așezată la baza 

alegerilor majore pe care le vor realiza de-acum încolo. 

Cu trecerea lui Venus pe zodia Leu sentimentele frumoase devin riscante pentru ceilalți. 

Aproape că îi vor răni pe cei pe care îi iubesc mai mult, desigur de această dată neintenționat. Sunt 

însă foarte atenți pe ceea ce au descoperit în ultima vreme, pe demersurile acestea publice, trezirea la 

realitate sau pe familiarizarea cu noile achiziții. În plus, intensitatea acestor realizări bune este 

susținută de revenirea lui Junon la mersul direct. Aproape că li se va ridica o ceață de pe ochi, și vor 

observa că reacțiile necontrolate din ultimele luni, cele pe care le-au considerat absolut necesare 

pentru a se apăra în fața unui adversar sau în fața unor conspirații, au fost momente de nebunie, pe 

care doresc să le uite. Acum consideră că mediul exterior este favorabil, că trebuie să renunțe la 

abuzuri de genul acesta, să nu mai ridice tonul, să fie liniștiți și dacă este să piardă ceva atunci să 

accepte pentru că pierderea este o experiență de viață, nu sfârșitul ei. Gândul acesta le va fi de mare 

folos pe finalul lunii august când Mercur se va întoarce pe casa administrării bunurilor celorlalți. 

Devin pacifiști în zone de conflict, elementul de stabilitate și liniște într-un grup tulburat, poate chiar 

din bătăliile pe care capricornul le-a provocat mai demult și din care, între timp, s-a retras. 

 

SEPTEMBRIE 
Apelează la discernământ. Gândirea profundă nu îi mai sperie. Întâlnirea cu elemente bizare. 

Particularitate. Dorință de a impresiona. Practică. Identifică un om mijloc de transport. Vor să-i 

impresioneze. Devin circumspecți. Evoluție prin recompensă. Au nevoie de explicații. Negație . 

Severitate. Schimbare importantă de dragul unor atitudini șocante. Greșesc, dar nu vor să 

recunoască. Greutate. Confirma un adevăr despre ceilalți. Administrarea corectă a bunurilor 

celorlalți. Pretenții. Revigorare prin bunuri materiale. Se evidențiază. Detașare de o problemă cu 

puternic impact psihic. Gândul de retragere devine foarte evident. Imaginație. Realism. Singurătatea 

nu îi mai sperie. 

 

Luna septembrie și în cazul acestor nativi lucrează cu întâmplări care aparent nu au legătură 

între ele. Cu alte cuvinte, zona aceasta ne încearcă răbdarea, discernământul, maturitatea, dar știm că, 

cel puțin tipul superior, în special în a doua parte a lunii august, a reușit să obțină salturi spectaculoase 

în privința aceasta. Asta înseamnă că trecerea lui Marte pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde 
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le aduce acestora dorințe și împliniri spectaculoase pentru ca, până la finalul acestei luni, când Pluton 

își va reveni la mersul direct lucrurile foarte importante să fie consolidate, adică succesul pe care-l 

obțin acești nativi să fie un beneficiu atât pentru ei cât și pentru cei din comunitate. 

Chiar de la începutul lunii septembrie când Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus se 

prefigurează ceea ce urmează să se întâmple până la finalul acestei luni. Capricornii, spre deosebire 

de celelalte zodii, au sentimentul că participă la un mare eveniment, că pot prin putere proprie să 

schimbe politica situațiilor pe care le parcurg, că pot să facă în așa fel încât pretențiile pe care le 

lansează să nu mai fie elemente bizare plasate într-un context care nu are nevoie de așa ceva. Pentru 

toate semnele zodiacale relația bună dintre Marte și Uranus înseamnă ușurința de a trece dincolo de 

aparente. În cazul acestui nativ situația aceasta se particularizează prin identificarea problemelor pe 

care le-au avut în prima jumătate a anului din cauza naivității celorlalți, din cauza naivității 

persoanelor dragi sau din neatenția proprie. Începutul lunii septembrie este dominat pentru capricorn 

de dorința de a impresiona, de a acumula, de a dovedi puterea. Având în vedere că începutul acestei 

luni este în continuare sub influența lui Mercur retrograd, planetă care se află acum pe casa 

administrării bunurilor celorlalți, vom vedea la Capricorn un comportament mai puțin plăcut. Vor 

face în așa fel încât să impresioneze fără să conteze care sunt consecințele, adică în mintea lor există 

o motivație, una practică, dar din exterior vor părea mult prea amabili, unii dintre ei chiar lingușitori. 

Cu alte cuvinte, ceea ce afectează toate semnele zodiacale, afectează și capricornul, adică sextilul lui 

Jupiter din Balanță cu Luna neagră din Săgetător. În cazul lor situația aceasta se particularizează prin 

încercarea, lipsită de un rezultat bun, de a îmbina o intenție de împărtășită cu un ideal ambițios. Poate 

ar trebui să fie puțin mai prudenți și să nu-și mai susțină demersurile îndrăznețe pe acțiuni săvârșite 

în ocult, departe de privirile celorlalți, în singularitate. Au nevoie acum să colaboreze dacă vor să 

reușească. 

Pe 5 septembrie Mercur își va reveni la mersul direct și evenimentele acesta se va consuma 

împreună cu trecerea lui Marte pe zodia Fecioară, adică în cazul lor pe casa drumurilor lungi și a 

gândirii profunde, dar și când Soarele va împlini opoziția perfectă cu Neptun. În cazul capricornilor 

apare o problemă de alegere a unui traseu, de alegerea unui mijloc de transport, la unei idei sau a unui 

instrument de lucru. Cu certitudine, alegerile pe care capricornii le fac acum se bazează pe un 

raționament destul de clar. Din nefericire, acest raționament a apărut pentru prima dată în mintea sa 

în mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le intra pe casa lucrurilor ascunse. De atunci au acest 

plan, din momentul acela vor să rupă gura târgului, din momentul acela au o anume ostilitate față de 

averile celorlalți, față de realizări pe care nu le pot atinge decât cu mari compromisuri. Poate ar trebui 

să nu mai fie atât de pătimași, să fie mai reținuți, mai circumspecți sau poate chiar mai muncitori. 

Deocamdată, pentru că nu au planete pe casa muncii, dar au planete pe casa imaginii publice, visează 

la realizări mari considerând că timpul muncii pentru aceste realizări a trecut și acum trebuie să le 

vină rezultatele. Sunt avertizați că poate ar trebui să aibă puțină măsură sau respect față de celelalte 

semne zodiacale. Reușita socială este cu rândul, așa cum vor constata în prima decadă acestei luni. 

Doar tipul profund va reuși să se echilibreze pentru că sintezele pentru înțelegere emoție și cunoaștere 

fac trimitere către finalul lunii aprilie despre care știm ca fostul minat de trecerea Capului Dragonului 

pe zodia Leu. Doar în cazul acestor nativi se poate vorbi de profunzime, de succes sau de mulțumirea 

cu succesul pe care îl au. Ceilalți vor fi lacom și foarte agresivi în dorința de a obține ceea ce consideră 

că merită. De altfel, nu doar pentru ei ci pentru toate semnele zodiacale prima decadă a lunii 

septembrie este o mare încercare. Luna neagră va trimite un trigon către Capul Dragonului reușind în 

felul acesta să medieze tendința Nodurilor. Aceste încercări nu sunt întâmplătoare, ci reprezintă chiar 

un test pentru a se stabili dacă acest nativ are maturitatea necesară să lucreze cu ceea ce înseamnă 

nivelul următor adică interacțiuni prin noțiuni, principii de viață, fără o recompensă, dar pentru a 

ridica nivelul de vibrație, sensibilitatea, interesul pentru creativitate. Mercur se va întoarce pe 10 

septembrie pe zodia Fecioară, pe casa drumurilor lungi și pentru că acest ideal să se fi îndeplinit li se 

cere capricornilor disponibilitate pentru a se deplasa, pentru a povesti, împărtăși celorlalți 

experiențele pe care le-au. În consecință, prima decadă a lunii septembrie este încărcată de experiențe, 

iar acestea se pare că sunt absolut esențiale pentru stadiul pe care trebuie să-l atingă în acest an. 
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În a doua decada lunii septembrie vor înțelege că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât au 

crezut la începutul acestei luni. Apare o nemulțumire față de un colaborator și pentru că lucrurile 

acestea sunt permisive, capricornul va explora această nemulțumire și va ajunge la conflict. De la 

complici și până la război nu va fi, așadar, decât un simplu pas. Se întâmplă lucrul acesta pentru că a 

doua decadă a lunii septembrie înseamnă pentru Capricorn o lecție de răbdare. Soarele se va afla pe 

toată această perioadă în fereastra careului cu Saturn, unghi care se va împlini pe 14 septembrie. Atât 

pe faza ascendentă cât și pe faza descendentă a împlinirii acestui unghi, balanța valorilor se poate 

schimba prin motivații pe care le împrumută de la alții, prin explicații care nu sunt ale lor, dar la care 

apelează pentru că li se par foarte utile. Legile superioare vor fi respinse, iar capricornul se poate 

transforma într-o ființă destul de dură pentru ceea ce ar trebui să fac în momentul acesta. Având în 

vedere că toată această schemă astrală este coordonată și de mesajele pe care Luna neagră le lansează 

prin faptul că mediază tendința Nodurilor, adică au un cuvânt de spus în experiențele existențiale, 

măsurile la care apelează un capricorn nu sunt tocmai fericite. Cu alte cuvinte, acest nativ devine un 

obstacol pentru ceilalți prin atitudine sau prin cuvintele jignitoare pe care le răspândesc în jur cu prea 

mare ușurință. În mintea lor toate acestea o logică, adică ei au o țintă, la o tactică, vor să rezolve o 

problemă procedând în felul acesta însă este foarte greșit. Tipul superior se va abține și toată această 

abținere se va transforma într-o mare presiune. Având în vedere că pe casa muncii și a bolilor acute 

nu există planete, se poate echilibra prin efort, nu este impulsionat să facă anumite mișcări care ar 

putea să îi deblocheze presiunea psihică pe care o simte. Asta înseamnă că va reuși să depășească 

acest obstacol doar capricornul care este atent, profund și care nu se lase influențat de câteva impulsuri 

de moment. Tipul acesta a fost un element de bază pentru ceilalți în luna anterioară, iar acum reușește 

pentru un simț aparte, pentru o intuiție aparte să înțeleagă că are un rol pentru grupul de apartenență 

și nu și-l neagă. Tipul inferior își va nega rolul pe care- l 

are de îndeplinit față de grupul de apartenența doar 

pentru că, în interiorul său, confortul strigă mai tare.   

Dacă vor face în așa fel încât a doua decadă a 

lunii septembrie să nu fie definită de severitate atunci 

relația proastă pe care Soarele și Luna neagră o va 

împlini pe 16 septembrie nu va produce efecte 

exterioare, ci îi va arăta acestui nativ adversarii de care 

trebuie să se țină departe, replicile la care nu trebuie să 

apeleze, demersurile pe care trebuie să le amâne. În caz 

contrar, impulsul acesta va trece în etapa următoare și 

jignirile vor fi din ce în ce mai aspre. Având în vedere că 

pe 16 septembrie se va împlini și conjuncția lui Mercur cu 

Marte se poate vorbi despre o ambiție scăpată de sub 

control și de dragul ei capricornul să depășească limita de conviețuire. Dacă atitudinea psihica, stările 

sufletești sunt cele indicate mai sus, faptele lor vor fi absolut impecabile. De aici și marea confuzie 

pe care capricornul o lansează celorlalți prin faptul că o anume atitudine poate fi citită nonverbal, din 

faptele sale, din gesturi, din privire, din cum merge, cum se prezintă față de ceilalți, însă vorbele sale 

sau poate chiar tonul, spun altceva. 

Tipul ambițios va reuși să producă o schimbare importantă în grupul de apartenență prin 

atitudini șocante, prin faptul că alege să facă ceea ce face foarte rar sau nu am făcut până acum. 

Repercusiunile asupra nivelului de pregătire vor fi însă destul de grave. Faptul că obține rezultate 

importante procedând în felul acesta, greșit, îi poate lăsa impresia de putere. Capricornul profund nu 

va merge mai departe cu această putere pentru că va vedea că nu-i face bine. Tipul inferior sau cel 

care se află acum în plină ascensiune, care crește, care nu s-a maturizat încă, va crede că acesta este 

specificul său, așa trebuie să procedeze de-acum încolo. 

Este lesne de înțeles că e mai puțin important cum anume va proceda individual, cât de 

importantă este atitudinea pe care o va avea. Această atitudine este elementul care va rămâne până la 

finalul acestui an sau care va trece cu brio în anul următor. Va greși foarte mult capricornul care va 

considera pe finalul celei de-a doua decade a lunii septembrie că tot ceea ce este bun este enervant și 
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trebuie să facă o schimbare. Trecerea lui Venus pe casa drumurilor lungi este semn de câștig prin 

schimb de experiență, însă acest schimb de experiență se bazează foarte mult pe statutul pe care l-a 

câștigat de curând. Dacă își vede anumite demersuri sortite eșecului se întâmplă pentru că în ultima 

vreme s-a prezentat față de ceilalți ca fiind învingător înainte de a se termina războiul. Acum, când 

soarta războiului pare a fi decisă și de altcineva, capricornul primește o mare lecție de viață. Pe 20 

septembrie Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna și gândurile acestea de victorie pe baze solide 

sau de victorie prin minciuna le arat acestor nativi ce fel de oameni sunt, care-l este puterea, și cam 

cum le va fi viața lor până la finalul acestui an. 

Dintre toate semnele zodiacale, capricornul, pe finalul lunii septembrie, adică în a treia decadă 

acestei luni, va înțelege cel mai bine cum anume trebuie lucrat cu elementele prezente pentru ca 

decăderea să fie evitată. Va fi avantajat și tipul inferior, dar și cel superior, și omul foarte bine pregătit 

dar și cel care nu a avut parte de o educație adecvată până acum. Au în schimb ceva ce le lipsește 

celorlalte semne zodiacale, adică liniștea. Cu Venus trecută pe zodia Fecioară, este greu de crezut că 

cineva poate beneficia de liniște pentru că această poziție aduce nemulțumiri gratuite, o poziție 

gratuită reticentă față de schimbare. Toate aceste atitudini îl țin pe individ în tensiune și, așadar, 

liniștea nu prea mai are loc. Având în vedere că acest nativ a înțeles care este rolul său în grupul de 

apartenența, chiar dacă unii nu au împărtășit aceste impresii, trecerea lui Venus pe Fecioară pentru 

capricorn este o confirmare a faptului că trăiesc vremuri complicate și au nevoie să le privească exact 

așa cum sunt. Ei traduc toată această presiune ca fiind o confirmare a ceea ce au intuit sau au dedus. 

Înțelegând lucrul acesta și punându-l la bază, pot vedea cum relațiile sociale se modifică, cum puterile 

lor cresc și cum interacțiunea se schimbă în mod calitativ, nu cantitativ. În felul acesta se poate detașa 

de caracterul materialist al vieții, așa cum am văzut că li s-a sugerat pe finalul lunii aprilie prin trecerea 

Capului Dragonului pe casa administrării bunurilor celorlalți, spre care și-au îndreptat atenția și 

sintezele pentru acțiune de la începutul lunii iulie cu care decada de față are o legătură directă. Nu 

trebuie să depună un prea mare efort pentru a vedea că li se întâmplă ceea ce au cerut, că nu le lipsește, 

practic, aproape nimic, ci doar mulțumirea de a se folosi de ceea ce au. Cu Soarele pe casa imaginii 

publice capricornul se bucură de recunoaștere, de relații frumoase, de apreciere a gândirii sale, a 

ideilor inovatoare, a spiritului întreprinzător. Cu toate că aceste beneficii ar trebui să bucure un om 

ambițios care le-a cerut, prin opoziția lui Marte cu Neptun care activează o casă a înțelegerii, a 

comunicării, capricornul se pune de-a curmezișul, refuză avantaje care ar putea să-i modifice statutul, 

refuză un drept, lansează pretenții foarte mari sau face puțin spectacol din modestia sa. În realitate, 

opoziția aceasta dintre Marte și Neptun activează în cazul capricornilor un sector foarte delicat care 

a fost frământat foarte mult anul acesta. Dacă sectorul acesta nu ar fi fost tensionat atunci capricornul 

ar fi avut încredere în cel care îl laudă, îl promovează sau îl invită să participe la un demers mult mai 

mare. Opoziția lui Marte cu Neptun arată că au în momentul acesta suspiciuni foarte mari și nu pot 

merge mai departe. Nu se poate anticipa din această prezentare cu caracter general dacă reușesc să-și 

găsească resursele necesare. Cert este că materialismul pe care l-au iubit atât de mult și și l-au 

argumentat atât de credibil de bine este pentru ei acum un obstacol. Ar trebui să aibă încredere doar 

bazându-se pe intuiție, așa cum am văzut că pot face la începutul acestei luni. Sunt însă circumspecți 

pentru că toată viața au procedat altfel și nu contează dacă din când în când mai sunt și intuitivi. 

Trecerea lui Jupiter prin opoziția cu Uranus activează acest balans pe care capricornul trebuie 

să-l facă între viața de familie și viața socială. Dacă eșuează și refuză categoric propunerea care vine 

din partea celorlalți atunci se vor întoarce la o viață de familie incertă sau marcată de instabilități și 

compromisuri. Dacă acceptă aceste provocări vor considera că toată vina o poartă instabilitatea pe 

care o au în familie. Oricum ar fi zona aceasta a intimității pare să fie foarte delicată, așa cum a fost 

tot anul. Am văzut că de câteva ori dar noul acestui an, în special în primăvară, capricornul s-a bazat 

foarte mult pe familie și a crezut că de acolo îi vine liniștea pentru că există o altă interacțiune, 

discuțiile se purtau pe un alt ton și solicitările erau la cote minime. Acum lucrurile s-au schimbat, pe 

această casă există doar Uranus care face legile și prin opoziția care se împlinește pe finalul lunii 

septembrie capricornii au senzația că se întorc la epoca antică, se întorc la probleme din tinerețe, la 

ceea ce credeau de mult timp rezolvat. Unii, mai sensibili, vor prinde o frică fața de carieră, ambiții 

sociale, considerând ca de fiecare dată când s-au apropiat de această zonă au avut probleme pe care 
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nu au fost în stare să și le rezolve singuri apoi, tocmai pentru că nu și le-au rezolvat singuri, s-au făcut 

și de râs. 

Capricornii care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare 

spirituală vor știi că tot ceea ce ține de această lumea, indiferent că este argumentată de el sau de alții, 

trebuie lăsat în urmă. Cu alte cuvinte va proceda cam versul eminescian; "De te-ndeamnă, de te 

cheamă,/ Tu rămâi la toate rece.". 

Revenirea lui Pluton la mersul 

direct, planetă care le trece din 2008 pe 

semnul lor, îi va face atractiv pentru 

oamenii speciali. Dac  ă până în 28 

septembrie s-au menținut la un standard 

înalt, de-acum încolo le va veni mult mai 

ușor să-și susțină opinia, să fie puși într-

o lumină favorabilă, adică nu vor mai 

lucra atât de mult, atât de intens. Ceea ce 

s-a consumat rău a fost activ până în 

seara zilei de 28 septembrie. 

Trecerea lui Mercur pe casa 

demnității publice îi încurajează pe 

capricorni să ceară recunoașterea. 

Momentul acesta este însă destul de 

timid și nu se va putea exprima decât ca 

o avertizare referitor la calitățile care nu 

le-au fost apreciate. Dacă își permit să îi 

mustre pe ceilalți atunci vor face, iar 

mesajul lor va fi altul decât cel care le 

atrage atenția acestora ca pe viitor să fie 

mult mai atenți la ceea ce ei au de spus 

pentru că, după cum constată în 

momentul acesta, nu mesajul lor este 

greșit, ci anturajul nu dispune de atenția 

necesară. Dacă se vor strădui să 

convingă, opoziția lui Venus cu Neptun 

nu le va permite să aibă o carisma atât de puternică încât din cuvinte puține să obțină maximum de 

eficiență. Cu toate acestea, situația de acum este incomparabil mai bună decât cea în care se aflau la 

începutul lunii. Măcar acum știu care este locul pe care-l ocupă, nu mai trăiesc într-un plan imaginar, 

nu mai sunt triști fără motiv și nici dezamăgiți de oameni care nu le-a demonstrat până acum că merită 

să aibă încredere. Realismul acesta este și momentul de față, așa cum a fost de multe ori de-a lungul 

vieții, tonic. 

 

OCTOMBRIE 
Rutină. Soluția completează un mare gol. Se simt urmăriți de umbră. Pistă falsă. Activități 

complexe. Își asumă răspunderea unor fapte greșite. Atitudine aspră. Se izolează. Își găsesc liniștea. 

Declarații populiste. Reușesc să distragă atenția de pe problemele personale. Apelează la o 

formulare nouă. Simboluri noi. Refuzul unei îndrumări. Au calități și vor să și le pună în aplicare. 

Continuitate. Conflict de forțe. Pun altfel problema. Cred că noutatea i salvează. Acuză o slăbiciune. 

Sunt suspicioși la adresa celor slabi. Pot să anticipeze. Frământări ciudate. Au anumite semne de 

întrebare față de grupul de apartenență. 

 

Sintezele pentru viitorul grupului reprezintă o oportunitate foarte mare pentru un capricorn 

pentru a demonstra că are abilitățile necesare pentru a se integra într-un grup nou, așa după cum a 

formulat în prima jumătate a anului și după cum și-a dorit foarte mult. Această lună octombrie aduce 
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trecerea lui Jupiter pe casa prietenilor, ceea ce înseamnă un important avantaj prin relații, adică se 

completează un gol pe o problemă care s-a dovedit a fi cea mai mare a anului 2017. 

Chiar de la începutul acestei luni când Marte se va afla într-o dispunere foarte bună cu Pluton 

reușesc să facă un schimb foarte interesant pentru ca relațiile interumane, cele pe care le analizează 

sau cele la care participă, să aibă o bază corectă, adică să intervină în schimbul de experiență prin 

cunoștințe proprii, prin experiențe proprii, nu prin ceea ce au învățat de la alții. Este însă un moment 

foarte delicat când capricornul ar putea să nege tot ceea ce a învățat de la alții, să se despartă de 

oamenii care au avut un rol foarte important asupra lor în anul 2017 și elementul acesta să le facă o 

imagine foarte proastă. Devin trădători însă nu au mustrări de conștiință, au mai făcut lucrul acesta și 

față de membrii familiei la începutul anului sau față de persoane care au avut încredere în ei. Ceea ce 

se va întâmpla la începutul lunii octombrie nu le va face cinste și seamănă, din nou, cu erorile pe care 

l-au făcut la începutul anului. Se pare că faptele acestea îi urmăresc asemenea unei umbre. 

Apoi, mai există un semn de boală pe care ar putea să le ignore acum pentru că se consultă cu 

o persoană care nu are competența necesară și care îl pune pe o pistă falsă sau îi face recomandări 

false. Se poate constata momentul acesta că vitalitatea nu se află la cotele cele mai bune, nu pentru 

că sunt implicați în activități care le-am consumat din energie, ci pentru ca au gânduri foarte intense 

și greșite care le consumă din putere. Aceasta va fi, de altfel, cea mai mare problemă pe care 

capricornul trebuie să o rezolve la începutul lunii octombrie. Având în vedere că sintezele pentru 

înțelegere, emoții și cunoaștere se îndreaptă către finalul lunii mai, când Marte și Saturn s-au aflat în 

opoziție, atitudinea refractara față de anturaj este de fapt o invidie pe care capricornul o are la adresa 

celor care au reușit prin forțe proprii așa cum el nu a putut. Gândurile acestea consumă foarte mult și 

cu cât se vor implica mai mult în a le înlătura, cu atât mai repede se vor întoarce către starea de 

confort. 

Conjuncția lui Venus cu Marte din 5 octombrie arată schimbare de opinie. În aceeași zi se va 

împlini și Luna plină, cu Soarele pe casa imaginii publice ceea ce înseamnă pentru Capricorn 

întâlnirea cu un grup care dorește să-l promoveze, cu un avantaj social, cu un noroc. Este un moment 

foarte favorabil pentru acest nativ chiar și numai dacă discută despre o relansare sau despre implicare 

într-un proiect social. Pare să fie un avantaj cu repercusiuni publice pe care îl obține pe ultima sută 

de metri pentru că foarte curând Jupiter va părăsi această casă și va intra pe casa protectorilor. 

Li se cere acum să dea dovadă de inventivitate, să răspundă frumos la planurile sociale, să nu 

facă apel la evenimente de trista amintire care aparțin grupului sau să nu facă o selecție negativa 

asupra unor evenimente pe care nici ei nu le înțeleg foarte bine, pentru că nu este oportun. Am putea 

vedea cum capricornii se întorc din nou cu o atitudine aspră, dură, mult prea serioasă sau nepotrivită 

către o persoana din intimitatea sa, către un membru al familiei producând acolo valuri de schimbare. 

Din 2008 încoace, de când Pluton le trece pe casa familiei capricornii sunt îngrijorați că nu mai au 

credibilitate, că tot timpul trebuie să se adapteze la condițiile celorlalți, ceea ce nu s-a întâmplat până 

la momentul acela. În tot acest interval, au apărut tot felul de forțe care i-au tentat, care i-au atras în 

ideea că dacă își schimbă opinia foarte des, dacă nu sunt prea atașați de o meserie, de un loc, de-o 

idee, reușesc să distragă atenția celorlalți și să ascundă aceste frământări interne. Din 2011 încoace 

de când Uranus le trece pe casa familiei capricornii nu-și găsesc locul. Blocajul cel mare apare în 

raport cu persoana iubită, cu oamenii care fac parte din intimitatea sa, cu cei față de care investesc 

încredere. Mercur pe casa imaginii publice pe 9 octombrie se va afla într-un careu cu Pluton și acest 

episod se consumă la doar o zi distanță față de careul dintre Venus de pe casa gândirii profunde cu 

Saturn de pe casa lucrurilor ascunse. Fie că se preocupă de evenimente care sunt la vedere, fie că se 

ascund sau se izolează își găsesc liniștea. Oriunde se așază găsesc aceleași probleme, aceleași dureri, 

au aceleași nemulțumiri. În felul acesta se poate explica de ce careul pe care Soarele și Plutonul 

împlinesc pe 10 octombrie reprezintă pentru acești nativi o declarație de război. 

Trecerea lui Jupiter pe casa prietenilor le poate aduce, ca o trezire la realitate, reducerea 

numărului de prieteni, traversarea unui eveniment neplăcut care să se finalizeze cu o susținere mult 

diminuată față de ceea ce au avut în ultimul an. Pentru capricorni casa prietenilor este un semn de 

putere, de control, de seriozitate și de vigilență. Expansiunea în această zonă ar putea să le arate 

acestor nativi, în această etapă în care sunt foarte vulnerabili, că nu au atât de multă putere și că depind 
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foarte mult de cei cu care interacționează. Este neplăcut pentru capricorn să se afle că nu știu altceva 

în afară de ceea ce află în mod direct de la alții, altceva decât nu au ceea ce primesc în mod direct de 

la prieteni. Jupiter le poate aduce acestor nativi complicații de această factură și presiunea pe adaptare 

la un mediu nespecific va fi una foarte mare. Dacă nu trăiesc de pe o zi pe alta sau cu teamă atunci 

vor găsi mijlocul necesar să se adapteze la noile condiții.   

Reușesc să distragă atenția de la aceste probleme care vor ocupa un loc foarte important în 

gândurile lor timp de un an de zile începând cu a doua decada lunii octombrie când își vor îndrepta 

atenția către noii asociați. Aceștia trebuie neapărat să definească anumite condiții pe care capricornul 

are foarte clar formulat în minte. Deocamdată, pe 11 octombrie când Venus va afla într-o opoziție cu 

Chiron aceste caracteristicile vor fi 

așezate în mintea sa în forma brută. Cu 

cât va trece timpul ele se vor ascunde 

mult mai bine sau vor fi amestecate 

printre dorințe personale, că nu 

degeaba Marte se află acum foarte 

aproape de Venus. În realitate, 

indiferent de ceea ce face capricornul 

în a doua decada lunii octombrie el 

luptă pentru a reduce o pierdere, pentru 

a diminua timpul pe care l-a pierdut 

preocupându-se de alte lucruri. Va 

încerca să se împace cu un membru al 

familiei, să-și îmbogățească nivelul de 

cultură, să își extindă nivelul de 

percepție, va încerca să discute despre 

tot felul de lucruri și să se aștepte la 

beneficii spectaculoase de pe urma 

acestor demersuri. S-ar putea ca unele 

dintre ele să îi ofere rezultate imediate, 

însă ele sunt doar de confort și nu ar 

trebui să se aștepte la schimbări 

spectaculoase în sensul acesta. Dacă 

mizează foarte mult pe asocieri atunci 

asociații trebuie să aibă deja niște 

rezultate pentru ca demersurile pe care 

capricornii le fac să nu pară realizate 

din disperare de cauza, ci să reprezinte 

interesul pe care îl au față de ceea ce 

partenerul de dialog este dispus să 

ofere, să împărtășească. Rolul pe care-

l are acum acest nativ este unul foarte 

delicat pentru că trebuie să-și însușească noi cunoștințe, să-și facă noi baze, dar să și evite câteva 

ghinioane care îl urmăresc din aproape in aproape. Pentru ca acest demers să nu i se pară foarte greu 

are nevoie să facă apel la simboluri. Oamenii să fie asemenea schemelor electronice, capabil să 

realizeze în funcție de momentul zilei sau de comenzile pe care le dau anumite operații sau să ofere 

anumite răspunsuri. Este un joc al minții pe care ar putea să-l facă acum pentru anul i se părea că este 

prea greu. Au neapărată nevoie să depășească cu bine această situație pentru că altfel, imediat ce 

Venus va intra pe zodia Balanță, pe casa imaginii publice, se vor trezi în fața unor situații favorabile 

pe care nu le pot valorifica pentru că nu au resursele necesare. Dacă sunt ființe rigide, care nu pot 

realiza mai multe operații în același timp, atunci au nevoie să se pregătească pentru momentul acesta 

de 14 octombrie lucrând foarte mult cu sine, reducând foarte mult interacțiunile, fiind foarte selectiv 

cu oamenii sau cu operațiile, pentru că Venus de pe zodia Balanță îi va solicita foarte mult pe 
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interacțiuni sociale. Începând cu 14 octombrie au nevoie de putere și dacă nu au oamenii din jur care 

să facă cu ei transfer de putere, atunci să economisească. 

Tot în a doua decada lunii octombrie capricornul realizează că de fapt se luptă cu sine. Dacă 

nu este o fire revoluționară, dacă în ultima perioadă nu a abordat aceste procedee prin atitudini 

categorice, prin capricii, prin revoltă, atunci schema aceasta dominată de opoziția lui Mercur cu 

Uranus nu este una periculoasă, ci le aduce anumite conflicte sociale care se vor consuma la cota 

minimă. Pun mai important este mesajul care vine din opoziția lui Marte cu Chiron. Refuzul unei 

informații, refuzul unei îndrumări, refuzul adevărului pe care o persoană respinsă de capricorn l-a 

susținut reprezintă o mare pierdere pentru acest nativ care va avea repercusiuni și asupra domeniului 

public. Deocamdată Marte se află pe casa gândirii profunde și destul de curând, adică pe 22 

octombrie, va intra pe casa imaginii publice și, la fel cum am indicat și cu trecerea lui Venus pe acest 

sector, are nevoie de resurse pentru a face față ipostază lor diverse ce vin din această zonă. 

Deocamdată, consideră că acestea îi pregătesc pentru ceea ce urmează să se întâmple, vorbesc despre 

situații favorabile la care nu au ajuns încă sau despre situații nefavorabile pe care nu le mai pot rezolva 

decât dacă fac parte dintr-un grup care lucrează în mod intens pentru redresarea lor. Deși nu vor să 

recunoască că lucrul acesta, capricornii sunt în centrul atenției și cu cât Jupiter se va adânci mai mult 

în tranzitul sau prin zodia Scorpion cu atât vor fi constrânși de situațiile pe care le parcurg să 

recunoască faptul că depind foarte mult de grup, de anturaj, de cei care au bune intenții, de prieteni. 

Au nevoie ca aceasta a doua decadă a lunii octombrie să fie folosită pentru a se pregăti, pentru a 

acumula putere, energie, pentru a-și reaminti cum este să fii calm, liniștit, răbdător, adică de a se 

înconjura de oameni care emană prin toți porii aceste calități. Va fi însă dificil să facă lucrul acesta în 

formă continuă cu atât mai mult cu cât pe nouă spre 10 octombrie Marte le aduce amintirea unor 

episoade triste, cele care s-au consumat în februarie, iar Soarele v-am plini opoziția cu Uranus. Fie 

că apar probleme în relații sociale, fie că mediul familiei nu este ceea ce se așteaptă capricornul să 

fie, realitatea pe care o trăiesc este una foarte generoasă în instabilitate sau în dezordine. Sunt 

avertizați că au nevoie să fie foarte atenți la ce gândesc cum gândesc și cum Inter acționează cu cei 

din jur pentru că toate aceste ipostaze care încearcă răbdarea și liniștea se suprapun cu Luna nouă. 

Dacă nu sunt calmi pe 19 octombrie vor pierde șansa de a se pregăti pentru episodul noiembrie 2017 

care ar trebui să le împlinească așteptări mari. 

Cea de-a treia decadă a lunii octombrie face trimitere, prin sintezele pentru acțiune către 

finalul lunii iunie. Este un moment de atenție pe care trebuie să îl traverseze cu maximă implicare. Pe 

finalul lunii iunie capricornii au trecut prin careul pe care Neptun l-a făcut la Luna neagră. Acum 

Soarele se află într-o relație frumoasă cu Luna neagră, cea care foarte curând le va intra pe semnul 

lor apoi, pe 22 octombrie Marte va intra pe casa imaginii publice iar Soarele pe casa prietenilor. 

Pentru Capricorn a treia decada lunii octombrie de vină obositoare prin faptul că trebuie să 

știe totul despre alții și alții trebuie să cunoască totul despre ei. Misterul va lipsi din viața unui 

capricorn care nu s-a pregătit pentru momentul acesta, care crește în continuare un conflict între 

nevoia de a avea liniște și realitatea înconjurătoare la care nu s-a adaptat încă. Mult mai vulnerabil 

este cel slăbit care intră în această perioadă fără resursele necesare. Puterea sa va veni din gândire, 

din cât a reușit să acumuleze, din adaptarea pe care, chiar dacă a făcut-o incomplet, trebuie să o 

folosească pentru buna relaționare. 

Noua schimbare care apare în viața unui capricorn prin noile poziționări ale planetelor trebuie 

să slujească interesului pe care l-au avut de-a lungul întregului an. Ei vor să se înțeleagă bine cu toată 

lumea, cu cei cu care colaborează, vor să își depășească o limită care le-a dat bătăi de cap în anii 

anteriori și care le-au lăsat impresia că din această cauză viitorul lor nu poate fi atins așa cum s-au 

așteptat. De această dată vor avea puterea să-și folosească abilitățile după puterea pe care și-au 

conservat-o, după abilitățile celor dragi pe care și i-au ținut în preajma. 

Cel mai mare dușman pe care capricornul ar putea să-l aibă este propria tristețe. Cu cât vor fi 

mai puțin triști cu atât rezultatele vor fi mult mai bune. Cei care lucrează cu energia sau care sunt 

implicați într-un proces de cercetare spirituală vor vedea că prindem niște tehnicile pe care le aplică 

vor fi mult mai eficiente și îi vor ajuta să se detașeze de problemele celorlalți pe care nu le pot rezolva 

și nici nu trebuie să le preia asupra lor. 
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Revolta împotriva unui element slab este și de această dată cea mai mare slăbiciune. Nu ar 

trebui să se lase în voia acestui impuls chiar dacă au impresia că în felul acesta își fac dreptate. Drumul 

ocolitor este mult mai bun și mult mai eficient chiar dacă la început li se va părea că nu vor ajunge la 

destinație pentru că nu au resursele necesare sau nu sunt susținuți. Soarele, abia intrat pe zodia 

Scorpion, va avea de trecut printr-o conjuncție cu Jupiter pe 26 octombrie. Este mult mai important 

să-și folosească abilitățile pe care le au, să adopte un comportament echidistant, să fie în echilibru 

decât să aibă dreptate într-o confruntare. Confruntările sunt nefaste pentru Capricorn pentru că ele fac 

trimitere la atitudini pe care le-au avut în mijlocul lunii martie, când conjuncturile erau pentru ei mult 

mai favorabile. Acum, dacă vor să facă parte dintr-un viitor luminos, dacă vor să facă parte din 

demersurile programate pentru grupul în care s-au integrat, au nevoie să îndeplinească acest rol, acela 

de echidistanță. Dacă pentru a deveni această condiție se impune să fie inventivi, să își dezvăluie 

anumite elemente de intimitate atunci să procedeze în consecință. Confortul va veni doar acolo unde 

este respectată echidistanța, unde capricornul are un rol definit împreună cu cei din jur. Relația proastă 

pe care Mercur o are de împlinit cu Axa Dragonului pe 30 octombrie le aduce acestor nativi frământări 

ciudate. Unii se vor îndoi de faptul că au vreo importanță față de ceilalți, că au vreun rol atât în grupul 

de apartenența, alegând să trăiască în această negație mult timp. 

Și de această dată, ar trebui, dacă vor consulta din timp aceste previziuni, să nu uite că mult 

mai important este confortul de moment decât victoria de moment. Asta înseamnă că se pot îndrepta 

către relația bună pe care Venus o are cu Axa Dragonului decât să rămână în tensiunea dată de 

neîncrederea în sine și de îndoiala pe care careul lui Mercur la Axa Dragonului le întreține. 

 

NOIEMBRIE 
Se simt norocoși. Beneficiază de un ajutor nesperat. Demersuri complicate. Observațiile 

personale au suport filozofic. Lucrurile ascunse tulbură liniștea. Spirit practic. Nevoie de confirmare. 

Destinul încercat își cere dreptul. Mare implicare. Blândețea este vizibilă. Schimbări majore de la 

un nivel foarte înalt. Norocul este atractiv. Speranțe ciudate față de o realizare obscură. 

Conștientizare. Profunzimea este accesibilă. Se pricep la vorbe. Folosesc foarte bine metodele 

celorlalți. Nu greșesc dacă apreciază mai mult. Viitorul mi mai sperie 

 

Sintezele aducătoare de noroc au rezervate pentru acești nativi și experiențe mai puțin plăcute. 

Asta înseamnă că pentru avantajul pe care-l vor obține în această lună capricornii vor trebui să se 

mobilizeze foarte tare, să demonstreze calitățile pe care le au. Au făcut lucrul acesta și în lunile 

anterioare, dar acum rezultatul va fi foarte rapid și mult mai bun decât anterior. Elementul definitoriu 

al acestei luni va fi dat de trecerea Lunii negre pe semnul lor, ceea ce înseamnă că intră într-o perioadă 

de vulnerabilitate, care, pentru că vine peste o greutate deja conturată, va părea mult mai complicată 

decât se așteaptă. Având în vedere că din 2008 încoace beneficiază de tranzitul planetei Pluton pe 

semnul lor se pare că sunt deja familiarizați cu probele care ar putea să vină din refuzul unui mesaj, 

din refuzul unei calități. Relația proastă pe care Saturn o definitivează cu Chiron în 2 noiembrie are 

pentru acești nativi un mesaj aparte. Primesc o veste proastă, una referitoare la anturajul său, la 

demersurile pe care trebuie să le facă de acum încolo sau referitor la statutul pe care ar putea să îl 

îndeplinească în luna următoare, în decembrie. Deși se știe de mult timp lucrul acesta, capricornul 

este cumva afectat de faptul că a aflat atât de târziu, că lui i se spune ultimul despre ceea ce îl 

interesează. Tipul superior va fi detașați de toate aceste complicații pentru că le va încadra foarte ușor 

în zona conspirațiilor despre care știu deja foarte multe. Va prefera să se ocupe de sensibilitate și prin 

această emoție aparte să interacționeze cu cei din jur. Tipul inferior va fi recalcitrant și se va întoarce 

către începutul anului, către demersurile în care el însuși nu a fost corect cu cei din jur. Acum își 

argumentează lipsa de onestitate față de ceilalți prin faptul că, în profunzime, oamenii aceștia nu 

meritau sinceritatea pentru că, după cum constată acum, ei înșiși nu sunt corecți. Luna plină din 

scorpion, această Lună plină de toamnă, le accentuează această notă și îi îndeamnă să nu aibă 

încredere în oamenii care le greșesc în această perioadă. Dacă nu vor fi atât de reticenți, dacă nu vor 

transforma observațiile personale într-o adevărată filozofie de viață atunci se poate vorbi despre o 

Lună plină care îi ajută să iasă din complicații relaționale nu o să le amplifice. Este complicat pentru 
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un capricorn să facă lucrul acesta pentru că această Lună plină taie Axa Dragonului, adică îi duce spre 

extreme, îi face să fie prea instabil, prea nemulțumiți de ceea ce primesc, fie că nu este ceea ce au 

cerut, fie că li se pare că primesc, dar în bătaie de joc. 

Pe 5 noiembrie Mercur le intra pe casa lucrurilor ascun se și gândurile acestea pe care le au 

despre dușmanii ascunși devină realitate. Abia începând cu 5 noiembrie trebuie să dovedească faptul 

că este un adversar de temut și nu trebuie nimeni să-i tulbure liniștea pentru că altfel se va apăra. 

Apoi, poziția lui Mercur pe casa lucrurilor ascunse este și un semn de nesiguranță. Au impresia că 

acest noroc care le este hărăzit tuturor în 

luna noiembrie la ei întârzie să apară și 

atunci trebuie să intervină în forță. Mai 

există o componentă de care capricornul 

ar trebui să țină cont imediat ce planeta 

Mercur le-a intrat pe casa lucrurilor 

ascunse. Este legată de afectarea stării de 

sănătate prin gânduri negative, prin 

pesimism, prin argumente negative de 

care se atașează foarte mult. Nu-i ajută 

acum argumentele negative, acestea nu 

sunt soluții oricât de bine sunt explicate, 

oricât de mult echivalent ar putea avea în 

realitate. Înainte ca Venus să iasă de pe 

casa demnității sociale și să intre pe casa 

prietenilor, va avea de împlinit o relație 

bună cu Luna neagră. Ar trebui să fie 

foarte atenți la propunerile pe care le 

primesc în preajma zilei de 7 noiembrie, 

pentru că ele nu sunt în consonanță cu 

aspirațiile pe care le-au și nici 

folositoare. S-ar putea să fie 

confortabile, deconectant e, să-i facă să 

râdă, să se simtă bine, să uite puțin de 

gândurile obscure pe care le-au, dar nu 

sunt de viitor. 

Apoi, Venus pe casa prietenilor 

devine un element de putere. Nu are 

fascinația pe care a avut-o pe casa 

imaginii publice, adică un capricorn nu 

va mai putea să-și practice meseria cu atât de multă fascinație și cu rezultate atât de frumoase pe zona 

publică, dar vor fi apreciați iar aceste cuvinte de laudă le vor primi direct de la sursa, într-un cadru 

intim, împreună cu promisiunea susținerii pe mai departe. Trucul acesta este pentru capricornul 

profund un noroc și mai mare ceea ce îl va pregăti pentru trecerea Lunii negre pe semnul lor. Tipul 

inferior va fi nedumerit și va considera că trebuie să o ia de la capăt. În realitate, nu trebuie să o ia de 

la capăt, ci este doar o continuare. 

Luna neagră pe semnul lor le aduce plăceri ciudate. Vor considera de-acum și până la anul, că 

opiniile celorlalți, care au fost verificate în timp, sunt mult mai importante decât ceea ce ar putea ei 

să elaboreze. Trecerea lunii negre pe semnul lor le anulează o parte din calități sau îi încurajează să 

și le anuleze singuri. Acesta este, practic, elementul cel mai neplăcut pe care capricornul trebuie să-l 

parcurgă. Dacă se trezesc repede vor reuși să recupereze și să-și păstreze o parte din calități. A-și 

anula o parte din calități timp de nouă luni de zile, cât durează tranzitul lunii negre pe semnul lor, este 

destul de periculos pentru destinele încercate, pentru oamenii care au decis să meargă mai departe în 

a se transforma, în a deveni mai buni și mai puternici. Capricornul care își anulează acum calitățile 

personale se oprește, stagnează, opune rezistență ajutorului ce-ar putea să-i vină de pe casa prietenilor, 
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acolo unde există Marele benefic. Este clar că rezultatul nu poate fi unul bun și trebuie să se 

pregătească, dacă se anulează, pentru ruină. 

A doua decada lunii noiembrie îi va face pe capricorn să se simtă constrânși de greșelile pe 

care le-a făcut la începutul anului. Nu este prima dată când se întorc spre aceste episoade, nu este 

prima dată când trebui să dea socoteală pentru modul în care au profitat de naivitatea celorlalți. De 

această dată însă trimitere se face către prima decadă a lunii ianuarie, nu către a doua decadă. Asta 

înseamnă că maniera aceasta de a da socoteală pare mai blândă ceea ce le va fi pe plac. Conjuncția 

lui Venus cu Jupiter le aduce acestor nativi o profunzime pe care o vor trăi cu mare implicare. Vor 

încerca să le povestească celorlalți despre calitățile personale, însă vor vedea că oamenii cu care s-au 

înconjurat nu prea au timp să asculte lucrurile acestea, nu prea le observă ori nu le înțeleg. Atunci se 

vor simții îndemnați să schimbe direcția. Vor trece de pe argumente logice, pe cele sentimentale și 

atunci vor vedea că au mai multă priză, că atrag atenția mult mai ușor celor din jur, că sunt ușor de 

remarcat, că blândețea aceasta pe care o vor arăta devine foarte folositoare pentru cei pe care îi 

îndrăgesc, cu care interacționează ori față de grupul în care s-au integrat. 

Desigur, schema aceasta nu rezolvă o problemă de familie, nici de patrimoniu, nu-i face pe 

acești nativi să fie mai idealiști, așa cum sugerează Capul Dragonului pe casa administrării bunurilor 

celorlalți, însă le aduce o stare de confort și îi ajută să se împace cu propriul trecut, așa cum nu au 

avut ocazia până acum. A doua decadă a lunii noiembrie conjuncția lui Pluton cu Junon de pe semnul 

lor le arată că asocierile pe care le-au sperat sunt aproape, că numai prin sentimente se pot apropia de 

oameni pe care-i apreciază și numai cu ajutorul acestora reușesc să-și contureze o viziune interesantă 

asupra viitorului. Viitorul pe care-l vede capricornul acum este foarte util și grupului, ceea ce ajută 

foarte mult în schimbarea nivelului, în aprofundare. Unii vor fi tentați să împărtășească celorlalți din 

secretele lor și vor vedea că oamenii aceștia care au trecut prin multiple încercări, unele lansate chiar 

de capricorn, sunt oameni de încredere despre care merită să spună lucruri frumoase, care merită să 

și-i țină aproape și pentru care să facă anumite sacrificii. Împreună cu ei pot trece prin perdele dese 

de fum, și să ajungă foarte departe. 

Pentru Capricorn, oamenii reprezintă norocul cel mai mare iar de lucrul acesta vor fi conștienți 

chiar pe 16 noiembrie când Venus se va afla într-o relație foarte bună cu Neptun. Problemele sociale 

se diminuează, puterile lor se trezesc și se simt încurajați de emoțiile frumoase și limpezi pe care le 

au față de cei pe care îi îndrăgesc. În felul acesta, capricornul reușește să se întoarcă la duplicitatea 

pe care a avut-o la începutul anului și pe care a trebuit să o transforme în altceva ori la care a trebuit 

să renunțe. De această dată ea este conturată în alt mod, adică este construit în așa fel încât să fie in 

ofensivă. 

Iată că nu mai sunt acum ambivalenți, adică zâmbitori exterior și tulburați în interior, pentru 

că emoțiile acestea frumoase sunt foarte atractive, deconectante, adevărate sinteze între gând și 

emoție. Apoi, având la baza aceste sentimente frumoase capricornul se poate implica în demersuri 

dinamice. Sunt invitați la drum, să călătorească, să împărtășească impresii legate de călătorie, sau li 

se cere o părere față de un traseu existențial. Avându-l pe Marte pe casa imaginii publice dorințele 

lor, chiar și atunci când sunt ciudate, devin foarte atractive pentru ceilalți și sunt imitate. Luna nouă 

din 18 noiembrie îi încurajează pe acești nativi, într-un contrast teribil cu celelalte zodii, să devină un 

model pentru ceilalți. Dacă nu sunt preocupați prea mult de ceea ce ar trebui să termine acum pe 

ultima sută de metri, le va face plăcere să conștientizeze în profunzime schema aceasta și să nu le mai 

fie rușine de ambițiile pe care le au. Există însă o problemă pe care ar trebui s-o abordeze cu maximă 

responsabilitate, de unii singuri, pentru că ea nu se referă la un eveniment social, ci la un conflict 

interior. Nu le va face plăcere să fie priviți ca un exemplu pentru că sunt conștienți că au multe lipsuri, 

că nu dețin calitățile care le sunt apreciate acum, că nu merită această venerație. Relația proastă pe 

care Marte și Pluton o împlinesc înseamnă pentru capricornul învinuire, teama ca nu cumva să pună 

pe cineva pe drumuri, să îndrume greșit. Cei sensibili vor avea mustrări de conștiință că nu s-au 

conturat suficiente mult pentru a evita situații de genul acesta. Cei superficiali se vor gândi ca nu 

cumva peste ani cei care privesc acum către un capricorn cu admirație să nu se întoarcă și să îi 

reproșeze ceva. Au nevoie să depășească acest moment delicat pentru că nu sunt răspunzători pentru 

ceilalți, în sensul că tot ceea ce au făcut până acum a fost foarte corect. Dacă cineva ajunge pe un 
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traseu greșit pentru că și-a luat un capricorn ca exemplu nu înseamnă că nativul născut în Capricorn 

este un model eronat, ci înseamnă că nu a fost în stare să se ridice la nivelul așteptărilor sale, adică a 

dorit cu resurse puține să obțină un rezultat spectaculos. 

Ultima decadă a lunii noiembrie lucrează cu sintezele pentru acțiune pe care acești nativi l-au 

parcurs în mijlocul lunii Mai. La momentul acela Marte, care se afla în plin tranzit prin zodia Gemeni, 

adică pe casa muncii se afla într-o relație negativă cu Neptun. Acum, Marte se află într-o relație bună 

cu Axa Dragonului ceea ce înseamnă pentru Capricorn un progres teribil, o evoluție de la un motiv 

personal de conflict, la o reușită publică ce va rămâne în istorie. 

Din nou se va vorbi în cazul capricornului despre calități remarcabile, dar el este detașat de 

lucrurile acestea, adică nu crede în această apreciere spectaculoasă pentru că acuma ar fi trebuit să 

vină, și-a dorit foarte mult să o împlinească în prima jumătate a anului, adică a considerat că atunci 

avea nevoie de ea, nu acum, dar nu a primit-o. În momentul de față preferă să se implice în fenomenul 

social, iar de-acolo, pentru că Venus se află într-o relație proastă cu Axa Dragonului se aleg numai 

cu probleme. Nu se pricep în momentul acesta nimic despre politică, nici despre consiliere 

psihologică, nu-nțeleg nici tehnicile neconvenționale de vindecare, nici nu sunt ajutați să-și 

însușească ceea ce consideră că le lipsește. Asta înseamnă că se află într-un moment de mare cumpănă 

și ar trebui ca gândurile să nu fie îndreptate împotriva celor cu care colaborează, să nu participe la 

combinații neobișnuite în ideea că din ceea ce este complex se poate alege cu ceva, ci are nevoie să 

fie în continuare precis, să folosească metoda de lucru așa cum a făcut și până acum, să fie rezervați 

încrezători în forțele proprii. Dacă va face lucrul acesta atunci va reuși să se mențină ca un model 

foarte bun pentru ceilalți, deci nu va avea motive să fie îngrijorat că le oferă celorlalți un model 

negativ, dar va și anula mesajul tendențios al Lunii negre care le trece pe semnul lor și care va încerca 

timp de nouă luni de zile să le anuleze calități. Nu vor face lucrul acesta în gol, ci ajutați de problema 

cea mai mare, omul cel mai rău, personajul cel mai dificil. Relația bună pe care Venus, aflată acum 

în careu la Axa Dragonului, o realizează cu Junon de pe semnul lor, le poate oferii promisiunea că 

norocul i-a părăsit. 

A treia decadă a lunii noiembrie înseamnă și revenirea lui Neptun la mersul direct, ceea ce 

înseamnă că vor privi cu mai mult optimism către faptele trecutului, către greșelile pe care și le-au 

imputat cu atâta severitate, către conflictele trecutului, cele din prima jumătate a anului. Momentul 

acesta a fost anticipat încă din luna iulie și vor vedea că multe din cele pe care le-au gândit în vară se 

consuma acum. Este posibil ca o parte din aceste evenimente să fie comportat o schimbare, dar ele 

nu se comporta așa pentru că acest nativ a greșit în aprecierea sa, ci pentru că oamenii cu care au 

interacționat între timp s-au schimbat. Pe de o parte lucrul acesta sunt foarte bune pentru că le oferă 

acestor nativi un exemplu foarte clar despre cum arată viitorul dacă omul se schimbă. Apoi, de partea 

cealaltă, au ocazia să înțeleagă că exemplul uman nu este un etalon universal prin rigiditatea sa, ci 

este un factor de evoluție care devine foarte util prin interacțiune. Tocmai de aceea de-a lungul anului 

2017 capricornii nu au reușit atunci când au dorit să lucreze singuri, ci numai când au lucrat în echipă. 

Înțeleg lucrurile acestea pe finalul lunii noiembrie și prin concluziile la care ajung se vor simții mai 

încrezători în forțele proprii și mult mai protejați de agresiunile venite din comunitate. Au însă o mare 

problemă cu timpul. Pentru că Mercur se află acum într-o conjuncție cu Saturn însă acest episod astral 

se consuma pe casa lucrurilor ascunse, capricornul trebuie să se adapteze la un timp străin, să respecte 

programul de lucru al altora, să se dea după alții, ceea ce nu-i va face deloc plăcere. De aici pot ajunge 

în conflict cu cei cărora le-a garantat un anumit rezultat pe zona publică și pe care nu-l mai pot împlini 

acum. Capricornul este de vină pentru că nu se poate ține de promisiune, însă erorile acestea îi vor fi 

imputate. Având în vedere că au față de sine o atitudine superioara, că s-au revigorat, că nu mai sunt 

atât de zdruncinați de probleme pe care nu le pot rezolva, acuzațiile acestea vor trece pe lângă ei. În 

consecință, finalul lunii noiembrie le aduce acestor nativi confirmarea faptului că fac parte dintr-o 

elită, că se pot considera norocoși, nu doar pentru că sunt în grupul cel avantajat, ci pentru că au o 

contribuție personală la norocul acestui grup. 
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DECEMBRIE 
Abstract. Primesc semne dintr-o zonă izolată. Aprecierile negative sunt pe placul lor. Se 

orientează către gânduri bune. Practică. Imaginea publică este bună. Reminiscențe. Fac un 

compromis. Ceea ce este artificial poate fi considerată o soluție. Sentiment de împlinire. Confuziile 

celorlalți sunt deranjante. Li se amintește de un drept. Rup relații care nu merg mai departe. Primesc 

semne de care trebuie să țină cont. Putere concentrată. Intenție de a schimba. Acceptă un ajutor. Se 

fac remarcați în grupul de apartenență. 

 

Luna decembrie îi pregătesc și pe capricorn, așa cum pregătesc și celelalte zodii, pentru 

trecerea către anul 2018. În cazul lor, elementele acestea devin semințe care trebuie puse într-un 

pământ foarte fertil pentru că rezultatele în anul următor să fie foarte bune. Trebuie să uite că, în 

special din aprilie încolo, schema pe care o folosesc le încearcă idealismul. Idealismul pe care trebuie 

să și-l însușească nu este ceva abstract, ci doar să lucreze pentru binele celorlalți și împreună cu ei, 

nu să îi folosească așa cum a făcut în primele trei luni ale anului. 

Trecerea lui Venus pe casa lucrurilor ascunse este semn de izolare. O solidaritate cu oamenii 

aflați în suferință îi va motiva pe aceștia să creadă că durerea aceasta este universală. Nu ar trebui să 

meargă foarte repede în zona aceasta pentru că structura emoțională nu este încă foarte bine 

consolidată, au în continuare planete individuale care trimit raze negative către Neptun de pe casa 

comunicării și mesajul care ar putea să vină de pe casa lucrurilor ascunse, din această zona durerii 

umane, ar putea să fie înțeles greșit. Luna plină care se împlinesc pe 3 decembrie le aduce acestora 

mari dificultăți în a-i înțelege pe cei aflați în suferință, de a realiza în mod adecvat un compromis în 

așa fel încât dificultățile pe care le parcurg acum să fie și ele încadrate corect. Această lună plină se 

suprapune cu careul pe care Uranus de pe casa familiei îl împlinește cu Junon de pe semnul lor. Au 

sentimentul că toate aceste probleme pe care le întâlnesc le sunt destinate, că trebuie să le abordeze 

pe acestea cu maximă seriozitate pentru că altfel se întâmplă ceva cu ei sau cu cei care le aduc la 

cunoștință. Nu ar trebui să reia lucrul acesta în sens personal, chiar dacă anumite povești de viață au 

o oarecare rezonanță și cu zona lor intimă. Mercur va intra pe 3 decembrie în deplasare retrogradă și 

se va afla în acest mers până pe 23 decembrie. Nu vor reuși pe această deplasare retrograda lui Mercur, 

tocmai pentru că ea se realizează pe casa lucrurilor ascunse, să găsească răspunsuri la probleme legate 

de starea de sănătate, griji, trădări. Au nevoie să se mențină la suprafață, să salveze aparențele, să fie 

cât de cât echilibrați, pentru a nu cobor nivelul. 

Pe 5 decembrie Chiron își va reveni la mersul direct și capricornii se vor vedea în fața unor 

decizii importante pe care trebuie să le adopte și pentru binele celorlalți, nu doar pentru binele lor. 

Sunt în plină evoluție și dacă nu coboară nivelul prin însușirea dramelor celorlalți, atunci traseul 

acesta evolutiv va fi foarte bun și foarte frumos. Au nevoie însă să învețe din exemple de celorlalți 

cum este să trăiești în modul acesta pentru că se pare că întâmplările acestea pe care le parcurg acum 

sunt complet noi. Gândurile bune simt că îi ard, îi pun dificultate, aproape că nu le cred, le acordă 

importanța cuvenită și sunt tentați să îi îndepărteze pe oameni tocmai pentru că află că gândesc frumos 

despre ei. Această prima decadă a lunii decembrie face, așa cum am văzut și în cazul altora, trimitere 

către finalul lunii aprilie când Capul Dragonului la intrat pe zodia Leu și când acești nativi au înțeles 

că viața are altă greutate, că nu totul se bazează pe mișcare sau pe filozofie, cât mai ales se bazează 

pe acțiune practică. Sintezele pentru acțiune vor face acum un arc peste timp cu sintezele pentru 

înțelegere, emoții și cunoaștere adică se va realiza o legătură între acțiunile pe care capricornul le-a 

săvârșit pe finalul lunii aprilie cu cele de pe începutul lunii august. Mercur, aflat acum în mers 

retrograd va avea un cuvânt important de spus. Emoțiile lor sunt profunde, dar greu de explicat în 

cuvinte și tocmai de aceea ar trebui să se abțină din a cere favoruri de la cei pe care îi vede mai 

puternici. Marte se află acum pe final de tranzit prin casa imagini publice și trimite raze frumoase 

către Saturn de pe finalul casei lucruri lor ascunse. Au nevoie să aștepte un semnal venit din exterior, 

din partea celor care au putere și determinare, din partea celor cu care interacționează și care nu se 

simt în această perioadă atât de nesigure. 

Dacă pot să facă lucrul acesta atunci Marte, care le va trece pe 9 decembrie pe casa prietenilor, 

le va aduce acestor nativi întâlnirea unor oameni care să lege o prietenie de durată, profundă și 
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încărcată de semnificații. Cu Marte pe casa prietenilor capricornii intră într-o zonă misterioasă pentru 

că acolo se află și Jupiter și puterea lor se mută, practic, în sectorul celuilalt, altfel decât dacă poziția 

acestor planete ar fi fost localizată pe casa parteneriatelor. Se pare că au acum puterea să decidă cu 

cine anume să colaboreze, nu se trezesc dintr-o dată cu oameni pe care îi au în preajmă și cu aceștia 

trebuie să defileze.  

A doua decada lunii decembrie aduce capricornilor încurajarea către iertare. Abia acum 

înțeleg de ce concentrarea de planete pe casa lucrurilor ascunse îi mobilizează în sensul acesta, abia 

acum reușesc să observe că diminuarea puterii de influență trebuie să se soldeze cu trezirea 

sentimentului de toleranță. Având în vedere că în ultima zi a decadei anterioare s-au consumat câteva 

unghiuri interesante, printre care și o relație foarte bună a Soarelui cu Axa Dragonului prin care se 

mediază tendința Nodurilor cu Coada Dragonului, capricornul va avea sentimentul că acestea sunt 

reminiscențe ale trecutului pe care numai în modul acesta le poate rezolva. Este posibil să se 

întâlnească cu oameni răi, fățarnici, mincinoși care au acces la adevărul capricornului și se folosesc 

de vulnerabilitatea sa pentru a-l compromite. Capricornul este acum puternic prin ceea ce alege să 

uite ori prin ceea ce alege să-și amintească. Ceea ce se consumă pe 13 decembrie este reprezentativ 

în sensul acesta și capricornul își va da seama că are puterea în mâini, că poate decide atât pentru sine 

cât și pentru ceilalți lucrând și în modul acesta. Uitarea nu este o soluție, ci este un instrument la care 

poate apela doar în momentul acesta. 

Elementul reprezentativ rămâne în continuare abilitatea de a se strecura prin probleme, de a 

refuza să se izoleze în substanțe care stimulează în mod artificial, medicamente, alcool, tutun etc. 

pentru că este conștient de amenințările la care se expune. În consecință, ceea ce se consumă în viața 

unui capricorn în a doua decadă a lunii decembrie reamintește de implicațiile pe care Luna neagră, 

trecută pe casa lucrurilor ascunse în mijlocul lunii februarie, le-a creat probleme foarte mari pe care 

acum trebuie să le privească în față, să le accepte și să le iert. Iertarea nu a fost niciodată elementul 

de referință al capricornului, el fiind capabil să tolereze, să accepte, să înțeleagă, dar nu să ierte. Asta 

înseamnă că ceea ce va uita este greu de iertat, ceea ce își va aminti va putea fi trecut din toleranța 

către iertare. Are ocazia acum pe finalul anului 2017 să arate că nu a trăit degeaba experiențe intense 

de-a lungul acestui an, nu s-a aflat atât de aproape de momente spectaculoase sau de durere. Toate 
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acestea îi reamintesc de puterile pe care le au, de abilitățile pe care și le pot dezvolta sau de succesul 

care nu-i va ocoli. 

Au sentimentul în această a doua decada lunii decembrie că se pregătesc pentru un mare 

eveniment, așa cum li s-a întâmplat și-n mijlocul lunii aprilie când s-au pregătit pentru trecerea 

Capului Dragonului pe casa administrării bunurilor celorlalți. Acum cred că se pregătesc pentru un 

eveniment ce ține de dimensiunea concretă, unul mult mai aproape de materie decât a fost cel de pe 

finalul lunii aprilie. Toată schema aceasta ar putea să le aducă regretul că nu au făcut mai mult de-a 

lungul acestui an. Este un lucru absolut fabulos faptul că își îndreaptă gândurile în această direcție și 

reușesc să vadă cât de întunecată le-a fost mintea în anumite momente când ar fi trebuit să vadă mai 

departe ori dincolo de sentimentele confuze. Momentul acesta este unul absolut fabulos pentru că este 

susținut de relația bună pe care Venus o are cu Axa Dragonului și prin care se poate media tendința 

Nodurilor. Își aduc aminte și de minciunile pe care a trebuit să le înfrunte de-a lungul acestui an, dar 

au acum soluții prin faptul că pot vedea mai departe, pot alege cu cine să interacționeze pentru a grăbi 

acest proces de reușită, pot înțelege că lucrurile acestea rele nu pot fi întâlnite decât așa. Pe 16 

decembrie Junon le va intra pe casa banilor și a hrănirii, ceea ce înseamnă pentru Capricorn o ușoară 

nervozitate. Acest element astral va declanșa o serie de rememorări care în stadiul acesta nu poate 

duce spre reformă, ci spre griji exagerate, spre reamintire a simptomelor de boală, de despărțire, de 

tristețe sau de indiferență. 

Pe 18 decembrie când se va împlini luna nouă pe casa lucrurilor ascunse gândurile acestea de 

devitalizare sunt accentuate. Va fi avantajat capricornul care va privi către viitor prin optimism, care 

nu va acorda impulsurilor negative o mai mare importanță acum doar pentru că și le amintește pe 

toate deodată. 

Din capul locului, unul dintre cele mai importante evenimente ale anului 2017 pentru acest 

nativ este trecerea lui Saturn, guvernatorul lor, pe semnul lor. Pentru Capricorn schema aceasta este 

ca un început de drum, cu bune și cu rele. Abia acum, pe 20 decembrie, acești nativi au clar percepția 

unui rol important, a unei misiuni, ca și cum s-au pregătit de mai bine de două decenii pentru 

momentul acesta, pentru a-l întâmpina așa cum se cuvine. Practic, nu doar trecerea lui Saturn pe zodia 

Capricorn reprezintă marele eveniment care va modifica viața sa, ci întregul tranzit care va ține 

aproximativ doi ani și jumătate. Se încheie un ciclu, unul de dezvoltare iar această ultimă etapă dată 

de anul 2017 îi ajută pe acești nativi să se separe de obișnuința aceasta de a merge pe două drumuri 

deodată. Așa au făcut mult timp, cei tineri toată viața, cei în vârstă cea mai mare parte a vieții, dar 

acum au nevoie să se decidă. Se vor decide și vom vedea, cu fiecare pas pe care Saturn face pe acest 

semn, vor avea de înfruntat obstacole care nu vor distruge, ci doar îi vor deposeda de ceea ce este rău 

și inutil, de ceea ce nu mai merită atenție. 

A treia decadă a lunii decembrie se sprijină foarte mult pe ceea ce capricornii au experimentat 

pe finalul lunii noiembrie. La momentul acela Neptun și-a revenit la mersul direct ceea ce înseamnă 

că zona aceasta a comunicării acceptării lecțiilor de viață, a educației devine una foarte importantă. 

Pe 21 decembrie Soarele va intra pe semnul lor și se vor simții revigorați, vor avea multă energie, 

multă determinare și mai multă putere în a observa care le este noua poziție. Beneficiul acestui 

eveniment astral vine și din faptul că prin trecerea Soarelui pe semnul lor se degajă în mod substanțial 

casa lucrurilor ascunse. Pierde la capitolul emoție, dar câștigă la capitolul observație sau înțelegere. 

Este posibil ca aceste rupturi în relații pe care le experimentează pentru că nu mai sunt prezenți, nu 

mai au sentimentele acelea abisale, să îi trezească la realitate, însă sunt avertizați că această realitate 

nu-i ajută decât dacă discută despre experiențele lor. Având vedere că Soarele, imediat ce a intrat pe 

semnul lor, va trebui să treacă prin conjuncția cu Saturn, este puțin probabil ca în această etapă 

capricornul să vorbească despre aceste experiențe. Va mai trebui să treacă ceva timp, să se obișnuiască 

cu noile stări, cu noul anturaj pentru a face lucrul acesta. 

Pe 23 decembrie Mercur își va reveni la mersul direct și abia acesta este momentul care 

declanșează deschiderea capricornului către a vorbi despre ceea ce simte, despre ceea ce trăiește sau 

despre ceea ce înțelege. Va simți o atracție către cercetări stranii, și va dori din nou să se implice în 

rezolvarea problemelor celorlalți. Dacă se așteaptă la rezultate spectaculoase atunci va fi dezamăgit 

și va cădea din punct de vedere afectiv. Există o mare presiune pe semnul lor și nu ar trebui să trateze 
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momentul acesta cu indiferență pentru că nu vine dintr-o presiune socială, ci vine dintr-o necesitate 

personală. Este clar că momentul acesta este unul deosebit de important pentru cel care s-a născut în 

zodia Capricorn pentru că trebuie să îi aducă mai multă coerență, mai multă atenție pe impulsurile 

personale, chiar și atunci când acestea apar doar la nivelul gândurilor, doar pe ascuns. Pentru că de 

această dată nu mai merge pe două fronturi, ci ceea ce este vizibil este de fapt toată gama de trăiri pe 

care o deține, se poate vorbi în cazul acestui nativ de un progres. Nu se știe dacă-l va conștientiza atât 

de bine, însă în mod sigur acest progres este real.   

Pe 25 decembrie Venus le va intra pe semnul lor și vor primi ca bonus timp suplimentar pentru 

a se pregăti pentru ceea ce înseamnă anul 2018. Asta înseamnă că devin atractivi, șarmanți, cuceritori, 

vor putea ca toată această forță pe care o resimt să nu mai fie îndreptată împotriva lor, ci să fie folosită 

pentru un capital de imagine foarte important. Și pentru acești nativi planetele se grupează acum pe 

un sector de zodiac destul de mic, ceea ce aduce o putere concentrată, intenția de a schimba foarte 

multe într-un timp foarte scurt. Așa cum nu s-a întâmplat de-a lungul acestui an, capricornii au o mare 

putere și vor să o folosească în toate modurile. Pe 26 decembrie Soarele va trece prin conjuncția cu 

Luna neagră și cei tineri vor dori să facă o retrospectivă ori să se întoarcă din drum. Acum Luna 

neagră are o putere și mai mare în ale anula anumite calități. Este indicat să se întoarcă, nici măcar cu 

gândul, în timp, în afară de cele două repere absolut esențiale pentru decada în curs, adică finalul lunii 

noiembrie pentru sintezele pentru acțiune și finalul lunii iunie pentru sintezele folosite pentru 

înțelegere, emoții și cunoaștere. Toate celelalte escapade nu sunt susținute astral. 

Pe 28 decembrie Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Neptun și se gândesc la faptul 

că poate la locul de muncă ar trebui să schimbe ceva. Nu pot schimba decât dacă au acceptul 

protectorilor, prietenilor, dacă 

există un cadru adecvat, permisiv 

pentru lucrul acesta. De fapt, 

impulsul acesta de transformare 

reprezintă pregătirea pe care 

capricornul o face în vederea 

ultimului eveniment astral 

programat a se consuma în anul 

acesta - careul pe care Jupiter îl 

împlinește cu Axa Dragonului. 

Finalul anului îi reamintește 

capricornului despre o dezordine pe 

care trebuie să o abordeze așa cum 

este obișnuit, așa cum a făcut în anii 

din urmă. Multe semne pozitive pe 

care ar putea să le exploreze acum, 

pe final de an țin atât de 

sensibilitatea dovedită, cea pe care 

o poate aprofunda împreună cu cei 

dragi, cât și de tentația de a face altfel decât ceilalți pentru a nu depinde de ei. Este, practic, o ultimă 

reminiscență a duplicității pe care începând cu 2018 capricornul o va abandona. Momentul acesta de 

trecere de la o perioadă care depășește ca întindere două decenii în care au mers pe două fronturi, la 

o perioadă când totul trebuie să fie clar, limpede și unilateral, este una foarte delicată ce consumă 

foarte mult. Asta înseamnă că relația proastă pe care Jupiter o are cu Axa Dragonului pe finalul anului 

le aduce acestor nativi și tristeți pe care nu și le pot înțelege. După ce lucrurile acestea legate de 

duplicitate vor fi lămurite, vor dispărea și tristețile. 
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VĂRSĂTOR 
 

 

 

 
 

„Eu nu lucrez pentru gloria mea personală, ci lucrez pentru 

gloria geniului uman.” (Traian Vuia)  
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Încercări. Modificări ale unui cadru pentru aprofundare. Programul trebuie redefinit. 

Dezamăgire. Pregătire în fața unui episod major. Atenție. Decădere. Analiză complexă. Frică de 

singurătate. Atenție pe o funcționare deficitară a corpului. Se întâlnesc cu o problemă. Se 

accentuează o notă dramatică. Valorile spirituale devin importante. Se combate atitudinea 

bolnăvicioasă a celuilalt. 

 

Pentru vărsător, 2017 este un an foarte încercat. În primul rând, în primele patru luni, au nevoie 

să acumuleze foarte mult, nu doar capital de imagine, ci chiar bunuri la modul concret sau energie 

suplimentară, vitalitate, pentru a se pregăti pentru trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu, pe casa 

parteneriatelor, eveniment astral ce este programat pentru finalul lunii aprilie. În aceste prime trei 

luni, când trebuie să lucreze cu redefinirea cunoștințelor științifice, cu emoțiile tulburătoare și cu 

cercetările care duc la aprofundare, se vede singur împotriva tuturor, neputincios în fața probelor 

vieții, dar foarte încăpățânat, adică nu are niciun interes să își recunoască toată această frământare. 

Modificările pe care le parcurge acest nativ sunt însă pentru creșterea și dezvoltarea sa. Asta 

înseamnă că, după cum sunt dispuse planetele, cu fiecare luna acestui an deplasarea lor aduce o 

sedimentare a speranțelor de viață de la o lună la alta încât în următoarea să fie mai atenți, mai 

profunzi sau mai maturi. Foarte dificile este retrogradarea lui Saturn pe casa prietenilor care ar putea 

să readucă în acest an atât de multe dezamăgiri câte nu au avut într-o viață. Pot evita acest lucru dacă 

se pregătesc și nu se înconjoară de oameni care au vocația trădării. Din nefericire, există acest impuls 

teribil de a-i căuta pe acești oameni care fac probleme și de a și-i ține alături. În felul acesta cred că 

lucrează pentru sine, pentru șlefuirea caracterului, numai modul acesta cred că se pregătesc pentru un 

mare salt existențial. Sunt avertizați vărsătorii că înainte de a se produce acest mare episod al anului 

2017, simțurile îi părăsesc, ele devin confuze, mesajele de asemenea și numai dacă fac apel la 

experiențele spirituale pe care le-au acumulat în anii din urmă pot să fie cu adevărat pregătiți pentru 

acest episod major. Capul Dragonului pe casa parteneriatelor le spune acestor nativi că trebuie să țină 

cont de părerile celorlalți. Opiniile celorlalți nu sunt importante doar pentru că sunt formulate dintr-

un grup anume, în văzul tuturor, că sunt spectaculoase sau că țin de o exprimare publică, ci pentru că 

sunt alte opinii. Asta înseamnă calea de mijloc și numai modul acesta vărsătorul va putea evita 

adâncirea în egoism. Egoismul vărsătorului va fi văzut și de această dată, în prima jumătate a anului, 

când pentru fiecare lucru mic pentru comunitate, dar mare pentru el, se va mândri mai mult decât este 

cazul. 

Un alt episod important de care trebuie să țină cont vine în februarie prin trecerea Lunii negre 

pe casa prietenilor. Timp de nouă luni de zile, adică din februarie până în noiembrie, în acest sector 

apar probleme de sinceritate, de trădare, de abandon sau de marginalizare. Asta nu înseamnă că 

vărsătorii sunt victime. Cu Luna neagră pe casa prietenilor și protectorilor și ei pot trăda, întoarce 

spatele unor cunoscuți, s-au dezamăgi protectori care au mari așteptări din partea lor. Trepidații revine 

din ambele direcții și de aceea au nevoie de-a lungul anului 2017 să fie foarte atenți la aceste emoții 

tulburătoare. Apoi nici să fie prea creduli cu cei pe care-i întâlnesc pentru prima dată. Au tendința, în 

special în prima jumătate a anului, sa acorde mai multă credibilitate persoanelor care intră pentru 

prima dată în intimitatea lor. Este lesne de înțeles de ce procedează în felul acesta - pentru că au 

nevoie de nou, pentru că se plictisesc foarte repede. 

Având în vedere că în aceeași perioadă Junon va intra pe casa lucrurilor ascunse și va sta acolo 

până spre sfârșitul anului, când va intra pe semnul lor, vărsătorii vor prefera să aibă relații frumoase 

în secret, să se ascundă, se vor simți mult mai bine dacă plăcerile sunt explorate într-o intimitate pe 

care și-o redefinesc în acest an. Dacă se apropie de oameni frustrați, care preferă din obișnuință să-și 

trăiască frumusețea într-o intimitate bolnăvicioasă doar pentru că sunt trădați, nu fac decât să fie de 

acord cu o decădere care se va realiza în trepte până spre finalul acestui an. 

A doua jumătate a anului 2017 este pentru acest nativ o invitație la implicare. Pe de o parte 

există experiența primelor șase luni, cea intensă, complexă și bogată în direcție, iar de partea cealaltă 

este regretul că direcțiile pe care le au acum active s-ar putea să nu îi satisfacă. Nu-i ajută cu nimic 

aceste dileme, nu se pot baza pe ele mai ales că sunt câteva unghiuri între planete cu deplasare lentă 
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care se vor consuma în august, în octombrie sau pe finalul anului, care le aduc emoții stranii, frică de 

singurătate, teama de deposedare sau de boală.   

Din capul locului, ceea ce se 

consumă în ultimele trei luni ale anului are 

pentru acest nativ o greutate teribilă. Primul 

eveniment este dat de trecerea lui Jupiter pe 

casa imaginii publice. Apare, așadar, o 

problemă de împărtășire, adică educația pe 

care au acumulat-o în ultima perioadă trebuie 

să o ofere necondiționat celorlalți, societății 

în care s-au integrat, mediului în care au ales 

să trăiască să se schimbe, dar nu oricum, ci 

bine. Apoi, în noiembrie Luna neagră le intra 

pe casa lucrurilor ascunse și se accentuează 

această notă dramatică a vieții dată de 

dușmanii ascunși, boli care nu pot fi 

diagnosticate, simptome care nu sunt înțelese 

corect. Cu cât sunt mai apropiați de valorile 

spirituale, cu cât gândurile lor sunt mai 

curate, inima mai caldă cu atât aceste 

complicații vor fi mai puține. Pe finalul 

anului Junon le va intra pe semnul lor și îi va 

face atractivi, cuceritori, interesanți, dar nu 

acum pe final de decembrie ci începând cu 

anul următor. Saturn pe zodia Capricorn este 

de altfel și ultimul eveniment major pe care 

vărsătorul trebuie să-l parcurgă pe 2017 și, 

de asemenea, începutul unei perioade de 

restricție. Au nevoie ca începând cu 20 

decembrie (deci mai curând aceste previziuni se adresează anului următor) să fie atenție la 

alimentație, la persoane toxice, la griji pe care și le alimentează singuri, la nedreptatea pe care vor să 

o strice pe străzi. Saturn pe casa lucrurilor ascunse nu este un element bun, nu este un avantaj pentru 

nimeni în afară de o persoană care este dedicată întru totul evoluției spirituale. Prin această poziție 

accesul la valorile spirituale se face repede, chiar dacă la fel de intens, cu la fel de multe probleme. 

Cea mai mare tentație anului 2017 va fi pentru vărsător evadarea în visare. Capul Dragonului pe casa 

parteneriatelor le atrage atenția că această visare dacă nu conține și acceptarea opiniei celuilalt este 

una bolnăvicioasă. 

 

IANUARIE 
Reîntâlnire. Transformare. Proces complicat. Reușesc să dea un sens frumos emoțiilor. 

Evenimente cu impact major. Dezechilibru fiziologic. Nevoie de transformare. Trecere către un nou 

nivel. Redescoperirea vieții. Putere prin introspecție. Curaj răstălmăcit. Privesc într-o direcție nouă. 

Experiențe ciudate. Deschidere către un nou plan al valorilor. Lucrul se orientează către un alt 

traseu. Schimbare bruscă. Gânduri puternice. Viteză de reacție. 

 

Luna ianuarie înseamnă pentru vărsătorii întâlnirea cu o formă de recompensă pe care au 

așteptat-o de mult timp. Acum când Saturn se află pe final de tranzit pe casa prietenilor, a protectorilor 

acești nativi îndrăzneț și curajoși se gândesc că poate a sosit momentul să facă un sacrificiu pentru 

cei dragi, pentru cei pe care îi iubesc, ca o ultimă etapă înainte ca Axa Dragonului să implice și pe ei 

într-un mare proces de transformare. Sintezele pentru cunoștințe științifice înseamnă pentru ei 

întâlnirea cu o revoluție. Nu se știe dacă la acest început de an revoluția la care participă este una cu 
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adevărat importantă pentru existența lor, însă în mod sigur va avea asupra demersurilor active un 

impact teribil. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Marte, care le trece acum pe casa hrănirii, se află într-

o conjuncție cu Neptun devin foarte interesați de ceea ce înseamnă spiritul practic. Deocamdată, Axa 

Dragonului lucrează asupra acestui detaliu de mult timp și de fiecare dată când se întâlnesc cu o 

problemă acești nativi se gândesc că poate ar trebui să renunțe la ideile filozofice și să privească 

relațiile cu oamenii sau relațiile cu obiectele din punct de vedere practic, nu abstract, să aibă față de 

aceste persoane sau lucruri o altă abordare. Nu se știe dacă reușesc dar în mod sigur emoțiile lor sunt 

contradictorii. 

Trecerea lui Venus pe casa hrănirii accentuează această notă practică și-i constrânge pe acești 

nativi să se gândească la ziua de mâine prin procedee pe care le-au respins foarte mult, prin combinația 

dintre bine și rău care, în mod normal, pe ei i-ar fi dus la miracol, dar acum trebuie să îi ducă la 

câștiguri financiare, la mai multe cărți în bibliotecă, mai multe alimente în frigider, mai multe obiecte 

în casă. 

La polul celălalt, găsim personajul născut în această zodie care va privi realitatea 

înconjurătoare cu vanitate teribilă. Vărsătorul materialist devine un personaj foarte greu de suportat 

de cei din jur, un individ care nu are o speranță de viață care să ajute demersurile celorlalți și prin 

pesimismul său îi enervează teribil pe cei cu care interacționează. Trecerea lui Mercur retrograd pe 

casa prietenilor, pe 4 ianuarie, îi îndeamnă să aibă asupra celor din jur un impact teribil. Vărsătorii 

materialiști se vor ocupa de banii celorlalți, de bunurile lor, vor avea un interes foarte mare față de 

acest sector păcălind uit pe aceștia că de fapt se ocupă de echilibrul lor. În realitate, urmăresc să obțină 

avantaje sociale pe seama celorlalți, că nu degeaba Luna neagră încă le trece pe casa imaginii publice. 

Relația bună pe care Uranus, guvernatorul lor, o are cu Junon care trece pe casa prietenilor îi 

expune pe acești nativi la încercarea sincerității, la acceptarea opiniei celuilalt ca și cum aceasta 

trebuie să fie un element foarte important de care are nevoie acest nativ pentru a trece dincolo de o 

încercare. Pentru că această relație a lui Uranus cu Junon se consuma când se va împlini și primul 

pătrar, problemele vărsătorilor materialiști, cu precădere, se vor accentua începând cu 5 ianuarie, vor 

intra într-un crescendo pe care ar trebui să-l ia în considerare. Dacă vor ieși din această ecuație și se 

vor oferi celorlalți la capitolul exemplu pozitiv, vor înțelege de ce trebuie să facă un anumit sacrificiu, 

de ce trebuie să ierte și, în plus, de ce trebuie să accepte opinia celuilalt mai mult decât propria opinie. 

Conjuncția Soarelui cu Pluton, eveniment astral care se va consuma în cazul acestor nativi pe 

casa lucrurilor ascunse, arată că sunt în continuare într-o zonă delicată. Ceea ce nu controlează în 

mod direct, nu-și însușesc prin acțiuni directe se întoarce împotriva lor, le creează o senzație de 

disconfort, le aduce chiar semne de boală și am nevoie să își reformuleze toată această preocupare, să 

pun accentul pe iertarea celorlalți, să se înconjoare de oameni care sunt în stare de asemenea 

sentimente pentru a nu transforma toate aceste procese psihice în dezechilibre fiziologice. Dacă nu 

țin cont de lucrul acesta vor vedea cât de ușor se pot îmbolnăvi de la un simplu gând, cât de ușor pot 

ajunge la conflict de la o simplă invidie. 

Pe 8 ianuarie Mercur își va reveni la mersul direct și, cel puțin în privința relațiilor cu 

protectorii, vărsătorii scapă de un handicap, de o slăbiciune, de o problemă pe care o au în raport cu 

opinia celuilalt. În continuare le rămân bunurile, interesul față de achiziții suplimentare, față de 

stabilitatea pe care trebuie să o aibă prin programul zilnic, prin hrana ce nu trebuie să lipsească, prin 

opiniile celor la care țin. Dacă sunt oameni deschiși și joviali atunci nu vor avea probleme cu 

anturajul, vor știi că faptele lor sunt corecte și ceea ce pun în pământ în această perioadă va duce la 

apariția unor rezultate foarte frumoase, la creșterea unor plante riguroase și frumoase care îi vor ajuta 

foarte mult în acest an, în perioadele aride, când se vor simții singuri și marginalizați. Vor concretiza 

că este posibil ca de-a lungul acestui an să treacă prin momente de singurătate și pierdere chiar în 

finalul primei decade a lunii ianuarie, când Soarele se va afla într-un careu cu guvernatorul lor, cu 

Uranus. Acesta este momentul când își vor da seama că perspectiva evenimentelor specifice acestei 

decade nu pot depăși finalul lunii iunie. Dacă se gândesc de mai multe ori înainte să acționeze vor 

conștientiza că au nevoie și de alte opinii, au nevoie să îndeplinească și alte condiții pentru că au 

reușit simplu, fără complicații și fără decădere morală, socială sau spirituală. 
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A doua decada lunii ianuarie îi încurajează pe acești nativi să anticipeze puțin din ceea ce 

urmează să vină spre ei începând cu mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le va intra pe casa 

prietenilor. Pentru ei aceasta pare să fie o anticipație a unui sentiment de responsabilitate pe care l-au 

refuzat și în prima decadă a acestui an, dar și de-a lungul anului anterior. Acum cred c-au putere și 

prin putere pot să treacă dincolo de aceste obstacole, însă vor vedea că se înșală. Prin conjuncția lui 

Saturn cu Junon de pe casa prietenilor încep să apară probleme de opinie, de respect, de atitudine sau 

de toleranță. Deși au toate cunoștințele care sunt necesare celorlalți, deși se desprind de criticism sau 

de atitudinea cinică, nu sunt tolerați așa cum se așteaptă, nu sunt acceptați cu brațele deschise într-un 

anturaj. Vărsătorul ar trebui acum să judece toate aceste lucruri după starea de sănătate, după 

echilibrul acido-bazic, după puterea fizică pe care o au. Acestea trebuie să fie elementele de care 

trebuie să țină cont pentru că celelalte sunt confuze. 

Ceea ce constituie o mare problemă a celei de-a doua decade a lunii ianuarie este una legată 

de libertate de expresie sau de dreptate. Opoziția pe care Jupiter și Uranus o au activat-o în această 

perioadă atrage Soarele în conflicte sociale care sunt legate de lecții de viață, de opinie, de refuzul 

părerii celuilalt sau chiar de refuzul unui dar. Trecerea lui Mercur pe casa lucrurilor ascunse îi 

avertizează pe acești nativi că intră într-o perioadă dificilă. Ar trebui să nu mai privească probleme 

de celorlalți ca și cum sunt cele mai importante de pe fața pământului, să nu-și mai dramatizeze 

condiția socială, să nu considere că dacă nu obțin obiectele pe care și le doresc neapărat cineva îi 

lovește sau îi deposedează de situații favorabile sau de prietenii speciale. Experiențele pe care le 

parcurg vărsătorii în această a doua decadă a lunii ianuarie sunt foarte complexe și trebuie să aducă o 

compensare a sentimentului, o încadrare a acestuia într-un sector foarte bun, o descoperire a vieții 

interioare, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori. 

Relația bună pe care Soarele o are cu Luna neagră accentuează aceste regrete pe care 

vărsătorul nu va reuși să și le rezolve cel puțin în prima jumătate a acestui an. Apar probleme de 

sentimente refuzate, de sacrificiu neapreciat, de analize care nu sunt observate sau sunt ignorate, de 

combinații care le accentuează o durere fizică sau poate chiar una sufletească. Relația bună pe care 

Soarele o are cu Luna neagră le lasă acestor nativi impresia că se află într-un con de umbră și că orice 

ar face, oricât de frumoasă este situația în care se implica ceva se întâmplă și îi nemulțumește, ceva 

se întâmplă și îi va face fel încât bucuria să nu fie întreagă. Poate ar trebui să se gândească la faptul 

că echilibrul psiho-emoțional este un element absolut esențial, unul care trebuie să treacă dincolo de 

subiectivitate, dincolo de comanda pe care acești nativi o dau, dincolo de aglomerația care există în 

viețile lor, dar pe care o au pentru că și-au dorit-o foarte mult. Conjuncția lui Marte cu Chiron de pe 

casa banilor, având în vedere că în această perioadă Chiron se află în mers direct, le vorbește acestor 

nativi despre ușurința cu care pot rezolva multe probleme cumpărând, vânzând, alegând obiecte, sau 

înstrăinând de obiecte și lucruri. Subtilitatea lor poate fi ușor iertata dacă se desprind de obiecte, dacă 

pot să lase în urmă ceea ce pe alții îi împovărează iremediabil. Relația bună pe care Mercur, aflat 

acum în mers direct prin zodia Capricorn, o are cu Axa Dragonului și prin care mediază tendința 

Nodurilor anunță că anul acesta este unul foarte profund, încărcat de semnificații, care le poate dărui 

acestor nativi înțelesuri majore. Au acum puterea să treacă dincolo de cuvinte pentru a descoperi 

înțelesuri și prin aceste înțelesuri vor vedea că se apropie de noblețe, de sentimentele profunde, de 

dragoste sau de curaj. Nu este un lucru simplu să se apropie de curaj pe 19 ianuarie, când Marte se va 

afla într-o relație foarte proastă cu Saturn care le trece acum pe casa prietenilor. Se pare că în ceea ce 

au ei de dăruit va fi răstălmăcit, unii vor avea impresia că fac lucrul acesta pentru a cumpăra sau 

pentru a respinge, pentru a da viață unei tranzacții ce nu ar trebui să existe acolo unde intervin 

sentimente profunde. Vărsătorul nu va face lucrul acesta, ci aplica dictonul "Dă cezarului ce-i al 

cezarului și lui Dumnezeu ce-i a lui Dumnezeu!". Trecerea Soarelui pe semnul lor și apoi împlinirea 

relației bune dintre Venus și Pluton îi ajută pe aceștia să-și înțeleagă regretele, să privească cu mai 

mult curaj către ziua de mâine pentru că au mai multă putere, au mai multă energie și, deși nu ar 

trebui, au mai multă încredere în sine. 

A treia decadă a lunii ianuarie le oferă acestor nativi o perspectivă specială. Sintezele pentru 

acțiune le îndreaptă atenția către începutul lunii august, moment în care Uranus, guvernatorul lor își 

va reveni la mersul direct pe casa educației primare. Ceea ce gândesc acum va începe să prindă contur 
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începând cu luna august, ceea ce ar putea să însemne pentru unii vărsători un moment mult prea 

îndepărtat față de nerăbdarea pe care o au în momentul de față. De altfel, răbdarea este o altă lecție 

pe care trebuie s-o învețe pe finalul lunii ianuarie pentru ca relațiile cu ceilalți să nu mai fie dominate 

de constrângere. Au, ce-i drept, experiențe ciudate legate de mister, secretele celorlalți, adică află 

ceea ce nu și-au dorit niciodată să cunoască, intră în posesia unor informații de care s-au ținut tot 

timpul departe. Nu prea știu ce să facă cu aceste informații și pentru că se gândesc mult la cum să 

reacționeze sau cum să se folosească de ele se trezesc în conjuncturi ciudate. Pentru a ieși din aceste 

conjuncturi ciudate vor interveni ei înșiși prin mister, prin secretele care nu vor să le spună, vor face 

în așa fel încât să pară că au ceva în comun cu aceste secrete pe care le disprețuiesc. Deși nu o fac 

intenționat, află lucrul acestea de la ceilalți și vor supraviețui acestei încercări majore doar vărsătorii 

care sunt profunzi. Cei materialiști se vor comporta ca și cum tinerețea nu i-a ajuns din urmă niciodată, 

adică sunt încă în perioada 

adolescentină, încă sunt 

într-un proces de 

recunoaștere.  

Relația proastă pe 

care Marte de pe casa 

hrănirii o are cu Junon de 

pe casa prietenilor, le 

accentuează această dramă 

și le pune în dificultate 

transmitere a unui mesaj. 

Cu toate că nu este un lucru 

rău să fii tânăr, să trăiești 

intens, pentru vărsător așa 

va fi. Având în vedere că 

sintezele pentru înțelegere, 

emoții și cunoaștere fac 

trimitere către finalul lunii 

mai, când Marte se va afla 

atunci pe casa iubirii 

dăruite într-o opoziție cu 

Saturn, vărsătorul se va 

întoarce acum împotriva 

celor din preajmă pe finalul 

lunii mai. Vărsător profund 

ar trebui să nu își facă astfel 

de planuri, să nu se întoarcă împotriva celorlalți, să nu aibă o atitudine reticentă față de critică, pentru 

că dacă acum tot ceea ce trăiește este foarte intens și pe finalul lunii mai va fi la fel, dacă nu chiar mai 

intens. 

Pe 25 ianuarie când Marte se va afla într-o relație foarte bună cu Luna neagră vor avea 

impresia că nu au nevoie de cei din jur și că ei sunt făuritorii propriului destin, că pot să se detașeze 

de problemele celorlalți pentru că au propriile achiziții, propria rețea, proprii prieteni. Sunt liderii 

unor opinii și trebuie, așadar, să se comporte în consecință. Momentul acesta este însă foarte critic 

pentru că dacă nu colaborează arată că sunt instabili, că nu au valorile pe care le cere societatea, chiar 

dacă cele pe care le dețin sunt foarte profunde. Sunt avertizați vărsătorii că 27 ianuarie devine un 

moment foarte critic chiar pentru achizițiile cu care se mândresc, chiar asupra prietenilor pe care au 

crezut că îi controlează. Colaborările pe care vărsătorii le dezvoltă nu ar trebui să aibă această 

componentă de izolare ori de selecție. Ar trebui acum să arate că este un spirit elevat, că ideile sale 

sunt universale și pot fi preluate de ceilalți fără niciun pericol. Trecerea lui Marte pe zodia Berbec, 

pe casa comunicării, pe 28 ianuarie, arată că lucrurile se orientează în această direcție și este posibil 

ca anumite evenimente sociale să se comporte de-o manieră bruscă, adică cei din jur să aibă reacții 
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temperamentale, iar vărsătorul să se trezească la realitate și să-și dea seama că el trebuie să joace în 

toată această ecuație un rol pozitiv. Opiniile sale, în consecință, vor fi privite cu maximă maturitate, 

adică nu va mai fi trist și abătut pentru că nu are ceea ce-și dorește în momentul acesta, ci va fi bucuros 

că trece prin încercări, prin provocări majore și, caracterul major al acestor provocări îl poate propulsa 

pe acesta pe o poziție foarte importantă în istoria grupului de apartenență sau chiar în istoria națiunii 

sale. Important este să aibă curaj și să nu-și folosească aceste opinii împotriva celorlalți, să nu aibă 

impulsul de a se răzvrăti înainte de a judeca situația și din punctul de vedere al celuilalt. Desigur, știm 

că, având de regulă capul limpede, vărsătorilor le face plăcere să judece situația și din punctul 

celorlalți de vedere, însă perioada aceasta îi zăpăcește puțin, adică îi va grăbi sa adopte o opinie și li 

se va părea inutil să se oprească din toată această agitație să mai judece cum gândește celălalt de 

vreme ce gândurile sale pot fi citite foarte ușor din reacție. Ar trebui să fie puțin mai reținut, echilibrat 

și să nu se arunce cu capul înainte, asemenea Berbecului, zodie care este tranzitată acum de Marte, 

planeta dorinței. Dacă își dorește reușita nu trebuie să fie obținută în mod brutal, ci să rămână în 

schema sa echilibrată care i-a adus succes de-a lungul acestei luni. 

 

FEBRUARIE 
Tulburare. Spirit Critic. Revitalizare. Apare un beneficiu. Revenire la un nou mod de 

comportare. Participă la conspirații ciudate. Se cred puternici. Nevoie de reușită. Relații noi. Teama 

de singurătate. Probleme de tensiune internă. Anumite calități sunt ignorate. Bunăvoința. Depind de 

o stare de confort. Ingeniozitate. Atitudine agresivă față de un personaj cunoscut. Devin conștienți 

de problemele celorlalți. Se modelează ușor. Popularitate. Greșelile sunt recunoscute. Orgoliu. 

Zdruncina puternic. 

 

Pentru vărsător emoțiile tulburătoare vin, așa cum am văzut, mai mult parțial, și în luna 

anterioară, din sectorul lucrurilor concrete, al banilor și al hrănirii. Chiar din prima zi acestei luni 

Mercur, care le trece acum pe casa lucrurilor ascunse, se va afla într-o relație proastă cu Uranus, 

guvernatorul lor. Sunt îndemnați să învețe să accepte opiniile celorlalți, să nu răspundă prea ușor cu 

un refuz ori prin reacții prea dure, să nu se gândească la faptul că dacă îi bulversează pe cei din jur 

reușesc să controleze situația or să se ridice deasupra lor. Vorbele frumoase le aduc acum prieteni 

mulți și în felul acesta vărsătorii se pregătesc pentru marele eveniment al acestei perioade, trecerea 

Lunii negre pe casa prietenilor. Până atunci, au de trecut un moment de injustiție, de energizare, de 

ajutor la adresa celorlalți, de dăruire. Pe 3 februarie Junon va intra pe casa lucrurilor ascunse și pentru 

o perioadă, pentru că și Venus va intra pe casa comunicării, vor avea opinii contrare, poate chiar vor 

dezvolta un spirit critic absolut gratuit care nu este folositor acestei perioade și care nu le aduce niciun 

beneficiu. Vorbesc de dragul de a vorbi, își exprima o opinie de dragul de a fi cel care vorbește, cel 

care se exprimă, cel care dăruiește. Dacă vărsătorii vor reușit să fie puțin mai concentrați în această 

perioadă, să treacă dincolo de problemele pe care le au ceilalți, să se relaxeze mai mult și să nu se 

consume doar pentru a menține o idee considerând că în felul acesta lucrează la un nivel superior, vor 

reuși să-și protejeze și starea de sănătate, care, nu doar acum, ci din 2008 încoace de când Pluton le 

trece pe casa lucrurilor ascunse, nu este chiar atât de bună. Prin trecerea lui Junon pe casa lucrurilor 

ascunse apare o scăderea vitalității, o scăderea tonusului și vor reuși să ascundă foarte bine lucrul 

acesta. Această de vitalizare se încadrează în tabloul general și, particularitatea pe care o reprezintă, 

scoate în evidență o emoție nefirească. Așadar, chiar de la începutul acestei luni iau contact cu 

emoțiile tulburătoare, după cum ne spune deviza generală aplicată acestei luni pentru toți. Nu vor 

reuși să depășească momentul acesta ascunzându-se, ci rămânând acolo unde sunt, privind cu mai 

multă încredere către viitor, cu mai multă determinare, adică de a înfrunta adevărul în față, chiar dacă 

acest adevăr face referire doar la ei înșiși. 

Inițierea deplasării retrograde a lui Jupiter pe casa gândirii profunde le pune acestora în 

dificultate planuri de viitor sau deplasări către o locație la care și-au dorit mult sa ajungă, poate chiar 

tot anul 2016. Este posibil ca această retrogradare să vorbească și despre întoarcerea la gânduri mai 

vechi, revenirea la un mod de comportare pe care acest nativ să-l considere foarte bun, logic, cu mai 

puțină ambiție și cu mai puține conflicte. Sunt avertizați că Mercur de pe casa lucrurilor ascunse, aflat 
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acum în sextil cu Luna neagră subliniază un studiu care ar trebui făcut altădată, pe alte conjuncturi, 

poate chiar unele mult mai favorabile, pentru că retrogradarea lui Jupiter aduce o percepție subiectivă 

a dreptății și nu e doar atât, ci și pentru că această planetă primește de ceva timp opoziție din partea 

lui Uranus, vărsătorul va dori ca acest spirit al dreptății să fie folosit exclusiv în avantajul său, dar va 

face în așa fel încât adversarul său să aibă tot timpul în centrul atenției succesul pe care la obținut. 

Așadar, ipostază astrală de-acum le aduce acestor nativi probleme cu mândria ce ar putea să le 

schimbe modul în care se raportează la cei din jur, schemele de lucru, de ce nu, ar putea să-i schimbe 

pe ei mai mult decât trebuie. 

Pe 7 februarie, când Mercur le va intra pe semnul lor, vărsătorii au avantaje materiale, 

promisiunea de a primi ceva care ar putea să le sporească prestigiul, onoarea sau un element care 

prezintă în această perioadă o mare miză socială. Dacă reușesc să se mențină în această zonă a 

echilibrului și nu-și fac planuri de viitor extrem de subiective în a lovi, zdruncina sau distruge 

iremediabil un adversar, ceea ce se consuma pe finalul primei decade a lunii februarie le aduce 

controlul asupra vieții proprii așa cum ne face plăcere cel mai mult, prin cuvânt, prin atitudine, prin 

libertate de expresie. Având în vedere că tot pe finalul primei decade a lunii februarie Mercur și Venus 

se vor afla într-o relație bună, se va pune problema unui mesaj pe care vărsătorul să-l ducă mai 

departe, poate chiar către generațiile ce vor veni, către proprii copii, către urmași, către persoanele 

care se folosesc de ideile pe care le au, pe care le primesc de la vărsător, pentru a obține un statut 

social bun, pentru a se realiza. Iată cât de ușor pot găsi vărsătorii contra argumente, atunci când doresc 

să nu distrugă lumea pentru a se dovedi dreptatea lor cea bună, ci se strecoară, lăsând adversarul să 

se consume în propriile conflicte interioare, să se distreze urând, disprețuind sau participând la 

conspirații penibile. 

A doua decada lunii februarie lucrează cu sintezele pentru acțiune aferente finalului de luna 

iunie. Există o problemă de opinie pe care vărsătorul cu greu și-ar putea echilibra-o, legată de rolul 

pe care-l are el în grupul de apartenența. Având în vedere că rezultatele bune pe care le obținem sunt 

folositoare comunității și lucrul acesta îi bucură, ar trebui pe baza acestei observații să înțeleagă că 

rolul său în grupul de apartenență este deja delimitat, este conturat și nu are nevoie de ajustări. Totuși, 

lui nu este de ajuns. Luna plina din 11 februarie aduce o nouă interpretare a relațiilor sociale dintr-o 

altă perspectivă și vărsător arată că încă de pe acum dorește să se pregătească pentru evenimentul care 

se va consuma pe finalul lunii aprilie, când capul dragonului le va intra pe casa parteneriatelor, pe 

zodia leu. Acum Soarele de pe semnul lor se va afla într-o relație bună cu Jupiter de pe casa gândirii 

profunde și se simt puternici în aceste gânduri, cred că aceste opinii sunt edificatoare, consideră că 

numai modul acesta pot să afle mai multe despre ei și despre comunitate. 

Pe 14 februarie Luna neagră le va intra pe casa prietenilor și sunt avertizați că această răscolire 

a relațiilor cu scopul de a obține o mai bună consolidare a rolului pe care îl au se poate solda și cu 

rezultate mai puțin plăcute. Vărsătorii au și prietenii care nu sunt dintre cele mai bune, nu sunt cele 

mai mature, dar sunt păstrate doar pentru a îndeplini un rol: conversația. Vărsătorul are nevoie de 

conversație așa cum berbecul are nevoie de mișcare, săgetătorul de reușită, iar racul de sensibilitate. 

De aceea, trecerea Lunii negre pe casa prietenilor înseamnă pentru ei o încercare venită în acest sector 

care se va concretiza, pentru început, printr-o trădare din partea celor cu care nu au o relație profundă. 

Vor fi tentați să creadă că poate sunt într-o perioadă mai proastă și că, până la urmă, orice prieten ar 

putea să îl trădeze. Dacă vor porni în această călătorie cu gândul zdruncinat nu vor face altceva decât 

să trăiască în mod inutil cu grija zilei de mâine, cu frica de sinceritate, ceea ce înseamnă că își vor 

provoca singuri o criză. Criza, cu Luna neagră pe casa prietenilor, nu este doar una de relație, ci este 

și una de opinie. Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 14 februarie, la puțin timp de la trecerea Lunii 

negre pe zodia Săgetător se împlinește o relație bună între Soarele de pe semnul lor și Saturn de pe 

Săgetător, de pe casa prietenilor. De aici înțelegem că duritatea cu care Saturn i-a întâmpinat în tot 

acest tranzit, care le-a redus numărul de prieteni puternici, influență, profunzi le lasă acum impresia 

că se află într-o buclă a timpului, că trec printr-un obstacol social major. Deși sunt firi dependente, 

vărsătorii suferă de singurătate, cu atât mai mult când aceasta este îndreptată împotriva lor ca o 

pedeapsa. Vor să fie singuri dar să aleagă în cunoștință de cauză, nu să le fie impusă. Luna neagră 
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trecută acum pe casa prietenilor, acolo unde Saturn a avut un impact teribil în ultimii doi ani, scoate 

în evidență o tensiune internă pe care o prezintă ca pe un obstacol social. 

Dacă ar sta strâmb și ar judeca drept, vărsătorii ar vedea că această problemă de tensiune 

internă vine din faptul că mult timp și au alimentat de unii singuri gânduri mai puțin frumoase, mai 

puțin corecte despre cei cu care interacționează. Junon pe casa lucrurilor ascunse face acum o sinteză 

pe care vărsătorul o îndreaptă împotriva celor pe care consideră slab. Crede că în felul acesta se 

pregătește pentru următoarele nouă luni cât Luna neagră le va trece pe casa prietenilor și nu își dau 

seama cât de mult greșesc. Schimbul de experiență este cel care îi scoate din toate aceste gânduri, 

faptul că descoperă la oamenii pe care i-a ignorat calități remarcabile, cele pe care le-au admirat la 

prietenii care nu mai fac parte din cercul intim.   

Pe 16 februarie, când Mercur și Marte se vor afla într-o relație bună, vărsătorii ar trebui să fie 

atenți la opiniile pe care vor cu orice preț să și le exprime. Având în vedere că foarte curând și Soarele 

va ieși de pe semnul lor și va intra pe casa banilor, opiniile acesta vor costa mult sau cele pe care le 

exprimă acum din plăcere, iar mai târziu din obligație, devin forțe care vor ține cont pentru a-și ține 

cuvântul dat. Pot relativ ușor să-i rănească pe ceilalți prin ton sau prin conținutul unor mesaje, iar cel 

inferior va dori să ridice puțin tonul, să se exprime față de ceilalți printr-o atitudine explozivă, ușor 

neglijent, pentru a se descărca de o tensiune, pentru a se elibera de presiunea pe care a suportat-o în 

ultima perioadă. Este clar că momentul acesta are nevoie de un plus de moralitate, adică acești nativi 

să privească în jur cu bunăvoința, cu respect, să nu mintă, să nu înșele, să nu se izoleze pentru ai 

pedepsi pe ceilalți. Dacă nu respecta această recomandare astrală atunci dau de necazuri, adică atrag 

aproape de ei oameni și mai egoiști, și mai răutăcioși, și mai intoleranți. Având în vedere că sintezele 

pentru înțelegere, emoții și cunoaștere sunt și în cazul acestor nativi dependente de ceea ce se întâmplă 

în decada de față, cu cât vor încerca să promoveze mai mult un adevăr cu atât mai multe resurse 

trebuie să consume pentru a se menține în stare de confort. Relația proastă pe care Soarele abia intrat 

pe zodia Pești o are cu Luna neagră de pe casa prietenilor le aduce și cheltuieli pentru a-și menține 

integritatea grupului pe care și l-au format, cheltuieli cu alții pe care nu și le vor mai recupera. 

A treia decada lunii februarie se bazează, dintr-o altă perspectivă, pe momentul trecerii Lunii 

negre pe casa prietenilor, de altfel unul foarte încercat pentru acești nativi. Casa prietenilor pentru 

vărsător este un punct foarte sensibil, pe care îl au în vedere de foarte multe ori și pe care nu-l 

neglijează. Faptul că lucrurile se inflamează în acest sector este o mare lovitură pentru acești nativi. 

Pe 21 februarie vor încerca să rezolve această problemă adoptând o atitudine ușor conservatoare însă 

în modul propriu, făcând revoluție în familie, în intimitate, în gândurile lor. Își stabilesc noi reguli de 

interacțiune, își stabilesc vizite pe care vor dori să le facă periodic, se vor gândi chiar să-și modifice 
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programul de lucru, nu substanțial, ci să îl îmbunătățească. Adoptă aceste decizii cu oarecare tristețe 

în suflet pentru că trebuie să treacă bine episoade atât de dificile. Dar vărsătorii reușesc destul de 

repede să se apropie de echilibru, pentru că au o ușurință teribilă de a evada din planul concret într-o 

lume imaterială. Așadar, vor depăși ușor aceste dificultăți de înțelegere și primele semne le vor avea 

pe 22 februarie, când Soarele va trece prin coada dragonului. Doar în raport cu propriile greșeli, cu 

erorile celorlalți pot vorbi despre succes, despre reparare, despre ridicarea deasupra unor complicații 

de natură socială. Se pot întâlni însă tot în preajma zilei de 22 februarie cu Atitudine agresivă din 

partea unor cunoscuți, cei pe care i-au ocolit de multe ori pentru că nu au dorit niciodată să le 

împărtășească celorlalți din problemele lor. Acum aceste personaje obscure insistă în afla secretele 

vărsătorului, tocmai pentru că nu doresc să țină cont de suferințele pe care le au în această perioadă 

acești nativi. Dacă vor renunța la acest mod de a interacționa și vor avea idei creatoare, dacă vor 

schimba atitudinea superficială pe o atitudine profundă, aceste personaje obscure nu vor avea asupra 

lor o influență prea mare, ci le va trezi și mai mult ambiția de a demonstra că avea probleme nu este 

o dovadă de umilință, ci de maturitate. Oamenii care sunt conștienți că au probleme, sunt conștienți 

că trăiesc. 

Adoptă această atitudine de distanță față de cei pe care îi consideră periculoși, sunt conștienți 

că atitudinea în sine reprezintă o dezvăluire adică le arată acestor ființe ciudate că traversează o 

problemă, dar riscă și acest risc îi plasează într-un cont favorabil. Începând cu 26 februarie vărsătorii 

se gândesc la un câștig substanțial, la dorințele care le sunt împlinite, la daruri care le vin din partea 

unor persoane care nu s-au ținut niciodată de cuvânt. În felul acesta reușesc să facă un slalom 

interesant printre problemele lor, printre problemele celorlalți, reușesc să descopere cât de frumoasă 

este viziunea pe care o au acum asupra vieții pentru că primesc răspunsuri, primesc feedback. 

Vărsătorii profunzi care au gândit tot timpul pentru binele lor și pentru binele celorlalți vor 

avea acum o putere foarte mare asupra celorlalți reușind să-i modeleze într-o direcție pozitivă chiar 

dacă persoanele cu care interacționează nu doresc acest lucru sau refuză transformarea de teamă. 

Există însă și o a treia categorie de vărsători care se situează între tipul inferior și cel superior, 

care vor să facă de toate, care au o agendă foarte încărcată, preocupări diverse doar pentru că se tem 

teribil de mult de plictiseală. Acestor vărsători le scade popularitatea și greșelile pe care le vor face 

vor fi chiar mai mari decât ale celor din categoria inferioară. Vor încerca să modeleze persoane care 

au nevoie de ajutor dar nu vor încheia acest proces, ceea ce este foarte rău, pur încerca să stea departe 

de torționar, dar se vor izola de zona din care vin aceste personaje, separându-se și de cei buni care 

trăiesc acolo, vor urmări să se evidențieze printr-o calitate, făcând de fapt o mare demonstrație de 

orgoliu. 

Pe 27 februarie și Mercur va trece prin coada dragonului și vorbim aici despre o mare 

îndrăzneală, despre eforturi majore pe care acest nativ trebuie să le facă pentru a înțelege ce se 

întâmplă, iar lucrul acesta nu se poate face judecând doar situația din prezent, ci aducându-și aminte 

cam ce li s-a întâmplat în ultimii doi ani. Saturn de pe casa prietenilor le-a zdruncinat puternic acest 

sector și am nevoie să meargă mai departe în această călătorie stabilind foarte clar noile repere, nu 

ascunzând durerile. Puterea vărsătorului va crește direct proporțional cu această înțelegere. 

 

MARTIE 
Nevoi noi. Caută intimitatea. Comunicare deficitară. Anumite probleme trebuie rezolvate 

urgent. Severitate. Nevoile de comune sunt abandonate. Schimbare în demersuri complicate. 

Preocupări diverse. Se întâlnesc cu o problemă. Factorii corozivi sunt enervanți. Componentele 

negative pun în dificultate un lider. Împărtășesc un secret. Sentimente confuze. Sunt încurajați să fie 

dinamici. Dezvoltare complicată. Ies în evidență. Se întâlnesc cu o problemă misterioasă. Încercare 

majoră. Ingeniozitate. Neputința de a ține sub control un impuls. Argumente sterile. Merg pe nisipuri 

mișcătoare. 

 

Având în vedere că luna februarie a fost destul de încercată pentru acești nativi la capitolul 

aprofundare, se pare că luna martie nu mai are cu ce să-i surprindă, adică nu va face altceva decât să 

ducă mai departe anumite direcții care deja au fost clar conturate în luna anterioară. Cu toate acestea, 
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având în vedere că Marte va intra pe casa familiei, au nevoie să adauge la ceea ce știau deja și o 

componentă legată de cum anume trebuie să se comporte în intimitate, dar mai ales care sunt 

schimbările pe care trebuie să le facă și în acest sector.   

Conjuncția Soarelui cu Neptun, eveniment astral care se va consuma pe 2 martie îi încurajează 

să se preocupe mult mai intens de sentimente, cu atât mai mult cu cât foarte aproape de momentul 

acesta Jupiter și Uranus își definitivează opoziția lor. Se pare că momentul de început al lunii martie 

înseamnă pentru ei o curiozitate care îi duce spre ignoranță sau îi va face să se comporte în afara 

planului pe care și l-au făcut, considerând că sunt spontane și numai modul acesta rămân iei în șiș, 

independenții, neîngrădiți. Dacă nu-și vor ține sub control aceste impulsuri agresive, vărsătorii vor 

putea să rămână liberi, dar la fel vor rămâne și singuri. Opoziția lui Jupiter cu Uranus aduce despărțire 

pe baza unei destăinuiri pe care vărsătorul o face la adresa altora și care declanșează opinii diverse. 

Cel care pierde va fi vărsătorul și va înțelege lucrul acesta începând cu 4 martie când Venus își va 

iniția deplasare retrogradă pe casa comunicării. Apoi, pentru că nu e totul, nu vor să recunoască rolul 

negativ pe care îl îndeplinesc în viețile celorlalți la începutul lunii martie. Unii dintre ei nici nu știu 

ce să recunoască, pentru că vor uita, li se va șterge din memorie fapta pe care au făcut-o. Asta nu 

înseamnă că vor fi mai puțin vinovați. Drumurile li se vor încurca și până nu vor rezolva această 

problemă de emoție, de atitudine, până când nu vor renunța la dorința de ai vedea pe ceilalți suferind 

pentru a nu fi singuri în toată această situație complicată, ipostaza astrală pe care o traversează nu se 

va repara. Pe 4 martie trec și prin conjuncția lui Mercur cu Neptun și în privința nevoilor personale, 

în privința ceea ce îi interesează pe ei și este de maximă urgență devin foarte inspirați. Acesta este un 

moment foarte bun pentru vărsător și pentru cei din intimitatea sa pentru că acumulează pentru alții, 

iar dacă acumulează pentru sine atunci foarte ușor împarte, ba chiar ar putea să facă mai mult de atât, 

să cheltuie de la ei, să consume din patrimoniul personal pentru a face pe cineva mulțumit. De fapt, 

mai există un motiv pentru care vărsătorul se va implica în genul acesta de acțiuni. Dorește să nu fie 

singur și îl tentează chiar de la cumpăra atenția celorlalți. Deși expresia aceasta este puțin cam abruptă, 

acesta va fi gândul său. Conjuncția Soarelui cu Mercur de pe zodia pești ar trebui să-i învețe pe acești 

nativi să-și controleze emoțiile, dar în această perioadă sunt mult prea capricioși și îi interesează tot 
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ceea ce iese din schema comună, obișnuită, tradițională. Având în vedere că zona aceasta a hrănirii și 

a definirii nevoilor este pentru acest nativ destul de delicată sunt avertizați că iarăși vorba poate strica, 

judecata lor nu este înțeleasă de ceilalți la fel cum nu sunt înțelese nici motivele pentru care 

procedează într-un anumit fel. Dacă au un interes crescut față de viața de familie, atunci lucrul acesta 

va fi văzut pe 8 martie, când Mercur se va afla într-o relație bună cu Pluton. Pentru că Soarele se află 

foarte aproape de Mercur și el va împlini un Sextil cu Pluton ceea ce înseamnă o rezervă bună la care 

vărsătorul face apel pentru a se liniști, pentru a avea o siguranță a intimității pe care cercul de prieteni, 

protectori, demersurile sociale nu pot să i le ofere. Prin careul pe care Luna neagră îl împlinește la 

Axa Dragonului se poate vorbi în cazul vărsătorului și de o separare. Dacă transformarea nu-i este pe 

plac, dacă-l enervează sau traseul pe care intră i se pare prea sinuos atunci va dori să se întoarcă, la 

prietenii mai vechi, la iubirile din tinerețe, la obiceiurile pe care le-au abandonat. Dar nu face lucrul 

acesta întâmplător și nu este deloc original. Cu trecerea lui Marte pe zodia Taur, Vărsătorul imită un 

model de succes sau dorește să și-l adapteze. Deocamdată, la începutul tranzitului prin zodia Taur, 

Marte complică ideea în sine de stagnare. Vărsătorul nu trebuie să se oprească din schimbare sau din 

demersurile sociale, nu a ajuns încă în punctul în care să spună că se poate încă bucura de un anumit 

rezultat. Rezultatele pe care l-a obținut până acum trebuie să facă front comun cu rezultatele pe care 

le vor obține până la finalul acestei luni. Asta înseamnă pentru ei aprofundare. Dacă refuză această 

cuprindere, această viziune de ansamblu elementele minore care-l bucura cum îl vor întrista după ce 

Coada Dragonului le va intra pe semnul lor, moment când vor vedea că unele dintre alegerile pe care 

au pus mare greutate au fost greșite. 

Dar situația aceasta îi ia pe nepregătite. 11 martie, fiind deja implicați într-un proces de 

construcție, află că edificiul cu pricina nu are stabilitatea care trebuie. Dacă acum acceptă să 

colaboreze, acceptă un schimb de experiență, dacă nu se preocupă mai mult de imaginea socială decât 

de demersul în sine, dacă nu este preocupat mai mult de statutul pe care îl are în acest demers decât 

de respectarea etapelor, atunci vor fi ajutați de cei din comunitate, vor primi răspunsuri foarte 

frumoase și vor depăși un moment delicat. Luna plină din 12 martie accentuează acest moment delicat 

când achizițiile din ultima perioadă ar putea fi supuse unor factori coroziv ciudați. 12 martie este și 

ziua când Mercur va fi în careu cu Saturn și pierderile acestea vor avea un ecou teribil asupra 

psihicului unui vărsător ambițios. Cel care deja este dezamăgit nu va fi afectat de momentul de față, 

însă evenimentul acesta e va accentua neîncrederea în oameni. Această neîncredere cu trecerea lui 

Mercur pe casa comunicării accentuează golul dintre el și celălalt, apropiindu-l de un romantism 

bolnăvicios. Va fi începând cu 13 martie mult mai interesat de poveștile de dragoste, de poveștile de 

succes, de reușitele celorlalți decât de propria reușită.  

A doua decadă a lunii martie lucrează cu sintezele pentru acțiune programate acum a se 

consuma la începutul lunii august. Evenimentele foarte importante care se consumă în viața unui 

vărsător au o perspectivă de aproximativ cinci luni și jumătate. Dacă se preocupă acum de conflicte, 

de dușmăniei, dacă vor neapărat să demonstreze comunității că au dreptate într-un demers, trebuie să 

dispună de rezerve suficient de mari, de valoroase pentru a face față evenimentelor programate pe 

această linie. Mult mai ușor le va fi dacă nu vor porni singuri pe cărare, ce vor lucra în echipă. Pentru 

vărsător a lucra în echipă este o mare încercare pentru că nu are capacitatea necesară să-și facă echipă, 

dar nici nu poate coordona fiind prea instabil, prea schimbător, prea opozant. Relația proasta pe care 

Venus retrograd din berbec o are cu Junon accentuează aceste componente negative care le pune în 

dificultate postura de lider. În situația aceasta având în vedere că nu există elemente astrale pe case 

care accentuează idea de lider, însă există pe case complementare acestora, se va frământa pe ceea ce 

nu obține pentru că nu are puterea necesară, de ceea ce nu a reușit să-și însușească pentru că nu a avut 

statut, funcție sau faimă. Acum, dacă va dori să se echilibreze, ar trebui să se gândească ce nu a făcut 

de s-a întâmplat așa. 

Dar pentru că sintezele care au o perspectivă de aproximativ cinci luni și jumătate nu pot lucra 

fără sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere, sfera ideilor atrage atenția vărsătorilor că răul 

pe care și-l fac singuri vine tocmai din dorința de a face schimbări abuzive ori după metode mai vechi, 

de-a nu respecta procesul real al transformării. Asta înseamnă c-ar trebui să țină cont de părerile 

celorlalți, să împărtășească din experiențele pe care le au, fără a face demonstrații de putere, fără a 
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provoca impresii, fără a se preamări. Dacă greșesc atunci careul Soare Saturn adâncit și mai mult în 

subiectivitatea cu care nu se pot împăca în această perioadă. Având vedere că multe dintre elemente 

astrale sunt situate în emisfera nordică, vărsătorii se grăbesc să tragă concluzii, dar acestea nu duc 

nicăieri. Au convingerea că dacă au înțeles un lucru atunci el este universal și rezultatul se aplică în 

cazul tuturor. Forma aceasta de subiectivism ar putea să îi ducă la duritate verbală în momentul în 

care se întâlnesc cu cea mai simplă opoziție. De altfel, această atitudine dură este cumva justificată 

pentru că retrogradarea lui Venus pe zodia Berbec accentuează în cazul tuturor zodiilor, nu doar în 

cazul vărsătorilor, sentimentele confuze sau îi face pe oameni să fie reticenți, nerăbdători, instabil 

nesinceri. Pentru a acoperi acest defecte atacă, acuză, mint. 

Pentru că vărsătorii au acum nevoie de succes, dacă-l obțin să liniștesc și ies din această zonă 

încărcată. Trecerea Soarelui pe zodia Berbec le aduce energie prin termen, prin deplasare, atracție 

către activități care implică mobilitate. Cu toate că în momentul acesta pentru vărsător conjuncturile 

sunt puțin cam complicate, faptul că au energie, îi bucură foarte mult, îi încurajează să fie dinamici, 

să-și consume timpul pentru a face foarte multe, în ideea că procedând așa compensează ceea ce nu 

au putut face de la începutul lunii martie și până în momentul de față. Soarele pe Berbec le aduce 

vărsătorilor și puțin cam multă impulsivitate, dar pe care o pot ține sub control dacă zona emoțiilor 

este folosită cu măsură. Dacă nu vor să trăiască mult prea intens, cu mai multe persoane, dacă nu vor 

să-și transforme căminul într-o sală de spectacole, dacă nu desconsidera opiniile celor din preajma 

lor care au nevoie să li se respecte intimitatea, atunci înseamnă că această zonă a emoțiilor este 

echilibrată și puternica energie, care le vine din trecerea Soarelui pe Berbec, va fi folosită în mod 

constructiv.  

A treia decada lunii 

martie este una de avertizare. 

Dacă până acum s-au trezit în 

conflictele celorlalți acum 

realizează că nu mai pot 

susține această condiție și au 

nevoie să se detașeze, să se 

preocupe de ceea ce este 

constructiv și frumos. Vor 

putea să facă lucrul acesta 

pentru că Neptun, care le 

trece de ceva timp pe casa 

definirii nevoilor, pe casa 

banilor, întărește un sextil cu 

Junon de pe casa lucrurilor 

ascunse. Nu-i obligă nimeni 

să spună ce gândesc, să-și 

arate adevăratele intenții, nu-i constrânge nimeni să treacă acum printr-o revizie rapidă. Vor face 

lucrul acesta pentru că așa consideră de cuviință, că numai în felul acesta se protejează de o decădere 

sigură. Vor afla că decizia aceasta este foarte bună abia pe finalul lunii mai, dar până atunci vor mai 

trece prin câteva restricții, unele dintre ele pe care și le vor construi de unii singuri, prin severitate. 

Dar dacă se detașează din toată această ecuație nu înseamnă că își pot permite să se relaxeze. 

Viața interioară este în continuare agitată iar de lucrul acesta vor fi siguri în 24 martie când Mercur 

va construi împreună cu Pluton și cu Jupiter un careu în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton 

ca focar. 

Ies din toată această încurcătură dacă se emancipează, dacă nu rămân retrograzii, dacă nu 

rămân cu aceleași idei obsesive că ar fi dezavantajați într-un context social, că nu au funcția pe care 

și-o doresc, rolul social pe care-l merită. Orice formă de supraapreciere este pedepsită acum pentru 

că ea subliniază un proces mental eronat. Pluton de pe casa lucrurilor ascunse îi expune pe acești 

nativi la un proces de transformare destul de complicat care, în multe din ipostazele sale, nu are 

înțeles, nu are logică, cei prea multă emoție, prea multe sentimente, prea mult determinism către ozon 
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a misterului, a iluminării, ceea ce face ca de la o etapă la alta vărsătorii să rămână cu multe nespuse, 

cu multe impresii pe care nimeni nu le poate clarifica, să treacă dintr-o problemă misterioasă într-o 

altă problemă misterioasă și doar ei să le judece. Este, de altfel, o mare încercare pentru acești nativi 

care folosesc greșit energia, puterea cuvântului, pentru că își vor crea singur probleme și nimeni nu-i 

va putea ajuta. 

În această a treia decadă a lunii martie au probleme cu aceste situații pe care trebuie să-și le 

explice singur, iar tipul inferior se va uita la ceilalți cu un aer de superioritate considerând că nu 

primesc ajutor din partea lor, pentru că aceste persoane nu știu nimic din drama vărsătorului, ci pentru 

că nu sunt în stare. Această atitudine de superioritate este cât se poate de greșită și ea îl va depărta pe 

acest nativ de generozitate, de sentimente frumoase menținându-l într-o zonă de conflict. Conjuncția 

Soarele cu Venus de pe 25 martie adaugă la toată această situație complicată și sentimentul că în orice 

moment ar putea să fie trădați. Răstălmăcesc prea ușor mesajele celorlalți, cuvintele, cred că dacă 

sunt întoFprși din drum cineva a făcut lucrul acesta în mod intenționat, și au și proasta inspirație de a 

se asocia cu oameni care dau răspunsuri în coadă de pește. 

Dacă sunt firi educate, dacă au trecut prin școli, dacă tocmai au încheiat o perioadă de studiu, 

zona aceasta răstălmăciri va avea și explicații științifice, va putea fi demonstrată comunității prin 

teorii literare, teorii ale psihologiei moderne, teorii ezoterice. Dacă în fața acestor situații el rămâne 

în continuare suspicios nu este nicio realizare. Conjuncția lui Mercur cu Uranus arată că dispun de o 

mare energie psihică, de un neastâmpăr, de o forță teribilă și nu le folosește la nimic dacă vor alege 

să utilizeze aceste energii pentru instabilitate, pentru argumente sterile. Pot folosi aceste forțe subtile 

pentru securitate, pentru a face ca valorile să se deplaseze și în beneficiul celorlalți, nu doar după 

bunul lor plac. Pe 27 martie Marte se va afla într-o relație bună cu Neptun și dacă vor binele celorlalți 

ceilalți vor veni spre ei cu daruri, cu susținere, adică vor face în așa fel încât să îl invite pe vărsător 

să ia parte la evenimente care îl pot vindeca de această suspiciune sau de alte probleme pe care le 

traversează acum. Având această șansă pot transforma Luna nouă din 28 martie într-o nestemată. 

Planurile pe care și le stabilesc acum vor fi nu doar în colaborare cu cei care le-au întins de curând o 

mănă de ajutor, dar și pentru beneficiul lor. În consecință, rolul vărsătorului va fi unul foarte frumos 

și de lăudat. Va putea găsi soluții la problemele pe care le parcurg cei cu care interacționează, pentru 

că la asta se refera în cazul lor careul Jupiter-Pluton. Experiențele lor, dar și soluțiile pe care le-au 

aplicat și care le-au lăsat impresia de la început anului și până acum că se deplasează pe nisipuri 

mișcătoare, îi ajută pe ceilalți să se echilibreze, să depășească mult mai repede probleme similare. 

Trecerea lui Mercur pe casa familiei schimba atmosfera intima, o face mai vesela, mai liniștită, mai 

frumoasă. Cu toate că în ultima zi a acestei luni, când Mercur va trece pe casa familiei luna se va afla 

într-o relație proastă cu Axa Dragonului, armonia din familie are asupra vărsătorului un rol cu 

adevărat tonic. 

 

APRILIE 
Sunt ordonați. Flexibilitate. Orgoliul nu îi mai ocolește. Înclinație către acțiuni ciudate. Sunt 

răutăcioși. Se întorc la comportamente mai vechi. Obstacol. Nevoi ciudate. Visează la o schimbare 

majoră. Revoluție. Educație nouă. Se încadrează noi reguli. Parteneriatele sunt încercate. 

Combinații diverse. Speranța într-o viață mai bună. Elevare prin comunicare. Schimbări 

spectaculoase. Miza socială se schimbă. Atitudine frumoasă și profundă. Inhibiție. Grija față de un 

succes. Acceptă un schimb de experiență. Acțiunile au logică. Emoțiile sunt explicate clar. 

 

Pentru a depăși cu bine luna aprilie vărsătorii au nevoie să fie foarte ordonați, foarte preciși în 

mesajul pe care-l transmit și foarte respectuoși față de cei cu care interacționează. Dacă au o educație 

foarte buna la bază atunci lucrul acesta va fi ușor de realizat. Vărsătorii care au demonstrat în primele 

trei luni ale acestui an, dar și pe finalul anului anterior că sunt dezordonați din plăcere, vor avea o 

lună aprilie destul de dificilă. 

Relația bună pe care Mercur o împlinește cu Axa Dragonului, postură din care nu va reuși să 

medieze tendința nodurilor, le amplifică la începutul lunii aprilie doar sentimentul de stabilitate și 

armonie în familie. Foarte curând, adică pe 3 aprilie, Venus se va întoarce pe zodia pești și având în 
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vedere că acest semn zodiacal are o calitate aparte, o parte din problemele cu care se confruntă 

vărsătorii îi aduc în postura în care să renunțe la orgolii. De altfel, pentru un vărsător flexibil și 

superior nu este greu să renunțe la orgolii, fac lucrul acesta de dragul comunicării, de dragul 

interacțiunilor. Se poate însă constata că în cazul tipul inferior trufia va opri accesul la o reușită, 

vandalice din drum, va complica și relația cu persoanele evoluate spiritual, pe care le-au căutat în 

ultima vreme. Ba chiar ar putea să le facă probleme acestor oameni, să le întorc spatele, să-i trădeze, 

să le divulge secretele care le-au fost încredințate. Relația proastă pe care Soarele și Junon o împlinesc 

pe 4 aprilie arată că adevărul celuilalt este foarte important într-un schimb, poate chiar într-o 

tranzacție. Vărsătorul știe cum să-și vândă marfa și dacă va fi agresiv se întâmplă pentru că îi face 

plăcere să-i vadă pe ceilalți să tremure de frică. În general, semnul acesta nu are înclinații de acestea, 

dar acum când mai multe elemente astrale se combina pentru a susține un mesaj agresiv, cel care 

trebuie conștientizat și înlăturat, îi face și pe vărsători instabili și răutăcioși. Unii dintre ei ar putea să-

și povestească acum faptele eroice pe care le-au realizat în tinerețe, cu mulți ani în urmă, chiar înainte 

de anul 2008, când Pluton le-a intrat pe casa lucrurilor ascunse. Desigur, pentru anturajul acestui nativ 

nu are nicio importanță aceste acte de vitejie, pentru că faptele sale de acum sunt rele. 

Vizibil afectat de cuvintele pe care trebuie să le parcurgă vărsătorul caută acum armonia în 

familie, zona intimă, împreună cu cei care fac parte din zona sa intimă. 6 aprilie Saturn va iniția 

deplasare retrogradă care va ține până pe 25 august, perioadă în care vor cam rămâne fără prieteni sau 

prietenii acestor nativi vor fi încercați, vor trebui să treacă testul încrederii pe care au declarat că o au 

încercare. Vor vedea că la finalul acestui an Saturn va părăsi casa prietenilor și va intra pe casa 

lucrurilor ascunse și abia începând cu finalul lunii decembrie vor putea vedea mult mai clar cât de 

periculos este golul pe care-l lasă în urma sa un prieten. Asta înseamnă că această perioadă de 

retrogradare trebui abordată cu maximă seriozitate, cu atenție, cu decența pentru ca aceste complicații 

să nu se transforme în obstacole deschise. Deocamdată lucrurile acestea nu-i afectează foarte tare 

pentru că Marte pe casa familiei trimite un trigon către Pluton de pe casa lucrurilor ascunse. Ceea ce 

trebuie să se termine va fi lăsat să se termine și dispariția unor personaje toxice din preajma sa 

înseamnă pentru vărsător o mare eliberare . 

Nu va renunța însă la sentimentul de justiție, la opoziția nefondată, la faptul că îi face plăcere 

să fie uneori Gică Contra, se pune dificultate pe cei cu care interacționează, să le pună la încercare 

răbdarea sau cunoștințele. De această dată Saturn, abia intrat în mers retrograd, se va afla într-o relație 

negativă cu Venus retrograd de ceva timp, ceea ce arată că dorința aceasta de dreptate este lipsită de 

viziune. Vărsătorul care va deveni acum un spin în talpa cuiva este răutăcios, obtuz, lipsit de 

înțelegere adecvata sau foarte egoist. Dar, așa cum știm, toate se plătesc în viață, iar careul pe care 

Soarele pe zodia Berbec împlinește cu Pluton de pe casa lucrurilor ascunse arată că trebuie să aleagă 

între două extreme. Dacă va alege armonia familiei atunci va trebui să renunțe la acest spirit justițiar, 

să-i considere pe cei cu care interacționează ca făcând parte din intimitatea sa. Dacă vor revoluție pe 

zona publică atunci să nu se aștepte la o supă caldă sau la știri curate atunci când se întorc acasă. 

Luna plina care se primește pe 11 aprilie arată că se află într-o situație limită. Ideea în sine că 

deplasările, mișcarea ideilor, poate chiar călătoriile concrete îi ajută foarte mult este doar un element 

de scurtă durată pe care vărsătorul ar putea să-l folosească. În continuare au probleme de 

temperament, atitudine, când cred că numai adevărul lor este cel care contează și, mai ales, când cred 

că prietenia nu poate fi testată decât în situații limită. Situațiile limita apar și în preajma zilei de 14 

aprilie când Soarele va trece prin conjuncția cu Uranus. Elementul pozitiv care transpare din toată 

această ipostază astrală ține de o vocație, de posibilitatea de a se manifesta dincolo de limitele impuse 

de educație, cunoștințe acumulate în timp, titluri științifice, diplome sau statut social. Acesta este 

momentul când poate părea viteaz față de ceilalți, când își poate însușii merite fără să îndeplinească 

anumite condiții. Îi va face plăcere să treacă prin ipostaze de genul acesta, de altfel de fiecare dată 

când i se întâmplă așa ceva se bucură foarte mult, pentru că este o dovadă vie a faptului că nu poate 

fi încadrat în regulă. 

Pentru vărsător este o mare bucurie să nu fii încadrat într-o regulă, să facă o notă discordantă 

cu cei din epoca sa, sa arate altfel, să se îmbrace altfel, chiar să vorbească altfel. De această dată 

obține un succes însă el este de durată și nu va putea fi predat foarte departe în viitor. Ceea ce nu 
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trebuie să uite vărsătorul în a doua decadă a lunii aprilie este faptul că acum tot ceea ce se întâmplă îl 

pregătește pentru un eveniment major care se va consuma în viața sa pe finalul acestei luni: trecerea 

capului dragonului pe casa parteneriatelor. Axa Dragonului îi va mobiliza pe o direcție nouă și trebuie 

să se pregătească încă de pe acum prin logică, solidaritate, rafinament, eleganță dar, mai ales, prin 

curaj. Dacă în această perioadă de pregătire vărsătorul nu arată că are curaj, dacă folosește puterea 

mentală ce-i vine din conjuncția Soarelui cu Uranus pentru a se ascunde, pentru a cultiva o imagine 

de sine egoistă atunci începând cu finalul lunii aprilie, după ce Coada Dragonului le va intra pe semnul 

lor, vor avea mai multe probleme semn că se află pe o pantă descendentă și că realizările de acum nu 

sunt decât niște efemeride.   

Revenirea lui Venus la mersul direct le întoarce atenția către disciplina, însă în această etapă 

disciplina nu poate fi aplicată decât în raport cu o nevoie personală, deci tot în această zonă a 

subiectivismului sau a egoismului. Pot însă deveni creativi, pot deveni mult mai transparenți pentru 

ceilalți, deci interacțiunile în care se implică să fie mult mai ușoare. Trebuie însă să-și accepte un 

eșec, unul legat de negociere pe motiv că nu și-au controlat firea, și eu astâmpărat impulsul de a 

domina sau de a ieși din regulă. Vor putea să fie consolați de cei pe care i-au îndrăgit sau pe care le-

au integrat în intimitatea sa. Atenția pe care vărsătorul a acordat-o celorlalți în primele trei luni ale 

anului este acum întoarsă, este răsplătită, iar el devine o persoană la care se apelează, un fel de Axis 

Mundi, o ființă care iese din oboseală prin activitate, prin dinamismul, prin plăcerea de a fi în mișcare. 

Cu toate că Jupiter, aflat în mers retrograd pe casa gândirii profunde, se află acum într-o relație proastă 

cu Junon, cu toate că vitalitatea sa nu este la cotele cele mai bune, faptul că tipul acesta nou de 

interacțiune îl ajută, excelența este cea care îi ridică optimismul, îl motivează să facă un salt cu 

adevărat spectaculos. 

Careul pe care Jupiter și Junon îl împlinesc face însă referire și la o evoluție a spiritului, o 

modificarea regulilor morale, readaptarea acestora conform cerințelor de acum. Dacă au rezultate 

foarte bune variațiile acestea nu-i obosesc, nu-i fac să se simtă foarte confuzi, nici măcar nu-i 

întristează, ci îi ajută să vadă mult mai departe. În realitate, excelența este elementul care îi va motiva 

să producă asupra celorlalți schimbări spectaculoase. Gândindu-se că această excelență este ceea ce 

au meritat, vărsătorii devin dintr-o dată foarte atractivi, știu ce să vorbească, ce să spună, știu să creeze 

o atmosferă deconectantă, pot să-i facă acum pe ceilalți să se simtă liberi, așa cum se simt ei. Pe 20 
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aprilie Soarele va trece pe casa familiei ceea ce le va aduce un rezultat practic referitor la ceea ce au 

făcut de la începutul lunii și până acum. Dacă trecerea Soarelui pe casa familiei produce evenimente 

rele înseamnă că faptele sale nu au fost bune, chiar dacă au avut o altă părere despre ceea ce au făcut. 

Dacă lucrurile devin forte frumoase și atractive, atunci nu ar trebui să mai meargă mai departe cu 

schimbarea, ci să se gândească la miza socială. Prejudiciul aceea ce ar putea să piardă pe-o ipostază 

astrală atât de frumoasă și de profundă este una care ar putea să îi trezească la realitate. 

Cu toate că sunt foarte liberi în relație cu ceilalți, cu toate că au o viață socială foarte intensă 

au întotdeauna nevoie de o căldură a intimității, să fie înțeleși și acceptați, să aibă un loc al lor unde 

să se cuibărească. Asta înseamnă trecerea Soarelui pe casa familiei, pe zodia taur. Din acest moment 

încolo vărsătorii vor putea să-și redefinească nevoile în funcție de răspunsurile pe care le primesc din 

această zonă. Pot să facă de dragul unui membru al familiei sau de dragul unei persoane care face 

parte din intimitatea sa multe, să fie foarte hotărâtă, să pornească la război, să schimbe ordinea 

lucrurilor așa după cum era pentru că se poate întoarce la o armonia familiei pe care o iubește foarte 

mult. 

În consecință, trecerea lui Marte pe zodia Gemeni, pe casa iubirii dăruite extrage de pe zona 

intimității o sursă de dizarmonie. Prea multe dorințe intimitate le-a adus în ultimele luni vărsătorilor 

o instabilitate în zona pe care au mizat foarte mult. Acum, cu trecerea lui Marte pe casa iubirii dăruite 

au liniște în familie, chiar dacă în exterior lucrurile devin furtunoase. Această poziție ajută vărsătorii 

părinți care vor să-și susțină copiii în demersuri foarte ambițioase. Dintr-odată devin foarte tineri, 

foarte deschiși la nou, nu au bariere, nu au inhibiții, își trăiesc vârsta copiilor ca și cum este propria 

lor vârsta 

Sunt avertizați vărsătorii că în a treia decadă a lunii aprilie trebuie să facă un arc peste timp, 

în modul acesta pot să nu-și strice relațiile, să coboare pe un alt tronson de vârstă fără a decade. 

Relația proastă pe care Marte o are cu Axa Dragonului este semn de accident prin cuvânt, prin model 

greșit, prin afaceri care nu mai merg și la care renunță de bunăvoie pentru că este mult mai frumoasă 

și mai deconectantă o distracție, o vacanță, o plimbare. Desigur, vărsătorii nu își distrug propria viață 

în câteva zile, nu au acum acest ghinion și nici atâta putere. Pot însă să se facă de râs, să facă erori în 

public despre care să se vorbească mult timp de acum încolo. Dar pe ei nu-i deranjează prea mult, cel 

puțin în această perioadă nu-i va deranja deloc, pentru că îi interesează prea mult confortul personal, 

relația cu cei dragi, starea de spirit, menținerea unei poziții față de cei pe care îi apreciază. 

Luna nouă din 26 aprilie îi încurajează să fac o verificare pentru a demonstra celorlalți dacă 

sunt inteligenți sau dacă blândețea este sau nu un element de suprafață. Faptele sunt cele care vorbesc 

pentru vărsători și prin trecerea lui Venus pe zodia berbec, de această dată în deplasare directă, au din 

nou putere și consideră că sunt foarte pregătiți pentru marele eveniment, trecerea Capului Dragonului 

pe zodia Leu. 

În realitate, pe finalul lunii aprilie vărsătorii se află într-un moment foarte delicat. Vor să 

schimbe o speranță cu o certitudine deși nu este momentul potrivit, adică vor, din nerăbdare, să se 

comporte ca și cum ceea ce au cerut de la începutul anului și până acum au primit deja. Având în 

vedere că impactul casei lucruri lor ascunse asupra acestor nativi este unul foarte puternic, deci mulți 

dintre cei care interacționează cu vărsătorii nu cunosc ce gândesc, ce intenții au, ce simt, dar ei sunt 

conștienți de lucrul acesta, vor considera pe finalul lunii aprilie că își pot permite să spună ceea ce 

doresc de vreme ce ceilalți nu știu nimic despre ei. Acesta este unul din elementele de care se poate 

folosi un vărsător pentru a arăta că natura fost indulgentă cu el, cerul la înzestrat cu calități speciale, 

iar el se poate descurca în orice fel de situație. Este o viziune simplistă asupra vieții, pentru că darurile 

cerului sunt generoase pentru că toți gândesc în felul acesta acum pentru că Mercur de pe zodia 

berbec, aflat acum în mers retrograd, îi îndeamnă să se vadă centrul universului, să creadă cu tărie că 

sunt Axis Mundi, că fără ei nu se poate, chiar dacă nu li se spune în mod direct lucrul acesta. 

Tăria de caracter pe care o dovedesc de multe ori de-a lungul vieții vărsătorii este de admirat 

și are ceva aparte, ceva ce nu poate fi reprodus de niciun alt semn zodiacal. Dar această stimă de sine 

care se ridică se ridica deasupra celorlalți, această încredere oarbă, nu arată decât un egoism murdar, 

ceea ce nu-i face cinste, având în vedere echilibrul pe care a reușit să-l mențină de la începutul lunii 

și până acum. 
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Capul Dragonului pe casa parteneriatelor înseamnă pentru vărsător evadarea din acest egoism, 

renunțarea la opiniile personale, nu doar pentru ca partenerul de dialog să aibă dreptate, că în această 

etapă nu dreptatea contează, ci pentru a menține la un nivel optim armonia grupului. Până acum 

vărsătorul a funcționat pe ideea replicii, obiectivității, a informațiilor, chiar cu suport științific sau 

explicate într-o logică anume, acum însă are nevoie să se bazeze pe logica emoțiilor, cea care nu poate 

fi înțeleasă de rațiune. Desigur, pentru că inima are rațiuni pe care rațiunea nu le poate înțelege, 

vărsătorul poate deveni trist fără motiv, abătut, dezamăgit de tot ceea ce există ba chiar poate deveni 

incapabil să-și ducă proiectele personale pe mai departe dacă în tot acest schimb între el și celălalt nu 

intervine o altă modalitate de comunicare. 

 

MAI 
Proiectele de viitor se schimbă. Demersuri ciudate. Reperele sunt modificate. Balanța se 

înclină. Trădare. Reacții ciudate. Greșelile celorlalți nu sunt atât de ușor tolerate. Nu respectă o 

condiție. Nu se țin de cuvânt. Câștiguri minore. Avantajele trec în umbră. Neglijență. Indecență față 

de un om slab. Primesc exemple de bună purtare. Evenimentele concrete sunt puse în dificultate. 

Dezordine. Comunicarea se face pe un alt plan. Evenimentele sociale nu îi duc nicăieri. 

F 

Educația va fi un element foarte important pentru vărsători de-a lungul lunii mai pentru că 

sintezele devin acum, și pentru ei așa cum sunt și pentru alții, absurde. Vor avea de traversat câteva 

momente delicate care au fost invocate pe finalul lunii ianuarie și mijlocul lunii martie ca proiecte de 

viitor sau ca deviză. 

Debutul lunii mai se face printr-un eveniment plăcut. Mercur își va reveni la mersul direct 

după deplasarea retrogradă de aproximativ trei săptămâni pe zodia berbec ceea ce le-a adus acestor 

nativi o formă de revoltă care nu le-a făcut bine. S-au pus de-a curmezișul în demersuri foarte 

importante ori și-au pierdut prieteni dragi, au fost încurajați să-și cultive obiceiuri rele și în momentul 

acesta, adică în preajma zilei de 3 mai se simt obosiți. Cauza acestei oboselii, aceste epuizării este 

chiar agitația pe care au cultivat o cu atât de multă insistența în ultimele trei săptămâni. 

Prima decadă a lunii mai face trimitere la ceea ce urmează să se consume peste o lună de zile. 

La începutul lunii iunie Marte va trece pe casa muncii și vărsătorii trebuie să se pregătească încă de 

pe acum pentru o perioadă de efort, de muncă sau de privațiuni. Unii, care au muncit până acum, care 

și-au consumat energia și puterile lucrând pentru alții, au nevoie să se pregătească pentru un moment 

de cumpănă. Le va fi greu să stabilească dacă momentul acesta de cumpănă este o încercare a vieții, 

așa după cum li se spune din poziționarea Capului Dragonului pe casa parteneriatelor, sau un simplu 

moment. Cert este că pe 4 mai Marte va trece prin opoziția cu Luna neagră și emoțiile lor o iau razna. 

Momentul de cumpănă de-acum este delicat pentru că nu-i ajută să se echilibreze, și îi încurajează să 

se izoleze de cei din jur, să lucreze în separație, în individualitate. Sunt și vărsători care pot lucra 

foarte bine în modul acesta, care pot face sinteze, care sunt firi enciclopedice pentru că dispun și de 

o memorie foarte buna, dar și de o intuiție spectaculoasă. Aceștia vor reuși să se descurce foarte bine 

în izolare. Ceilalți vor trăi cu implicare intuițiile pe care le au în momentul acesta pentru că vor 

observa doar ceea ce este rău la ceilalți. Nu este deloc puțin lucru să fii un om sensibil și să observi 

comportamente negative mai ales atunci când nu prea te poți apăra de ele. 

Având în vedere că sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere se îndreaptă către finalul 

acestui an, ceea ce se întâmplă acum, pe început de luna mai, seamănă cumva cu acțiunile pe care l-

au săvârșit pe finalul lunii aprilie. Cu toate acestea, momentul de față, cel care este patronat în mare 

parte de opoziția lui Marte cu Luna neagră, le aduce acestor nativi prea multă severitate, o haină mult 

prea strâmtă, emoții pe care le refuză, trădare din partea celor care s-au dat până acum drept prieteni 

sau emoții mult prea intense pentru puterea lor de-acum. Cert este că în momentul de față arată că 

Marte se află în fereastra trigonului cu Jupiter, iar Jupiter, din această postură, poate media problemele 

de emoții, chiar dacă ele se referă la intensitate sau la calitatea îndoielnică. 

Relația bună pe care Soarele o are cu Junon și apoi cea pe care o va forma cu Pluton face din 

prima decadă a lunii mai una frumoasă, prin care balanța să fie înclinată către calitatea 

colaboratorului. Dacă vărsătorul avut înțelepciunea necesară să se înconjoare de oameni buni, să aibă 
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sinceritate necesară pentru a evita instabilitatea, pentru a accepta asocieri cu persoane diverse, chiar 

de pe alt tronson de vârstă sau tronson educațional, nu se poate vorbi acum despre o decădere. Sunt 

mulți cei din jurul acestui nativ care doresc să-l ajute, să-l ridice, să-i scoată în evidență calitățile, să 

îi diminueze instabilitatea pentru a privi cu mai mult optimism pe mai departe. 

Pe 10 mai Junon își va iniția deplasarea retrogradă care va ține până pe 26 august, ceea ce 

arată că observațiile lor referitoare la momentul delicat în care sunt plasați, la crizele pe care trebuie 

să le suporte din partea celorlalți sau la profunzimea dramelor pe care le parcurg să fie reale. Se va 

pune problema pe finalul primei decade a lunii mai a unei despărțiri. Relația cu părinții, cu mama, cu 

un personaj care creează, care dă viață, care transferă idei sau noțiuni, care susține prin sentimentele 

sale un proiect foarte important devine definitoriu pentru această perioadă și, în funcție de rezultatele 

pe care le obține acest nativ, 

devine importantă pentru 

întregul an.  

Luna plina din 11 

mai are un impact teribil 

asupra echilibrului 

emoțional. Sunt dispuși 

acum să facă multe 

compromisuri, să închidă 

ochii în fața greșelilor 

celorlalți, să ierte ușor și, în 

plus, să se simtă bine că fac 

lucrul acesta. Vărsătorul 

poate ierta, poate anula 

legături existențiale 

dramatice prin iertarea sa, 

poate fi de-a dreptul 

terapeutic prin ceea ce poate 

transfera prin intermediul 

iertării, cu condiția să înțeleagă că este necesar și să se implice întru totul în acest proces. În momentul 

acesta ar putea să apară o disfuncționalitate, o discrepanță între ceea ce simte și ceea ce trebuie să 

facă pentru că Marte într-o relație proastă cu Neptun îi aduce acestui nativ interes pentru alte 

demersuri. Ar trebui să ignore acum plăcerile personale sau dramele care vin din faptul că aceste 

plăceri nu sunt împlinite și să țină cont de faptul că pare să fie ultima etapă când printr-o comandă pe 

care o dau se poate produce o schimbare importantă în comunitate, în grupul de apartenența, în 

familie. Dacă vor fi conștienți de lucrul acesta, dacă vor respecta mesajul astral atunci se poate vorbi 

despre o coborâre a minții în inimă, despre un acord frumos între ceea ce înseamnă precizia și 

disciplina minții cu profunzimea și sensibilitate inimii. 

Pe 12 mai Marte se va afla într-o relație bună cu Jupiter și se va împlini, și ca eveniment 

concret, nu doar ca idee sau ca direcție, ceea ce vărsătorii au simțit, au anticipat încă din prima decadă. 

Se poate vorbi acum, ca eveniment, despre un câștig în mod concret și acest câștig să devină un atu, 

un element de referință pentru cariera sa. Desigur, situația aceasta nu este lipsită de pericol. Luna 

neagră le trece acum pe casa prietenilor și au ocazia să fie înșelați de vorbe prea frumoase sau spuse 

ca să le facă plăcere, să le satisfacă un capriciu, să îi ajute să-și rezolve o problemă de și nu așa trebuia 

soluționată. Prin relația bună pe care Venus o are cu Luna neagră câștiguri de acum trebuie ignorat, 

adică vărsătorul are nevoie să vadă dacă este competent să obțină rezultatele acestea de unul singur. 

Dacă, judecând toată această situație în mod critic, vede că nu poate obține de unul singur, atunci să 

nu se îmbete cu apă chioară, să nu creadă că este prea apreciat de cei din jur, să nu creadă că 

problemele sale de relație s-au rezolvat. Este doar o păcăleală de moment. 

Pentru că și-a revenit din retrogradare Mercur va trebui să treacă din nou printr-o relație bună 

cu Axa Dragonului, din nou va trebui să scoată în evidență o problemă de confort pe care vărsătorul 

ar fi tentat să o vadă ca fiind soluția miraculoasă. Nu, nu este o soluție miraculoasă și imediat ce 
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Mercur va intra pe zodia Taur, pe casa familiei vor vedea că lucrurile acolo au rămas așa cum le lăsase 

în urmă cu o lună. Apar, așadar, noi probleme legate de pasiune, de neglijență, de indiferență sau de 

devotament. Toate acestea nu sunt altceva decât elemente extreme pe care vărsătorul trebuie să le 

integreze în viața sa intimă, adică are nevoie să revadă pe acestea prin ceea ce reprezintă. 

Având în vedere că pe 18 mai e Soarele va trece printr-un sextil cu Chiron, adică vărsătorii își 

dau seama că au în familie cam tot ceea ce le trebuie, iar asta înseamnă că nu au nevoie să intervină 

cu ajustări, să caute la alții, să se declare nemulțumiți. Pot deveni puternici prin înțelegere, prin 

mulțumire. Pe 19 mai, când Saturn își va definitiva trigonul cu Uranus, Venus va trece prin opoziția 

cu Jupiter. Au nevoie ca acest patrimoniu personal să fie definit în termeni foarte clari, să nu facă 

abuz la adresa celorlalți, să fie încrezători în forțele proprii și să lase deoparte neglijențele pe care le-

au iubit atât de mult de la începutul anului și până pe finalul lunii anterioare. Acum, când și Soarele 

trece prin careul la Axa Dragonului, se pot bucura de un moment de trezire, când ar putea beneficia 

de raporturi sociale foarte bune ca efect al unor acțiuni făcute în cunoștință de cauză și care au fost 

dominate de buna purtare și de respect. Faptul că sunt privați de noroc acum, pe finalul celei de-a 

doua decade a lunii mai arată că există un factor astral sau divin care-i pune la punct, îi atenționează 

sau chiar in dreapta pe traseul pe care trebuie cu adevărat să meargă. Trecerea Soarelui pe zodia 

gemeni, pe casa iubirii dăruite poate avantaja pe vărsătorii inferiori referitoare la anumite speculații 

pe care le pot face la adresa celor superficiali. Poziția aceasta le aduce câștig, dar și intoxicare, succes 

dar și otrăvire. Desigur, nu este vorba nici de intoxicare fizică și nici de otrăvire fizică, ci doar 

emoțională. Tipul superior va fi respectuos, atent la ceea ce se întâmplă cu ceilalți, comunicativ și 

armonios. Va vedea că este bine fiind în felul acesta prin ușurința cu care își vor pune la dispoziția 

celorlalți cunoștințele dobândite. 

A treia decadă a lunii mai îi încurajează pe vărsători să facă trimitere la ceea ce au traversat 

în mijlocul lunii ianuarie, pe vremea când Luna neagră se afla pe zodia Scorpion și acești nativi erau 

avertizați referitor la pregătirile pe care trebuie să le facă în vederea momentului astral ce s-a 

consumat pe finalul lunii februarie, adică trecerea Lunii negre pe casa prietenilor. Acum își aduc 

aminte de toate aceste pregătiri și, în plus, pot să facă și o analiză asupra rezultatelor pe care le-au 

obținut. Pentru că, și-n cazul acestor nativi, la fel ca și în cazul celorlalți, perspectiva lucrurilor 

durează până pe finalul lunii iunie, vărsătorii încep să se obișnuiască cu această unitate de timp numită 

Lună. Și la începutul lunii mai au avut de trecut printr-o situație similara însă calitatea aceea ce au 

experimentat a făcut referire la evenimentele concrete, nu la gânduri. Pentru ei însă nu contează pentru 

că nu de multe ori confundă realitatea cu imaginația. Se întâmplă lucrul acesta pentru că foarte ușor 

trăiesc într-un plan abstract și nu au nicio problemă cu lucrul acesta. Pe 24 mai, când Venus își va 

definitiva careul cu Junon, vărsătorii trebuie să țină cont de faptul că sunt sau nu în armonie cu ceilalți, 

că acceptă să împartă cu cei din jur o anume intimitate. Cu cât vor fi mai atenți și vor privi cu mai 

multă răspundere în jur cu atât puterile pe care le-au vor fi alimentate de cei cu care colaborează. Așa 

cum am mai văzut că s-a mai întâmplat de-a lungul acestui an, nu le face plăcere să depindă de alții. 

De aici și marele conflict care apare pe finalul lunii mai, de aici și senzația că planul social pune 

asupra lor o greutate mult prea mare. 

În realitate, ceea ce se întâmplă în viața unui vărsător nu este dictat de o comandă a 

prezentului, ci de o comanda a trecutului. Nu degeaba sintezele pentru acțiune fac trimitere la ceea ce 

s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie. Asta înseamnă că au nevoie să fie inventivi, să nu răspundă 

provocărilor, să nu amenințe, să nu se justifice pentru orice lucru mărunt pe care nu-l pot împlinii 

pentru că astfel rămân adânciți în dezordine. Careul pe care Venus și Junon îl împlinesc acum 

subliniază nevoia pe care vărsătorul o are de a comunica pe un alt plan, cu oameni foarte profunzi, 

care trec dincolo de aparențe, poate chiar de a primi prin inspirație un mesaj personalizat. 

Sectorul de final al lunii mai este accentuată de careul pe care Venus îl va împlini cu Pluton, 

după ce același tip de unghi l-a împlinit pe 24 mai cu Junon. Se pare că nevoia lor de profunzime este 

mult mai mare, iar reacțiile pe care le-au acești nativi față de cei din jur nu sunt simple impulsuri 

personale, ci reacții care rămân în istoria grupului. Faptul că toată această ipostază se consuma pe 

luna nouă arată că puterile personale ale vărsătorului sunt cumva în criză și nu-și pot permite acum 

sentimente false, nu pot face compromisuri pentru că acestea ar putea altera adevărul. Pe 29 mai când 
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Marte se va afla într-o opoziție cu Saturn retrograd vor vedea că mesajul nu poate fi alterat fără 

consecințe, fără repercusiuni. Există un mister pe care vărsătorul nu-l poate înțelege acum și nici nu-

l poate explora. Cu toate acestea, ca într-un paradox, au nevoie să lucreze cu elemente care vin din 

această zonă a misterului și nu de unii singuri, ci împreună cu cei din jur. De aici și o ușoară 

nervozitate pe care va încerca să și-o tempereze prin conversație, deplasări, distracții, prelungirea 

momentului de odihna. 

Având în vedere că prin natura lucrurilor vărsătorul poate trece foarte ușor dincolo de aparența 

lucrurilor, poate anticipa o primejdie, poate demonstra că are o intuiție foarte bună schema aceasta 

complicată îl poate face să pară mult mai fragil decât este în realitate. Fragilitatea vărsătorului se 

accentuează prin faptul că este obligat să ține minte lucruri care îi provoacă respingere, este obligat 

să memoreze faptele proastele celorlalți. De aceea finalul lunii mai aduce acestor nativi greutăți din 

cauza problemelor celorlalți, pe care încearcă să le rezolve foarte simplu, dar nu pot pentru că soluțiile 

pe care le-au nu sunt acceptate. 

O altă componentă importantă pe care vărsătorul trebuie să o  traverseze pe finalul lunii mai 

este cea legată de independență. Independența sa poate deveni o mare primejdie pentru ceilalți 

deoarece îi antrenează pe aceștia în tot felul de evenimente sociale care nu duc nicăieri. Pentru că 

această opoziție dintre Marte și Saturn se deplasează în cazul lor pe o axa afectivității, dorința lor de 

a atrage atenția celor importanți, de a fi iubiți de cei pe care ei înșiși îi îndrăgesc, îi îndeamnă să treacă 

dincolo de anumite limite, să nu mai respecte regulile. Dacă vor consulta din timp aceste previziuni 

vor înțelege că regulile sunt foarte importante în momentul de față, pentru că numai prin intermediul 

acestora problemele personale nu vor fi ignorate. 

 

IUNIE 
Sentimentele devin frumoase. Sunt oameni serioși. Se simt provocați. Sfidează. Ies din 

încurcături prin jovialitate. Comunicare este mai ușoară. Libertate de expresie. Ordine în gânduri. 

Beneficii. Caută un motiv de izolare. Iubesc lucrurile efemere. Evenimentele sociale îi transformă. 

Frumusețe constructivă. Beneficii. Provocare. Complicații emoționale. Rutina nu este pe placul lor. 

Lucrurile frumoase sunt și constructive. Devin pretențioși. Refuz. Eroare de judecată. 

 

Vor putea exprima sentimentele frumoase cu care lucrează în luna iunie dacă vor fi serioși, 

dacă vor munci, dacă nu vor acționa împotriva celor cu care s-au intersectat de la începutul anului și 

până acum. Luna iunie lucrează cu sintezele pentru putere, iubire sensibilitate, iar în acest context, 

prin trecerea lui Marte pe zodia Rac, pe casa muncii, acest nativ are nevoie să facă o încadrare corectă, 

strictă, practică a oamenilor sau a proceselor pe care trebuie să-l realizeze. 

Începutul lunii iunie se face într-un ton frumos, când vor observa dacă au sau nu viziunea 

asupra vieții. Acum au observat lucrul acesta conjunctural, determinați cu bune intenții de cei din jur 

sau provocați. Acum, prin relația proastă pe care Marte de pe casa iubirii dăruite o are cu Chiron de 

pe casa banilor având ca fundal opoziție dintre Soare și Luna neagră, trebuie să treacă dincolo de 

problemele personale pentru a înțelege că viața înseamnă mult mai mult decât o conjunctură a 

prezentului. Tipul inferior se va declara împotriva celorlalți pentru că va face o retrospectivă negativă 

a ultimilor ani. Prin conflictele pe care le vor determina acum își vor pierde credibilitatea, vor 

amplifica presiunea care există în grupul de apartenența prin aroganță, naivitate sau acțiuni imorale. 

Conjuncția lui Venus cu Uranus este un semn bun, de comunicare, de deschidere, de jovialitate. Prin 

această ipostază astrală relațiile personale se pot îmbunătății însă doar pe moment. Iată, din nou 

vărsătorul ajunge în punctul în care să creadă că prezentul este mult mai important decât alte etape 

ale vieții, cele care s-au consumat în primele luni ale anului sau cele care vor veni. Cred că numai 

modul acesta își pot face dreptate sau numai modul acesta numai cu această dreptate pot trece dincolo 

de un moment de sacrificiu. Cert este că rolul de mediator pe care Jupiter de pe casa gândirii profunde 

îl are în această ecuație le spune acestor nativi către prin momente dificile pe care trebuie să le rezolve 

oricum ar fi, adică nu le este folositor să meargă mai departe cu ele. Trecerea lui Marte pe casa muncii 

le aduce acestor nativi legături complexe care ar putea să le consume prea mult timp, prea multă 

putere, ci pentru a se menține în echilibru să facă rocade, să reducă timpul de lucru în altă parte pentru 
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a se putea ocupa și de acest sector. Este clar că schimbările acestea nu fac bine unui vărsător care nu 

este obișnuit cu disciplina, cei care iubesc prea mult libertatea de expresie și de gândire. Marte pe 

zodia Rac cere multidisciplinaritate, supunere, ceea ce va fi pentru vărsător o mare problemă. 

Relația proastă pe care Mercur o are cu Axa Dragonului va putea favoriza doar tipul superior. 

Doar vărsătorul profund va putea să-și deschidă acum aripile și să se apropie de suferințele celorlalți 

pentru a le acorda acestora mai multă importanță și, în consecință, să înțeleagă faptul că oamenii cu 

care interacționează au probleme mult mai mari decât au ei în momentul acesta. În felul acesta 

vărsătorul se poate de personaliza de dramele sale, se poate desprinde de importanță pe care o acordă 

valorilor dramatice ale acestei perioade pentru a deveni util celorlalți.   

Îndeplinind 

această condiție și 

beneficiind de trecerea 

planetei Venus pe casa 

familiei, reușesc să 

obțină un confort absolut 

impresionant. Aproape 

că vor trece într-o 

secundă de la o extremă 

la cealaltă, de la durere 

personală, de la 

nemulțumire sau 

îndoială față de reușita 

personală la rezultate 

concrete în sensul 

acesta. Este clar că 

numai prin interacțiune 

se poate ajunge acolo, iar 

nativi care trăiesc 

singuri, care în primele 

luni ale anului au ales 

prin voință proprie să se 

izoleze, nu se vor putea 

bucura acum de prea 

multe beneficii venite 

din partea lui Venus. Ar 

putea, cel mult, să beneficieze de anumite câștiguri la fel ca și ceilalți, să nu activeze în dezacord cu 

cei din intimitate pentru că această intimitate are altă consistență. Apare, așadar, nevoia de succes, de 

câștig, ceea ce ar putea să-i scoată până și pe acești vărsători dornici de izolare din ale lor. Trecerea 

lui Mercur pe zodia gemeni le aduce ușurință în a vorbi despre ceea ce le face plăcere, despre ceea ce 

îi deconectează, adică îi va face pe acești nativi să fie vesel și atractiv pentru cei cu care 

interacționează. La capitolul evenimente pierde un bun, dar câștigă încrederea unui om, strică un 

obiect, dar își dă seama de importanța pe care o are absența atașamentului de acel obiect. 

Luna plină din nouă iunie are un mare efect asupra procesului de transformare conturând în 

viața unui vărsător ideea că lucrurile efemere pot deveni neplăcute dacă primesc haina sentimentului 

frumos și profund. Unii, care au mai făcut lucrul acesta, vor considera că merită să iubească lucrurile 

efemere de aceea trebuie să se ocupe și de ceea ce este profund și durabil. Revenirea lui Jupiter la 

mersul direct îi bulversează, nu-i ajută să se hotărască ce anume să aprecieze acum, elementele 

superficiale sau cele profunde. Au nevoie să aștepte să treacă această decadă, adică să intre în decada 

următoare, care lucrează cu sintezele pentru acțiune specifice momentului când Capul Dragonului a 

trecut pe casa parteneriatelor. Nu este plăcut sau ușor de suportat pentru unii vărsători să nu înțeleagă, 

să nu-și explice, să nu încadreze. Dar va trebui să se abțină pentru că numai modul acesta se va pregăti 

pentru decada următoare. 
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Faptul că aceasta doua decadă a lunii iunie lucrează cu finalul lui aprilie, când Coada 

Dragonului la intrat pe semnul lor înseamnă pentru vărsătorii întâlnire cu formă de pedeapsă pe care 

o acceptă cu obediență, cu înțelegere, cu respect. Pentru că începutul acestei decade se face cu luna 

pe casa lucrurilor ascunse, această obedientă este reală și conjuncturile sociale pe care le parcurgem 

cu toții în această a doua decadă și care sunt patronate de relația bună dintre Jupiter și Luna neagră 

devine pentru vărsător un mod de reușită. Au soluții la problemele celorlalți și cu toate că probleme 

similare au avut și primele luni ale anului, pe care nu le-am putut rezolva, acum devin experți, reușesc 

să tempereze și intensitate periculoasă cu care aceste evenimente personale se transformă în 

evenimente sociale. Sunt avertizați că tentațiile sociale de acum îi pot transforma în justițiari. 

Deocamdată nu au calitate necesară să ajungă atât de departe, ci au soluții bune și nu ar trebui ca pe 

baza acestor rezolvări pozitive să considere că pot face dreptate în viețile celorlalți, pot impune reguli 

pe care ceilalți le asculte cu obediență. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe 13 iunie Mercur va trece prin opoziția cu Luna neagră 

și nu se poate desprinde de această latură materială adică oricât de obiectiv ar fi Justiția pe care vor 

să o aplice trebuie să le susțină la un moment dat și interesul personal. În consecință, pericolul de a fi 

subiectiv într-un proces care cere maximă obiectivitate ar putea să-i propulseze din nou într-un con 

de umbră și după ce își pierd timp și energie cu problemele celorlalți să nu li se mulțumească, să fie 

ignorați, poate chiar acuzații. Suportă toată această situație considerând că soluția bună la problemele 

celorlalți trebuie să rămână o simplă soluție și să le ofere celorlalți dreptul de a decide. Cu cât vor 

insista mai mult ca aceasta este cea mai bună soluție atât mai ușor își vor atrage critici. Apoi, pentru 

că pe 14 iunie Uranus se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu va putea media tendința 

nodurilor, ar trebui să se gândească la faptul că soluțiile pe care le recomandă celorlalți să le aplice și 

în cazul lor. Nu vor face lucrul acesta, cel puțin nu acum când Mercur se va afla într-o relație proastă 

cu Neptun, când au atât de multe îndoieli față de ei înșiși, când informațiile pe care le primesc dintr-

o zonă abstractă se referă doar la alții, nu la ei. Am putea vedea acum vărsători care sunt nemulțumiți 

de faptul că nu au ceea ce au ceilalți, deși de regulă nu tânjesc la bunurile altuia. Pentru ei momentul 

acesta este unul de dezechilibru. 

Nu au nevoie de prea multe recomandări din jur pentru a conștientiza că se află într-un moment 

delicat pentru că pe 15 iunie Soarele se va afla într-o opoziție cu Saturn și zona aceasta a emoțiilor 

este cumva tulburată. Vărsătorul profund este provocat de ceea ce își amintește că s- întâmplat în 

primele luni ale anului, de ceea ce îi este adus aminte în mod intenționat pentru a-și corecta greșelile, 

pentru a-și completa un neajuns, pentru a deveni mai puternic prin problemele pe care le are, nu mai 

slab ori mai sărac. 

Pot, prin problemele pe care le au acum, să devină mult mai rezistenți la efort, să-și înțeleagă 

mult mai bine dificultățile financiare sau problemele de dragoste. Li se pare în momentul acesta că 

iubesc pe cine nu trebuie, și-au pierdut o mare parte din timp fiind împreună cu o persoană deci nu se 

mai pot aștepta la prea multe. Din perspectiva acestor complicații emoționale planul social le vorbește 

acestor nativi despre o nouă criză. Pentru că Marte se află pe casa muncii, vărsătorii se pot întoarce 

acum către activitatea de rutină care li se pare mult mai plăcută decât sentimentele apăsătoare ale 

acestei perioade. Rutina nu a fost niciodată pe placul său, iar asta înseamnă că alege acum, în a doua 

decadă a lunii iunie din două rele pe cea mai puțin rea. 

Din nefericire, pe 16 iunie Neptun își va iniția deplasarea retrogradă care va ține până pe 22 

noiembrie și având în vedere că le trece pe casa banilor, va trebui ca-n intervalul acesta să facă 

investiții dacă nu primesc suport din exterior, dacă nu acceptă o consiliere clară din partea celorlalți. 

Apar astfel modificări în modul de relaționare, dar și necesitatea de a depune efort suplimentar pentru 

a înțelege opiniile celorlalți. Până în momentul acesta vărsătorul era cel care îi consilia pe toți, care 

avea soluții la toate problemele celorlalți, acum el trebuie să primească de la alții. Până la un punct, 

lucrurile acestea sunt frumoase și constructive, dar în momentul în care aceste recomandări se 

transformă în ordine de serviciu, reguli de la care trebuie să se abată cel care le pune dificultate 

programul pe care l-au deja, tabieturile zilnice, intervine o altă problemă. Având în vedere că în 

această perioadă Soarele mediază tendința Nodurilor prin Capul Dragonului, ar trebui să lase de la el 

și să accepte aceste recomandări dacă vin din partea persoanelor care au față de ei cele mai bune 
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intenții. Adică ar trebui să pună pe prima poziție persoana și-apoi tabieturile lor. Este un moment de 

zdruncini, te refuz, de indispoziție pe care îl pot depășii doar în raport cu celelalte, doar prin ajutorul 

venit din exterior. Dacă este prea încăpățânat sau prea mândru sa accepte așa ceva atunci își merită 

soarta. 

A treia decada lunii iunie face trimitere punctual la mijlocul lunii februarie, când Luna neagră 

le intra pe casa prietenilor. Soarele pe casa muncii accentuează acum necesitatea adoptării unui nou 

program de lucru, poate chiar a luptei, a severității cu care acest nativ ar trebui să îi privească pe 

colaboratori. Dacă este șef va avea o relație dificilă cu subalternii pentru că nu va accepta recomandări 

venite din partea lor până când aceștia aplică aceste recomandări și-n cazul lor. Ceea ce nu este 

verificat de alții vărsătorul nu accepta, primește. Se întâmplă lucrul acesta pentru că se tem de 

decădere și are o mai mică rezistență la stres. 

Ecuația astrală aferente zilei de 21 iulie delimitează destul de clar pentru acest nativ prima 

parte a anului de cea de-a doua parte a anului. Trecerea Soarelui pe zodia Rac este semn că intră într-

o perioadă de obstacole pe care le poate depăși doar prin muncă. Apoi, mai sunt și anumite probleme 

de sănătate care le revin vărsătorilor periodic vara, din 2008 încoace de când Pluton le trece pe casa 

bolilor cronice. Soluțiile cele mai bune vin din partea celorlalți, dar o formă de nerăbdare îl pune pe 

acest nativ într-o mare dificultate. Este foarte pretențios, cele foarte mult de la alții, pentru ca alții să 

fie ocupați și să nu-i mai ceară și lui. De aici se poate înțelege că vărsătorul caută satisfacția fără a 

schimba metoda de lucru, ceea ce nu este deloc potrivit pentru momentul de față.  

Luna nouă din 24 iulie le aduce acestora probleme de adaptare, de toleranță, de îndurare. Unii 

se pot exprima atât de dur și atât de puternic încât să-și strice relațiile delicate, firave. Lipsa de 

profunzime își va spune cuvântul Tot în preajma zilei de 24 iulie, când toată această revoltă se poate 

transforma într-o răzbunare. Vărsătorul nu are vocația răzbunării, nu poate ține mânie, ci are vocația 

mirării. În situația în care toți ceilalți își consumă ani din viață pentru răzbunare, el își permite să se 

mire. Se întâmplă lucrul acesta pentru că are suficienți de multă încredere în sine, este suficient de 

puternic ancorat în valorile sale și nu are nevoie să provoace suferințe celorlalți pentru a-și accepta 

nevoile sau binele personal. Fac lucrul acesta de la sine. 

Finalul lunii iunie înseamnă pentru acest nativ apelul la educație. Relația proastă pe care Marte 

de pe casa muncii o are cu Jupiter de pe casa gândirii profunde le vorbește acestor nativi despre un 

refuz. Sunt refuzați pentru că au prea mari pretenții, pentru că îi pun pe ceilalți pe drumuri, îi fac să-

și cheltuiască prea mult timp, prea multe resurse pentru solicitările care vin din partea lor, le creează 

acestora indispoziții în toate momentele în care deciziile lor sunt pe punctul de a le influența statutul. 

Lucrul acesta va fi vizibil cu precădere în preajma zilei de 27 iulie când Mercur va fi în opoziție cu 

Junon și în careu cu Jupiter. Activitățile pe care trebuie să le îndeplinească acum par foarte complicate 

pentru că mintea zboară în altă parte, sentimentele se așază mult mai ușor în zona de confort și sunt 

dispuși acum să respingă multe din cele care vinde pe zona muncii, poate chiar și din zona medicală, 

pentru că în momentul acesta se simt bine și așa doresc să rămână pentru o perioadă. 

Vărsătorii vor trebui să-și amintească acum de greșelile pe care le-au făcut la începutul acestui 

an, fie cu bune intenții fie prin eroare de judecată. Cu greu vărsătorul va accepta că a judecat greșit o 

situație mai ales că de la începutul anului și până acum au devenit tot felul de roluri pentru cei din 

jur, inclusiv acela de consilier, adică de persoană care se pricepe foarte bine la o problemă al altuia 

sau la una socială. A recunoaște ca a greșit încă de la început înseamnă a-și anula multe din 

recomandările pe care l-a oferit dealul acestuia. Așadar, momentul acesta de final al lunii iulie este 

unul delicat, care devine un semn de vulnerabilitate prin refuz, prin minciuna, prin disimulare. Poate 

ar trebui să aibă mai multă încredere în parteneri, că nu degeaba capul dragonului le va sta pe casa 

parteneriatelor o bună bucată de vreme. Aceasta este o ipostază când ar putea încerca să-și recunoască 

o eroare și să vadă ce se întâmplă. S-ar putea ca socoteala de-acasă să nu fie aceeași cu cea din piață. 

Dacă învață câte puțin încă de pe acum atunci ar putea evita ciocniri puternice sau deposedării 

dureroase programate pentru cea de-a doua jumătate a anului. 

 

 

 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1157  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

 

IULIE 
Probleme complicate. Implicare în valorile celorlalți. Subtilitatea este plătită scump. Primesc 

un avertisment. Putere. Situațiile limită îi jignesc. Duc mai departe un demers complicat. Apar 

modificări în programul de lucru. Nu se țin de cuvânt. Nerăbdare. Combinații ciudate. Orgoliul 

enervează partenerul de dialog. Rezolvă orice prin iubire. Apare un ajutor. Depistează corect 

valorile celorlalți. Evoluție. Severitate. Reziste la efort. 

 

Luna iulie le aduce și acestor nativi probleme pe care nu le pot rezolva atât de rapid cum sunt 

ei obișnuiți, în fața cărora nu pot avea reacții necontrolate în ideea că poate, la un moment dat, cineva 

din exterior va interveni și le va rezolva. Au nevoie să fie echilibrați și pozitivi, nu doar puternici. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Chiron își va iniția deplasarea retrogradă care va ține 

până pe 5 decembrie în viața unui vărsător apare o problemă de opinie care îi afectează patrimoniul. 

Subtilitatea va fi plătită scump, adică nu vor mai reuși să se implice în evenimente care să fie 

schimbate din aproape în aproape, care să se bazeze de fiecare dată pe ultimul pas pentru a-l face pe 

următorul. 

Ceea ce este cu adevărat foarte greu și pentru acești nativi vine din împlinirea opoziției lui 

Marte cu Pluton, când se vor vedea în fața unor acuzații nefondate, când nu mai contează dacă sunt 

atenți s-o calculați, dacă sunt rezervați sau profunzi, trebuie să treacă printr-un eveniment dur. În 

cazul lor, duritatea acestui eveniment ține de starea de sănătate, relații încordate la locul de muncă, 

un pericol nevăzut care stă să se întâmple sau care îi pândește. Începutul lunii iulie le aduce acestor 

nativi un avertisment care se va transforma în acțiune începând cu luna noiembrie, când Luna neagră 

le va intra pe casa lucrurilor ascunse. Acum intuiesc un pericol, poate unele evenimente se vor 

consuma în consonanță cu această notă agresivă, dar ceea ce intuiesc acum nu se va întâmpla prea 

curând, cei spre finalul anului. În plus, Soarele va trece prin opoziția cu Junon și apare o deviație de 

la un proiect personal, o întârziere în planurile legate de profesie sau o modificare a programului 

obișnuit din cauza unor probleme de sănătate. Aceste probleme nu au putut fi intuite de vărsător, nu 

au putut fi detectate așa cum se prezintă ele în momentul de față și din nou apelează la opiniile 

celorlalți. Dacă vor depăși repede aceste probleme prin implicația celorlalți înseamnă că sunt pe 

direcția bună a destinului, adică sunt în consonanță cu mesajul pe care încearcă să îl transmită acestor 

nativi Capul Dragonului pe casa parteneriatelor. În rest, situațiile pe care le parcurg sunt interesante 

pentru că devin atractiv și prin ușurința cu care se implica în schimbul de experiență, într-o 

receptivitate profundă, adică se întâlnesc cu situații când dăruiesc și le face mare plăcere să treacă 

prin așa ceva. 

Vărsătorii care dăruiesc arată că au putere și din 5 iulie când Venus va intra pe zodia gemeni 

faptele lor vor fi ușor de văzut, adică vor fi dintr-o dată înconjurați de oameni care se bucură că 

primesc. Momentul acesta poate fi însă unul de duritate, când ar putea să treacă prin situații când să 

suporte cuvinte jignitoare din partea celorlalți, soluții care nu pot fi puse în aplicare, poate chiar o 

violență care le va accentua tristețe. Având în vedere că Venus pe zodia gemeni este o sursă de veselie, 

de distracție, de bună dispoziție, se poate vorbi de tristețe în adevăratul sens al cuvântului, cât mai 

ales de o slăbiciune, de o rezervă față de motivele de bucurie pe care le oferă celorlalți acestui nativ. 

Mercur, care se află în continuare în plin tranzit pe casa muncii, se va afla într-o relație bună cu Chiron 

de pe casa banilor și al hrănirii. Vărsătorii au nevoie acum să găsească situații care să fie folosite ca 

un veritabil debușeu, adică să apeleze la acesta pentru a se scuza atunci când vor să participe la 

anumite evenimente sociale care le consumă din rezerve ori să apeleze la acestea când dorește sa 

aleagă cui anume să dăruiască. 

Trecerea lui Mercur pe zodia Leu le alimentează acestor nativi dorința de putere, le oferă și 

multiple ipostaze sociale când pot dovedi nivelul, volumul de cunoștințe sau putere. Desigur, este și 

un semn de gelozie pentru vărsătorii care nu s-au maturizat încă, de aici și reacțiile copilărești pe care 

le pot avea atunci când au impresia că sunt trădați. În realitate, instabilitatea ce devine din trecerea 

lui Venus pe casa iubirii dăruite îi face pe aceștia foarte sensibil la ceea ce alții numesc trădare. Foarte 

ușor pot discuta despre viețile celorlalți, când vine vorba de ei, când vine vorba despre seriozitate, 
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constanță, respect, vărsătorul intervine cu definiții care nu le sunt pe plac. Luna plina din 9 iulie le 

aduce acestora pierderi prin nerespectarea unui program de lucru, prin ieșiri din ritm, cele pe care le 

iubesc atât de mult. Dacă ar avea o atitudine conservatoare atunci ar putea vedea și cât de grav este 

să se abată de la ceea ce și-au propus și gravitatea în sine ar putea să-i ducă spre tristețe sau către 

depresie. Așa, aleg să sfideze și sfidarea în sine se așteaptă să fie privită ca o opinie, ca un element 

reprezentativ, ca o etichetă a lor. Trecerea Soarelui prin opoziția cu Pluton este un semn de durere 

pentru vărsătorul care trebuie să respecte o regulă. Nu toți cei care s-au născut în această zodie își pot 

permite să fie atât de liberi pe cât își doresc. Gândurile de libertate este însă asemănător dorului de 

zbor pe care o pasăre nu-l uita niciodată. Constrângerile au asupra lor un efect teribil, pot deveni 

apatici, lipsiți de coerență, temători în fața schimbării, adică niște persoane depresive. Unii, care au 

trecut de mai multe ori prin situații de genul acesta de-a lungul vieții, pot deveni chiar psihotici. 

Ca urmare a acestor episoade ciudate, vărsătorii se declară împotriva tuturor, cred că numai 

prin compromis pot să depășească un moment de dezintegrare și se revoltă. Revolta vărsătorului poate 

fi acum declanșată doar în funcție de horoscopul personal, adică poate apela la cuvinte, la gresie 

fizică, la despărțiri bruște, la stricăciune care să le producă ei și ponoasele se le tragă alții. În realitate, 

a doua decadă a lunii iulie, cea care ar trebui să aducă și prin sintezele cu care lucrează un moment 

de progres, se referă la un romantism pe care acest nativ va putea să-l explice cuprinzător. Mintea sa 

poate acum să găsească explicații care să fie înțelese și de ceilalți, chiar dacă vor fi provocați la 

discuții lungi despre soarta lor, soarta grupului sau soarta omenirii. Tristețea care cuprinde momentul 

acesta și care are drept principală cauză condiționarea, se referă la un traseu pe care vărsătorul va 

putea să îl povestească abia la toamna, după ce Luna neagră le va intra pe casa lucrurilor ascunse când 

tulburarea de acum va fi văzut altfel. 

Relația bună pe care Mercur o are cu Jupiter îi încurajează pe aceștia să se creadă mai puternici 

decât alții, să-i privească de sus pe cei cu care interacționează și consideră că numai modul acesta își 

pot rezolva anumite erori. Perioada este dură, însă această duritate are și o strălucire aparte. În viața 

vărsător ului s-a produs deja, de la începutul anului și până acum, anumite schimbări importante și 

duritatea aceasta nu este marcată de malefic, așa cum s-ar putea întâmpla în cazul altora. Acești nativi 

oferă celor cu care Interacționează un model de mândrie, de stimă de sine care este tonică și care ar 

putea să devină o problemă pentru cei din jur doar dacă le amestecă cu gânduri vicioase. Așa cum se 

prezintă situația, în cazul vărsătorului orgoliu este specific statutului de om, cel la care renunță o 

persoană înțeleaptă pentru a atinge stadiul de înger sau stadiul de ființă realizată. Nu ar trebui însă să 

facă elogiul orgoliului doar prin faptul că acum prin orgoliu reușesc să rezolve mult mai ușor 

probleme sau să se facă remarcați. Orgoliul este un defect de caracter, însă puterea acestuia de a 

scoate conștiința din interior nu trebuie neglijată. 

Iubirea îi scoatem pe acești nativi din impas în care se află acum și în care au intrat prin 

rigiditate. Cu toate că vărsătorul este prin excelență un semn care promovează libertatea de expresie, 

având ca trăsătură modul vibratoriu fix, nu scapă de încăpățânare. Libertatea sa este cea lucrurilor 

cunoscute. Când se scufundă în elemente pe care nu l-a înțeles, nu l-a cunoscut devine asemenea 

celorlalți, o ființă limitată, un om care greșește, un personaj care are gândurile răvășite. Este și cazul 

momentul în care Mercur va trece prin trigonul cu Luna neagră când vor fi acuzați pe nedrept sau vor 

fi atrași în tot felul de medii tocmai pentru a fi oferiți ca țap ispășitor. Rezultatele acestor demersuri 

publice vor fi îngrijorătoare pentru vărsătorii care se află în perioada de formare pentru că rămân cu 

amintirea acestui eșec și multe din situațiile pe care le vor parcurge în anii care vor veni vor avea la 

bază ipostaza aceasta tristă. Nu ar trebui să refuze acum ajutorul, nu ar trebui să devină pasiv prin 

ceea ce reușesc să obțină sau având la bază drept argument eșecul de acum. Lucrurile în cea de-a doua 

decadă a lunii iulie se prezintă într-o mare greutate, printr-o severitate pe care vărsătorii încearcă să 

și-o explice prin ceea ce cunosc. Lucrurile care se întâmplă în momentul acesta până și pentru ei sunt 

noi, de aceea sunt atât de bulversați, de aceea pot trăda foarte ușor și apoi să considere că au fost 

determinați de ceea ce se întâmplă cu ei și cu ceilalți să fac așa. De asemenea, ar trebui să evite 

răspunsurile duplicitare chiar fățărnicia pentru că elementele acesta se întorc împotriva lor și nu le va 

fi bine când se va întâmpla. 
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Pe 18 iulie când Marte se va afla într-o relație proastă cu Uranus apare nevoie de a fi apreciați 

prin duritate. Unora le va face plăcere să o facă acum pe luptătorii, pe revoluționarii, spunând ceea ce 

le vine la gură, inclusiv promovând idei în care nu cred. Agresivitate aceasta verbală le poate aduce 

un succes dacă se înconjura de oameni care sunt capabile să-i tolereze. Toleranța oamenilor față de 

derapajele vărsătorilor sunt singurele elemente vechi din toată această ecuație, singurul elemente pe 

care le pot recunoaște foarte ușor. Toate celelalte sunt complet noi și trebui privite ca atare. 

Cu trecerea lui Marte pe casa parteneriatelor vărsătorii intră într-o perioadă de conflict. 

Opiniile lor nu sunt acceptate de ceilalți sau sunt acceptate cu mare greutate de aici și teama că lipsa 

de profunzime ar putea să le creeze mari și complicate probleme. Este însă un alt semn de putere la 

care vor face apel acești nativi pentru a se 

promova, pentru a se impune sau pentru a-și 

crea un club al lor unde să intre doar persoanele 

validate de ei. Vor fi in centrul atenției până pe 

5 septembrie, când Marte le va intra pe casa 

administrării bunurilor celorlalți și când vor 

începe să dea socoteală pentru derapajele de 

acum. Până atunci își vor trăi acest moment de 

glorie chiar fără disciplină pentru că disciplina 

nu este ceva ce ar putea să îi preocupe. Relația 

proastă pe care Soarele o are cu Uranus le 

spune acestor nativi că oricât de mult s-ar 

strădui nu reușesc să se adapteze unui program 

de lucru, fac mici ajustări de fiecare dată, chiar 

dacă nu întârzie la serviciu și nu pleacă mai 

devreme, timpul pe care și-l petrec acolo și-l 

organizează altfel decât este stipulată postului.   

Sunt acum deschiși către plăceri 

ciudate, unele dintre ele chiar revoluționare 

despre care știu foarte multe, dar nu pot să le 

explice. Dacă în preajma zilei de 20 iulie când 

se va împlini Luna nouă vor reuși să aibă o 

viziune asupra viitorului pe care să o 

împărtășească și celorlalți, chiar dacă pe alocuri 

stângaci, atunci acest viitor se va împlini. Au nevoie să țină cont de acest avertisment astral pentru că 

această neputință de a le povesti celorlalți ceea ce se întâmplă transformă într-o mare frustrare, adică 

dețin valori dar nu se pot bucura de ele de unii singuri. Pe 24 iulie Venus se va afla într-o opoziție cu 

Saturn și apar întârzieri în acrăspunsuri. Vărsătorul aproape că nu mai are răbdare să primească aceste 

răspunsuri și va considera ca această întârziere este un semn. Și de această dată ar trebui să fie mai 

preocupat de ceea ce are de făcut și să lase reacțiile celorlalți pe seama lor, să nu fie atât de impulsiv 

sau de dominatori atunci când trebuie să interacționeze. Au nevoie să le respecte celorlalți acest drept, 

au nevoie să iasă din această dezordine pentru a nu pune presiune pe oamenii delicați, firav, vizibil 

sensibil de tot acest context a lunii iulie încărcat și obositor. 

Vor vedea că lucrul acesta trebuie îndeplinit cu maximă responsabilitate pentru că pe 26 iulie, 

când Mercur le va intra pe casa administrării bunurilor celorlalți, vor fi îndemnați să gândească și să 

vorbească pentru alții, să scrii discursuri pentru alții, să povestească ori să descrie problemele cu care 

se confrunta alții pentru ai ajuta să treacă cu bine peste această încercare. De aceea primesc atât de 

multă putere, de aceea percepțiile lor asupra lumii și vieții depășesc această perioadă cu mult cadrul 

obișnuit. Faptul că nu au limbajul necesar arată că în cazul de față nu sunt altceva decât simple 

mesageri și nu au mai trecut prin așa ceva. Dacă își vor dezvolta acest limbaj, de asemenea, au nevoie 

să știe că nu-l pot folosi decât în raport cu mesajul de acum, cu tipul de inspirație care se integrează 

în momentul de față. Unii, superficiali din fire, vor crede că au găsit cheia succesului, că dacă 

acționează numai în modul acesta nu mai trebuie să respecte anumite reguli, ci au găsit limbajul 
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necesar care să le ofere în mod garantat succesul. Acum succesul este un element real, adică 

percepțiile lor sunt adânci, profunde, dispun de o energie foarte puternică pentru ca acest mesaj să se 

poată distribui foarte ușor, ceea ce vine de la ei este doar limbaj. Prin conjuncția lui Marte cu Soarele, 

dar și prin sextilul pe care Venus îl împlinește la Capul Dragonului și prin care se mediază tendința 

nodurilor, mesajele civilizate ale vărsătorului sunt foarte atractive, plin de forță, motivaționale. 

Elementul cel mai rău care ar putea să le dea bătăi de cap vărsătorilor vine din desconsiderarea 

pe care acest nativ nu pot avea la adresa celor care se pot ajuta singuri dar nu vor, motiv pentru care 

au nevoie de ei. În ultima zi acestei luni Venus va intra pe casa muncii și apar responsabilitățile 

suplimentare, sarcinile ce le sunt oferite tocmai pentru că au acum competențe noi, restanțele pe care 

trebuie în mod obligatoriu să le îndeplinească. Pot rezista la efort, au deocamdată puterea necesară, 

dar și energia pentru a găsi cea mai bună motivație și prin toate acestea să devină foarte eficienți și 

prin rutină, ceea ce îi ajută cel mai mult. În felul acesta, se va face o diferențiere foarte clară între 

vărsătorul superficial și cel profund în funcție de viteza cu care se adaptează la aceste condiții de 

lucru. 

 

AUGUST 
Nevoie de liniște. Caută confortul. Nu pot să facă pe plac celorlalți. Criză de identitate. 

Interacțiune ciudată. Expresivitate. Interacționează foarte bine cu ceilalți. Decizii eronate. Părerile 

celorlalți sunt importante. Iubirea este din ce în ce mai grea. Cultivă spiritul umanist. Vor să participe 

la procese profunde. Au nevoie de educație. Concentrare de forțe. Mândrie. Toleranță. Călătorie în 

timp. Orgoliul. Nevoie de cunoaștere. Armonie. Stabilitatea este folosită pentru marile idealuri. 

Eroare. Teoretizează. 

 

Luna august va fi pentru vărsător puțin mai simplă decât este pentru celelalte zodii. Se 

întâmplă lucrul acesta pentru că sintezele probelor de curaj, elementele cu care acest interval lucrează, 

le sunt familiare. Va fi însă o lună dificilă la capitolul readaptare pentru că Uranus, guvernatorul lor, 

va intra în mers retrograd pentru mai multe luni. 

Sintezele pentru acțiune aferente primei decade a lunii august lucrează cu ceea ce urmează să 

se consume pe finalul lunii noiembrie. La momentul respectiv Neptun își revine la mersul direct ceea 

ce înseamnă că vărsătorii se pregătesc încă de pe acum pentru un moment de liniște, pentru detașarea 

de oamenii care fură, care îi deposedează de energie sau îi induc în eroare. 

Cu alte cuvinte, prima decada lunii august va fi dificilă pentru vărsător la capitolul exprimare. 

Trebuie să se adapteze, să își coordoneze mesajele după nevoile pe care le au ceilalți, ceea ce nu este 

foarte confortabil pentru ei. Interacționează, însă vor să o facă după bunul plac. Dacă în mintea unui 

vărsător se cuibărește un sentiment de teamă, atunci acesta îi îndeamnă să se ascundă, să nu spună 

tot, să pozeze în persoane foarte libere doar cu scopul de a-i ține pe ceilalți departe de problemele lor. 

Poate acesta este și motivul pentru care vor să discute despre ceea ce consideră important, despre ceea 

ce se impune. De aici înțelegem că începutul lunii august este unul foarte vulnerabili pentru acest 

nativ când nu mai poate proba atât de bine inteligența practică, nu mai pot găsi soluții foarte speciale 

la problemele grupului, când se apropie cu pași repezi de o criză. Criza începutului de luna august 

este dominată și pentru vărsător de careul Jupiter-Pluton, cel care le reamintește despre pericolul de 

a sta izolați de oamenii care au un rol foarte important în viețile lor, de-a face revoluție cu oameni 

slabi, de a se înconjura de persoane care nu îi pune dificultate. Astfel, criza aceasta de gânduri devine 

o criză de interacțiune și sunt avertizați că nu ar trebui să se izoleze momentul acesta doar pentru că 

nu primesc atenția pe care și-o doresc, pot interacționa la nivelul optim. Pentru că se întâmplă să 

treacă printr-o ipostază de genul acesta, vărsătorii se simt în pericol. Careul acesta dintre Jupiter și 

Pluton le afectează inspirația, cea la care făceau trimitere de multe ori când se aflau în dificultate. 

Acum ar trebui să își aducă aminte cât de sigur erau pe propriile poziții la începutul lunii februarie, 

când Junon l-a intrat pe casa lucrurilor ascunse, acolo unde se află acum. Până la finalul acestui an 

Junon le va intra pe semnul lor, însă până atunci mai au de parcurs puțin timp. 

Acum dorește să schimbe regulile jocului. Pe 7 august când se va împlini luna plina, cu Soarele 

pe casa parteneriatelor, foarte aproape de capul dragonului, vărsătorul dovedește o curiozitate foarte 
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mare pentru ceea ce se întâmplă în ograda altuia. Sub pretextul că numai în felul acesta poate învăța 

multe despre viață sa sau despre interacțiune, momentul acesta devine unul de invadare a intimității 

celuilalt, pentru că sunt lacom acum, nu știu să se oprească și poate nici nu doresc. Cu toate acestea, 

ar trebui să ia decizii foarte importante, să treacă dincolo de cuvinte frumoase, să depășească această 

etapa a prefăcătoriei, să fie sinceri și să nu se piardă cu firea în momentele delicate. Luna plina din 7 

august le arată că momentul acesta de invazie a intimității celuilalt este unul periculos care se poate 

solda cu pierderea puterii. Lucrurile acestea nu sunt noi pentru vărsător, ci au mai trecut prin crize 

personale care s-au soldat cu despărțire sau cu dezamăgire. De această dată în toată această criză este 

implicată Axa Dragonului și despărțirile nu sunt simple separări, ci erori de viață. Unii nu se gândesc 

la faptul că momentul de față este unul atât de important și își vor permite să demonstreze totul după 

bunul plac fără să țină cont dacă strică sau ce anume strică. Deciziile eronate ale acestui moment îi 

vor urmări ca o umbra și primele efecte vor veni spre finalul lunii noiembrie însă structurile acestea 

vor avea un impact foarte mare asupra vieții în ansamblu. A nu învăța lecția aceasta a interacțiunii 

este o mare eroare pentru un vărsător care, prin natura sa, pune accentul pe acest lucru. 

Nu le va veni foarte greu să se întoarcă pe drumul cel bun pentru că pe 10 august Mercur și 

Venus se vor afla într-o relație bună și nu riscă foarte mult, pentru că sunt înconjurați de oameni care 

le arată că se apropie de ei cu cele mai bune intenții. Momentul acesta însă accentuează o problemă 

de judecată care este atrasă de această criză a relațiilor. Pare să fie un moment important, unul în care 

deciziile personale trebuie luate cu precipitare, trebuie să se grăbească, nu trebuie să se lase la voia 

întâmplării. 

Abia în a doua decada lunii august vor vedea cât de importante au fost atitudinile pe care le-

au avut în mijlocul lunii februarie când Luna neagră le-a intrat pe casa prietenilor. Prietenii trădați la 

începutul anului se mobilizează acum și, ca niciodată, părerile lor contează. Relația bună pe care 

Soarele o are cu Jupiter arată că pot obține succesul pe demersuri simple, obișnuite, că aceste avantaje 

sociale pe care le obțin pot fi privite ca semne ale unui succes social. Această creștere va ține până pe 

13 august când Mercur va intra în mers retrograd, deplasare pe care o va ține până în septembrie. 

Forța personală este cântărită după intensitatea emoțiilor, după greutatea iubirii, după seriozitate, 

cultură sau disciplină. Venus, cea care le trece acum pe casa muncii, îi încurajează să privească totul 

cu atenție, să cultive spiritul umanist, sa accepte colaborări diverse, chiar dacă pentru început nu le 

face plăcere. Cu timpul, când întâlnesc persoane cu care trebuie să lucreze împotriva voinței lor, vor 

vedea că fiecare om cu care interacționează are ceva bun și, pentru că nu se întâlnește cu acea persoană 

în mod întâmplător, îi oferă din bunătatea sa sau îl invită pe vărsător să participe la un proces curat, 

profund și educativ. 

Apoi, pentru că pe 12 august se împlinește relația bună pe care Soarele o are cu Luna neagră, 

se poate vorbi acum despre o transformare în condiții critice. Au ocazia acum vărsătorii să-și 

răscumpere greșeala pe care o făcut-o în mijlocul lunii februarie, au ocazia să își conserve ceea ce au 

bun. Ținta este din nou o mare concentrare de forțe și dacă au fost educați de-a lungul vieții să nu fie 

persoane lacome, să nu-i jignească pe cei cu care interacționează, să nu își schimbe brusc opinia doar 

pentru a fi tot timpul în opoziție, momentul acesta poate deveni unul de stabilitate în relațiile pe care 

le-au crezut cele mai dificile. Apoi, dacă ar fi să ne referim strict la elementele concrete, ipostaza pe 

care trebuie să o traverseze în mijlocul lunii august se referă și la valori materiale, la banii pe care 

trebuie să-i împartă, să-i calculeze foarte bine, la cheltuielile de la care trebuie să se abțină sau la 

adoptarea unei munci pentru care să nu ceara nicio recompensa. 

Opoziția lui Venus cu Pluton, cea care se va împlini pe 15 august, îi încurajează pe vărsători 

să-și actualizeze informațiile despre starea lor de sănătate, despre demersurile care îi îndeamnă să 

participe la viața publică. Până acum, prin ceea ce nu le convenea la alții, alegeau să se retragă, să nu 

comunice, să nu colaboreze. De această dată trebuie să-și reevalueze și această poziție, dar și 

atitudinea la care apelează cu atât de mare ușurință. Trecerea Soarelui prin Capul Dragonului aduce 

un moment de vârf în toată această lecție de interacțiune pe care vărsătorul trebuie să o învețe și în 

anul acesta, dar și o parte din anul următor. Mulți au impresia că destinul le este potrivnic, că sunt 

puși numai în situații delicate, că nu au liniște și nu vor avea de acum încolo dacă ar fi să își judece 

viitorul după oamenii pe care-i au în preajmă acum și de care nu se pot ascunde. Asta înseamnă un 
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moment de vârf pentru acest nativ când își poate aprofunda aceste emoții dar fără a le trece prin filtrul 

stimei de sine. Mândria vărsătorului este acum un obstacol peste care trebuie să treacă ușor, foarte 

ușor dacă nu vrea să 

decadă. Apoi, mai există 

și relația proastă pe care 

Venus și Jupiter o o 

împlinesc pe 17 august și 

care face referire la o 

pierdere, una care a fost 

declanșată de această 

mândrie. Pentru că 

vărsătorul are încredere în 

sine, nu se va învinui, va 

considera că din cauza 

altora s-a produs acest 

neajuns. Va pune totul pe 

seama unui ghinion, pe 

alegerile proaste ale 

celorlalți pe care, din 

mărinimia inimii sale, din 

superioritatea sa, îi 

tolerează. Conviețuiesc 

dificil cu aceste persoane 

și sunt tentați să-i acuze 

pentru că sunt puși la 

muncă, depun efort 

pentru fiecare gând sau 

pentru fiecare decizie, 

cred că starea de sănătate le este afectată tocmai pentru că aceste interacțiuni sunt dificile, grele, nu 

ușoare așa cum erau cele de la începutul anului. Tocmai aceasta este problema. Sintezele pentru 

acțiune se îndreaptă către ceea ce s-a întâmplat în mijlocul lunii ianuarie. Vărsătorul ar trebui să facă 

o călătorie în timp la momentul respectiv pentru a-și aminti ce atitudine au avut, ce fapte a preferat 

de a greșit atât de tare. Relația bună pe care Marte de pe casa parteneriatelor o are cu Jupiter arată că 

soluția le este accesibilă și nu trebuie să renunțe la dinamism, la independență, la originalitate pentru 

a depăși acest obstacol, ci doar să fie sinceri cu ei înșiși, să accepte eroarea și să depună toate eforturile 

pentru a nu o repeta.  

Astfel, relația bună pe care Soarele o are cu Uranus retrograd, pe 21 august, când Luna trece 

prin Capul Dragonului, deci se inițiază un nou ciclu draconitic, dar și un nou ciclu lunar (Luna va fi 

și în conjuncție cu Soarele), le afectează viitorul, nu doar acela pe termen scurt, ci viitorul pe care și-

l gândesc, într-o unitate de timp pe care o impun acum prin putere personală. Riscul este, așa cum 

lesne se poate deduce, foarte mare. Cu cât îți proiectează mai mult în viitor demersuri sau procese cu 

atât mai responsabili trebuie să fie, cu atât mai disciplinați acum vor vedea cât de utilă le este 

disciplina, cât de bine se pot adapta în demersurile delicate dacă au fost atenți cu programul de lucru 

și nu s-au așezat pe un maldăr de orgolii considerând că ei sunt aleșii. 

Cei care nu țin cont de acest avertisment astral au nevoie să se oprească din acest mecanism, 

să nu fie lacomi cu proiectarea acestor evenimente într-un viitor cât mai îndepărtat pentru că vor 

rămâne săraci, fără putere, fără bani sau fără prieteni. Relația bună pe care Marte o are cu Saturn și 

cu Lilith, aflate în conjuncție, accentuează nevoia de a avea un anturaj puternic pentru a putea folosi 

acest sector ca o bază pentru demersurile viitoare. Au șanse să se descurce foarte bine în această 

situație dacă se vor gândi de mai multe ori înainte să acționeze. Trecerea Soarelui pe zodia Fecioară, 

pe casa administrării bunurilor celorlalți le oferă acestora posibilitatea de a primi din jur ceea ce au 

nevoie. Important este doar să fie deschiși și aceasta se pare că va fi o altă problemă pe care vărsătorii 
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o vor traversa pe finalul lunii august. Inspirația, adică Jupiter de pe casa gândirii profunde, primește 

acum o poziție dură din partea lui Uranus. Pentru că au avut multe greutăți în ultima perioadă cred că 

numai prin rațiune pot să își regăsească liniștea. Recunosc faptul că au nevoie de prosperitate, că 

lipsește calitatea din relațiile lor, dar nu fac nimic în sensul acesta. De altfel, nici nu ar trebui să facă 

ceva în sensul acesta, ci să se ocupe de lucrurile mult mai importante, spre exemplu de armonia care 

trebuie să existe între deciziile care îl afectează în mod direct și cele care afectează și grupul de 

apartenență. 

Pe 25 august Saturn își revine la mersul direct și în privința acestor relații dificile lucrurile vor 

fi puțin mai clare. Din nefericire, pe aceeași casă se află și Luna neagră și singurul element care îl va 

mulțumi pe vărsător este descoperirea unei trădări. De la începutul lunii și până acum au existat 

persoane care le-au spus că sunt autorii morali ai acestor fapte, dar au refuzat să creadă, au refuzat să 

vadă acest adevăr. Acum, când Saturn deja și-a revenit la mersul direct, se pot detașa de nota aceasta 

dramatică, de teama de pedeapsă, pentru a vedea cât anume este adevărul din acuzațiile recente. Nu 

le va plăcea ceea ce descoperă, dar acesta este un detaliu. Trecerea lui Venus pe zodia Leu poate fi, 

în stadiul acesta, un semn de stabilitate. În mare parte, stabilitatea aceasta va fi folosită tot pentru 

marile idealuri, pentru ambițiile foarte înalte, pentru a redobândi o poziție pierdută, pentru a deveni 

foarte importanți atât prin ceea ce este evident cât și prin ceea ce este ascuns. Se întâmplă lucrul acesta 

pentru că pe 26 august Junon își va reveni la mersul direct și se detașează puțin de nevoia de lux, de 

griji nejustificate, de energiile apăsătoare, de patimile pe care le-au avut de-a lungul acestei luni și 

care au fost, conform judecăților lor, probe de curaj. 

Finalul lunii august îi găsește pe acești nativi într-o postură delicată. Ceea ce se întâmplă acum 

îi încurajează să ierte, dar nu la modul general, ci punctual, acele probleme care le-au fost atribuite 

pe nedrept, conflictele care s-au inflamat pornind de la o eroare pe care le-au făcut-o la începutul 

anului. Au nevoie să-i ierte pe cei care l-au făcut probleme de-a lungul anului. Pot să facă lucrul acesta 

fără să spună, în taina minții sau în taina inimii sau ar putea să împărtășească acest secret doar celor 

care au foarte mare încredere. Important este să facă lucrul acesta și mai puțin important este să 

vorbească despre el. 

În ultima zi a lunii august Mercur, prin retrogradare, intră pe zodia Leu, adică se întoarce la 

relații mai vechi pe care le consideră demne de toată atenția. Pare să fie un moment de zăpăceală însă 

lucrurile bune se ridică deasupra acestei nebuloase pentru că ele acum se bazează pe fapte, nu pe 

discuția despre fapte. Vărsătorul are talentul de a teoretiza, de a vorbi foarte mult înainte de a face, 

iar uneori este bine ca procedează așa. De această dată impulsul acesta de a vorbi înainte de a face îi 

ajută. 

 

SEPTEMBRIE 
Se eliberează de o mare presiune. Comportament ciudat. Trece peste un moment de trădare. 

Raporturile sociale se schimba. Sensibilitatea nu mai este o problemă. Criză de identitate. Merg mai 

departe pe un traseu încurcat. Severitate. Parteneriatele devin atractive. Pornesc o luptă. 

Reminiscențe ale unor conflicte mai vechi îi pun în dificultate. Au nevoie de iertare. Atitudine 

vehementă. Relațiile proaste sunt marginalizate. Relațiile viitoare sunt așezate pe scheme vechi. 

Inventivitate. Curaj. Greșeli care le afectează imaginea. Vorbesc despre gândurile ascunse ale 

celorlalți. 

 

Vărsătorii lucrează foarte bine cu situațiile ciudate, iar asta însemnă că luna septembrie nu îi 

va surprinde foarte mult. Le va duce chiar o eliberare de presiunea atitudinii pe care trebuie să o 

mențină, de presiunea mândriei sau de cea orgoliului, ceea ce îi va ajuta foarte mult în a se detașa de 

contextul fierbinte și de a privi de pe margine spectacolul social. De altfel, momentul acesta înseamnă 

pentru vărsător deschidere către un alt plan al observației, al cunoașterii, al puterii. 

Trigonul pe care Marte și Uranus îl împlinesc pe 2 septembrie devine un element de adaptare. 

Realizează că poate face mai mult și  realitatea înconjurătoare nu este chiar atât de dramatică, nu este 

atât de ciudată sau de periculoasă, tocmai de aceea încep să înțeleagă în alt mod cum prietenii au avut 

asupra vieții or un impact foarte mare de-a lungul acestui an. Până acum au crezut că situația fost 
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invers, dar prin această relație Marte-Uranus, cu puțin timp înainte ca Marte să părăsească această 

casă a parteneriatelor, îi trezește la realitate. Așadar, se poate vorbi în momentul acesta despre 

convingere, adaptate, despre raporturi de prietenie care devine foarte plăcute și educative, despre o 

mare forță a minții, a faptelor, a energiei, prin care vărsătorul reușește să treacă peste un moment de 

trădare. Desigur, va uita ceea ce i s-a întâmplat, că nu degeaba sintezele pentru acțiune aferente primei 

decade a lunii septembrie își îndreaptă atenția către mijlocul lunii februarie, când Luna neagră le-a 

trecut pe casa prietenilor. Conștientizează că acesta este drumul cel mai scurt, adică iertarea trădărilor, 

dar recunoaște, deopotrivă, că este și foarte greu. Dacă își adaptează conduita, dacă nu se întorc la 

obiceiuri mai vechi, dacă nu pun prea multe întrebări celor cu care interacționează doar pentru a nu 

fi ei înșiși întrebați, atunci au ocazia ca sentimente frumoase să înflorească, puterea cea bună să 

crească, iar sensibilitatea să nu mai devine o problema nici pentru ei și nici pentru ceilalți. Acest ultim 

moment de retrogradare a planetei Mercur le aduce acestor nativi certitudini frumoase. Deși în această 

lume, din punctul de vedere al filozofului vărsător, nu există certitudini, în privința raporturilor cu 

trădătorii, cu ceea ce ar trebui să înțeleagă de la situațiile dominate de ei, există. 

Pe 5 septembrie Mercur își revine la mersul direct după o perioada de trei săptămâni de 

retrogradare în aceeași zi în care Marte trece pe casa administrării bunurilor celorlalți. Momentul 

acesta îi ajută pe vărsători să scape de zăpăceală, de dezordinea ideilor, de neputința de a face față 

unei presiuni exterioare pentru că altele li se păreau că sunt obiectivele, ceea ce le conferă o stare 

plăcută. Din nefericire, pe 6 septembrie apare în viața lor o criză de identitate, una care seamănă cu 

ceea ce au parcurs în mijlocul lunii februarie. De această dată, pentru că deja s-a produs o schimbare, 

adică Mercur nu mai este retrograd, iar Marte a trecut pe un semn rece, nu atât de fierbinte cum este 

zodia Leu, pot trata cu indiferență, se pot detașa mai ușor de problemele celorlalți, pot renunța mult 

mai ușor la prieteniile toxice. Apoi, Marte pe zodia Fecioară îi ajută să gândească puțin mai critic, 

dar de această dată în avantajul celorlalți. Asta înseamnă că Luna plină din 9 septembrie le deschide 

o nouă posibilitate de expresie. Folosesc altfel cuvintele, au alt ton, caută să se asocieze cu alte 

persoane, tocmai pentru că au sentimentul că intră într-o nouă etapă. Este posibil ca momentul de față 

să regrete mai mult, să nu se lase citiți atât de ușor de cei cu care interacționează, să aibă multe 

întrebări față de mersul lucrurilor, în ideea că pot recupera ceea ce au pierdut de la începutul anului 

și până în momentul de față. Nu au ce să recupereze, tocmai pentru că au pierdut. Au mers pe traseul 

pe care trebuia, dar vărsătorul crede acum că dacă cineva îi judeca pentru greșelile sale, fie punctual 

fie greșeli săvârșite în formă continuată, asta ar trebui să înțeleagă că am mers pe un drum greșit. 

Dacă se înconjoară de oameni curați, oameni care le vorbesc frumos, care își recunosc slăbiciunile, 

care le mai și povestesc cum anume au depășit anumite încercări ale vieții, care nu au luat în sens 

personal procedeele pe care le-au folosit, este pentru vărsător exact ceea ce are nevoie, hrană pentru 

suflet, pentru minte, pentru spirit. În felul acesta pot depăși cu bine momentul în care sentimentele 

necinstite să nu devină greșeli existențiale, iar ei să nu se întoarcă la obiceiuri mai vechi. Trecerea lui 

Mercur pe zodia Fecioară, pe casa administrării bunurilor celorlalți ar putea să le aducă, în prima 

instanță, o anume ostilitate din partea celorlalți. Aceste persoane care aleg să critice acțiunea 

vărsătorului, atunci când acesta dorește să se facă util comunității, celor din jur, am avut ocazia să 

vadă acest nativ ești induși din fire, comportându-se greșit. Au încredere pentru moment să le lase pe 

mâini decizii importante, propriile lucruri, propriul patrimoniu. Vor vedea însă că începând cu a doua 

decada lunii septembrie vărsătorii sunt schimbați, sunt alți oameni. 

A doua decada lunii septembrie se bazează mult pe modul cum își observă, își analizează 

evenimentele care s-au consumat în prima decadă am putea vedea vărsători cu un comportament 

complet nou, ca și cum sunt alte persoane doar pentru că trebuie să se integreze într-un grup, trebuie 

să fie acceptați de comunitate. Schimbarea aceasta de comportamentele aduce un câștig foarte bun, 

unul despre care va spune că este obținut prin munca, dar de fapt la mijloc sunt nici inginerii, mici 

speculații, cele pe care întotdeauna le face cu o măiestrie aparte. Împlinirea trigonului dintre Venus 

și Saturn arată că se află acum într-o relație complicată și pot jigni persoanele din jur fără o intenție 

clară. Se întâmplă de la sine ca lucrul acesta să devină mai important decât altele, iar vărsătorul va 

spune că așa a vrut destinul, i-a scos în cale oameni care au abuzat de încredere sa, care l-au acuzat 

pe nedrept, care au făcut anumite probleme dar pe care vărsătorul i-au iertat sau a iertat situația creată 
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de aceste persoane. Acum, pentru că le ies în cale, își primesc ceea ce merită. Se întâmplă lucrul 

acesta pentru că Venus, aflat acum în plin tranzit prin casa parteneriatelor, trimite trigonul către Saturn 

din fereastra conjuncției cu Capul Dragonului. Toate situațiile pe care le parcurg acum par integrate 

într-o dimensiune existențială pe care vărsătorii au apreciat-o dintotdeauna. Unii dintre acești nativi 

se vor simți motivat să pornească la luptă, însă vor face lucrul acesta într-un mod patetic, chiar hilar 

pentru cei cu care interacționează, adică vor declanșa o luptă cu morile de vânt, o luptă de clasă deși 

nu prea au sorți de izbândă. Numai 

ei știu de ce fac lucrul acesta, de ce 

se revoltă în modul acesta, de ce își 

spun opiniile atât de clar, de 

vehement sau de dur. Relația 

proastă pe care Soarele de pe casa 

administrării bunurilor celorlalți o 

are cu Saturn ne ajută să înțelegem 

o parte a acestor motivații. Crede 

că își protejează avuție dacă 

procedează în felul acesta. De fapt, 

acestea sunt doar niște 

reminiscențe mai vechi, pentru că 

nu se protejează avuția, ci orgoliul, 

acela care pe vremuri era integrat 

cu succes în avuția personală. 

Așadar, nu le trebuie mult pentru a 

observa că schema aceasta nu-i 

ajută, că au nevoie să se desprindă 

de impulsul de a face revoluție pe 

seama celorlalți sau pe baza ideilor 

vechi. Au nevoie acum să 

privească înainte, iar dacă au iertat 

sau au trecut cu vederea anumite 

situații, să rămână în acest registru.   

Trigonul pe care Venus îl 

are de împlinit cu Luna neagră pe 

15 septembrie arată că în 

problemele pe care le au în 

momentul acesta cer o redefinire, o 

reinventare, pentru că altfel ar 

putea să le domine alegerile 

viitoare pe baza schemelor vechi. Sunt și alte ipostaze astrale care i-au încurajat pe acești nativi să se 

cam desprindă de schemele vechi pentru că acum nu le mai sunt utile și nici nu mai dau rezultatele 

pe care le așteaptă. Dar pentru că planetele sunt răsfirate acum pentru toate zodiile, nu doar pentru 

vărsător, acest nativ crede că are multiple variante între care trebuie să aleagă. În realitate, aceste 

multiple variante nu sunt decât ipostaze de risipire, de consum inutil, de epuizare. Înțeleg lucrul acesta 

prin relația proastă pe care Soarele o realizează cu Luna neagră. Ceea ce le vine să facă, adică impulsul 

patronat de Venus, nu găsește resursele necesară. Tentația satisfacției nu poate fi susținută acum de 

patrimoniul personal. Din această cauză Venus în această perioadă este prietenă cu Luna neagră, iar 

Soarele, nu. 

Conjuncția Mercur cu Marte de pe casa administrării bunurilor celorlalți arată că ar trebui să 

se îndrepte acum către a lucra în echipă. Ceea ce au de transmis este foarte util, foarte practic și foarte 

bun iar întâlnirea acestor două planete pe zodia Fecioară arată că în sfârșit au abilități pe care nu au 

avut ocazia să le folosească până acum. Unii vor spune că au abilități manuale, că se pot apuca de 

pictură, să învețe un instrument sau chiar de curățenie. Ceea ce așază cu mâna, ceea ce transferă dintr-
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un loc într-altul, acțiunea care poartă amprenta personală vărsătorului sunt acum încununate de 

succes. Vor avea parte de câteva zile reușite până pe 20 septembrie când Venus va intra pe zodia 

Fecioară moment în care vărsătorul se va hotărî ce să facă pe viitor cu achizițiile de acum. Desigur, 

trecea lui Venus pe zodia Fecioară aduce alte probleme pentru că foarte curând va trebui să treacă 

prin opoziția cu Neptun. Dacă până acum a visat la faptul că poate alege prin voință proprie ce să facă 

pe viitor cu achizițiile acestea, va vedea că nu are atât de multă libertate. Tot este bine pentru că 

succesul pe care-l obțin muncind, colaborând, făcând ore suplimentare ajută acest nativ să se 

pregătească pentru un moment pe care nu l-a anticipat. Asta înseamnă că schema aceasta a câștigului 

rămâne tot în zona casnică, în zona patrimoniului personal, dar nu va duce pe vărsător pe nivelul 

următor așa cum s-a așteptat. 

A treia decadă a lunii septembrie le aduce spre rezolvare problemele celorlalți. Oamenii li se 

plâng de dureri fizice, dureri sufletești, de lipsuri, iar vărsătorul în geacă să găsească soluții 

personalizate pentru toate aceste probleme. Trecerea Soarelui pe casa gândirii profunde, pe zodia 

balanța, semnul care foarte curând va fi părăsit de Jupiter, la începutul lunii octombrie, îi ajută pe 

acești nativi să găsească soluții foarte bune și profunde pentru problemele ce le sunt aduse la 

cunoștință. Tipul inferior va epata, se va făli foarte mult, se va considera din nou o persoană foarte 

norocoasă, foarte valoroasă pentru că este solicitat în felul acesta. Nu ar trebui să țină minte din 

ipostazele acestea doar că oamenii apelează la ei, doar ca le este cerut sfatul, doar că destinul îi ajută 

acum să consilieze. Ar trebui să înțeleagă cât de complexă sunt nevoile oamenilor pentru că și ei au 

trecut prin situații similare în prima jumătate a anului. Ba mai mult, observând reacțiile personale își 

pot fixa, își pot sedimentara, observații și concluzii la care să apeleze pe mai târziu când, prin 

probleme, apelează la ajutorul celorlalți. Pe baza acestor concluzii va putea să observe care persoană 

îi ajută dezinteresat și care îi ajută fățarnic. 

Opoziția lui Marte cu Neptun îi face pe acești nativi să fie capricioși, să aibă pretenții prea 

mari de la cei cu care colaborează și oamenii mai leneși, care nu au de lucru s-ar putea să-i considere 

persoane incomode. Pe ei nu-i interesează prea mult pentru că sunt întru totul acaparați de nevoia de 

reușită. Această nevoie de reușită ar putea să-i lase cu mai puțini prieteni, cu mai puțin cunoscuți, dar 

să le aducă și critici chiar putea pe viitor să le afecteze imaginea. În momentul de față nu-i preocupă 

lucrul acesta pentru că sunt foarte siguri că rolul pe care l-au de îndeplinit în comunitate este unul 

foarte special. Da, este adevărat, rolul pe care-l au este unul aparte, dar trebuie să aibă și puțin tact, 

trebuie să dea dovadă și de puțină diplomație în aceste interacțiuni, pentru că au capul dragonului pe 

casa parteneriatelor și viața încearcă să îi învețe să aibă tact. 

Revolta aceasta împotriva nedreptății nu este un lucru nou pentru vărsător, nici măcar în 

contextul anului 2017. Careul pe care Mercur îl împlinește cu Saturn le vorbește acestor indivizi de 

gânduri ascunse, de intenția de a plăti cu aceeași monedă, de a se răzbuna. Dacă vor face lucrul acesta 

foarte curând, adică spre finalul primei decade a lunii octombrie, când Jupiter le va intra pe casa 

demnității sociale, vor întâlni primul obstacol pe care atitudinea de acum îl generează. Ascensiunea 

este elementul de care au nevoie să se folosească pe finalul lunii septembrie, nu răzbunarea. Dacă 

transformă aceste energii fine și puternice într-un demers meschin, unul egoist, atunci sunt avertizați 

că prin careul pe care Mercur îl are de împlinit cu Luna neagră vărsătorii devin lipsiți de concentrare, 

la mâna destinului celorlalți. Dacă cei cu care s-au înconjurat să născuți în zodia Vărsător atunci este 

cumva protejat. Dacă sunt născuți în altă zodie s-ar putea ca momentul acesta delicat să fie unul 

dureros, să le agaseze intimitatea ori să le schimbe planul valorilor. Pentru a ieși din această 

încurcătură vărsătorii au nevoie să fie foarte creativ, optimiști, puternici prin gânduri pe care-l au și 

rezistenți prin iertare. Cu alte cuvinte, pe finalul lunii septembrie se face trimitere la bunul simț, la 

acele achiziții care au fost acumulate prin șlefuirea caracterului, nu prin confruntări gratuite, nu prin 

resentimente și nu prin război. Opoziția lui Jupiter cu Uranus, eveniment care se va consuma pe 28 

septembrie accentuează această revoltă prin noțiune, prin adevăr, care ar putea să-l întoarcă pe 

vărsător în timp și să piardă momentul acesta de salt, de ascensiune. Cu toate că ar rezista în fața 

acestei presiuni, nu spune nimic din ceea ce observă, nu pune pe nimeni la punct tocmai pentru că au 

dreptate este lucrul cel mai greu de făcut, să-și impună să nu participe la aceste momente conflictuale 

pentru că societatea, cea care găzduiește acest episod, nu pierd nimic, însă vărsătorul, prin 
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retrogradare, pierde mult, poate chiar ceva esențial. Cu trecerea lui Mercur pe zodia Balanță, pe casa 

gândirii profunde vărsător beneficiază de o inspirație specială, dar și de ușurință teribilă în a explica 

ceea este foarte complex. Cu toate acestea, are nevoie să mai aștepte un pic, să depășească momentul 

de opoziție dintre Venus și Neptun, aspect care se va împlini tot în ultima zi a lunii septembrie, pentru 

a găsi și în exterior cadrul potrivit ca emanațiile sale, cuvintele, ideile, energiile sale, să fie primite 

așa cum se cuvine. 

 

OCTOMBRIE 
Provocare teribilă. Refuză o datorie. Au nevoie de performanță. Curaj. Inventivitate. Sunt 

atrași de noțiunile filozofice. Apreciază o abordare doar din punct de vedere intelectual. Invidie. 

Pretenții noi. Dilemă. Impulsuri ciudate. Au nevoie de demonstrație. Viața este complicată. Soluțiile 

sunt critice. Primesc un ajutor dezinteresat. 

 

Sintezele pentru viitorul grupului înseamnă pentru vărsător o provocare teribilă. Normal ar 

trebui să fie o provocare pentru că acești nativi au, prin natura firii lor, o viziune aparte asupra vieții, 

au puterea să se desprindă mult mai ușor de latura materialistă și să se ridice către zonă abstractă. De 

această dată, în contextul sintezelor, și viețile lor sunt răscolite, și lor le vin din zone misterioase tot 

felul de mesaje care-i tulbură. Și ei au nevoie ca toate achizițiile pe care le-au comportat de-a lungul 

acestui an să facă parte dintr-un proiect îndrăzneț, cel care să se integreze perfect în viitorul grupului. 

Începutul lunii octombrie este dominat de trigonul pe care Marte și Pluton îl împlinesc, 

moment în care se întorc spre sine, îi ajută și pe ceilalți să se întoarcă spre profunzimile sufletești 

pentru a extrage de acolo ceea ce este important pentru mai târziu, pentru progres, pentru ascensiune. 

Forța individuală, și-n cazul acestui nativ, la fel cum se întâmplă și-n cazul celorlalte zodii, este 

supusă unei presiuni teribile. Au nevoie de performanță sau au nevoie să aducă din trecut acele 

realizări care să fie foarte clare pentru grupul de apartenență. În felul acesta, vorbim în cazul 

vărsătorul despre reminiscențe ale trecutului, despre o datorie pe care cred că o au față de cei cu care 

interacționează, față de cei pe care-i văd acum în suferință. Nu au nicio datorie față de aceste persoane, 

în general ceea ce li se întâmplă în această perioadă nu reprezintă o datorie pe care ar putea s-o aibă 

față de cineva, ci situațiile pe care le parcurg cel mai curând provocări venite din partea destinului 

pentru ca vărsătorul însuși să înțeleagă dacă este matur sau nu, dacă are puterea necesară să lucreze 

pentru binele grupului sau lucrează în continuare doar pentru interesul personal. 3 octombrie este o 

zi definitorie în sensul acesta pentru că aduce o relație proastă între Luna neagră și Chiron, adică un 

curaj ciudat pe care vărsătorul nu-l simte ca fiind curaj, ci o acțiune din frică, din disperare, din grija 

supradimensionată. Dacă se va opri din toată această situație complicată, dacă și aduce aminte că 

înainte de toate este nevoie de respect, atunci nu va contribui prin deciziile sale la ruina, nici nu va 

participa la evenimente sociale care se desfășoară pe baza judecăților pripite. 

Conjuncția lui Venus cu Marte, eveniment care se va consuma pe 5 octombrie în ziua de Luna 

plină, arată că lucrurile se pot schimba într-o direcție pozitivă, însă numai dacă vărsătorul este dispus 

să-și folosească resursele personale, patrimoniul, chiar creativitatea. Multe dintre elementele astrale 

se grupează în emisfera sudică a zodiacului, ceea ce arată un dinamism aparte pe care trebuie să-l 

susțină prin efort propriu. Având în vedere că poziția capului dragonului pe casa parteneriatelor 

înseamnă pentru vărsător o lecție de viață care vizează acceptare a părerii celuilalt, a intervenit cu 

patrimoniu personal într-o conversație înseamnă a trece din nou prin tentația de a privi lucrurile în 

mod subiectiv. Vărsătorul se poate detașa de toată această notă însă combinațiile de acum sunt 

enervante. Relația proastă pe care Venus o are cu Saturn este de fapt o relație proastă între emoție și 

disciplină. Vor altceva decât ceea ce trebuie, le va face plăcere să se implice în acțiuni care nu sunt 

de calitate ori nu sunt cerute de nimeni și, în consecință, nu sunt acceptate de nimeni. Pe 8 octombrie, 

când Soarele se va afla într-o conjuncție cu Mercur, vărsătorul este dominat de o frustrare pe care și-

o poate explica numai prin noțiuni filozofice, numai prin mister, prin ceea ce depășește înțelegerea 

comună. Este adevărat, momentul acesta face trimitere către ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii 

ianuarie, ipostază care a revenit de multe ori în observațiile pe care le-am făcut de-a lungul acestui an 

și care de multe ori i-au corectat vărsătorului comportamentul. La fel ar trebui să se întâmple și 
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momentul de față când Mercur se va afla într-o relație proastă cu Pluton și când vărsătorilor li se 

spune că de fapt dușmanii pe care îi au acum și au creat singuri, adică sunt ființe provocate, umilite, 

marginalizate sau acuzate pe nedrept.   

Perioada aceasta este însă dominată de trecerea lui Jupiter pe casa imaginii publice care va 

însemna cu adevărat un progres. Trecerea lui Jupiter pe zodia scorpion În cazul vărsătorilor înseamnă 

trecerea de la o abordare strict intelectuală unei probleme la selectarea persoanelor care pot contribui 

la soluționarea ei. Desigur, la începutul acestui tranzit este posibil ca acești nativi să treacă prin 

constrângeri, adică să fie puțin dezorientați, să nu realizeze din primul moment că de fapt se află în 

plină ascensiune, că sunt avantajați de această selecție ce se realizează de la sine. Vor vedea însă că 

succesul social nu va întârzia să apară, chiar dacă în sfera intimă problemele încă vor continua până 

în anul următor. 

În a doua decada 

lunii octombrie, pentru 

că se face trimitere la 

începutul lunii februarie 

și mijlocul lunii ianuarie, 

vărsătorul va fi preocupat 

de corelații. Unii dintre 

acești nativi aproape că 

vor fi exasperați de faptul 

că trebuie din nou să facă 

trimitere la ceea ce s-a 

consumat în prima parte 

a anului, chiar la 

începutul acestui an, că 

trebuie din nou să treacă 

peste aceste ipostaze de 

și le-a revizuit de fiecare 

dată când a fost invitat. 

De această dată trece prin niște situații referitoare la momentele respective într-un mod aparte, printr-

o componentă care nu a mai apărut niciodată. Această ipostază este dată de încrederea în sine. 

Vărsătorul este încrezător în situații care nu au viitor, iar aceste situații acum se inflamează, țipă foarte 

tare, iar acestora nu le găsește soluția acum, când caută. Ipostaza aceasta poate ajunge din sferele 

foarte înalte până în ramurile inferioare ale vieții comune, din sfera gândirii profunde, până în zona 

evenimentelor banale, cele referitoare la activitățile casnice, la pierderea unui obiect pe care nu sunt 

în stare să-l vadă acolo unde este, la uitarea selectivă, cea referitoare la obiecte sau la date importante. 

Momentul de 12 octombrie este unul reprezentativ din acest punct de vedere și face referire 

la un moment de austeritate. Mercur se află acum într-o ipostază foarte interesantă față de Axa 

Dragonului, dar nu va putea media tendința Nodurilor, asta înseamnă că într-un fel se conturează 

confortul personal și în alt mod se conturează pretențiile pe care grupul de apartenență le are la adresa 

acestui individ. Supraviețuiesc, pentru că Mercur și Saturn sunt acum prieteni, dar le rămâne această 

notă posesivă, rămân pretențiile pe care le au de la ceilalți, le rămâne o notă egoistă care ar putea să 

le pună în dificultate evoluția. Evoluția sa depinde acum foarte mult de emoțiile profunde, cele care 

îl vor învăluie începând cu 14 octombrie când Venus le va intra pe casa gândirii profunde. Unele 

probleme pe care le traversează vărsătorul în această perioadă vor lua înfățișarea unei deplasări 

urgente, a unui translator într-o altă lume unde acest nativ se va stabiliza și va considera că se află 

acasă. În această etapă, fără a interacționa cu ceilalți, fără asimilarea lecțiilor ce vin din partea lor, 

vărsătorul nu reușește să obțină decât o revigorare a stării de confort. Oricât de mult s-ar strădui simte 

o presiune care există în jurul său. Nu poate puncta adecvat, nu poate să spună cine anume este vinovat 

de faptul că împlinirea sa nu este conform așteptărilor. Noi, pentru că studiem astrologia, știm că 

ipostazele acestea care se conturează pe final de zodie Balanță și început de scorpion au relație bună 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1169  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

cu Axa Dragonului, dar nu mediază tendința Nodurilor, asta înseamnă că se referă la un confort de 

moment. 

Pe 15 octombrie Mercur se va afla într-o opoziție cu Uranus și apar conflicte de idei pe care 

trebuie să le ascundă. Nu-i ajută cu nimic dacă acum îi fac pe ceilalți părtași la toate aceste dileme, 

nu-i ajută cu nimic dacă duc mai departe această revoltă sau aceste pasiuni periculoase. Situațiile 

favorabile vin din faptul că își înțeleg impulsurile, pulsiunile, nevoile, calitățile și problemele 

deopotrivă. 

O altă problemă care ar putea să apară în a doua decadă a lunii octombrie și care se referă la 

ceea ce au provocat la începutul anului, se referă la un accident. Oamenii el acordă circumstanțe 

atenuante, le oferă libertatea de a decide sau de a porni pentru a-i ajuta pe cineva sau pentru interesul 

propriu, pe un traseu anume și până la urmă totul se dovedește a fi o alegere foarte greșită. 15 

octombrie, prin relația proastă pe care Marte o are cu Chiron, este un semn de boală, o dovadă vie că 

escapadele sunt de fiecare dată semne greșite, de rătăcire, ipostaze sociale când alegerile vărsătorilor 

sunt adoptate împotriva lor. Desigur, acum vărsător dorește să facă ceva nu există nimic nici de ordin 

interior și nici de ordin exterior care să îl oprească. Nu poate fi tentat și nici acuzat, nu poate fi 

constrâns și nici obligat de o necesitate de fapt a lucrurilor pentru a face altfel. 

Pe 17 octombrie Mercur va intra pe zodia Scorpion și le va aduce acestora ipostaze sociale 

cum că trebui să dovedească faptul că au putere, iar această putere este susținută de credința celorlalți, 

de încrederea lor. De multe ori vărsătorii au demonstrat că sunt vizionare, însă prin poziționarea lui 

Mercur pe zodia Scorpion, în acest tranzit interesant al anului sintezelor, momentul acesta poate 

însemna și o alegere proastă, o administrare greșită a unor valori sau un moment de vulnerabilitate în 

fața unei minciuni pe care nu o văd, iar dacă o văd nu o înțeleg, chiar dacă înțeleg nu sunt în stare să 

decidă pentru a anula sau împotriva ei. Cuvântul aceasta, la începutul tranzitului lui Mercur pe zodia 

Scorpion, face trimitere și la o imoralitate, șir la obiceiuri proastă pe care vărsătorul le-a avut și nu a 

dorit să-l împărtășească, le-a ținut pentru el. În general vărsătorii sunt firi transparente, adică nu se 

prea rușinează de foarte multe lucruri, sunt deschiși și nu au complexe. Lucrul acesta la care face 

trimitere Mercur de pe zodia Scorpion se referă la altele, care nu fac parte din zona aceasta 

demonstrativă. Ar trebui să fie foarte atenți cu deciziile pe care le au, cu decepțiile pe care și le fixează 

pentru a stabiliza un anumit mod de a relaționa cu cineva, pentru că finalul celei de-a doua decade a 

lunii octombrie este unul traumatizant, unul încărcat de constrângere, de teama de deposedare, 

singurătate sau chiar de boală. 

A treia decadă lunii octombrie se bazează foarte mult pe revendicări. Relația bună pe care 

Soarele o are cu Luna neagră ar putea reprezenta o ultimă etapă de progres, o ultimă întâmplare pe 

care vărsătorul să o transforme într-o situație foarte favorabilă și de care să profite înainte ca acest 

element astral să treacă pe zodia Capricorn. Până atunci, pe 22 octombrie Marte va trece pe zodia 

Balanță, pe casa gândirii profunde ceea ce înseamnă că dorința și energia se mută într-un alt domeniu, 

adică vărsătorul își va dori începând cu acest moment de 22 octombrie altceva de la viață. Orgoliile 

se mută într-un alt sector, adică nu vor mai fi deranjați dacă cineva îi acuză că sunt săraci, dar îi va 

deranja foarte tare dacă cineva va spune că au idei puține, că le lipsește educația necesară, că nu au 

nimic substanțial în viețile lor de care să se lege. Este un moment foarte delicat pentru un vărsător 

care până acum a trăit prin simțuri, pentru binele propriu, pentru satisfacția personală. 

Pe 23 octombrie Soarele va intra pe zodia scorpion, pe casa imaginii publice și au parte de 

satisfacții. Este posibil ca momentul acesta să fie construit pe baza durerii celuilalt, adică satisfacția 

acestui nativ să vină ca rezultat al soluționării unei situații critice și să nu reprezinte practic un progres 

dar ei se bucură foarte mult pentru că reușesc să treacă de un obstacol, reușesc să-și rezolve o 

problemă. 

Careul pe care Venus îl împlinește cu Junon îi avertizează pe acești nativi că atitudinea critică 

nu este tocmai potrivită, că planul gândirii este însă defavorizat de faptul că sentimentele sunt 

orientate într-o altă direcție, că devin poate prea înalte față de lume în care trăiesc, nepotrivite față de 

tipul de interacțiune pe care le experimentează în această perioadă. În cuvinte mai simple, vărsătorii 

simt foarte înalt și foarte profund însă oamenii cu care interacționează nu se pot ridica la acest nivel. 

Nu se urmărește prin aceasta prezentare elogierea calitățile pe care vărsătorul ar putea să le dezvolte 
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în această perioadă, ci doar faptul că au o senzualitate aparte și ea circulă liber, mult mai liber decât 

în cazul celorlalte zodii. Dacă se vor folosi aceste emoții pentru a-și modifica atitudinea față de 

interlocutor, conduita, adică pentru a deveni mai bun și mai eficient, atunci vor fi și inspirați să facă 

fapte sociale care să rămână în istoria grupului, adică să aibă o contribuție absolut minunată la 

conturarea viitorului comunității. 

Trecerea Soarelui prin conjuncția cu Jupiter este un moment foarte delicat pentru vărsător 

pentru că le aduce compromisuri pe care nu le pot anticipa. Dacă starea de sănătate nu este acum la 

cotele foarte bune, dacă nu știu ce soluție să aplice la durerile pe care le au sau dacă apar anumite 

dezechilibre pe care nu le-au putut anticipa ar trebui să nu fie prea îngrijorați, să nu preschimbe 

tensiunea personală în tensiune socială, nu înseamnă că momentele pe care le parcurg acum sunt 

periculoase. Este unul delicat, unul care îi încearcă pe etapa compromisurilor, adică încercă să-i facă 

puțin mai responsabil cu ceea ce-i permitea să momentul acesta. În rest, situațiile pe care le parcurg 

vărsătorii sunt simple, până și în durere, până și-n bucurie. 

Ceea ce este foarte important pentru acest nativ și nu ar trebui să neglijeze vine pe 30 

octombrie când Mercur se va afla într-o relație foarte proastă cu Axa Dragonului. Toată această 

evoluție spectaculoasă pe care vărsătorul a comportat o se poate duce pe apa sâmbetei, se poate risipi 

printr-un moment de îndoială, printr-o frământare nefirească, printr-o deviație de la planurile pe care 

și le-au făcut de-a lungul acestui an. Cu alte cuvinte, vărsătorul se află acum într-un moment foarte 

delicat când ar trebui să ia frâiele în mâini, dar nu știe cum să facă, pentru că de fiecare dată a primit 

un semnal din exterior, a fost ajutată, îndrumată, i s-a recomandat, iar el a crezut că toate aceste 

informații vin ca urmare a conversației. Pe finalul acestei luni, vărsătorul observă că de fapt lucrurile 

nu sunt așa, că schema aceasta progresului, a evoluției, a devenirii, s-a dezvoltat de-a lungul acestui 

an tot timpul în raport cu celălalt, cu ajutorul dezinteresat, cu binele pe care partenerul său de dialog 

a dorit să împartă cu el. Numai modul acesta își poate înțelege conflictele pe finalul lunii octombrie, 

numai așa va putea să nu fie foarte revoltat pe greșelile pe care le-a făcut în mijlocul lunii mai, când 

Marte a trecut prin careul cu Neptun, adică atunci când dorințele sale de progres, de distracție, de 

deconectare au fost mai importante decât altele. Acum Venus are o relație bună cu Capul Dragonului 

însă nu poate media tendința Nodurilor și ceea ce este profund ar trebui să țină pentru sine, nu să le 

împărtășească celorlalți pentru că rectificarea erorilor personale nu se va face decât în intimitate, 

departe de observațiile celorlalți, departe de problemele lor. Vărsătorul are nevoie să creadă acum în 

binele său, dar, în egală măsură, are nevoie să vadă că acest bine va mai avea nevoie și de alte etape, 

deci nu are de ce deocamdată să vorbească la scenă deschisă despre el. 

 

NOIEMBRIE 
Contrast. Direcțiile principale se modifică. Plăcere intensă. Recunosc o vina. Zona prietenii 

lor este încercată. Adaptarea la noi condiții. Avantaj personal valorificat foarte bine. Impun un nou 

tipar. Etalonul de normalitate se modifică. Reorientare. Toleranță. Participă la o lucrare socială. 

Traversează momente delicate. Refuză un eșec pentru că vor să se bucure de ceea ce este frumos. 

Sunt Încercați de gânduri de decădere. Evoluție. Disciplina. Raționamentele noi sunt ascunse. 

 

Pentru că multe lucruri le-au făcut de-a lungul acestui an în contrast cu direcții principale, și 

luna noiembrie, cea care lucrează cu sintezele aducător de noroc este una foarte delicată. Momentul 

acesta îi încurajează pe vărsători să vorbească despre succes, despre avantaje, despre noroc sau despre 

achiziții speciale fără să fie motivați în a-și obține. Nu mai trebuie să facă decât un pas, nu trebuie să 

împlinească decât câteva condiții pentru că lucrurile acestea să intre și-n ograda lor. Pe 2 noiembrie 

când Saturn se va afla într-o relație proastă cu Chiron apar probleme de nevoie, de înțelegere sau de 

adaptare. Deși vărsătorul, prin libertatea pe care o afișează peste tot, nu lasă impresia că ar avea 

probleme cu adaptarea, apare pe această dispoziție proastă între Saturn și Chiron o problemă de 

singurătate. Cred că persoanele pe care l-a ignorat până acum, din diverse motive, se răzbună. Își 

găsesc circumstanțe atenuante invocând motive de timp, de patrimoniu, de condiții sociale sau 

culturale, însă adevărul este cel pe care îl susține. Au avut până acum alte priorități, s-au implicat în 

alte evenimente și le-a făcut plăcere. Acum au curajul să recunoască acele momente intime. Se 
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întâmplă pentru că prima decada lunii noiembrie vine după ce pe finalul lunii octombrie vărsătorii au 

fost puși în situații delicate când ar fi trebuit să recunoască anumite probleme personale, intime și nu 

au dorit să facă lucrul acesta. Nici nu era indicat să facă lucrul acesta pentru că transformarea indicată 

de finalul lunii octombrie cele mai multe etape. Aceasta este o altă etapă, când nu au ce să facă, trebuie 

să accepte părerile celorlalți, părerile combinate ale oamenilor față de care vărsătorul a greșit. Nu 

există o coaliție împotriva lor, însă cei mai slabi de înger vor crede lucrul acesta. Momentul maxim 

de nesiguranța este pe 4 noiembrie când, pe luna plina, se va veni și opoziția lui Venus cu Uranus, 

semn că anumite probe de comportament pot ieși din cadrul înțelegerii obișnuite, din cadrul normal. 

Dacă nu pierd din vedere că pe această 

conjunctură mișcare salvează, deplasarea, sportul, 

cel fizic sau cel al minții, atunci vor depăși cu bine 

momentul de față. Cert este că această Lună plină 

le tulbura atât viața socială cât și cea intimă, 

tocmai pentru că vine cu energie suplimentară 

într-un context în care vărsătorul nu a avut 

răstimpul necesar să-și clarifice anumite probleme 

legate de cele două sectoare.   

Începând cu 5 noiembrie, când Mercur va 

intra pe zodia Săgetător, multe lucruri vor deveni 

foarte atractive pentru vărsători și ele vor 

comporta o schimbare foarte frumoasă prin 

intermediul prietenilor. Abia acesta este primul 

semn care le spune acestor nativi că zona aceasta 

prietenilor dă semne de redresare. Deocamdată nu 

se pot bucura, pentru că până pe 9 noiembrie, când 

Luna neagră le va intra pe casa lucrurilor ascunse, 

mai beneficiază încă de anumite direcții pe care nu 

le pot investiga, sunt în continuare vulnerabili la 

minciuni venite din partea celor pe care-i 

consideră prieteni. 

Relația bună pe care Venus, de pe final de zodia Balanță, o are de îndeplinit cu Luna neagră 

de pe final de zodie Săgetător, le aduce acestor nativi o problemă legată de adaptarea la condiții 

exterioare. Divergentele de opinie pe care le-au avut de parcurs de-a lungul lunii octombrie se 

transformă acum în evenimente. Vărsătorii trebuie să dea un răspuns, adică li se cere lucrul acesta 

atât în mod verbal, cât și în mod nonverbal, iar ei se simt pur și simplu presați de așteptările pe care 

ceilalți le-au de la ceilalți. Pot obține un avantaj personal în tot acest demers începând cu 7 noiembrie, 

când Venus va intra pe zodia scorpion. Această poziție aduce însă ambiții ciudate, care nu vor putea 

fi valorificate atât de bine de un vărsător pentru că amplifică spiritul critic, distanțarea, compromisul, 

deci nu-i ajută pe acești nativi să ajungă spre fericire, așa cum își doresc. Ca principală reacție apare 

refuzul unui bine profund, refuzul unor oameni profunzi. 

Pe 9 noiembrie Luna neagră le va intra pe casa lucrurilor ascunse și tot ceea ce puteau face 

pentru cei din jur, pentru prieteni, pentru asociați pentru membrii familiei au făcut deja. Pentru o 

perioadă de nouă luni de zile intră într-un fel de hibernare, adică emoțiile sale confuze, gândurile sale 

dureroase nu vor putea fi deocamdată rezolvate decât dacă primesc ajutor necondiționat din partea 

celorlalți. Acesta ar trebui să fie semnul cel mai important de care trebuie să țină cont în următoarele 

nouă luni. Dacă omul care spune că dorește să-l ajute nu face lucrul acesta benevol, ci cere un preț, 

vrea să-l țină captiv doar pentru că mesajul subtil aferent acestui tipar numit “vărsător” îi încurajează 

în sensul acesta atunci ar trebui să fie rezervați. Toate 9 noiembrie Soarele se va afla într-o relație 

bună cu Pluton și zona aceasta a problemelor nu pare să-l surprindă pe vărsător. Trecerea Lunii negre 

pe zodia Capricorn înseamnă pentru el un moment delicat, însă nu va fi perceput așa în momentul de 

față. 
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A doua decadă a lunii noiembrie le aduce acestor nativi invitația la a schimba nivelul. Este 

adevărat, a schimba nivelul presupune a avea suficient de multă putere și la fel de mult rafinament 

pentru ca mișcarea în sine să fie susținută iar elementele noi cu care intră în contact să fie recunoscute. 

Pe 11 noiembrie lucrul acesta poate fi posibil prin apelul la experiențele profunde, spirituale pe care 

vărsătorul la experimentat de-a lungul acestui an, dar poate fi, în egală măsură, și un semn de 

vulnerabilitate ce nu trebuie ignorat. Relația bună dintre Saturn și Uranus este semn de evoluție, dar 

careul Soarelui la Axa Dragonului arată că voința sa nu este la cotele cele mai bune și că mizează 

prea mult pe imaginea socială, pe reușitele care ar putea să vină de-acolo, pe laudele false pe care le 

primesc din partea celorlalți. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, Pluton va fi în 

conjuncție cu Junon pe 12 noiembrie. Apare, așadar, pe lângă o problemă de evoluție, una de adaptare 

și va considera că lucrul cel mai greu pe care ar putea să-l facă pentru un rezultat pozitiv în această 

perioadă este să se deschidă către un alt plan al valorilor. Are clar certitudinea că nu a reușit să își 

însușească multe din lecțiile programate până în momentul acesta, însă poate să facă față unor 

schimbări minore și, pentru a avea și un confort psihic, și le va exagera pe acestea, va spune că florile 

pe care le primesc de la soț sunt foarte minunate, dovada iubirii esențiale pe care o merită în această 

viață, îmbrățișarea pe care o primesc din partea iubitei sau soției, de asemenea. Au această atracție în 

a transforma etaloanele personale în etaloane universale și, nu doar acum, ci de fiecare dată, 

transformarea unui element subiectiv într-un etalon universal este un abuz. Din nefericire, vărsătorii 

vor generaliza acum pornind de la un caz particular și lucrul acesta arată că sunt într-o criză de 

inspirație, că sunt foarte sensibili la criticile care vin din jur și că nu reușesc să vadă decât oamenii 

care blamează pentru că vibrațiile lor sunt orientate acum către altceva. Nu au nevoie să agraveze, 

dar cu greu vor accepta lucrul acesta. Pot deveni mai bun, cei mai puternici doar prin interacțiune, 

doar prin puterea pe care acceptă să împartă cu ceilalți pentru a primi în schimb ajutor ca informație, 

ca ghidare. 

Pe 16 noiembrie Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun și puterile lor intră într-o faza 

ascendentă. Cu toate că deocamdată Chiron este retrograd, prin relația bună pe care acesta o are cu 

Soarele tot pe 16 noiembrie, vărsătorii realizează că beneficiază de un ajutor nesperat. Este posibil ca 

prin evenimentele care se consumă în a doua decadă a lunii noiembrie lucrul acesta să li se pară atât 

de ciudate încât să le respingă. Vor găsi înțelegere din partea celorlalți dacă se implică într-un demers 

ambițios, dacă se angajează să meargă mai departe cu aceste valori în momentul în care au prieteni 

care le arată în fiecare zi înțelegere, toleranță pentru greșelile pe care le fac. Vărsătorii cred că e 

greșesc atât de des, însă din exterior lucrurile se văd altfel. Există o zonă a gândirii pe care acest nativ 

în momentul de față nouă poate utiliza la cotele cele mai bune. Având în vedere că una din trăsăturile 

speciale ale vărsătorilor ține de această zonă a jocului minții, a ideilor, a noțiunilor, a progresului prin 

cunoaștere, orice încercare de a explica acestui nativ că se află într-un impas este sortită eșecului. Cu 

alte cuvinte, are nevoie să experimenteze, la fel cum a făcut pe finalul lunii mai, când din toate 

încercările pe care le-a traversat atunci au înțeles că reușita sa este mult mai importantă și de dragul 

ei merită să muncească foarte mult. Acum se întoarce din nou la gândurile de atunci, la dorința de a 

munci foarte mult, la intenția de a merge mai departe prin această lucrare a șlefuirii propriului 

caracter. Din nefericire, relația proastă pe care Marte o are cu Pluton arată că schimbările din această 

perioadă nu sunt tocmai atractive. Conflictele interioare sunt foarte intense și dacă nu au în jurul lor 

oameni care se înțeleagă atunci să își treacă timpul în singurătate, în gândurile lor, până când și această 

zonă se echilibrează. Dacă nu vor face lucrul acesta atunci vor alimenta un caracter distructiv, dar nu 

al celorlalți, nu în contextul social, ci în al lor. Au nevoie în această perioadă să arate că au calități iar 

acestea nu vin doar prin faptul că pot manipula energia foarte ușor, că pot lucra cu noțiunile foarte 

simplu, ci și din muncă. 

A treia decadă a lunii noiembrie este însă mult mai generoasă în evenimente. Relațiile bune 

pe care Venus o are cu Pluton și Marte cu Capul Dragonului subliniază calități pe care vărsătorii și l-

au uitat. Se ajunge la acest episod fabulos prin rememorarea unei dureri, prin traversarea unei rupturi, 

una care a fost începută cu mult timp în urmă, undeva prin luna mai sau prin una aprilie. Momentul 

acesta poate fi particularizat pe horoscopul personal, însă, ca trăsătură generală, el face trimitere către 

primăvara acestui an. Nu ar trebui să privească toată această ipostază cu dezinteres, ci să înțeleagă că 
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relațiile amicale nu sunt trecătoare, adică nu sunt bazate numai pe sentimente superficiale, pe ipostaze 

de moment, pe confort. Pe 22 noiembrie Venus se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și 

gândul acesta de reușită pare să ascundă o frustrare despre care vărsătorul nu dorește să vorbească. 

Din fericire, Venus este ajutată de trecerea Soarelui pe casa prietenilor și din nou beneficiază de un 

episod favorabil care vine din această zonă. Orice formă de dezamăgire are însă repercusiuni 

puternice asupra psihicului unui vărsător care nu s-a maturizat încă. Pe baza acestor ipostaze refuză 

recomandările, refuză eșecul, trăiește într-o fantezie și, în plus, pentru că mai beneficiază și de 

revenirea lui Neptun la mersul direct, crede că tot ceea ce se întâmplă le susține această dezordine. 

Este un moment de progres, dar nu unul în care să se adâncească în răul pe care nu a reușit să le 

rezolve de-a lungul acestui an. De aceea trebuie să fie atenți în ce sector se realizează progresul, cu 

ce oameni se împlinește. Aspirațiile de-acum sunt ușor limitate iar dacă spiritul critic este ținut în 

albia proprie, nu este judecat după consecințele pozitive, atunci să nu se aștepte la un progres 

spectaculos, ci doar la promovarea confortului de la o zi la alta, deși se menține, în paralel cu acesta, 

și o mare problemă. Chiron încă se află pe casa hrănirii și relația proastă cu Mercur de pe casa 

prietenilor îi expune pe aceștia la substanțe toxice care vin spre ei din neatenția celorlalți, la gânduri 

de decădere, la întâlnirea cu persoane toxice. Dacă nu se vor întâlni cu persoane toxice, atunci în mod 

sigur ei le vor căuta, pentru că s-au săturat să trăiască atâtea luni prin reguli, prin lecții pe care trebuie 

să-l învețe, s-au săturat de atât de multe interdicții. 

Relația bună pe care Mercur și Uranus o împlinesc pe 25 decembrie arată că zorii unei 

schimbări importante se arată. Pentru a ajunge acolo trebuie să îndeplinească o altă condiție, dar nu 

sa creadă că aceasta vine doar dacă sacrifică ceva din viața personală. Sunt într-adevăr ajutați de ceea 

ce li s-a întâmplat până acum, de interesul pe care cei din jur au față de viețile lor, sunt ajutați să 

ajungă pe nivelul următor, dar nu pe față, ci prin concursul unor forțe subtile, la care aderă oamenii 

care au acum statut de mesager fără să fie conștienți de lucrul acesta. 

Vărsătorii care trec prin relații complicate de ani de zile au pe finalul lunii noiembrie 

experiențe mai puțin plăcute. Nu le va face plăcere să își destăinuie viața personală, nu vor dori să 

ceară ajutorul și-n acest sector, însă aceasta este zona care trebuie vindecată acum. Vor considera că 

preocuparea principală este cea legată de avere, patrimoniu, valori materiale, confortul prin 

alimentație, odihnă sau cel medical. Confortul prin relații este cel mai impozant element care trebuie 

rezolvat acum. Dacă sunt presați vor intenta divorț, vor rupe contractul de asociere, vor pleca într-o 

vacanță pe o durată nedefinită și cred că în felul acesta se desprind de-o parte din probleme pe care 

nu știu să le rezolve în ideea că poate până la urmă acestea se vor rezolva singure, sau când se vor 

întoarce le vor găsi într-un alt stadiu mai ușor de înțeles ori de soluționat. Nu pot rezolva probleme 

fug in de ele, nici înfruntându-le cu agresivitate, dar, practic, despre asta este vorba prin poziția la 

Capul Dragonului pe casa parteneriatelor, despre asta este vorba în anul sintezelor pentru acest nativ. 

Schimbarea vine și prin soluționări în acest sector, nu prin circumstanțe atenuante, prin evadări. 

Conjuncția lui Mercur cu Saturn, ultima conjuncție de acest fel pe zodia Săgetător, pentru că Saturn 

spre finalul lunii următoare va intra pe Capricorn, pe casa lucrurilor ascunse, înseamnă pentru vărsător 

o ultimă etapă în a concretiza că repararea problemelor personale se face doar în modul acesta, doar 

prin metoda, prin disciplină, prin raționamente clare. Cine nu va dori să privească lucrurile în forma 

aceasta, se va bucura de avantaje de moment, unele care vor fi, de altfel, foarte ciudate. 

 

DECEMBRIE 
Sentimentele devin puternice. Vulnerabilitate. Constrângeri noi. Exagerează. Ideile noi sunt 

bune și pentru ceilalți. Criză de identitate. Zdruncin. Arc peste timp. Luciditate impresionantă. 

Interacțiune. Mobilitate pentru ascensiune. Apelează la profunzimea de altădată. Pot citi ușor 

gândurile celorlalți. Inteligența practică. Relațiile sunt judecate doar din pom de vedere afectiv. 

Ajuta o persoană imatura. Luptă împotriva nedreptății. 

 

Pregătirile pentru anul 2018 vor fi destul de grele pentru vărsător pentru că sintezele care 

cerceta să-și instigă la revoltă reprezintă un mare obstacol pentru un individ care dorește să se separe 

de ceea ce îl îndeamnă la agresivitate, pentru un individ care are nevoie să descopere alte mijloace de 
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expresie. Asta înseamnă că luna decembrie are șansele să devină una dintre cele mai grele de peste 

an din acest punct de vedere. 

De la început al acestei luni când Venus va intra pe zodia săgetător, adică pe casa prietenilor 

vărsătorii descoperă din nou că sunt vulnerabil în fața unor schimbări de situație, când puterile pe 

care le-au nu-i ajută foarte mult și din nou trebuie să țină cont de opiniile celor cu care interacționează. 

Dacă reușesc să definească această condiție, prieteniile pe care și le formează începând cu momentul 

acesta devin foarte solide, puternice și îi scot din izolare, îi ajută să cultive o ambiție puternică, 

frumoasă, adică sunt susținuți prin solidaritate. Începutul lunii decembrie este însă dominat de un 

semn de agresivitate care pune în dificultate valorile personale, care îi complică vărsător ului 

gândurile profunde în care am crezut atât de mult. Este posibil ca schema aceasta să fie atât de 

periculoasă pentru că pe 2 decembrie Chiron și cu Junon nu vor fi într-o relație foarte bună, însă firile 

inferioare care refuză foarte ușor, oamenii care cred că-și pot reduce tensiunea prin agresivitate, prin 

luptă sau prin schimbări abuzive vor avea mari probleme 

în momentul de față.  

Jupiter și Neptun își ating trigonul lor pe 3 

decembrie însă schema aceasta se referă mai curând la 

conjuncturile sociale în care vărsătorul se integrează și 

care nu îl avantajează prea mult. Retrogradarea lui Mercur 

pe casa prietenilor îi întoarce pe acești nativi din nou la 

probleme nerezolvate cu colaboratori, cu oameni care au 

fost integrați în zona prietenilor, au ocupat la un moment 

dat și poziție de lider, de ghid, de protector pentru acest 

nativ, dar care nu au făcut altceva decât să îi constrângă la 

regulă. Este adevărat, în multe dintre aceste situații 

vărsătorii au exagerat pentru că sunt foarte vizibil deranjați 

de orice formă de constrângere. Dacă aceste persoane care 

au ocupat la un moment dat rolul de ghid sau de protector 

au atins, cu interzicerea lor, și zona intimă, atunci să se 

aștepte în prima decadă a lunii decembrie la o revoltă teribilă din partea unui vărsător. Vărsătorii ar 

trebui să-și amintească de faptul că prima decada lunii decembrie lucrează cu sintezele pentru acțiune 

aferente finalului de lună aprilie, când Capul Dragonului la intrat pe casa parteneriatelor. Nu-i ajută 

cu nimic dacă se revoltă, nici dacă își trăiesc în intimitate dramele. Au nevoie să se folosească de 

toate experiențele pe care le-au acumulat de pe finalul lunii aprilie până acum pentru a fi flexibil la 

opiniile celorlalți, chiar și atunci când sunt critice. 

Revenirea lui Chiron de pe casa hrănirii la mersul retrograd le aduce acestora gânduri bune. 

Este posibil ca nevoia de bogăție, de acumulare, de succes sau de confort să ocupe o mare parte din 

spectrul preocupărilor acestui nativ. Cert este că prin retrogradarea sa Mercur va trece prin conjuncția 

cu Saturn și îi va încuraja pe acești nativi să rezolve problemele de maximă urgență. Pentru că este 

retrograd nu poate fi o conjuncție normală, adică ideile pe care acești nativi le-au nu vin ca o soluție 

la probleme mai vechi, ci adaugă probleme noi la cele vechi. Asta înseamnă că poate exista o 

asemănare prea mare între conjuncția de acum Mercur Saturn și cea din luna anterioară. Cu toate 

acestea, problemele care sunt evidențiate în prima decada lunii decembrie trebuie luate în considerare 

de vărsător pentru că ele se vor regăsi și în anul următor în primele luni. Dacă și vor exagera rolul, 

importanța, poziția socială, poziția în familie atunci arată că nu au învățat prea multe lucruri, nu au 

acceptat prea ușor părerile celorlalți ce s-au bazat tot pe încrederea lor de nestrămutat. Desigur, 

înseamnă că momentul de neîncredere este un element favorabil ce trebuie elogiat. Calea de mijloc 

este însă mult prea importantă pentru acest nativ și se pare că nu mai poate amâna abordarea ei. 

Trecerea lui Marte pe zodia Scorpion, adică pe casa imaginii publice, le aduce acestora o 

perioadă dinamică, cu deplasări, călătorii, cu reușite profesionale pe măsura disponibilității de a 

împărtăși din experiențele sale. În egală măsură, momentul acesta este și unul de slăbiciune. 

Fermitatea pe care o va arăta vărsătorul începând cu finalul primei decade a lunii decembrie va fi 

dusă mai departe în anul următor, ceea ce nu îi va avantaja foarte mult. Relația bună pe care Soarele 
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o are cu Axa Dragonului și prin care va reuși să medieze tendința Nodurilor le atrage atenția acestor 

nativi ce anume să aducă din trecut, care sunt modelele de reușită în care cred foarte mult și pe care, 

dacă și-o doresc în prezent, trebuie să le transforme.  

Prima decadă a lunii decembrie devine, așadar, una obositoare prin conduita pe care vărsătorul 

trebuie să o cultive, să o pună în practică, de independența ce îi este răstălmăcită. Dar, așa cum s-a 

întâmplat de multe ori de-a lungul acestui an, momentul acesta este unul foarte delicat. Pot depăși 

obstacolele momentului dacă nu se crizează, dacă nu depășesc limitele bunului simț sau ale impunerii. 

A doua decada lunii decembrie le aduce acestor nativi interes pentru progres. Conjuncția 

Soarele cu Mercur din 30 decembrie are un rol decisiv în sensul acesta pentru că le aduce un trend 

ascendent, fără să-i mai intereseze de această dată care sunt consecințele faptelor lor. Îi interesează 

că au din nou putere de convingere, că reușesc să le capteze celorlalți atenția prin mesajele pe care le 

transmit, prin ideile pe care le fac acum din ce în ce mai atractive. Este posibil ca starea aceasta de 

încordare a vărsătorului să se potrivesc de minune cu starea de încordare a celor cu care 

interacționează. Dacă lucrul acesta se întâmplă în cazul unui vărsător atunci acest nativ trebuie să facă 

tot posibilul să se întoarcă de pe acest traseu. Calea întoarsă este soluția cea mai bună în toată această 

situație pentru că vor primit laude nemeritate și nu le va fi bine în anul următor, chiar dacă acum se 

vor simți de minune în această postură. Având în vedere că sintezele pentru acțiune se orientează 

către mijlocul lunii aprilie, când Jupiter s-a aflat într-o relație proastă cu Junon, nevoile pe care 

vărsătorul m-au fost în stare să și le definească atunci se întorc acum împotriva sa, dar nu cu 

agresivitate, ci sub forma dorințelor împlinite. Este lesne de înțeles că ipostaza aceasta este una foarte 

delicată pentru că dorințele împlinite ce au fost formulate în  tr-o perioadă de frustrare nu duc la nimic 

bun. 

Pentru a depăși cu bine toată această situație ar trebui să-și amintească de proiectele pe care 

și le-a creionat în mijlocul lunii februarie când Luna neagră le-a intra pe casa prietenilor. Acela a fost 

momentul de început al unui zdruncin, al unei decăderi, acela a fost momentul de declin pe care 

vărsătorul cu greu a reușit să îl redreseze. Prin dorințele împlinite de acum, dar și având în vedere că 

Luna neagră se află acum pe Capricorn, pe casa lucrurilor ascunse, vărsătorul crede că a prins pe 

dumnezeu de-un picior, că în sfârșit i-a revenit puterea pe care o avea altădată, aceea de care se folosea 

pentru a rezolva foarte rapid probleme cu care se confrunta. 
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De această dată, pe 15 decembrie, când Venus se va afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, 

combinațiile la care se expune îi cere o recunoaștere simplă, îl depărtează de minciună, creează opinii 

foarte interesante care ar putea să-l ajute să înțeleagă că dorințele mai vechi împlinite acum nu mai 

sunt de actualitate, ba chiar ar putea să-l încurce. În consecință, va decide ca începând cu 15 decembrie 

să intre într-o perioadă de purificare. Va renunța la anumite persoane, anumite alimente, își va 

propune ca până și de sărbători să fie foarte atent cu tot ceea ce presupune această perioadă, nu doar 

ca alimentație, ci și ca petrecere a timpului. Nu este un moment foarte bun pentru a lua decizii de 

genul acesta pentru că ele sunt adoptate împotriva lor, împotriva confortului. Sunt însă obsedați de 

schema aceasta a dorințelor formulate și împlinită care face un arc peste timp. Dacă nu se pot abține 

din impulsurile acestea, să facă apel la obiceiuri mai vechi, dar să le practice în familie, departe de 

privirile celorlalți, cu cei care le accepta derapajele. Vărsătorul în a doua decadă a lunii decembrie nu 

are capacitate autocritică, nu se poate auto evalua sau dacă o face își va amplifica și mai mult acele 

defecte pe care anturajul le vede cu luciditate impresionantă.  

Pe 16  decembrie Junon le va intra pe semnul lor și îi va face atractiv și cuceritori, dar nu 

acum, nu în luna decembrie ci începând cu anul următor. Rolul pe care-l întâlnesc acum este unul 

delicat și sunt avertizați că pe 18 decembrie, când se va împlini Luna nouă, sunt pe punctul de a-și 

proiecta o pierdere importantă. Pentru că lucrul acesta se produce pe casa protectorilor, dezamăgirile 

mai vechi pe care nu și le pot scoate din minte, dorințele formulate într-un context agresiv care sunt 

întrunite acum și care nu mai sunt de actualitate îi transformă în persoane care nu sunt ușor de înțeles 

de ceilalți, dar nici de tolerat. Apoi, pentru că lucrurile acestea trebuie să merg într-un crescendo, 

trecerea lui Saturn pe casa lucrurilor ascunse le aduce acestor nativi un mesaj trist. Saturn pe 

Capricorn este pentru vărsător niciodată un element bun, decât dacă sunt in picat într-un proces de 

evoluție spirituală pentru că le accelerează ascensiunea. Toți ceilalți au probleme, nu doar de sănătate, 

ci de interacțiune, când se vor vedea privați de bunul cel mai de preț, libertatea lor. Saturn pe 

Capricorn îi privează pe vărsători de libertatea de a mânca orice, de a se odihni când vor, de a se 

întreține cu cine doresc ei, de a câștiga ceea ce-și doresc și de la cine vor. Absența acestui avantaj 

înseamnă pentru ei o mare pierdere, poate chiar la profunzime pentru că vărsătorul se revigorează 

prin mișcare, prin mobilitate, prin ascensiune. Având în vedere că au din primăvară capul dragonului 

pe casa parteneriatelor și sunt îndemnați să țină cont de opiniile celorlalți, trecerea lui Saturn pe casa 

lucrurilor ascunse vine la pachet cu această lecție existențială. 

Pe 21 decembrie Soarele va trece pe zodia Capricorn și se va întâlni într-o conjuncție cu 

Saturn, moment în care primesc semnale cam care este sectorul care va fi afectat prima dată. Venus, 

cea care se află acum pe casa prietenilor, va trimite un trigon către Uranus retrograd de pe casa 

comunicării. Primul mesaj este legat de acest sector, al prietenilor, al protectorilor, al iubirii primite. 

Li se pare că sunt nedreptățiți de un context social, că nu mai au prietenii de altădată, că sentimentele 

pe care le primesc numai o profunzimea de altădată. În mare parte este adevărat, dar nu așa ar trebui 

să pună problema un vărsător care vrea să facă față marilor încercări pe care Saturn de pe casa 

lucrurilor ascunse le are programate pentru ei. Vărsătorii ar trebui să se gândească de ce este mult mai 

important să primească decât să dăruiască. În momentul de față au casa iubirii dăruite goală, asta 

înseamnă că presiunea pe ceea ce spun că nu mai primesc este una foarte mare. Omul care este acuzat 

că nu mai dăruiește va deveni vinovat de lucrul acesta și va fi plasat de vărsător într-un con de umbră. 

Pe 23 decembrie Mercur își revine la mersul direct și se gândesc că poate le-ar prinde bine un 

studiu, să cerceteze oamenii, comportamentul lor, să vadă dacă pot citi gândurile oamenilor după 

mers, după mimică, după primul cuvânt pe care-l spun sau după tipul de răspuns pe care-l dau la o 

întrebare capcană. Acesta este modul particular prin care un vărsător se va distra, se va de stresa, se 

va deconecta. Chiar și așa, rămâne mult timp cu problemele pe care le are în momentul de față, adică 

cel puțin doi ani și jumătate cât Saturn se va afla în tranzit prin zodia Capricorn și încă puțin după ce 

le va intra pe semnul lor, vor fi vulnerabil la tot ceea ce înseamnă greșeala făcută față de corp, față de 

emoție, față de evoluție. Vărsătorul profund și elevat va știi că momentul acesta înseamnă începutul 

unei perioade de restricții pe care nu și le poate refuza și cu cât se va gândi mai mult cu atât va înțelege 

cu soluția este foarte simplă: să-l integreze pe acestea în Programul zilnic. Dacă această modificare 
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vine spre ei în preajma sărbătorilor, când Mercur se află în mers direct, atunci soluțiile pe care le 

găsește pentru sine sau pentru ceilalți sunt foarte bune. 

Pe 25 decembrie Venus va intra pe casa lucrurilor ascunse și lucrurile acestea dramatice care 

se anunță cu trecerea lui Saturn prin această zodie se mai îndulcesc puțin. În seara zilei de 25 

decembrie Venus va trece prin conjuncția cu Saturn și gândurile lor vor fi responsabile, proiectele de 

viitor vor fi conturate prin această emoție specială, până și relațiile afective vor comporta în această 

perioadă o adaptare după cum se prefigurează că se vor așeza lucrurile de acum încolo. Oricât de 

plăcut ar fi acest moment de final al lunii decembrie pentru vărsător, nu schimbă cu nimic gravitatea 

pentru care trebuie să se pregătească. Dintre toate semnele, zodia Vărsător va fi, începând cu finalul 

lunii decembrie, cea mai dezavantajată de această poziție a planetei Saturn. 

Conjuncția Soarelui cu Luna neagră de pe 26 decembrie ne aduce o ușoară neglijență față de 

un tratament, față de o promisiune, dar având în vedere că deja sunt favorizați cu ceea ce urmează să 

se întâmple acest derapaj este de înțeles. 

Momentul cel mai frumos care se va contura pentru vărsător pe finalul lunii decembrie vine 

prin trigonul lui Marte cu Neptun. Unii se vor gândi la muncă și cred că numai în felul acesta ar putea 

să preîntâmpine o problemă gravă despre care acum nu știu prea multe, dar o intuiesc. Alții vor crede 

că prin muncă reușesc să descopere noi virtuți, noi puteri, să găsească motivații pentru a merge mai 

departe, pentru a clarifica anumite probleme de viață. Vor avea reacții foarte ciudate în fața 

revendicărilor care vor veni din partea persoanelor imature. Indignarea nu-i ajută, nu le simplifică 

demersurile, și nici nu îi liniștește. În ultima zi acestui an, când Mercur, de această dată aflat în mers 

direct, va media tendința Nodurilor Jupiter se va afla într-un careu la Axa Dragonului. Gândul pe 

care-l au pe finalul anului s-ar putea să fie făclia spre care se vor întoarce de fiecare dată când vor 

rămâne fără lumina sau fără căldură. Nu totul trebuie judecat după rezultatele sociale, nu din zona 

socială trebuie să vină ecoul potrivit. A fi în armonie cu opinia celuilalt nu înseamnă a fi acceptat la 

scena deschisă, a fi tolerant. Vărsătorii au uneori o putere foarte mare și sunt acceptați sau tolerați de 

frică, pentru că nu există un contraargument, sau din alte motive ciudate. Dacă se duc în această zonă 

rezultatul nu fa fi unul foarte bun. Au nevoie să țină cont de acest gând de lumină pe care-l au pe 

finalul lunii decembrie pentru că acesta va fi ajutorul cel mare care nu îi va părăsi în anul 2018. 
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PEȘTI 
 

 

 

 
 

„Cultivă-ţi voința. Dacă ești în stare să urci, nimic nu-ți va fi cu 

neputință.” (Roger Martin du Gard)  
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Schimbări importante. Primesc mesaje de care trebuie să țină cont. Întâmplă ciudate. Dau 

socoteală pentru puterea risipită. Munca este importantă. Mobilitate. Se simt utili. Plătesc cu aceeași 

monedă. Tabieturile sunt respectate la minimum. Puternică determinare. Corectitudine. Echilibru 

între viața practică și viața spirituală. Au viziune de ansamblu. Trec peste probleme mari. 

 

Pentru că trec prin importante schimbări, anul 2017 este un an foarte greu. Mulți dintre acești 

nativi nu vor conștientiza prea tare greutatea deciziilor lor pentru că de-a lungul vieții nu s-au 

preocupat să fie responsabil de ceea ce spun, cu alegerile pe care le fac, nu s-au preocupat de confortul 

celorlalți, ci doar de propriul confort. Asta înseamnă că încărcarea acestor trasee de viață nu reprezintă 

pentru ei o problemă prea mare, atât timp cât nu le este afectat confortul personal. Vor vedea însă că 

până la finalul acestui an mesajele pe care le primesc vor fi foarte importante și de ele își vor aduce 

aminte în anii următori. Asta înseamnă că cel care s-a născut în zodia Pești cu cât va fi mai responsabil 

și mai conștient de gravitatea acestor fapte cu atât mai protejat va fi sau cu atât mai mult se va pregăti 

pentru un an 2018 aparte. 

Evenimentele importante ale acestui an îi găsesc pe acești nativi într-o stare de încordare. 

Luna neagră le trece pe casa imaginii publice pe 14 februarie și imaginea publică este afectată de 

greșeli pe care l-au făcut iei și care sunt speculate de ceilalți, de acuzații mai vechi, unele dintre ele 

foarte vechi, care sunt în dreptate împotriva lor cu scopul de a le afecta imaginea sau de a-i 

compromite. Având în vedere că începând cu finalul lunii aprilie Coada Dragonului le trece pe casa 

lucrurilor ascunse, afectarea imaginii publice se poate termina prost pentru acest nativ. Desigur nu 

toți se implică în elemente sociale atât de ciudate, atât de compromițătoare pentru care este nevoie 

acum de o reglare de conturi, nu toți vor fi privați de libertate însă cei mai mulți dintre acești nativi 

care au risipit puterile celorlalți vor fi chemați acum să dea socoteală. 

Având în vedere că iminenta trecere a Lunii negre pe casa imaginii publice eclipsează multe 

dintre evenimentele care se consumă în acea perioadă, trecerea lui Junon pe casa prietenilor va fi 

privită de acest nativ ca un element bun care nu le folosește. Le va fi totuși util dacă propriile idei se 

leagă de ideile celorlalți, dacă nu vor să trăiască izolați, pe vârful unui munte sau dacă, de teama unei 

pedepse, nu fug din țară sau nu se ascund la mănăstire. 

Trecerea Capul Dragonului pe casa muncii le aduce acestor nativi schimbarea majoră 

programată pentru acest an. Am nevoie să renunțe la mofturi, la pretenții, să se ocupe de muncă la 

modul foarte serios, poate chiar să-și schimbe câteva dintre tabieturile pe care le iubesc atât de mult. 

Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor resimți 

această ipostază astrală ca un atac la confortul pe care l-au obținut în ultima perioadă. Sunt avertizați 

că acest confort spiritual trebuie să fie întotdeauna definit de mobilitate, adică să existe și seriozitatea 

care dă omului stabilitate, dar și flexibilitatea care îi dă deschidere către nou. Dacă în stabilitate nu 

va fi deprimat, dacă în mobilitate nu se va simți instabil, atunci va fi pe calea de mijloc și va aborda 

cu maximă seriozitate serviciul, ajutorul, sarcinile profesionale, adică va fi un factor de echilibru 

pentru cei care au nevoie de un ajutor fizic sau subtil. În egală măsură, Coada Dragonului pe casa 

lucrurilor ascunse este un semn vulnerabil. Pentru că tranzitul Axei Dragonului se face lent, peștii au 

nevoie tot anul 2017, dar și o parte din 2018, să fie foarte atenți la proiectele în care se implică, la 

grijile pe care și le fac, la seriozitatea pe care o dovedesc celor cu care interacționează. Dacă intenția 

este să păcălească vor fi păcăliți, dacă vor să meargă mai departe cu o minciună va interveni ecoul 

social, adică se vor întâlni cu pedeapsa. Pentru că de-a lungul vieții au dezvoltat tot felul de 

mecanisme de apărare, conjunctura astrală de-acum îi va pedepsi pe acești nativi așa cum îi va durea 

cel mai tare. Deci nu pentru toți va fi la fel. Dacă imaginea publică este cea mai importantă, dacă s-

au preocupat mult timp de viața publică, de carieră, lovitura va veni în această zonă. Dacă și-au iubit 

tabieturile, dacă au sacrificat o mare parte din preocupări, poate chiar persoane, pentru că acest confort 

să fie respectat cu sfințenie atunci lovitura va veni aici. 

În plus, retrogradarea lui Saturn, cuprinsă între 6 aprilie și 25 august adaugă acestui cadru 

general, mici probleme de timp, de adaptare, de disciplină. De multe ori peștii se autoreglează, se 

echilibrează ieșind din ritm, făcând altceva decât ceea ce fac de regulă, fără a-și afecta programul 

obișnuit, tabieturile. Procedând așa, consideră că adaugă confortului avut deja alte elemente care să 
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încânte. Retrogradarea lui Saturn pe casa imaginii publice le afectează acest confort, această siguranță 

pe care o au în ieșirile din ritm, în reacțiile celorlalți pe care le pot determina după bunul plac. La fel 

s-a întâmplat și-n anul anterior, pentru că Saturn în 2016 tot pe zodia Săgetător s-a aflat, și dacă își 

amintesc de evenimente șocante, care le-au zdruncinat această convingere a certitudinii din 2016 

atunci vor fi pregătiți și în 2017. Mult mai dură va fi retrogradarea lui Uranus care începe în august 

și se va termina în anul următor. Pentru că de ani buni această planetă trece pe casa hrănirii, pe casa 

banilor, ultimele luni ale anului depind foarte mult de echilibrul pe care îl dictează din minte, din 

emoție, dintr-o structură subtilă. Indiferent că au sau nu convingeri spirituale, zona aceasta sufletului 

va fi activ în 2017. 

Apoi, trecerea lui Jupiter pe casa drumurilor lungi eliberează de pericole o casă care le-a creat 

probleme pe finalul anului anterior și în 2017 până în octombrie. Sunt atât de vulnerabil în fața 

puterilor celorlalți și nici nu trebuie să dovedească spirit practic atunci când vor să citească, să doarmă, 

să plece într-o vacanță. Apoi, schimbarea aceasta de vibrație impusă de trecerea lui Jupiter pe 

Scorpion este urmată de trecerea Lunii negre pe casa prietenilor. Începând din noiembrie lucrurile se 

aglomerează pe această zonă a protectorilor și se pare că pentru acești nativi a venit momentul 

deznodământului. Peștii care au greșit foarte mult se vor întâlni pe finalul anului 2017 cu o pedeapsă. 

Ceilalți vor afla de pedepsele celorlalți. Cert este că cu toții vor trăi momente grele, de duritate, când 

își vor face griji pe care le vor proiecta și asupra celorlalți dar care fac referire la viața lor în ansamblu, 

la rostul pe care-l au pe această planetă, la importanța pe care o au în grupul de apartenență. Cei care 

i-au protejat până acum și au ascuns greșelile îi trădează. Iată o lovitură cu adevărat dură pentru un 

om care toată viața fost sigur pe ceea ce și-a luat de la sine putere din viețile celorlalți.  

Finalul anului accentuează această notă dură și peștii responsabili am nevoie să se pregătească 

pentru momentul respectiv. Trecerea lui Saturn pe casa prietenilor le reduce numărul de cunoscuți, 

iar cei care rămân vor fi buni și de durată. Există însă și varianta neplăcută în care peștii să rămână 

complet singuri. Această situație nu apare întâmplător, nu este expresia hazardului, ci rezultatul unor 

acțiuni rele făcute în mod intenționat. Doar acei pești rămân singuri la finalul anului 2017 și mult 

timp de acum încolo. Așadar, 2017 de un an dificil pentru acești nativi, dar nu dificil în mod gratuit, 

ci dificil pe măsura personalității complexe pe care o dețin. 

 

 

IANUARIE 
Își recunosc o greșeală. Se ascund. Durerile sunt povestite altfel. Metoda de lucru este folosită 

în condiții foarte bune. Opune rezistență, dar nu li se opune rezistență. Sunt curajoși. Recalibrare. 

Totul este complicat. Resping tot ceea ce li se impune. Comportament bizar. Performanță. 

Certitudine. Severitate. Nevoie de curaj. Curiozitate. Sunt ascunși, dar consideră că așa trebuie. 

Refuză sentimentul prieteniei, dar o fac frumos. Convingeri profunde. Opiniile confuze nu sunt pe 

placul lor. Superioritate. 

 

Debutul anului 2017 înseamnă pentru pești acceptarea unor greșeli pe care le-au ascuns cu 

mare istețime de-a lungul anului 2016. Toate evenimentele care sunt programate să se consume  în 

luna ianuarie, dar și din loc în loc de-a lungul celorlalte luni ale acestui an, scot în evidență o problemă 

de conștiință pe care acest nativ trebuie să o recunoască în anul acesta pentru că are nevoie să îi 

găsească acesteia cauza. Asta înseamnă că sintezele pentru cunoaștere științifică nu vor fi abordate 

așa cum vor proceda și celelalte zodii, ci în mod ascuns, cu grijă, cu teamă, cu reținere pentru că au 

experiența tranzitului Cozii Dragonului pe semnul lor, au experiența anului 2016 pe care nu doresc 

să o uite. Nu sunt multe lucruri din anul 2016 pe care își propun să le țină minte, însă acestea sunt 

foarte intense, foarte acide care la momentul respectiv i-au scos din logică, i-au surprins, le-au dat o 

palmă, i-au trezit la realitate. Momentul respectiv li s-a părut foarte dureros pentru că nu au putut să 

mintă, nu s-au mai putut ascunde. 

Chiar de la începutul lunii ianuarie, când Marte și Neptun se vor afla într-o conjuncție, se va 

pune problema ca sensibilitatea acestui nativ să-și caute o nouă formă de exprimare. Având în vedere 

că în această perioadă Soarele trece pe casa prietenilor gândul acesta de reușită nu poate fi dus mai 
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departe decât dacă se ascund în continuare așa cum s-au ascuns și în anul anterior. De asemenea, în 

prima parte a acestei luni, în primele zile, retrogradarea lui Mercur le aduce complicații legate de 

interacțiune, protecție până pe 4 ianuarie sau legate de un proiect ambițios cu un mare impact social 

până pe 8 ianuarie. Deocamdată această formă de sensibilitate înseamnă pentru pești menținerea într-

o zonă a popularității, chiar dacă metodele pe care le folosesc nu sunt dintre cele mai bune. Unii dintre 

nativi vor invoca foarte mult motivul confortului. Pe 3 ianuarie Venus le va intra pe semnul lor și vor 

prinde curaj, se vor simți bine atunci când în discuție apar probleme de-ale lor, când sunt dați ca 

exemplu, când trebuie să le împărtășească celorlalți din experiența anului anterior. Au însă suficient 

de mult tact încât să evite problemele pe care nici măcar ei înșiși nu și le-au clarificat. Trecerea lui 

Mercur pe casa demnității sociale pe 4 ianuarie arată că sunt într-o perioadă dificilă. Pentru pești 

începutul anului 2017 nu este prea bun, ci furtunos, impulsiv, dar încercă sa ascundă lucrul acesta 

prin activități sociale, printr-un interes menit să distragă atenția partenerului de dialog de la 

adevăratele probleme.  

Pe 5 ianuarie, când Uranus se va afla într-o relație bună cu Junon  se poate vorbi despre acțiuni 

în complicitate. Uranus în 

continuare le trece pe casa 

banilor și peștii sunt loviți pentru 

a fi puși la punct, pentru a fi 

pedepsiți, pentru a li se diminua 

orgoliul foarte subtil și foarte 

rafinat pe care și l-au construit 

din aproape în aproape de-a 

lungul vieții. Dacă orgoliul celui 

născut în zodia Berbec poate fi 

ușor șlefuit prin diferite metode 

accesibile celor mai mulți dintre 

noi, la orgoliul celui născut în 

Pești se ajunge foarte greu. 

Uranus pe casa banilor este una 

dintre cele mai proaste poziții pe 

case dintre toate pe care o poate 

avea Uranus. Așadar, momentul acesta de prietenie între Uranus și Junon  pare să fie reeditarea unei 

complicități pe care acesta nativ construit-o din aproape în aproape din 2011 încoace. Sunt însă 

experimentați la acest capitol adică știu cum să cadă în picioare, știu cum să ocolească marile pericole 

știu cum să evite o decădere fatală. Și de această dată vor demonstra că se descurcă. 

Conjuncția Soarelui cu Pluton de pe casa prietenilor, eveniment astral care se va consuma pe 

7 ianuarie, le va scoate în evidență pe acești nativi prin calitățile remarcabile pe care le-au, prin 

ușurința cu care se pot extinde, se pot adapta, prin tactul și diplomația cu care au fost înzestrați încă 

din naștere. Știu să vorbească frumos, o fac pentru a le face plăcere celorlalți, pentru a fi în armonie 

cu interesul celorlalți. Nu se poate spune același lucru și despre interesul lor. Având în vedere că 

Uranus trimite unghiuri negative atât către Soare cât și către Pluton, dar și pentru că asteroidul Chiron 

se va afla într-o relație la fel de proastă cu Junon, peștii nu sunt în stare să se bucure pe ei înșiși, dar 

pot să-i bucure pe ceilalți. În plus, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, Venus peste 

Coada Dragonului le aduce acestora aversiune față de reticența pe care o întâlnesc la un moment dat 

în demersurile lor. Unele situații sunt incerte, dar lor li se va părea că li se opune rezistență, că nu mai 

sunt acceptați ca pe vremuri și pentru orice lucru mărunt trebuie să muncească de două ori pe un loc. 

Nu efortul în sine îi indispune, ci nesiguranța care le arată că o schemă dificilă se reeditează. Astfel, 

spre finalul primei decade a lunii ianuarie rămân fără optimism, chiar dacă din exterior peștii par unii 

dintre cei mai sigur din tot zodiacul. 

Conjuncția lui Saturn cu Uranus din 11 ianuarie îi pregătește și pe acești nativi, așa cum am 

văzut că se întâmplă în cazul celor mai multe dintre zodii, pentru evenimentul care urmează să se 

consume în mijlocul lunii februarie, adică trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător. Pregătirea pe care 
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acest nativ o face este însă ascunsă privirilor celorlalți. Au acum puterea să-i zăpăcească pe ceilalți 

pentru că dispun de o psihologie comportamentală foarte bine pusa la punct, sunt isteț în a manipula 

impresiile celorlalți și, pentru că au un marcaj pe semnul lor, au și curaj să facă lucrul acesta. Nu 

putem vorbi aici despre echilibru, ci mai curând despre un cinism, despre o tentativă care, în cazul 

peștilor inferiori, se va solda cu un mare eșec. Această tentativă se bazează pe convingerile pe care le 

au încă de mici că nu se pot integra niciun mediu, că le-ar fi plăcut să se nască în altă parte, să aibă 

altă familie, alți prieteni, al nume, altă înfățișare. Deși în cazul altor semne zodiacale lucrul acesta ar 

indica o depersonalizare, în cazul celui născut în zodia Pești nu este un defect, ce o convingere care 

este perfect funcțională. Așa se motivează pentru a demonstra că sunt bun deși nu trebuie să facă 

lucrul acesta că trebuie să obțină performanță deși nu îi ambiționează nimeni. 

Ca eveniment, careul 

pe care Soarele și Jupiter îl 

împlinesc pe 12 ianuarie le 

vorbește acestor nativi despre 

pericolul nedreptății. Pentru 

că atunci se împlinește și Luna 

plină cu Soarele pe casa 

prietenilor această nedreptate 

vine din partea unei persoane 

dragi. Mercur, revenit la 

mersul direct, se va întoarce 

pe casa prietenilor tot pe 12 

ianuarie. Într-un fel, peștii 

sunt protejați, adică dacă într-

un sector apare un eveniment 

nefericit, în alt sector apare un 

eveniment fericit care 

compensează tristețea ori drama momentului, care îi ajută să se echilibreze. Din punct de vedere 

emoțional conjuncția lui Venus cu Neptun de pe semnul lor ne vorbește despre sănătate, despre curaj, 

despre inițiativă și despre credință. Faptele pe care le fac, cuvintele pe care le spun, rezultatele pe care 

le obțin din acțiunile lor îi ajută să creadă în binele pe care sunt în stare să le facă. În felul acesta vom 

vedea un nativ născut în Pești într-un moment de mare convingere deși sunt pe cerul momentului 

unghiuri care corodează încrederea în sine. Iată de ce ceea ce pentru alții este defect de caracter pentru 

acest nativ este calitate, iată de ce ei pot obține foarte ușor o performanță cu instrumente dificile 

pentru alții sau cu elemente cu care alții se otrăvesc.   

Astfel, a doua decada lunii ianuarie, cea care lucrează cu sintezele pentru înțelegere emoții și 

cunoaștere în corelație cu evenimentele astrale programate a se consuma în mijlocul lunii martie îi 

învață pe acești nativi cum să-și cristalizeze o calitate, cum să iasă la lumină prin adevăruri, prin 

calități sau prin puterile pe care au învățat să și le folosească în anul anterior. Relația bună pe care 

Soarele și Luna neagră o împlinesc pe 16 ianuarie îi învață pe aceștia cum să depășească o perioadă 

grea. Dacă mesajul acesta vine pe o cale ascunsă atunci acceptă lecția, nu se pierd într-o gândire 

negativistă, nu se risipesc și nici nu se pierd cu firea. În mod normal, o altă persoană se va simți 

vinovată că minte ori că se ascunde, cel născut în zodia Pești nu va avea mustrări de conștiință pentru 

că oricum el știe că trăiește într-un mediu nepotrivit și metoda aceasta nu lovește pe nimeni, ci doar 

îi ajută să supraviețuiască într-un mediu unde nu dorește să stea. Cine nu dorește să-l țin acolo atunci 

să-l elibereze dacă dorește să nu primească din partea sa un tratament preferențial, așa cum se 

întâmplă acum. Modul acesta de a gândi, atitudinile acestea ușor agresive, dar și gratuite, față de cei 

din jur vor prinde un nou contur pe 17 ianuarie când Marte se va afla într-o conjuncție cu Chiron pe 

semnul lor. Peștii știu că folosesc un model mai vechi, dar nu spun nimic celorlalți, nu împărtășesc 

nimic din gândurile lor, iar dacă simt că un curios ajuns foarte departe în intimitatea sa se retrage, își 

pune masca sacrificiului, a modestiei, toleranței sau a diplomației și se depărtează în vârful 

picioarelor, fără să facă zgomot, fără să atragă atenția. Cel născut în zodia Pești ar trebui să vadă că 
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în momentul acesta dispune de o calitate pe care celelalte semne zodiacale nu o au: pacifismul. Acest 

pacifism a fost cultivat în viețile anterioare, că nu degeaba s-a născut acum în acest semn. Pe 

conjuncția lui Marte cu Chiron au ocazia să demonstreze că sunt pacifiști prin karma pe care și-au 

creat-o și până și refuzul lor, până și revolta lor este pătrunsă puternic de acest impuls. De aceea ar 

trebui să se gândească acum mai mult la ceea ce îi ajută să progreseze, decât la frustrările personale, 

decât la nemulțumirile care le țipă în ureche. Relația proastă pe care Marte de pe semnul lor o are cu 

Saturn de pe casa imaginii publice le reamintește acum ce-au pierdut, echilibrul pe care nu se știe 

dacă-l mai pot recupera, cuvintele jignitoare pe care le-au primit în anul anterior, acuzațiile gratuite 

care au avut un impact puternic asupra lor și despre care nu au știut ceilalți. Soarele le va intra pe casa 

lucrurilor ascunse din nou spre 10 ianuarie și se vor simți bine dacă  vor fi departe de privirile 

celorlalți, ascunși, într-un colț al lor, într-un loc unde pot hiberna. 

A treia decada lunii ianuarie lucrează cu sintezele pentru acțiune specifice începutului de luna 

august, despre care știm că este dominat de inițierea mersului retrograd al planetei Uranus, astru care 

le creează mari probleme din 2011 încoace. Uranus nu va ieși prea curând de pe casa banilor, asta 

înseamnă că faptele lor de pe finalul lunii ianuarie trebuie încadrate într-o schemă cunoscută, adică 

nu-i ajută cu nimic să riște, să speculeze, nici chiar să spună un adevăr în ideea că niciodată nimeni 

nu va afla. Când este vorba despre Uranus nimic nu este sigur. Dacă vor fi convinși că nimeni nu va 

afla vor vedea că se înșală. 

Relația bună pe care Mercur și Neptun o împlinesc pe 23 ianuarie vorbește acestor nativi 

despre tinerețea de spirit, despre gândurile curate, despre sentimentul de prietenie pe care nu ar trebui 

să-l uite și care de câțiva ani buni îi învață pe acești nativi cum să înlocuiască ambițiile cu sentimente 

profunde. Până acum au crezut că ceea ce este ascuns și analizat fără un factor de coroziune, fără să 

fie distrus de cineva din exterior, fără discuții contradictorii, este o dovadă de profunzime. 

Sentimentul prieteniei, fie că se referă la prieteniile noi din care peștii învață multe, fie la prieteniile 

vechi pe care le-au pierdut definitiv, sunt singurele elemente care pe această porțiune de început a 

anului 2017 îi ajută pe acești nativi să înțeleagă că viața lor are un sens. 

La polul celălalt, găsim peștii care refuză sentimentul prieteniei și o fac în mod conștient. 

Aceste sunt personaje obscure, ființe care nu au rafinamentul necesar să aprecieze un sentiment 

frumos, nu sunt inventive, nu au decât relații amicale sau de conveniență. Acești pești sunt pe finalul 

lunii ianuarie unii dintre cei mai triști din tot zodiacul, pentru că văd cum viața trece pe lângă ei, văd 

și conștientizează bucuriile la care ar putea ajunge, dar refuză categoric să întindă mâna pentru a și le 

lua, deoarece nu doresc să iasă din bârlogul lor. Trecerea Soarelui pe casa lucrurilor ascunse îi tulbură 

pe acești nativi cu certitudinea singurătății, a suferinței, a sacrificiului, dar mai ales îi sperie cu faptul 

că fără o acțiune personală viitorul nu poate arăta altfel. 

Relația bună pe care Marte și Luna neagră o împlinesc pe 25 ianuarie le aduce acestor nativi 

curajul de a trece dincolo de această stare prin interacțiune. Peștii pesimiști rămân în zona lor, deși 

pot vorbi, pot discuta, pot comenta despre viețile celorlalți, se pot arăta experți în problemele cu care 

se confruntă alții, pentru a distrage, din nou, atenția de pe problemele lor. Având în vedere că această 

conjuncție Venus-Chiron se va împlini pe semnul lor, noi, pentru că studiem astrologia, știm că peștii 

sunt conștienți de ceea ce trăiesc, că au aspirații îndrăznețe, dar de la gând și ambiție până la faptă 

este un pas pe care nu doresc să-l facă acum. 

Pe 28 ianuarie Marte mai într-o pe casa banilor și se vor întreține cu oameni care au o altă 

situație, vor căuta să-și umple timpul cu tot felul de activități care îi hrănesc, le suplimentează 

cunoștințele, le oferă sentimentul de împlinire prin bunuri. Cei care vor obține rezultate, foarte repede 

se vor vedea superior celorlalți, foarte bun în ceea ce fac, și prin admirația pe care obțin de la ceilalți 

se vor simți avantajați de soartă. Practic, la asta se referă conjuncția lui Mercur cu Pluton, adică în 

felul acesta se poate traduce sprijinul puternic pe care îl obțin din partea opiniilor celorlalți. Din 

nefericire, aceste opinii sunt confuze, dar pentru acest nativ ele vor deveni elemente de bază. Dacă pe 

baza acestor impresii se vor implica în combinații diverse, în evenimente sociale, se vor răzvrăti 

împotriva celor pe care nu i-au putut depăși în anul anterior, nu i-au putut domina sau cărora nu le-au 

putut schimba opinia, atunci peștii vor intra pe o pantă descendentă și vor afla de lucrul acesta pe 

finalul lunii mai, când Marte va trece prin opoziția cu Saturn. Deocamdată doar sunt informați că au 
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nevoie să fie corecți, să nu depășească o limită a bunului simț ori o limita respectului. Având în vedere 

că luna aceasta au beneficiat de un marcaj puternic pe semnul lor și au fost pe val, ca-n celebra 

expresie, se simt cumva îndreptățiți să aibă această atitudine de superioritate. Ar trebui să renunțe 

pentru că foarte curând această aglomerare de elemente astrale se va degaja și vor rămâne doar cu 

ceea ce au, nu vor mai fi ajutați și de norocul social. 

 

FEBRUARIE 
Emoții tulburătoare. Aer gratuit de superioritate. Nu țin cont de slăbiciunile celorlalți. 

Echilibru psihic. Pretenții prea mari. Ingeniozitate. Convingeri profunde. Aspirații îndrăznețe. Sunt 

în stare să anticipeze ceea ce urmează să li se întâmple. Acceptă o favoare. Sunt surprins de interesul 

celorlalți. Cred că joacă un rol important pentru comunitate. Obține armonia cu un preț. Avantaj 

personal. Dorințele sunt complicate. Patrimoniul este discutat prin alți termeni. 

 

Cu toate că luna februarie va fi trăită cu mare intensitate prin deviza generală, cea referitoare 

la emoțiile tulburătoare, peștii nu se vor arăta, nu vor putea fi citiți atât de ușor de cei din jur, se vor 

ascunde foarte bine, îi vor convinge pe ceilalți că sunt la polul opus și chiar vor fi crezuți. 

Prima decadă a lunii februarie îi încearcă pe acești nativi la capitolul atenție. Au nevoie să fie 

atenți pe tot felul de lucruri minore, unele legate de o dreptate pe care n-au primit-o, un bun care le-a 

fost refuzat, comportamentul indecent pe care un apropiat nu a dorit să și-l ascundă față de acest nativ. 

Lucrurile acesta vor fi mult mai vizibile începând cu 3 februarie când Junon le va intra pe casa 

prietenilor și când peștii vor fi preocupați să-și îmbunătățească relațiile personale. Vor face lucrul 

acesta așa cum știu ei mai bine de cuviință, adică se vor retrage, vor aștepta momentul prielnic, vor 

urmări comportamentul celorlalți și vor acționa, după cum spun, mai mult intuitiv. După cum sunt 

dispuse planetele pentru acești nativi la începutul lunii februarie nu prea sunt intuitivi, ci mai mult 

raționali, mult prea calculați, au prea multă atenție pe spiritul critic, pe necesitatea obținerii unui 

progres cu orice preț. 

În cazul acestor nativi deciziile pe care trebuie să le adopte la începutul lunii februarie sunt 

delicate, unele dintre ele adoptate doar pentru a le face pe plac celorlalți. Cel care s-a născut în zodia 

Pești nu va recunoaște niciodată că face pe plac celuilalt dintr-o slăbiciune, pentru că se simte inferior 

deoarece după părerea pe care o are despre sine și pe care nu dorește să o împărtășească celorlalți, nu 

se crede inferior, nu se consideră pe o treaptă inferioară față de cei cu care interacționează. Recunoaște 

lucrul acesta înseamnă pentru ei o mare umilință. Pentru a distrage atenția anturajului de pe această 

problemă inventează un dușman și spun că acest dușman este comun tuturor celor cu care 

interacționează. Ar trebui să renunțe la acest comportament, să nu fie atât de impulsivi, atât de critici 

sau atât de puternic înfipți în materialitate. Faptul că Soarele le trece acum pe casa lucrurilor ascunse 

ar trebui să fie un element foarte important pentru echilibru psihic, însă acești nativi se dovedesc a fi 

inconstanți, nesiguri pe faptele proprii, iar cei inferiori vor fi și neserioși. 

Pe 6 februarie Jupiter își va iniția deplasarea retrogradă care va ține până pe nouă iunie, iar 

asta înseamnă că intră într-un con de umbră. Vor reuși să iasă din această situație delicată doar peștii 

care blochează forte ușor pentru binele celorlalți. Am văzut de la începutul anului și până acum că au 

avut multiple situații când procedând în felul acesta au reușit să iasă dintr-o mare încurcătură. Reușita 

de până acum a fost garantată de faptul că nu l-a impus nimeni să procedeze în felul acesta. Acum, 

când prin retrogradarea lui Jupiter li se impune, parcă nu mai sunt atât de eficienți, parcă nu ar mai 

vrea să facă pe plac celorlalți, în plus au și un argument teribil de credibil în sensul acesta. 

Traseul existențial al celui care s-a născut în zodia Pești devine însă foarte complicat atunci 

când ambițiile sunt prea mari, adică atunci când au pălăria mai mare decât capul. Prin relația bună pe 

care Mercur de pe casa prietenilor o are acum cu Luna neagră ce trece pe ultimele minute din scorpion, 

peștii se văd puși în situația de a minții, de a inventa soluții care nu există și pe care vor să le probeze 

pe seama celorlalți. Nu este frumos să procedeze în felul acesta, tocmai de aceea ar trebui să invoce 

în prima decadă a lunii februarie tot ceea ce ține de onoare, de demnitate, de respect. 

Trecerea lui Mercur pe casa lucrurilor ascunse, acolo unde se află Soarele din 19 februarie 

reprezintă o miză socială foarte importantă. Dacă se pune problema ca reputația să le aducă un câștig 
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material atunci renunțe la familie, renunță la prieteni, renunță la promisiunile pe care le-au făcut pe 

finalul anului anterior sau în luna ianuarie a anului 2017. Sunt conștienți că deciziile acestea o mare 

greutate asupra statutului pe care și-l formează, adică sunt conștienți de faptul că până la finalul 

acestui an vor umbla cu aceste tinichele legate de coadă, dar nu renunță. Au încredere pentru că nu 

degeaba toată această situație coincide cu relația bună pe care Soarele și Uranus o împlinesc. 

Ingeniozitatea nu îi ocolește, dar aleg să o folosească pe aceasta pentru a obține un avantaj strict 

personal. Acesta este, se pare, primul moment când arată că dacă sunt constrânși să facă o faptă bună 

nu o vor face, dacă li se cere să facă un sacrificiu pentru cei din jur vor refuza. Retrogradarea lui 

Jupiter pe casa administrării bunurilor celorlalți, planetă care se află de ceva timp în opoziție cu 

Uranus arată că factorii exteriori nu îl încurajează pe acest nativ să decidă în favoarea sa, ci îi încurcă 

ideile, gândurile, îi taie din elan și-l face să se simtă umilit dacă își respectă felul de a fi. Ca o 

consecință, că nu degeaba Uranus le trece de câțiva ani buni pe casa banilor, au probleme financiare. 

Luna plina din 11 februarie, cu Soarele pe casa lucrurilor ascunse și luna pe casa bolilor acute, 

le aduce o criză pe care și-o vor amplifica singur cu gândul, cu deznădejdea, cu neîncrederea sau 

făcând o selecție negativă a evenimentelor. Sunt ajutați din punct de vedere astral să iasă din această 

stare, din această decădere psihică, din această tristețe. Relația bună pe care Soarele o are cu Jupiter 

le vorbește acestor nativi despre-o 

perseverență pe care acest nativ o poate privi 

și din punct de vedere practic. Prin această 

dispunere astrală peștii cred că descoperă un 

secret, că-și asumă responsabilitatea ceea ce 

fac și din această cauză nu ar trebui să fie 

acuzați de cei din jur că greșesc, că 

procedează împotriva celorlalți, ci doar că se 

descurcă. Am văzut că aceasta atitudine nu 

este o noutate pentru ei. 

Pe 14 februarie Luna neagră le va 

intra pe casa demnității sociale și pentru 

acești nativi vin noi probleme. Luna neagră 

pe casa imaginii publice le aduce acestor 

nativi, pentru început, cam același probleme 

pe care le-au tot parcurs în ultima perioadă. 

Se întâmplă lucrul acesta pentru că pe final 

de Scorpion și începute Săgetător Luna se 

află pe punctul cel mai înalt al horoscopului 

unui pești, acolo unde se află antena către 

energiile cele mai înalte. În consecință, 

problemele cele mai mari le pot avea peștii 

atunci când se consideră năpăstuiți de 

soartă, când cred că sunt pedepsiți de 

Dumnezeu, că au o viață tristă pentru că sunt 

acuzați, bolnavi, marginalizați. Printre 

trecerea Lunii negre pe zodia Săgetător am 

nevoie să descopere o altă formă de 

performanță. Se pare că în aceste nouă luni, 

adică până în noiembrie, performanța pe 

care o cunosc peștii, cea care i-a ajutat de multe ori să depășească un obstacol, să iasă din încurcătură, 

să fie foarte practici, deci să se descurce, acum numai de rezultate. Dacă vor consulta din timp aceste 

previziuni atunci în următoarele nouă luni nu vor avea atât de multe semne de întrebare, vor înțelege 

de ce cuvintele lor nu mai sunt auzite, argumentele lor nu mai sunt respectate, de ce faptele lor nu 

mai sunt privite ca și până acum. Nu are nimic ceva în mod special cu ei, doar că încercarea vieții lor 

produce un val social, iar acestea sunt răspunsurile pe care le merită pentru a progresa. Vor reuși să 
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depășească cu bine această încercare doar peștii care sunt puternici, curajoși, care nu renunță la 

puterile pe care le au doar pentru că momentul acesta este dificil, dar nici nu se transformă în torționar 

pentru ceilalți. Diplomația pe care au arătat-o până acum celorlalți, pe care au folosit-o în favoarea 

lor, o pot folosi de acum și până în noiembrie în avantaj propriu. 

Având vedere că a doua decadă a lunii februarie lucrează cu sintezele pentru acțiune specifice 

finalului de luna iunie, despre care știm că este dominat de o conjunctură negativă la care participă 

Jupiter, Neptun, Marte, Luna neagră și Junon, înțelegem de ce tensiunea de acum se poate răsfrânge 

asupra acțiunilor pe care le vor efectua până la finalul lunii iunie. Este posibil ca viața unui pești să 

apară în multe situații pe care nu a fost în stare să le anticipeze până acum, deși prin natura firii, sunt 

foarte atenți la ceea ce li se întâmplă tocmai pentru a nu fi surprinși de ceea ce le iese în cale. Asta 

înseamnă că începând cu 15 februarie îi vom vedea că își modifică atitudinea față de cei din jur sau 

poate chiar conduita, care arată o seriozitate față de lucrurile lipsite de importanță, față de ceea ce nu 

mai este util celorlalți. Având în vedere că Junon mediază acum tendința Nodurilor, dar face lucrul 

acesta prin Coada Dragonului, nu mai dorește să facă acest bine pentru ceilalți, dar dorește să-și facă 

lui însuși un bine ceea ce este un moment eminamente terapeutic, pentru că îl scoate dintr-o zonă 

inferioară, îl ajută să-și înfrângă frica, să își schimbe impresii morale despre oameni, despre viață, 

despre epoci, despre istorie. 

Pe 18 februarie Soarele va intra pe semnul lor și vor fi plin de energie, deschiși față de opiniile 

celorlalți, interesați de ceea ce-i face puternici sau slabi, reușind astfel să promoveze ideile pe care n-

o reușit să le împărtășească celorlalți pe finalul anului anterior. Este posibil ca momentul acesta, 

tocmai pentru că Soarele intră pe casa personalității, să dezvolte o atitudine distorsionată, adică să fie 

prea duri, prea impulsivi, prea indiferenți față de sentimentele lor, interesați doar de ceea ce îi 

avantajează. Relația proastă pe care Soarele și Luna neagră o împlinesc pe 19 februarie, imediat ce 

Soarele a intrat pe zodia Pești, arată că stabilitate alor este zdruncinată de opiniile pe care le au. Poate 

nu ar trebui să mai fie atât de siguri pe răul pe care l-au probat, deoarece numai în felul acesta pot ieși 

din criză, numai așa vor reuși să joace un rol foarte important în grupul în care s-au integrat, în 

comunitate. Dacă își aduc aminte acum că minciuna are picioare scurte, nu vor mai fi atât de 

îngrijorați de consecințele unor erori pe care le vor face din greșeală, adică se vor vedea și ei oameni 

simpli, nu se vor mai considera persoane alese, oameni aparte, ființe care ar trebui să trăiască într-un 

alt mediu, nu în cel în care sunt acum. 

A treia decadă a lunii februarie se bazează foarte mult pe impresiile pe care acești nativi și l-

au format în decada anterioară. Faptele lor arată acum dacă au înțeles cât de important este să nu se 

declare împotriva celorlalți, cât de important este să facă un bine care să fie reprezentativ pentru ceea 

ce vor face de-acum încolo până la finalul acestui an. Perioada aceasta este foarte importantă pentru 

că îi transformă și îi ajută să înțeleagă că banul nu cumpără orice și deci nu trebuie să fie un obiectiv 

atât de important. 

Relația bună pe care Mercur o are cu Uranus, prin comunicarea specială care apare acum între 

casa lucrurilor ascunse și casa care îi ajută pe acești nativi să-și definească nevoile, peștii înțeleg că 

dreptatea pe care au acuzat-o până acum trebuie tratată cu mai mult respect pentru că ea apelează la 

ceea ce îi avantajează, la ceea ce-i pune în valoare fără a le știrbi din prestigiu. Având în vedere că în 

ultima perioadă acești nativ s-au gândit mai mult la câștiguri imediate, pentru că nu mai au răbdare, 

pentru că li se pare că timpul trece prea repede sau merită să primească mai mult, s-a depărtat puțin 

de trăsăturile specifice acestui semn, adică nu au fost atât de modești precum sunt cunoscuți, precum 

sugerează semnul pe care-l reprezintă. 

Asta înseamnă că în trecerea Soarelui prin Coada Dragonului, eveniment astral care se va 

consuma pe 22 februarie arată că succesul vine numai în cazul celor care au fost corecți și au folosit 

reținerea și sacrificiul pentru a menține armonia în grupul de apartenență nu pentru ai pedepsi pe 

ceilalți. Se va vedea lucrul acesta foarte clar pentru că Marte, de pe casa banilor, se va afla acum într-

o relație de care cu Pluton de pe casa prietenilor. Dacă în momentul acesta cel născut în zodia Pești 

nu va simți nevoia să își impună opinia, să se considere deasupra tuturor, să fie cel mai bun șef de 

trib, atunci trecerea Soarelui pe Coada Dragonului, le aduce din trecut rezultate foarte bune. Aceste 

rezultate foarte bune vor putea fi folosite pentru avantajul personal, pentru spiritul practic, pentru 
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confortul afectiv, pentru vindecare pentru că pe acești nativi relația bună dintre Mercur și Saturn îi va 

ajuta în felul acesta. Cei care nu se încadrează în această schemă, vor folosi relația bună dintre Mercur 

și Saturn ca o obligație pe care trebuie să o realizeze față de un cunoscut, ca și cum acest cunoscut le 

amintește că trebuie să se achite de o datorie. Până la urmă, rezultatul este în mare parte bun, însă 

pentru cel care s-a născut în Pești depinde foarte mult de calitatea bunului cu care rămâne. Așadar, 

momentul acesta este mai mult o lecție practică despre cum să nu te joci cu destinul. 

Pe 26 februarie Mercur le va intra pe semnul lor și vor avea opinii foarte clar exprimate, foarte 

dure, multe dintre ele făcând trimitere la situații care nu au niciun fel de importanță. Asta înseamnă 

că baza acțiunilor pe care peștii le vor realiza pe finalul lunii februarie s-ar putea să fie foarte dificile, 

dar să nu aibă perspectivă. Dacă o perspectivă atunci aceasta va depinde foarte mult de gândul 

îndrăzneț pe care acest nativ o va avea, nu te dorințele sale complicate. Tot pe 26 februarie se va 

împlini Luna nouă și cu toate că această faza lunii se împlinește pe semnul lor peștii simt că le scad 

popularitatea pentru că sunt atrași către materialitate, adică sunt scoși din momentul lor de intimitate, 

le este schimbat obiceiul zilnic, sunt opriți atunci când au de spus argumentul cel mai convingător, 

nu mai sunt lăsați să își facă somnul de frumusețe. Ar trebui să fie foarte atenți pentru că momentul 

acesta nu este unul banal, ci le creează un puternic disconfort interior și dacă nu îl rezolvă, dacă nu-l 

lasă deoparte, dacă leagă de aceste emoții confuze evenimente sociale se poate trezi cu obstacole 

sociale pe care să le transforme în conflicte, în război, în ipostaze delicate asupra cărora să nu poată 

avea niciun control. Pe 27 februarie Marte va trece prin conjuncția cu Uranus și toate aceste conflicte 

vor avea repercusiuni și asupra patrimoniului. Vor cheltui mult pentru a fi liniștiți, pentru a fi 

echilibrați, vor renunța la orele suplimentare deși au nevoie de venituri suplimentare doar pentru ca 

aceste ore coincid cu momente înscrise într-un obicei personal pe care-l practică de mult timp. 

Pe 27 februarie Mercur va trece și el prin Coada Dragonului și acesta este un moment foarte 

bun pentru acești nativi care lucrează cu energia sau care se află implicați într-un proces de evoluție 

spirituală. Este un moment de viziune sau de clarviziune, de creșterea influenței personale prin 

puterea gândului, prin folosirea energiei mentale. Având în vedere că în această perioadă nu doar 

Mercur se află într-o relație proastă cu Luna neagră, ci și Axa Dragonului, gândul acesta nu trebuie 

adus în planul acțiunilor concrete, nu trebuie întors către momentul de tentație, către decada 

anterioară, ci trebuie lăsate libere. Perspectiva acestor gânduri se va îndrepta către finalul lunii iunie. 

Asta înseamnă că erorile pe care peștii le-au făcut în decada anterioară găsesc soluții, doar într-un 

plan ideatic, mental, abstract, în această decadă. Cel profund va ști exact cum trebuie să procedeze. 

 

MARTIE 
Experiențe ciudate. Caută o vindecare. Avantaj propriu. Se accentuează o neputință. Grija 

față de ziua de mâine. Se particularizează o problemă exterioară pentru a fi înțeleasă de câți mai 

mulți oameni. Întâmplări neobișnuite. Ies din reguli. Convingeri eronate prezentate ca reguli de bune 

practici. Avantaj. Curaj. Seninătate. Elevare prin interferențe cu un factor profund. Primesc o veste 

proastă. Se conservă. 

 

Pentru cei care s-au născut în zodia Pești luna martie poate fi una dintre cele mai complicate 

de peste an deoarece îi încurajează să aprofundeze o parte din experiențele lunilor anterioare, nu doar 

cele aferente acestui an, ci și cele de pe finalul anului anterior. Asta înseamnă că le va face plăcere, 

nu vor fi bucuroși că trebuie să treacă prin astfel de experiențe. Cel mai mare pericol la care se pot 

expune acești nativi este o visare profundă pe care să o creadă vindecătoare, în timp ce ea nu va fi 

decât aducătoare de probleme și mai mari. 

La începutul acestei luni, adică pe 2 martie, Soarele va trece prin conjuncția cu Neptun și 

sensibilitatea lor se va afla la cote foarte înalte. Este un moment de clarificare, unul în care cel care 

s-a născut în zodia Pești va fi acuzator, va avea argumente, va crede că procedând în felul acesta va 

transforma o situație nefavorabilă într-un avantaj propriu. Nu este un moment potrivit să creadă că 

pot să facă lucrul acesta, pentru că nu se pot încă adapta la o condiție exterioară. Venus, planeta care 

le trece acum pe casa hrănirii, accentuează această neputință de a se adapta, de a trăi departe de 

realitate, într-un bloc de sticlă, prin faptul că în 4 martie își va iniția deplasare retrogradă. Peștii vor 



     PREVIZIUNI ASTROLOGICE PENTRU ANUL 2017                  1188  
 

© Gheorghiță COȘER,  www.coser.ro 

obosi repede, dar nu pentru că depun mult efort fizic, ci pentru că se concentrează mai mult sau pentru 

că nu sunt încă pregătiți să fie solicitați din punct de vedere mental în modul în care se întâmplă la 

începutul lunii martie. Deși au multă inițiativă, sunt dispuși să-și depășească anumite bariere, dau 

dovadă de o anume dezordine atunci când vine vorba de controlul emoțiilor. Pentru că acesta este un 

moment de luptă, peștii trebuie să se aștepte să rămână fără resurse, să fie foarte nervoși din nimic, 

organismul să dea semne de oboseală, de boală, să devină foarte sensibil la insulte și, dacă urmează 

un tratament, acesta să nu mai dea rezultatele în momentul de față. Se întâmplă lucrul acesta și pentru 

că Jupiter este în opoziție cu Uranus și drumul lor devine mult mai greu. Știu că de câțiva ani buni 

Uranus pe casa hrănirii nu-i ajută să se adapteze la condițiile exterioare, nu-i ajută să fie persoane 

atractive, ci le incită grija față de ziua de mâine, ba le aduce și exemple de pe zona publică sau 

particularizează la nivelul unor complicații personale pe care acești nativi le înțeleg foarte bine. Din 

combinația acestei opoziții cu inițierea mersului retrograd al planetei Venus peștii se aleg cu o mare 

dezamăgire.  

Cu toate acestea, perioada de început a lunii martie, pentru că face trimitere la o experiență de 

viață care s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, îi ajute pe acești nativi să se maturizeze. Nu este 

un moment de prăbușire decât dacă acceptă să fie instrumente în reușitele celorlalți, decât dacă 

renunță la satisfacția personală mult prea ușor. Astfel, povestea de viața unui nativ care s-a născut în 

zodia Pești se poate transforma acum într-o pildă înțeleaptă de care se pot folosi cei care nu au reușit 

de-a lungul anului 2016 să facă nimic cu viețile lor. Faptul că sunt utili în modul acesta înseamnă 

pentru ei o mare satisfacție 

și vor putea din nou să se 

ridice la nivelul pe care l-au 

avut la începutul acestui an 

prin conjuncția Soarelui cu 

Mercur de pe semnul lor. 

Sunt avertizați că duritatea 

pe care o vor dovedi acum 

este puțin cam mare sau 

nepotrivită anturajului în 

care aleg să o folosească, 

adică nu pot face 

antrenamente de arte 

marțiale în sufragerie, deși 

cam așa ceva le vine să 

facă. 

Ar trebui să 

folosească toată această 

energie puternică pentru studiu, pentru a ieși din această zonă a durerilor, pentru a nu mai fi dominanți 

prin putere, ci dominanți prin inteligență. Le va veni greu să facă lucrul acesta pentru că Luna neagră 

se va afla spre finalul primei decade a lunii martie într-o relație proastă cu Axa Dragonului și apare 

un motiv de separare. Având în vedere că sunt pe val, cel puțin aceasta va fi percepția lor, vor 

considera că despărțirea face parte din tabloul luptei de clasă. 

Apoi, pe 10 martie, în ultima zi acestei decade, Marte va intra pe zodia Taur și relațiile acestor 

nativi se îmbunătățesc. Vor crede că această schimbare apare pentru că s-au dovedit foarte hotărâți, 

pentru că au spus lucrurilor pe nume, că au fost foarte curajoși și nu s-au pierdut cu firea. Reușesc nu 

pentru că nu s-au lăsat intimidați, ci pentru că știu acum să-și folosească un noroc. Norocul pe care-l 

au cu Marte pe zodia Taur până la muncă, dar în acest moment nu-i deranjează pentru că dacă au 

amintirea unei reușite la care au ajuns prin efort propriu și nu se mai sperie de decădere, de pierdere, 

de sărăcie sau de singurătate, adică nu mai contează cât muncesc. Nu-i folosește prea mult dacă 

privesc înainte în modul acesta. Marte pentru cel care s-a născut în zodia Pești este un instrument pe 

care trebuie să-l folosească atent, cu înțelepciune, dar mai ales cu măsură. Pe o casă de comunicare 
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măsura va fi schimbată tocmai de aceea acest nativ va crede că lucrurile sunt mai permisive pentru 

el. 

Avantajul acesta nu este susținut însă de Luna plină din 12 martie, cea care se împlinește cu 

Soarele pe semnul lor și care le aduce o problemă de opinie care se transformă într-un conflict deschis. 

Peștii se întâlnesc acum cu destinul, moment pe care-l vor folosi pentru a-și dovedii spiritul 

întreprinzător, încrederea pe care o au în idealul propriu, dar și desconsiderarea pe care o pot alimenta 

față de cei care au fost în preajma lor și care nu au dovedit până acum prea multe calități. Conjuncția 

lui Mercur cu Chiron ne vorbește acestor nativi și despre o epuizare pe care pot acum să și-o 

gestioneze mult mai bine. Pentru unii pești se termină în rău, pentru alții se termină cu bine chiar dacă 

se întâlnesc cu o problemă pentru care nu au soluție. Lucrul acesta este posibil pentru că din această 

conjuncție cu Chiron, Mercur trebuie să împlinească un careu cu Saturn. Oricât de multe reușite au 

pe zona publică problemele interioare rămân, frustrarea ori nemulțumirea că nu au în jurul lor oamenii 

pe care și i-ar dori se menține. 

Trecerea lui Mercur pe casa hrănirii îi ajută pe acești nativi să-și definească noi nevoi de 

cunoaștere, de înțelegere, noi metode de abordare. Este posibil ca momentul acesta să îi încurajeze 

să-și schimbe metoda de lucru, să aibă alte pretenții față de cei din jur, să joace mai mult teatru, să fie 

mai energici și dacă se întrețin, fie și numai pentru puțin timp cu oameni care au aceleași preocupări 

să se păcălească, crezând că aceasta este o schimbare pe care ar trebui sa o aprecieze. Nu ar trebui să 

procedeze în felul acesta pentru că nu este vorba de nicio schimbare, ci doar de coborârea nivelului, 

doar de renunțare la anumite pretenții. 

Nu doar pentru cei care s-au născut în Pești, ci, în general, pentru toate zodiile momentele 

acestea sunt delicate. Careul lui Venus retrograd cu Junon pune în dificultate o înțelegere, o 

promisiune, aducând un dezavantaj ca un element bun ca și cum drumul trece pe această potecă 

îngustă plină de pericole. Dar peștii întotdeauna s-au descurcat în situații de genul acesta, întotdeauna 

s-au simțit în siguranță în locuri ascunse, cele pe care le-au preferat. 

Pe 15 martie Soarele se va afla în conjuncție cu Chiron și din această Negură apare prima 

soluție. Sunt apreciați din punct de vedere profesional, sunt încurajați să se exprime în modul acesta, 

iar acești nativi răspund acestor provocări, să exprimă modul în care sunt invitați să o facă deși nu 

cred că se pricep foarte bine, nu cred că au ceva important de oferit în momentul de față. N-ar trebui 

să fie lipsiți de încrederea necesară pentru că în momentul de față nu se pot evalua foarte bine. Dacă 

în această perioadă Venus, care le trece pe casa definirii nevoilor, nu ar fi fost în mers retrograd, 

atunci ar fi privit lucrurile inversat, ar fi acceptat o schimbare după calitatea pe care o are, o propunere 

după persoana care o lansează iar o judecată după cât de constructivă este. În prezent nu poate face 

lucrul acesta și pentru că Soarele trece printr-un careu cu Saturn convingere aceasta că poate evolua 

indiferent în ce direcție merge devine un mare obstacol. Cu alte cuvinte, a doua decada lunii martie 

care lucrează cu sintezele pentru acțiune specifice începutului de luna august, când Uranus își inițiază 

deplasare retrogradă, este pentru pești un moment de intensă nemulțumire, de dezamăgire, când își 

dau seama că fie își doresc ceea ce nu vor primi niciodată, fie își doresc mai mult. 

Pot scăpa din acest prizonierat dacă se asociază, dacă se apropie de oameni sinceri, de oameni 

care au trecut și ei prin situațiile acestea, care cunosc drama pentru că au experimentat-o, pentru că a 

trebuit la un moment dat să treacă pe această potecă îngustă plină de primejdii. Numai în modul 

acesta, numai asociindu-se în felul acesta pot să depășească cu bine o pasiune periculoasă pe care o 

au față de un aliment toxic, față de un obicei prost, față de oameni de proastă factură. 

Pe 20 martie Soarele le va intra pe casa gândirii și sănătatea poate deveni un indicator foarte 

precis al echilibrului interior. Dacă gândurile lor au fost corecte atunci trecerea Soarelui pe zodia 

Berbec îi revigorează, îi ajută să câștige într-o confruntare, să recupereze timpul pierdut, îi face 

inspirați și puternici. Dacă și-au petrecut ultima perioadă gândindu-se la funcțiile pe care l-au pierdut, 

la drepturile pe care nu le mai pot obține, la întâmplările care le-a accentuat acest sentiment de 

nemulțumire sau de frustrare atunci corpul va reacționa și dacă vor fi suficient de atenți să asculte vor 

putea să oprească din timp manifestări ciudate care foarte curând se pot transforma în semne de boală. 

A treia decada lunii martie are o notă conflictuală care se va amplifica prin receptivitate. 

Sintezele pentru acțiune le îndreaptă atenția acestor nativi către finalul lunii mai când Marte și Saturn 
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se vor afla într-o opoziție. Începând cu momentul acesta și până spre finalul lunii mai peștii se vor 

implica în acțiuni care le vor consuma foarte mult din rezerve, care vor accentua uzura. Dacă vor fi 

atenți vor vedea că aceste acțiuni nu sunt alese prin voință proprie, ci se trezesc dintr-o dată că trebuie 

să facă parte din ele, că primesc invitații ciudate pe care nu le pot refuza. 

Dacă au în jurul lor oameni puternici, oameni deschiși care posedă o mare putere de creație, 

schemele acesta în care se implică vor putea să îi ajute prin faptul că le oferă o nouă motivație de a 

fi, îi ajută să se exprime în alt mod și rezultatele pe care le obțin să devină peste timp dovezi ale 

faptului că pot ieși din regulă, că se pot strecura, că nu sunt prizonierii propriilor drame. Va fi greu 

să facă lucrul acesta pentru că pe 24 martie Mercur se va afla într-o opoziție cu Jupiter și depind foarte 

mult de calitatea umană a celui din partea căruia vine propunerea. Având în vedere că acest fenomen 

al rezonanței nu s-a înșelat niciodată, relațiile proaste pe care Mercur le creează acum de pe această 

casă a hrănirii se transformă într-un veritabil ghinion. Vor să facă ceva ieșit din comun sau vor să 

facă ceva pentru a ieși din obișnuința tristă de până acum și pentru că vor să producă schimbarea doar 

la exterior, nu și la interior, atrag oameni care le amplifică această dramă, care le oferă posibilitatea 

să își înmulțească problemele. Dacă vor să depășească acest moment fără repercusiuni negative atunci 

au nevoie să se gândească de mai multe ori înainte de a acționa, să rămână fidel promisiunilor, să nu 

acționeze după cum bate vântul, să nu se lase atrași de lux, de avantajele pe care le pot obține 

manipulându-i pe ceilalți. Dacă nu reușesc prin verticalitate vor să reușească prin inginerii, prin 

tehnici mai puțin corecte că nu degeaba Luna neagră le trece acum pe casa imaginii publice. Dacă nu 

vor reuși să găsească un binefăcător, un sponsor, vor dori să rămână în centrul atenției transformându-

se ei, prin ceea ce au de oferit, în sponsori sau binefăcători ai celorlalți. Desigur, pe o asemenea 

conjunctură ceea ce oferă acest nativ acum nu este gratis. Cei care primesc din partea sa vor fi notați 

într-o agendă și la un moment dat li se va cere să se achite. 

Există o componentă intima a vieții unui pești care va fi vizibilă începând cu 25 martie când 

Soarele se va afla într-o conjuncție cu Venus pe casă hrănirii. Impulsul acesta de a reuși indiferent 

cum, este benefic pentru confortul său psihic și pentru cei pe care îi consideră ca făcând parte din 

intimitatea sa. Din nou, există o nebuloasă care plutește asupra lor și din care se înțelege că, inițial, 

sunt nemulțumiți de faptul că trebuie să facă un compromis de dragul celor pe care-i apreciază sau îi 

iubesc. Apoi, acționând, gustând din fructul oprit, ajung să iubească acest compromis și își schimbă 

atitudinea, trecând în extrema cealaltă considerând că de fapt acționează pentru propria satisfacție. 

Cine va observa acest element intim în cazul celui născut în Pești va fi bulversat pentru că va lăsa 

impresia că a descoperit un mare secret, că a aflat de ce acești nativi sunt atât de ciudați, de ce au 

sentimente atât de confuze și de ce se poate trăi atât de greu cu ei în această perioadă. Nu află nimic 

din ceea ce înseamnă un secret, însă observațiile acestea vor fi importante la un moment dat la 

începutul lunii iunie, perioadă care se va îndrepta către finalul lunii martie, decada în cauză, pentru 

sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere. La momentul respectiv peștii vor părea din nou 

ciudați celor din anturaj, dar atunci vor fi puțin mai închiși. Cei din anturaj care vor să înțeleagă vor 

face trimitere la momentul acesta pe care-l consideră edificator. 

Luna nouă din 28 martie le aduce acestor nativi planuri de viitor de care nu se pot proteja, 

pentru care nu sunt încă pregătiți și care ar putea să le amplifice frustrarea că dacă nu domină vor fi 

dominați, iar dacă sunt dominați trebuie să fac un compromis pentru a-și ține departe secretele. Astfel 

gândirea aceasta întortocheată nu se va transforma într-un mecanism care amplifică o boală sau 

dezamăgirea decât dacă se bazează mult pe sistemul de percepție la care au apelat în decada anterioară 

sau dacă vor trece toate experiențele acestei decade prin înțelesul decadei anterioare. Lucrul acesta se 

explică prin faptul că pe 30 martie Jupiter se va afla într-o relație proastă cu Pluton la fel cum se va 

afla și în prima decada lunii august, spre care decada anterioară și-a îndreptat atenția prin sintezele 

pentru acțiune. Doar în modul acesta, doar prin mecanismul acesta reușesc să descopere adevăratele 

valori personale, cele cu care vor defila anul acesta. Toate celelalte sunt iluzii, bucurii de moment 

care vor lăsa de fiecare dată în urma lor un gust amar. În ultima zi a acestei luni Mercur va trece pe 

casa comunicării și peștii au probleme cu anturajul pentru că-și schimbă opinia, locația, își schimbă 

asociatul sau se dezice de cel alături de care am mers într-un proiect important. 
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APRILIE 
Nu suportă veștile proaste. Zona socială este dificilă. Se schimba ordinea lucrurilor. Mare 

dezamăgire. Revendicare. Destinul le dă o lecție dură. Fac o criză. Evoluție prin putere și 

expresivitate. Nevoie de concret. Seducție. Interes pentru bunurile celorlalți. Fac o mare figură. 

Traversează o gălăgie. Interpretare subiectivă. Originalitatea este pusă la colț. Viziune de ansamblu. 

Lasă impresia că nu știu să se comporte. Revoltă împotriva celor curioși. Atenție pe detalii. Devin 

agresivi în mod gratuit. Întâmplă ciudate. Spirit practic. Devin maturi. Oamenii simpli sunt acceptați. 

Își recunosc o vină. 

 

Luna aprilie aduce acestor nativi posibilitatea de a vedea care au fost greșelile pe care le-au 

preferat în primele trei luni pentru a le evita, pentru a nu le repeta. Primul lucru la care se vor gândi 

este faptul că simțurile i-au păcălit, că au fost atrași către o zonă socială mult prea dificilă unde s-au 

întâlnit cu oameni periculoși sau care i-au păcălit foarte ușor. În realitate, noi, pentru că studiem 

astrologia, știm că lucrul acesta nu a fost posibil. 

Lucrurile acestea bune și rele care s-au întâmplat 

în viața unui pești au venit pentru că așa și-au 

dorit, pentru că au cerut în mod insistent ca 

lucrurile să se desfășoare de această manieră.   

Relația bună pe care Mercur o are cu Axa 

Dragonului, dar prin care nu reușește să medieze 

tendința Nodurilor, le aduce acestor nativi la 

începutul lunii aprilie un confort prin informație, 

prin mișcare, prin promisiuni. Fie că această 

promisiune este ceea ce oferă ei celorlalți, fie că 

li se promite un mare avantaj, barca în care se 

află merge înainte și alături de ei vor găsi plăceri 

interesante, intuiții complicate, oameni care le 

arată pasiuni brutale poate chiar orgolii foarte 

ciudate cu care acești nativi știu foarte bine să 

lucreze. De aici se poate deduce că începutul 

lunii aprilie, cel care lucrează cu sintezele pentru 

acțiune cu ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii 

martie, le oferă posibilitatea de a identifica acele 

atribute false pe care nu le-au văzut corect în 

primele trei luni ale anului. Având în vedere că 

multe din situațiile pe care le parcurg acum sunt 

conflictuale, ca aceasta atracție către minciună 

înseamnă de fapt și o atracție către aroganță, 

ceea ce observă acum nu-i ajută să iasă din complicații, nu le oferă posibilitatea de a evita un risc, nu 

le-a aduce avantajele sociale imediate pe care le caută. Sunt însă foarte curajoși în aceste opinii, 

tocmai pentru că dezamăgirea momentului le spune că nu prea au ce să piardă. 

O altă componentă importantă ce va fi vizibilă la începutul lunii aprilie este cea legată de o 

revendicare. Careul pe care Soarele și Junon îl împlinesc pe 4 aprilie arată că în momentul de față 

primesc rezultatele unor fapte greșite pe care le-au săvârșit în primele trei luni, dar nu așa cum se 

așteaptă, ci ca o palmă dură pe care destinul le-o dă. Vor vedea că spre finalul lunii aprilie, când Capul 

Dragonului va trece pe zodia Leu, adică atunci când Coada Dragonului le va intra pe casa lucrurilor 

ascunse, elemente acestea dure cu care iau contact încă de pe acum se vor amplifica și în zona aceasta 

vor rămâne până la finalul acestui an și chiar o parte din anul următor. 

Pe 6 aprilie Saturn își va iniția deplasarea retrogradă și lucrul acesta se va întâmpla când Marte 

se va afla într-un trigon cu Pluton. Momentul de față vorbește acestor nativi despre prietenii false, 

despre oameni care le-au promis succesul dar care se folosesc de cunoștințele și relațiile lor, despre 

atracții către lucruri la care nu vor ajunge prea curând sau nu vor ajunge niciodată. Așa dificil cum 
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este sectorul acesta de retrogradarea planetei Saturn pe săgetător nu mai există altul. Se întâmplă 

lucrul la acesta pentru că pe Săgetător se află Luna neagră și în cazul lor mesajul acesta tendențios se 

consuma pe casa imaginii publice. Peștii, deși nu-și doresc lucrul acesta, nu au încotro și trebuie să 

își spele rufele murdare în public. Începând cu luna aprilie se poate anticipa un moment foarte delicat 

pentru acești nativi și așa o vor ține până în noiembrie. Intervalul acesta care începe cu 6 aprilie și se 

finalizează cu 25 august, atât cât durează retrogradarea lui Saturn, este plin de pericole mai ales pentru 

acești nativi care au o poziție socială importantă, care-și câștigă existența din imagine, care au funcții. 

Experiențele devin, așadar, dureroase, neplăcute sau riscante. 

Pe 8 aprilie Soarele, în care se află acum în plin tranzit pe casa hrănirii, va trece prin opoziția 

cu Jupiter. Se activează un moment de nedreptate, din justiție, sunt chemați să-și achite o datorie sau 

să se achite de o promisiune pe care au făcut-o tot anul acesta. Având în vedere că în acest moment 

și Venus retrograd se află într-o relație proastă cu Saturn retrograd, peștii sunt apăsați de probleme, 

dar ceea ce-i nemulțumește cel mai mult vine din faptul că nu au o certitudine, nu au informații precise 

cu care să lucreze, nu se pot baza nici pe oameni buni și nici măcar pe cei răi. Există o mare nebuloasă 

în care sunt prinși, în care se simt că activ și, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singura, pe 

finalul acestei prime decade a lunii aprilie Mercur intră în mers retrograd pentru aproximativ trei 

săptămâni, iar Soarele trece prin careul cu Pluton. Nu numai că nu se simt în stare să facă față acestor 

provocări sociale, dar parcă și prietenii dezamăgesc, și cei pe care i-au îndrăgit și i-au ajutat îi lasă 

baltă. Dacă va consulta din timp aceste previziuni, peștii sunt avertizați să ia în serios mesajele care 

au venit spre ei până la începutul lunii aprilie pentru că prinși în febra evenimentelor acestei decade 

nu vor mai putea să se apere, trebuie să le lase pe acestea să se consume ca atare. 

Luna plina din 11 aprilie lucrează cu valorile personale într-un mod obositor și epuizant pentru 

felul său de a fi. Intră în acest sector cu gândul că o conspirație s-a creat deja împotriva sa, că există 

persoane cu care coabitează, cărora le-au împărtășit câteva secrete și care acum profită de ceea ce știu 

pentru a le face probleme. Se gândesc deja prea departe pentru că acestui context complicat i se 

adaugă și o structură emoțională zdruncinată de problemele primelor trei luni ale anului. Cu toate 

acestea, această lună plină din 11 aprilie este un semn de putere pe care peștii doresc să o demonstreze 

la adresa celor pe care-i consideră mai valoroși decât ei. Sunt de admirat pentru că au acum curajul 

să treacă prin situații limită. Știm că aceasta este atitudinea omului care este atât de dezamăgit de ceea 

ce se întâmplă în jur încât nu are nimic de pierdut dacă procedează așa. 

Pe 14 aprilie Soarele va trece prin conjuncția cu Uranus și va accentua aceste impulsuri 

îndrăznețe, această nevoie de a depăși o limită, de a demonstra ca o putere, curaj și cunoștințele 

necesare. Este posibil ca acum un nativ născut în Pești care a fost nedreptățit să apeleze la soluțiile de 

rezervă și acestea nu sunt deloc puține. Se întâmplă lucrul acesta pentru că această conjuncție a 

Soarelui cu Uranus trimite un trigon către Saturn care va fi activ o mare parte acestei perioade, dar și 

toată decada a doua a lunii aprilie. În felul acesta aleg peștii să se pregătească pentru marele eveniment 

al anului 2017: trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu. 

Având în vedere că peștii dețin cea mai complexă personalitate din tot zodiacul, având în 

vedere că reacțiile lor nu trebuie subestimate, cel care are acum un adversar pești ar trebui să fie 

pregătit ca acesta să se folosească de resursele de care numai el a știut, să administreze un bun cu o 

eficiență de zile mari. Așa se întâmplă de multe ori, când un om este jignit, umilit sau nedreptățit, 

reușește să se mobilizeze foarte mult și să lupte împotriva tuturor pentru a face o mare figură. Cel 

care s-a născut acum în pești este buturuga cea mică despre care știm, ca în celebrul proverb, că poate 

doborî carul mare. 

Pe 15 aprilie Venus își va reveni la mersul direct și având vedere că această planetă se află 

acum deja pe semnul lor peștii se trezesc la realitate. Nu le va face plăcere să constate adevărul cu 

care intră în contact acum pentru că acesta le accentuează sentimentul de izolare, de singurătate, 

neputința de a deveni creaturi așa cum s-au crezut. Ar trebui însă să fie puțin mai optimiști pentru că 

dispunerile planetare se rarefiază, ele nu mai sunt atât de concentrate pe câteva semne, nu mai sunt 

constrânse să lucreze pentru un ideal comun. Apare așadar un mesaj nou, acela de satisfacție, de 

încântare, de mulțumire la adresa unor colaboratori. Pentru că mesajul acesta vine din partea lui Venus 

direct pe semnul lor tonul pe care acest nativ va folosi nu va fi unul foarte potrivit. Contextul însă 
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este de partea lor pentru că le este permis și tonului ridicat, și curajul exprimat dacă ideile sunt clar 

formulate și dacă toată această schemă face trimitere la un mare adevăr. 

Este posibil ca în momentul de față cel care s-a născut în zodia Pești să nu rateze ocazia și să 

îi pună la punct pe cei pe care-i consideră vinovați. În felul acesta se poate explica o criză a valorilor 

pe care o traversează cu gălăgie, cu motivații foarte clare, cu o cazuistică prezentată într-o ordine 

desăvârșită. Pe ei de fapt interesează rezultatul. Vor ca persoana pe care o consideră vinovată de ceva 

să-și recunoască vină, iar ei să se simtă eliberați de gândul de tensiune care nu le-a dat pace în ultima 

perioadă. 

Pe 20 aprilie Soarele va trece pe casa comunicării și peștii vor avea un mesaj de transmis. S-

ar putea ca pentru acest mesaj să fie nevoie de un ideal suplimentar, dar lucrul acesta deocamdată nu-

i deranjează. Sunt pregătiți pentru aceste costuri, știu să le facă și, în plus, știu să-și ascundă și viciul 

sau orgoliul. Conjuncția Soarelui cu Mercur ce se va consuma tot pe 20 aprilie arată că pot să evite o 

problemă personală doar prin interpretare, doar prin traseul pe care trebuie să meargă informația de 

la ei la ceilalți. Procedând în felul acesta nu fac altceva decât sa arate că trăiesc un mare zdruncin 

sufletesc și că nu sunt atât de original pe cât par. Prin retrogradare, Mercur în seara zilei de 20 aprilie 

se va întoarce pe casa hrănirii și le va atrage atenția astăzi peștilor asupra dietei, asupra echilibrului 

pe care trebuie să-l păstreze pentru a nu se îmbolnăvi, pentru că această revenire la etapele anterioare 

să nu însemne anularea lor. Au nevoie de mult echilibru pentru a nu strica prin vorbe, prin gând, prin 

instabilitate. 

A treia decada lunii aprilie este foarte interesantă și pentru acești nativi. Sunt îndemnați să 

facă o retrospectiv o interesantă asupra timpului sub asupra vieții, asupra zdruncinului sufletesc pe 

care l-au parcurs de la începutul anului și până acum. Sintezele pentru acțiune fac trimitere la ceea ce 

urmează să se consume pe finalul acestui an, în timp ce înțelegerea, emoția și cunoașterea se întorc 

spre prima decadă anului. Atât prin faptă cât și prin ceea ce o determină peștii reușesc să aibă acum 

o viziune cuprinzătoare asupra anului și, pentru că sunt firi universale, reușesc sa aibă o viziune de 

ansamblu asupra întregii vieți. 

Trecerea lui Marte pe casa familiei înseamnă pentru acești nativi siguranță prin termene, prin 

promisiune, prin cuvânt, dar nu atât cele care vin din partea lor, cât și cele care vin din partea unui 

personaj puternic. Dacă sunt lacomi, dacă nu reușesc să își identifice marile probleme pe care le-a 

parcurs de la începutul anului și până acum pentru a le elimina, se vor expune la riscuri extreme, de 

pierderea unei șanse, poate chiar de pierderea unor bunuri ori a unei sume de bani. Nu prea interesează 

momentul acesta aceste pierderi materiale pentru că interesul lor este pentru recunoaștere, pentru 

reîntoarcerea la poziția pe care o aveau cândva. De aici și marea tensiune a decadei, de aici și 

progresul foarte lent pentru că le lipsește echilibrul necesar sau chiar autocontrolul. Relația proastă 

pe care Marte, abia intrat pe zodia Gemeni, o are cu Axa Dragonului reprezintă o ultima etapă de 

revoltă împotriva celor care i-au purtat sâmbetele. Sub pretextul că se plictisesc, peștii sunt acum 

dispuși să facă gesturi imprudente, să strice obiecte, să strice prieteniile, să citească, să tatoneze ca un 

copil obraznic și mult prea curios care strică pentru a testa răbdarea părinților. Peștii sunt avertizați 

că momentul acesta este unul foarte delicat și dacă își distrug un patrimoniu cu greu vor reuși să se 

redreseze pentru că stricăciunile de acum nu vor fi produse în ograda celuilalt, ci în propria sa curte, 

nu vor alunga alaiul rivalului, ce vor lansa mesaje proaste propriului alai. Așadar, în a treia decada 

lunii aprilie peștii au nevoie să facă schimb de experiență, să nu mai judece totul după austeritate, 

după imprudenți ale celorlalți, după nedreptățile la care au fost expuși. Relația bună pe care Mercur 

retrograd o are cu Saturn retrograd le spune acestor nativi că pot învăța din propriile greșeli, nu trebuie 

decât să fie atenți la ceea ce li se spune din jur, la ceea ce li se întâmplă. Cu alte cuvinte, problemele 

de acum sunt cei mai buni profesori. 

Luna nouă care se împlinește pe 26 aprilie le aduce un spirit critic pe care-l vor folosi pentru 

propria stabilitate. Momentele delicate care au fost parcurse până acum îi îndeamnă să fie mult mai 

atenți la ceea ce vorbesc, la faptele pe care le fac, la sensibilitatea pe care o pierd declarându-se 

împotriva celorlalți, fiind duri și intransigenți. Pe această Lună nouă înțeleg că fiind duri și agresivi 

pierd din sensibilitatea care și-așa anul acesta se situează la cotele minime. 
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Pe 28 aprilie, când Venus va intra pe zodia Berbec și Capul Dragonului pe zodia Leu, au 

nevoie de confirmare. Nu întâmplător tot acum se împlinește și conjuncția lui Mercur retrograd cu 

Uranus, în cazul lor pe casa hrănirii și a definirii nevoilor. Tot ceea ce este nou îi obosește și deși 

aceasta decadă ar trebui să le aducă o viziune de ansamblu asupra întregului an sau asupra vieții, 

momentul când se produce această schimbare îi zăpăcește teribil. 

Dacă trecerea planetei Venus 

pe zodia Berbec le aduce un interes 

față de un confort care va fi plăcut dar 

nu va dura mai mult de o lună, 

trecerea Capului Dragonului pe casa 

muncii le aduce acestora vești mai 

puțin plăcute. Intră într-o perioadă de 

un an și jumătate de probleme de 

sănătate, probleme la locul de muncă, 

când sunt solicitați să demonstreze 

dacă sunt sau nu bun pentru profesia 

pe care și-au ales-o, pentru meseria pe 

care au spus că o îndrăgesc, dacă au 

fost până acum atenți la starea de 

sănătate sau dacă s-au simțit bine din 

întâmplare. Ceea ce s-a întâmplat în 

viața acestui nativ de la începutul 

anului și până acum a fost mai curând 

un avertisment și toate problemele pe 

care le-au avut prin interacțiune, 

pentru că a fost prea limitați, egoiști 

sau au considerat că merită să 

primească fără să se gândească dacă este sau nu așa, se transformă acum în invitație la spirit practic. 

Spiritul practic pe care trebuie să-l dovedească începând cu 28 aprilie se referă la relațiile cu oamenii 

prin sentimente, la generozitatea pe care trebuie să o dovedească, la a descoperii că opinia celor cu 

care inter acționează în mod direct s-ar putea să fie mai valoroasă, mai importantă și mai profundă 

decât experiențele altora pe care le-au citit din cărți. Vor avea timp, adică nu-i presează nimic acum, 

să își pună ordine în idei, să devină maturi prin respectul pe care-l acordă oamenilor simpli și să nu-i 

mai judece pe ceilalți după rezultatele sociale sau după faimă. Dacă vor refuza să facă lucrul acesta 

atunci vizibilitatea li se reduce și succesul va veni. În plus, Capul Dragonului pe casa muncii readuce 

sarcini suplimentare, dificultăți din cauza conflictelor profesionale, boli pe care nu le-au anticipat 

până acum. 

 

MAI 
Interacțiune. O presiune. Acceptă jocurile periculoase. Se blochează pe un transfer. Se ridică 

o problemă de adaptare. Sunt sănătoși dar nu vor să recunoască lucrul acesta. Ușurință în 

manipularea informațiilor. Ascund scopurile egoiste. Simt că aparțin universului. Intrigi. Bârfele îi 

enervează. Lucrurile compromițătoare sunt refuzate. Interacțiune. Se vorbește frumos, dar puțin. 

Răbdare pus în dificultate. Nu acceptă compromisuri. Visează la o schimbare spectaculoasă. Își 

rezolvă cu greu o frustrare. 

 

Sintezele absurde ale lunii mai vor aduce peștilor probleme de interacțiune ce vor fi localizate 

la nivelul familiei. Practic, dacă acolo lucrurile nu merg așa după cum vor, dacă nu sunt liniștite așa 

după cum pot suporta, nu după un standard exterior, ci după unul interior, toate realizările pe care l-

a comportat de la începutul anului sunt puse sub semnul întrebării. Multe elemente ciudate se vor 

consuma de-a lungul acestei luni și toate vor pune în dificultate o avansare, un transfer. 
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Chiar de la începutul acestei luni, când Mercur își va reveni la mersul direct peștii se vor gândi 

să schimbe regimul alimentar, să reducă anumite alimente sau poate chiar consumul în ansamblu 

pentru că își dau seama că datorită acestui consum mintea le este întunecată, nu sunt atenți așa cum 

și-ar dori sau alimentează obiceiuri rele ce ar putea să-i ducă spre boală. Așa consideră că trebuie să 

abordeze trecerea Cozii Dragonului pe casa lucrurilor ascunse, așa cred că trebuie să se pregătească 

pentru jocuri periculoase. Dacă revenirea lui Mercur la mersul direct nu înseamnă o revigorare 

substanțială, opoziția lui Marte cu Luna neagră le aduce o trezire la realitate printr-un semn negativ. 

Semnul negativ vine din familie, dar el are repercusiuni nefaste, dure sau compromițătoare pe sectorul 

public. Dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie în familie peștii vor vedea că nici interacțiunea socială 

nu fuzionează ca pe vremuri. Pierd putere, pierd autoritate, nu mai sunt atât de eficienți cum erau pe 

vremuri și nici nu mai pot domina opiniile celorlalți așa cum se întâmpla cu ceva timp în urmă. În 

consecință, ceea ce se întâmplă în prima decada lunii mai, cea care lucrează cu sintezele pentru acțiune 

aferente începutului de lună iunie, le aduce opinii care ar putea să-i pun în dificultate, care ar putea 

să-i facă dezagreabil față de cei cu care interacționează, să le blocheze un transfer și să le întunece 

mintea. Un pești cu mintea întunecată este un factor de stres pentru toți cei cu care interacționează 

așadar, toate răsturnările de situație pe care le parcurg la începutul lunii mai nu sunt produse de cei 

din jur, ci doar de ei. Pot ieși din toată această situație ciudată dacă își împărtășesc sentimentele, dacă 

nu se lasă în voia acestor revolte ciudate, dacă nu se ascund. Cu Coada Dragonului pe casa lucrurilor 

ascunse abordarea acestor reacții se bazează mult pe acțiuni similare realizate în trecut, poate chiar în 

urmă cu câteva decenii, nu doar în urmă cu câțiva ani. 

Astfel, acțiunile concrete, cele care au o perspectivă de o lună de zile, nu pot susține ambițiile 

peștilor care par să fie puțin cam mari sau, în cazul celor inferiori, nemăsurate. O persoană născută în 

această zodie care are un dram de înțelepciune în plus față de cei cu care interacționează, se va gândi 

la o perioadă puțin mai mare față de o lună de zile, se va gândi la urmările faptelor proprii ce-ar putea 

să se întindă până spre finalul anului. Lucrul acesta poate fi citit din corelațiile care se realizează prin 

intermediul sintezelor pentru înțelegere, emoții și cunoaștere. Dacă se gândesc mai bine peștii își dau 

seama că nevoile lor de acum sunt altele, că este foarte simplu să se detașeze de nevoile pe care ceilalți 

și l-au formulat pentru a spune că vor să fie mai sănătoși, mai atenție la alimentație, la stres, că vor să 

își termine anumite puncte pe care nu le-au finalizat în anul anterior, că vor să-și respecte aceste nevoi 

noi. 

Pe 8 mai Soarele se va afla într-o relație bună cu Junon  și prin aceste nevoi noi peștii reușesc 

să obțină și prietenii noi. Pe baza acestor prieteni noi se simt mai optimiști, sunt mult mai atenți la 

cuvintele pe care le folosesc, la bunurile pe care le acumulează, dar și la oamenii cu care se întrețin. 

Nu este momentul acum să judece omul slab, să se compare cu cel puternic, nu este momentul să lase 

libere anumite capricii, așa cum știu cei din jurul lor că pot face. Capriciile acestea vor fi destul de 

dificil de controlat începând cu 10 mai, când Junon va intra în mers retrograd, deplasare care se va 

menține până pe 26 august. Dacă vor reuși un start frumos al acestei perioade atunci conjunctura 

nefavorabile îi vor transforma în veritabili înțelepți ai acestei perioade, iar relațiile lor nu vor mai fi 

superficiale și nici artificiale. Puterea le va veni din gândul cel bun, din prieteniile pe care și le-au 

menținut, uneori cu greu, din ușurința cu care pot să acceseze anumite informații acumulate în timp 

ce sunt acum utile grupului de apartenența, tocmai pentru că se cere lucrul acesta și membrii acestui 

grup nu sunt încă obișnuiți să le folosească sau nu le-au înțeles așa cum trebuie. Deci, nu le trebuie 

prea mult pentru a obține din nou o poziție importantă, doar că sunt avertizați că această poziție, 

tocmai pentru că este obținută prin intermediul lui Pluton, nu poate fi revendicată, nu poate fi folosită 

în scopuri egoiste, ci de pe urma ei se pot alege doar cu bucuria succesului, nu și cu poziția pe care 

acest succes ar putea-o garanta pe viitor. Norocul ce vine prin intermediului Pluton nu este sigur, el 

aparține universului. 

Luna plina din 11 mai îi ajută pe acești nativi să înțeleagă mai bine contextul social în care se 

află. Ideile circulă libere, informațiile ajung la ei cu mare ușurință și pot înțelege de ce anume nu-și 

pot revendica această poziție favorabilă, de ce nu se pot lăuda în nume personal cu aceste realizări, ci 

trebuie să specifice și faptul că pe lângă anumite rezultate obținute prin efort propriu au mai avut și 

puțin noroc. Este, de altfel, un moment tensionat când Marte aflat într-o relație proastă cu Neptun le 
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vorbește acestor nativi despre grija că problemele sociale nu se vor rezolva de la sine și, în consecință, 

nici cele personale. Desigur, nu este un moment adecvat când peștii ar trebui să se gândească la aceste 

situații. Problemele în luna mai, tocmai pentru că sunt supuse sintezelor absurde, nu se pot rezolva de 

la sine. Deci, le-ar fi mult mai util dacă s-ar detașa de această notă afectivă, dacă ar privi progresul 

prin situațiile favorabile pe care le-au avut până acum, nu prin ceea ce nu au reușit să obțină. Dacă se 

vor ambiționa să privească doar în direcția aceasta negativă, vor obosi foarte ușor, vor deveni ținta 

unor acțiuni brutale, vor fi agresați prin cuvânt, vor fi dați ca exemplu la capitolul suferință. Chiar 

dacă sunt obișnuiți cu lucrul acesta nu înseamnă că le va fi ușor. Așadar, este mult mai ușor să își 

îndrepte atenția pe relația bună pe care Marte și Jupiter o împlinesc, pe energie, schimb de experiență, 

mobilitate sau atracție către nou.   

Sunt avertizați însă că 

atracția aceasta către nou devine 

un element compromițător prin 

trigonul pe care Venus și Luna 

neagră îl împlinesc pe 14 mai. 

Sunt interesați de elemente 

minore, de ceea ce-i pune în 

dificultate pe ceilalți, de intrigi, 

de bârfe, tocmai pentru că 

situațiile acestea îi distrează. 

Dacă vor fi atenți își vor da 

seama că distracția aceasta în 

timp o vor plăti scump pentru că 

nimeni nu rămâne curat dacă se 

bagă în mocirlă. Dacă ar fi mai 

atenți la sentimentele lor ar 

putea să vadă că de fapt 

interesul acesta față de lucruri 

compromițătoare, pare chiar 

față de bârfă, vine dintr-o 

dezordine interioara, cea care ar 

putea să cum promite relațiile 

intime, poate chiar cele din 

familie. Cu alte cuvinte, 

interesul pentru problemele 

celorlalți sau pentru bârfă nu 

este deloc ceva minor. 

A doua decadă a lunii mai le atrage atenția acestor nativi asupra mesajului lansat de Luna 

neagră ce le-a intrat în mijlocul lunii februarie pe casa demnității sociale. Prin aceste gânduri 

demonstrează că au o atitudine forte frumoasă față de cei din jur, că sunt superiori așa cum se cred, 

că au o putere superioară celor cu care interacționează, ci arată că doar s-au ascuns mai bine. Relația 

bună pe care Mercur o are acum, în mers direct, cu Axa Dragonului, aduce un confort de moment 

pentru că această planetă nu poate media tendința Nodurilor, deci vor încerca să iasă din această 

depresie prin activități extravagante, oferind uși cadouri scumpe, făcând celor din jur promisiuni pe 

care nu știu în momentul acesta dacă și le pot ține. 

Prin trecerea lui Mercur pe zodia Taur din nou se pune problema în viața unui pești a unor 

schimbări, unele dintre ele chiar abuzive, nu atât în plan fizic, în mod concret, prin schimbarea de 

reședință sau prin modificarea locului de muncă, ci prin schimbări de opinii, prin modificări bruște 

de atitudine care îi va pune în dificultate pe cei cu care interacționează. Este un moment destul de 

delicată pentru acest nativ dacă nu are în jurul său oameni sinceri care au avut ocazia să asiste la 

episoade glorioase, care l-au văzut făcând o impresie foarte bună. Cunoștințele pe care și l-au făcut 

în ultima perioadă, oamenii pe care i-au cunoscut de curând vor avea acum o impresie proastă tocmai 
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pentru că nu înțeleg acest efort copleșitor pe care-l depune cel care s-a născut în zodia Pești de a anula 

decepțiile despre care nimeni nu știe. Poate de aceea se și crede atât de profund și atât de sus, poate 

de aceea se crede cu mult superior celor cu care interacționează. Ar trebui să facă un efort de voință 

să iasă din această situație ridicolă, se împărtășească celorlalți ce crede despre lume, despre viață, 

despre realizările lor sau ale celorlalți pentru a vedea care este pulsul, dar, dacă doresc să obțină 

informații obiective, să renunțe la ușurința cu care etichetează, să renunțe la această calitate a lor. 

Opoziția lui Venus cu Jupiter le vorbește acestor nativi despre teama de a nu fi victimele unor abuzuri, 

teama de a nu fim învinuiți pe nedrept. Având în vedere că în această perioadă Soarele le trece pe 

casa comunicării și a educației primare, dacă sunt învinuiți de ceva atunci peștilor li se arată verde-n 

față că sunt elemente de bază care lipsesc din educație, din comportament, chiar din bun simț. De aici 

se poate deduce că anturajul este puțin cam dur la adresa acestui nativ pentru că are atât de multe 

lipsuri cât ei sunt scoase în evidență, dar viața este în totdeauna dreaptă, adică li se plătește într-un 

mod dur atitudinea intransigentă, dar neîmpărtășita, pe care au tot cultivator de la începutul anului și 

până acum. 

A treia decadă a lunii mai, cea care are deja Soarele pe casa familiei le aduce acestor nativi cu 

atenție pe detalii, un interes față de expresiile celorlalți, față de cuvintele celor cu care interacționează, 

cu atât mai mult cu cât acestea sunt îndreptate împotriva lor pentru ai jigni. Teama că lucrurile ascunse 

pe care nu le cunosc sau la care nu vor avea niciodată acces se întorc împotriva lor îi macină din 

interior și le pune în dificultate răbdarea, atenția sau chiar cunoașterea. Nu se poate vorbi în momentul 

acesta despre un progres material deși orice lucru mărunt pe care pun mâna doresc să-l ducă acasă, 

să-l împartă cu cei dragi, să îl dăruiască. Peștii par în a treia decada lunii mai de o căldură ieșită din 

comun dar nu aprofundează acest comportament pentru că toate celelalte sectoare ale vieții sunt 

năpăstuite, adică acest nativ este dezamăgit de toate semnalele care vin spre el din celelalte sectoare 

ale vieții. 

Este foarte bine dacă se lasă în voia acestui sentiment profund pentru că în felul acesta își dă 

seama care este rolul pe care-l îndeplinește un om care face, nu conjunctural ca el, ci pe o perioadă 

mult mai mare de timp, lucrul acesta. Relația proastă pe care Venus și Junon o au pe 24 mai arată că 

evoluția poate fi pusă în dificultate dacă rămân blocați în această înțelegere deficitara, dacă nu se 

mobilizează să iasă din această presiune psihică, din această durere personală. Proiectele devin astfel 

dificil de împlinit, iar drumurile, chiar cele pe care și le creionează acum, se închid. Starea psihică 

este foarte importantă, atitudinea pe care o au față de cei cu care interacționează devine practic un 

element de bază pe care le spune acestor nativi dacă sunt încă pe val, dacă sunt pregătiți să evolueze, 

dacă merită ceea ce i se întâmplă. Asta înseamnă că dacă se prezintă față de cei cu care interacționează 

într-un mod foarte cald, generos, plăcut, au nevoie să nu joace teatru. Cu cât se străduiesc să fie 

plăcuți, dar sincer, cu cât se străduiesc să se comporte altfel, nu să pară alți oameni, cu atât mai 

aproape le va fi succesul. Doar în această direcție a putea să-și folosească încrederea în sine pe care 

și-au exersat-o de-a lungul vieții într-un mod aparte, așa cum niciun alt semn zodiacal nu a făcut. 

Având vedere că sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere se îndreaptă către finalul 

lunii iunie, deci perspectiva evenimentelor de acum durează tot o lună de zile așa cum au văzut că se 

întâmplă și cu perspectiva evenimentelor concrete pe care l-au abordat la începutul acestei luni, 

nemulțumire față de oameni se transformă nemulțumirea față de sine, teatru față de ceilalți se 

transformă în teatru față de sine. Pe 25 mai, pe Luna nouă, gânduri acestea pozitive vor căuta un teren 

fertil. Cu atât mai mult acum, pe 25 mai, nu ar trebui să abuzeze de încrederea celorlalți ori să se 

mintă pe sine, să ignore acest avertisment astral și să creadă că dacă faptele lor nu sunt înțelese sau 

văzute în totalitatea lor atunci își pot permite anumite derapaje. Faptele făcute pe Luna nouă din 25 

mai de către acest nativ vor avea o perspectivă mai mare de o lună de zile, așa cum se întâmplă de 

regulă cu evenimentele consumate pe luna nouă. 

Dar lucrurile acestea compromițătoare nu vin spre acest nativ doar pentru ai oferii lecții de 

viață, ci mai sunt și câteva care se consumă ca evenimente concrete. Relația proastă pe care Marte și 

Saturn împlinesc devine un element reprezentativ pentru momentul de față pentru că invocă și câteva 

episoade care s-au consumat pe finalul lunii ianuarie sau pe finalul lunii martie, decade care și-au în 

treptat atenția către momentul de față, în special către acest unghi. Cred că pot să iasă din încurcătură 
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folosindu-se de sensibilitatea celorlalți, de problemele pe care le au alții. Peștii imobilizează acum pe 

cei năpăstuiți de soartă să iasă din situația lor, să-și depășească un obstacol în ideea că dacă aceste 

persoane pe care le consideră în felul acesta vor reuși vor fi și ei ajutați. Nu se știe dacă, mizând pe 

această rocadă, vor reuși, însă trebuie să recunoaștem că miza este una foarte mare. Peștii vor să își 

rezolve acum o mare frustrare personală, o mare problemă de familie sau de grup, de identitate sau 

de națiune mobilizând unii pe alții. Dacă acești pești sunt lideri, vor mobiliza grupuri sau chiar 

popoare pentru a împlini o aspirație pe care și-au formulată de mult timp. Peste ani în cărțile de istorie 

va fi consemnat faptul că în momentul acesta un asemenea nativ a folosit interesul grupului sau al 

națiunii pentru bunul plac. 

 

IUNIE 
Ceea ce este complicat atrage atenția. Neliniște. Viziune complicat asupra vieții. Respect față 

de valorile celorlalți. Este transmis un instrument către posteritate. Progres realizat cu mare 

dificultate. Resentimente. Seducție. Sunt pe punctul să devină persoane răutăcioase. Marginalizare. 

Pot trăi din bucuriile celorlalți. Îndrăzneală plătită scump. Relațiile bune nu se confirmă. Diversitate 

obositoare. Secret împărtășit în condiții dificile. Informații valoroase. Nevoie de putere. 

Retrospectivă. Mare dezamăgire. 

 

Luna iunie va fi destul de grea pentru cei care s-au născut în zodia Pești pentru că sunt puși în 

fața unor situații când trebuie să-și recunoască sentimentele, trebuie să-și declare dragostea ori să fie 

sinceri. Este foarte greu pentru acest nativ să meargă pe această pistă pentru că nu a mai făcut așa 

ceva de la începutul anului și până acum. De această dată se pare că nu au de ales și pasul înainte nu 

poate fi făcut decât pe acest traseu. Multe sunt complicate de-a lungul acestei luni și toate acestea 

care vor fi abordate cu înțelepciune, care vor fi privite cu maturitate vor oferi până la finalul acestui 

interval și semnale pozitive. În prima zi acestei luni Venus se va afla într-o relație bună cu Saturn și 

nevoile pe care peștii le au în momentul acesta le creează o ușoară confuzie. Deja nu mai știu dacă 

ceea ce-și doresc este tolerat de comunitate, dacă este plăcut. Merg în continuare, în virtutea inerției, 

pe acest traseu complicat chiar dacă simt o anume neliniște. Unii spun că starea de sănătate este de 

vină, alții că fac parte dintr-un grup minoritar, dar vor fi și persoane care se vor declara obosite de 

atât de mult efort cât au făcut de la începutul anului și până acum. Practic, sunt multe de rezolvat în 

luna iunie, însă toate acestea cer o viziune amplă, una cuprinzătoare, iar peștii de această dată nu sunt 

în stare. Planetele, cu fiecare zi care trece, se împrăștie peste tot zodiacul și peștii își dau seama că nu 

mai sunt atât de atenți nici pe probleme și nici pe soluții, că nu mai au puterea de concentrare pe care 

o aveau cândva. Din nou, invocă tot felul de motive dar ele nu sunt reale. 

Pe 4 iunie Marte le va intra pe zodia Rac, adică pe casa iubirii dăruite și peștii vor fi fericiți în 

lumea lor, cu problemele și cu rezolvările pe care le-au comportat până acum, își vor atribuie roluri 

diverse, își vor închipui că fac parte dintr-un grup favorizat, că sunt ființe alese, că pe ei nu îi atinge 

nimic. Momentul acesta este unul de maximă superficialitate pentru acest nativ, chiar dacă, în general, 

firea acestui nativ nu înclină către asemenea probleme. Relația proastă pe care Soarele o are cu Neptun 

arată că se află într-un moment delicat când li se interzice să se exprime, când nu pot să spună ceea 

ce simt, deși emoțiile lor acum sunt foarte intense. Își aduc aminte de o problemă mai veche, una cu 

care au intrat în contact pe finalul lunii martie și gândul acesta îi va urmării ca o umbră până spre 

finalul acestei luni. 

Pe 5 iunie Mercur se va afla într-o relație proastă cu Axa Dragonului și peștii se vor gândi că 

au un rol în această lume, că mesajul lor va fi recepționată de cei cu care colaborează, că vor fi 

vreodată băgați în seamă cu ceea ce au de spus, de transmis sau de implementat. Li se pare că sunt 

blocați pe această pistă și cred că numai dacă apelează la diverse instrumente mai puțin corecte vor 

putea depăși acest impas. Pe 6 iunie Venus le va intra pe zodia Taur, pe casa comunicării, și femeile 

vor fi avantajate de modul cum arată, cum vorbesc, de mobilitatea pe care o au, de ușurința cu care 

pot să atragă atenția prin dicție, prin inteligență, prin cunoștințe sau prin experiențele de viață pe care 

le povestesc cu mult har. Bărbați însă sunt dezavantajați pentru că simt mult, foarte intens, dar nu 

găsesc limbajul adecvat să se exprime. Asta înseamnă că ipostaza de acum va susține tot ceea ce se 
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întâmplă pentru un pești în prima decadă a lunii iunie. Bărbatul va depinde mult de armonia familiei, 

de sugestiile pe care le primesc de acolo, va fi influențat puternic de opiniile partenerului de dialog 

sau de cele ale partenerului de viață. 

Pe 9 iunie Luna plina atrage atenția asupra unor greșeli pe care le-au făcut pe finalul lunii 

martie. La momentul acela Jupiter s-a aflat într-o dispunere negativă cu Pluton și peștii au făcut prima 

mare greșeală anului 2017, iar acum 

regretă. Având în vedere că tot pe 9 

iunie Jupiter își revine la mersul direct 

după o lungă deplasare înapoi, peștii 

au mustrări de conștiință și tot 

comportamentul lor indică faptul că 

doresc să facă în așa fel încât să își 

ceară iertare, să-și recunoască vina, 

să-i ajute pe cei pe care i-au jignit 

altădată sau să ajute persoanele care 

seamănă cu cei pe care peștii i-au 

lovit. Pot să facă lucrul acesta acum 

pentru că este un moment delicat când 

sensibilitatea lor poate fi canalizată 

într-o direcție pozitivă. Depind însă 

mult, atât femeile cât și bărbații, de un 

anturaj permisiv. Având în vedere că 

Luna neagră trece în continuare pe 

casa imaginii publice sunt avertizați 

că acest mediu permisiv le cere o 

plată, adică trebuie să plătească în 

locul celor pe care-i ajută. Dacă vor 

merge mai departe cu resentimentul 

că au făcut o faptă bună și nu li s-a 

mulțumit într-un mod adecvat, nu vor 

face altceva decât să se adâncească și 

mai mult în frustrare. Ceea ce se 

consumă pentru acest nativ în prima 

decadă a lunii iunie nu dă semne că l-

ar îndrepta către frustrare. Dacă 

ajunge acolo, din nou, este vorba 

despre o alegere personală.  

A doua decada lunii iunie face 

trimitere către finalul lunii aprilie când Capul Dragonului a trecut pe casa muncii. Primesc sarcini 

suplimentare, se pare că tot ceea ce trebuie să facă este greu, foarte greu, amenințător, compromițător. 

Dificultățile de acum sunt brutale, dar le oferă mari satisfacții dacă ele au integrat o componentă pe 

care au neglijat-o în prima parte a anului. Pe 12 iunie Jupiter se va afla într-o relație bună cu Luna 

neagră și peștii se tem de pedeapsă, de sancțiune, de lucrurile bune pe care nu le-au făcut, de vorbele 

frumoase pe care au refuzat să le spună, de prietenii pe care i-au abandonat cu bună știință. Înțeleg 

acum că poate reputația le-a fost afectată și pentru că au dezvoltat în primele luni ale anului un 

comportament mai puțin corect. Pe 13 iunie când Mercur va trece prin opoziția cu Luna neagră își 

vor aduce aminte punctual întâmplări când au fost răutăcioși și cred că din această cauză li se întâmplă 

ceea ce li se întâmplă. Peștii sunt însă invitați să aibă viziune de ansamblu, să nu fie atât de limitați 

referitor la toată această lecție de viață, la toată această palmă pe care destinul le-o dă. Dacă își aduc 

aminte de situații favorabile sau situații nefavorabile înseamnă că totul se rezuma la mesajul pe care 

acestea îl conțin. Relația bună pe care Uranus o are acum cu Axa Dragonului arată că lucrurile 

importante care se întâmplă în viața unui pești sunt mult mai mari, mai profunde și mai ample decât 
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pare la prima vedere. În egală măsură, nemulțumirile lor sunt și ele reale. Mercur care le trece acum 

pe casa familiei și care va trebui să împlinească pe 14 iunie un careu cu Neptun de pe semnul lor îi 

informează pe cei care s-au născut în pești că dacă au senzația că nu sunt acceptați, că nu sunt plăcuți, 

că sunt marginalizați nu sunt chiar atât de departe de adevăr. Există în această perioadă o problemă 

legată de opinia celuilalt, de vorbe spuse cu răutate dar care nu sunt gratuite, ci au inclus un mesaj de 

care acest nativ trebuie să țină cont. Dacă nu ține cont atunci va rămâne cu senzația că oameni de o 

anumită factură îi disprețuiesc și cu timpul va generaliza, își va extinde această opinie și față de grupul 

care devine reprezentat de aceste persoane. În felul acesta, cei care s-au născut în zodia Pești reușesc 

să își adauge la traumele pe care le au altele noi. 

Pe 15 iunie Soarele se află într-o relație negativă cu Saturn și apar întârzieri în proiectele 

personale, schimbări de opinii, modificări în cadrul intim ceea ce le va produce un mare disconfort 

acestor nativi. Având în vedere că din 16 iunie și până pe 22 noiembrie Neptun va fi retrograd pe 

semnul lor, peștii se confruntă cu probleme care îi afectează și mai mult, care au asupra structurii lor 

un efect coroziv mult mai puternic decât altădată. Dacă de la începutul anului și până acum au reușit 

să se echilibreze, să găsească multiple explicații la situațiile acestea, cât timp Neptun, guvernatorul 

lor, se va afla în mers retrograd vor vedea că orice îndrăzneală este plătită scump, orice motiv de 

revoltă primește din jur replicii dure. Cadrul social în care sunt integrați nu se schimbă, asta înseamnă 

că nu pierd deocamdată la capitolul imagine socială, nu sunt marginalizați nici expulzați dintr-o zonă, 

dar se vor teme ca nu cumva lucrul acesta să se întâmple în viitorul apropiat.   

Relația bună pe care Soarele și Uranus o împlinesc pe 18 iunie le aduce acestor nativi vești 

bune referitoare la stabilitatea familiei, la depășirea un moment delicat, la faptul că sunt protejați de 

condiții vitrege pe care nu mai ajung să le experimenteze. Asta înseamnă că nu au nevoie de atât de 

multă rațiune decât au crezut și, de această dată, așa cum nu au avut ocazia până acum, prin impactul 

pe care îl are relația Soarelui cu Axa Dragonului asupra conștiinței individuale, adică tot ceea ce sunt 

și reprezintă momentul de față 

reprezintă o sumă a realizărilor și a 

calităților dovedite în prima 

jumătatea anului. Acesta este un 

moment absolut impresionant și 

poate deveni cel mai important de 

peste an. Faptul că Soarele aflat 

acum în plin tranzit prin zodia 

Gemeni mediază tendința Nodurilor 

prin Capul Dragonului înseamnă 

pentru pești soluții miraculoase 

elevii după un moment de analiză, 

de interiorizare, vin ca urmare a 

faptului că s-au izolat de probleme, 

de acea zonă socială agitată, tulbure 

sau vicioase. Multitudinea de 

unghiuri astrale care se consumă pe finalul celei de-a doua decade a lunii iunie nu ar trebui să-i 

încurajeze pe acești nativi să se considere superiori celorlalți. Dacă vor face lucrul acesta se vor 

confrunta cu motive de boală, de marginalizare, cu dezinvoltura pe care o vor folosi împotriva lor, 

împotriva propriei persoane, împotriva a ceea ce sunt în momentul de față. 

Pe 21 iunie Soarele va intra pe zodia Rac în aceeași zi în care Jupiter va definitiva careul cu 

Junon, element astral care le trece pe casa iubirii primite. Apoi, acestea nu sunt singurele elemente, 

pe 21 iunie se va împlini și conjuncția Soarelui cu Mercur pe casa iubirii dăruite. Asta înseamnă că 

momentul acesta reprezintă o delimitare clară între tensiunea și grija pe care peștii le-au traversat de 

la începutul anului și până acum și speranța într-o viață mai bună cu care se vor gândi de acum încolo. 

Este adevărat, cu trecerea Soarelui pe casa iubirii dăruite peștii sunt avertizați că toate aceste escapade 

nu sunt susținute astral. Vor dori să facă foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt, să petreacă, să 

cheltuie dar nu au cu ce, nu au cu cine și în momentul de față nu găsesc nici motivația adecvată. 
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Întreaga structură astrală insistă pe ideea de transformare, de progres, de evoluție, de cunoaștere. Ceea 

ce nu a fost împlinit până acum nu va fi împlinit prea curând sau nu va fi împlinit în modul în care 

gândește acest nativ acum. Dacă Soarele pe casa iubirii dăruite ar putea fi, îndeplinind anumite 

condiții, un element de susținere, trecerea lui Mercur pe zodia Rac este semn de speculații, de 

dezavantaj prin destăinuire, prin împărtășirea unui secret unei persoane care îl va aprecia. 

În consecință, ultima decadă a lunii iunie, cea care face trimitere prin sintezele pentru acțiune, 

către mijlocul lunii februarie, dominată de intrarea Lunii negre pe casa imaginii publice, le aduce 

acestor nativi posibilitatea de a se exprima la un nou nivel, de a trăi intens, de a fi expansiv, bucuroși 

și optimiști, dar le aduce și riscul de a se expune față de forțe pe care nu le pot controla sau de care 

nu se pot apăra. 

Pe 24 iunie Marte se va afla într-o opoziție cu Junon  și sentimentele acestea par să fie foarte 

intense. De altfel, peștii vor considera că intensitatea sentimentului este adevărata problemă, nu 

faptele pe care le vor face după aceea, nu oamenii care vor profita de ele. Sunt avertizați că în 

momentul de față se află în posesia unor informații foarte valoroase despre cei pe care-i iubesc și nu 

ar trebui să profite de acest avantaj nu ar trebui sa trateze cu indiferență ori să le desconsidere. Dacă 

le vor aprecia atunci alții vor proceda la fel cu sentimentele lor. 

Pe 25 iunie Marte se va afla într-o relație foarte proastă cu Jupiter și peștii primesc semnale 

care se referă la administrarea corectă a bunurilor celorlalți. Practic, ceea ce au de făcut în momentul 

acesta se referă la protecția pe care trebuie să o aplice unor persoane mai tinere, unor oameni mai 

puțin experimentați, unor persoane pe care le învață să se comporte. Întregul cadru social pe care 

peștii trebuie să-l parcurgă pe finalul lunii iunie se referă la o viziune de ansamblu asupra primei 

jumătăți a anului 2017. Privind acest sector descoperă experiențe frumoase, experiențe triste însă de 

această dată, pentru că au Capul Dragonului pe o altă poziție decât se afla la începutul anului, spre 

care sunt îndreptate sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere, încadrarea acestor observații 

este diferită față de cum era în urmă cu șase luni. De altfel, acum și sănătatea este puțin afectată, și 

relațiile cu ceilalți, dar și imaginea socială este diferită față de cum se situa la începutul anului. Așadar, 

această retrospectivă îl obosește pe acest nativ și îl face să creadă că dacă este tolerant trebuie să 

consume de la el, dacă este înțelegător față de cei din jur de asemenea trebuie să consume din ceea ce 

le aparține. Unii cred că dacă sunt prea indulgenți cu cei cu care interacționează greșesc, devin 

inferiori celorlalți sau își definesc o condiție cu mult sub cea a interlocutorilor. Asta se explică prin 

faptul că în ultima zi acestei luni Mercur va trece prin opoziția cu Pluton și se va accentua această 

dezamăgire existențială pe care peștii o traversează încă din 2008 de când le-a intrat pe casa iubirii 

primite. Cred că devin interesanți și atractivi doar dacă lasă de la ei, doar dacă fac un compromis, dar 

dacă nu spun ceea ce gândesc. Pentru a ajunge în zona de confort găsesc tot felul de explicații, dar nu 

sunt mulțumiți pentru că realitatea, de fiecare dată când este observată și analizată, se va dovedi a fi 

mult prea dura pentru ei. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de 

cercetare spirituală vor conștientiza că momentul acesta îi ajută să descopere care sunt valorile 

esențiale. Anturajul nu este de vină, ci gândurile lor negative la care nu renunță pentru că s-au obișnuit 

să creadă că acesta este farul călăuzitor. Gândul cel rău le oferă certitudinea să afle adevărul. Acum, 

pe final de lunii iunie, au ocazia să vadă că viața poate fi trăită și altfel. 

 

IULIE 
Dificultate. Dramatizează. Probleme de muncă. Credința se face în mod deschis. Au acces la 

energii bune. Ușoară confuzie. Respiră un aer curat. Certitudinile nu sunt atât de utile. Adaptare. 

Starea de sănătate este afectată. Ecou. Apare o problemă de intimitate. La jumătatea drumului vor 

să se întoarcă. Țin prea mult cont de părerile celorlalți. Grupul de apartenență îi solicită foarte mult. 

Iubirea îi salvează. 

 

Complicațiile lunii iulie țin mai curând de dificultatea acestui nativ de a-și controla 

sentimentele, de a pune la dispoziția celorlalți ceea ce este util, de a fi sinceri, adică de a urmării un 

traseu obiectiv. Dacă vor fi atenți, fie și numai pentru un moment scurt, asupra problemei cu care se 

confruntă societatea, vor vedea că nu este cazul să dramatizeze atât de mult pentru că sunt avantajați 
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de soartă, adică situația pe care o au în momentul de față îi ajută să fie stabil pe traseul pe care îl 

iubesc cel mai mult. 

Chiar din prima zi a lunii iulie Chiron își va iniția deplasarea retrogradă care va dura până pe 

5 decembrie. Este posibil ca în tot acest interval peștii să treacă prin reconfigurarea atitudinii față de 

un partener de dialog, față de propria persoană, față de cel care trebuie să-i fie alături într-un demers 

ambițios. Nu vor conștientiza lucrul acesta acum, la început de luna iulie, pentru că sintezele pentru 

acțiune le îndreaptă atenția către finalul lunii aprilie, cel care a fost foarte important prin găzduirea 

trecerii Capului Dragonului pe zodia Leu, în cazul lor pe casa muncii. Efortul la care sunt invitați 

acum acești nativi ține de respectarea unui program de lucru, a unui termen, a unei promisiuni sau 

credința în vindecare. Tratamentul, schema pe care trebuie să o respecte nu-i ajută pe acești nativi să 

vadă foarte departe în viitor, dar îi ajută să fie răbdători, pentru că, practic, de asta este nevoie acum. 

Relația proastă pe care Marte o are de împlinit cu Pluton ne vorbește acum despre acuzații nefondate, 

despre o despărțire care doare foarte mult, despre faptul că sunt acum, fără să își dorească lucrul 

acesta, victime într-un complot. Dacă sunt pozitivi, dacă lucrează cu energia, dacă până acum au 

dovedit ca au cele mai bune intenții față de cei cu care colaborează atunci variantele acestea triste în 

care se implică nu fac altceva decât să le vorbească despre probleme pe care le au cei împreună cu 

care muncesc. În felul acesta, peștii văd cât de mult sunt protejați dacă au credință, dacă sunt deschiși 

față de energiile bune, față de muncă, față de iluminare. Binele pe care l-au făcut cândva se întoarce 

pentru ai ajuta să vadă lumina de la capătul tunelului. 

Pe 5 iulie Venus va intra pe zodia Gemeni și peștii primesc o sarcină pe care ar putea să o 

vadă ca pe un element de încredere, ca pe o mare forță, ca pe trăsătura cea mai importantă de care 

trebuie să țină cont acum când lucrurile în jurul său tind să se tulbure atât de tare. Mulți dintre acești 

nativi au impresia că sunt expuși la o mare violență, se simt agresați de minciunile celorlalți, de 

instabilitatea pe care o trăiesc, de sentimentele confuze, de aroganța care întreține o vibrație 

inferioară. Pentru acești indivizi vara anului 2017 este tulburătoare, menită să anunțe o schimbare 

pozitivă ce întârzie să apară. Pe 6 iulie Mercur le va intra pe casa muncii și pentru prima dată anul 

acesta peștii reușesc să vadă cât de periculoasă este gândirea negativistă. Pe zodia Leu, Mercur nu are 

o poziție bună ci devine încrâncenat împotriva celorlalți, dar nu pe baza unui motiv obiectiv, ci pe 

baza unui motiv subiectiv. Dacă acest motiv subiectiv este încadrat într-un traseu existențial, într-o 

misiune, într-o lucrare atunci revoluția aceasta nu poate fi decât pozitivă. Dacă nu, ghinioanele se vor 

ține după ei, vor fi acuzați că uneltesc împotriva celorlalți și le va fi rușine de gândurile pe care le-au 

ca și cum cineva din preajmă le citește pe acestea, ca și cum ideile lor sunt cunoscute asemenea celor 

citite dintr-o carte. Reușește să iasă din toată această situație nativul care se bazează mult pe fapte 

bune, pe gânduri îndrăznețe, care nu dezvoltă față de adversari o impulsivitate nervoasă, care, dacă 

este acuzat, intervine de fiecare dată prin argumente științifice, prin explicații pertinente. Acest nativ 

știe că în această lumea are omisiune și nu dorește să se abată de la ea. 

Pe 9 iulie când se va împlini Luna plină toți acești pești profunzi fac trimitere la o mare 

valoare, la o mare forță, la recomandări înțelepte pe care l-au primit din partea celor dragi profunzi și 

vor duce mai departe stindardul victoriei, a libertății de expresie, a reușitei pe care omul trebuie să o 

aibă în această lume, dacă nu dorește să fie învins de ea. Pe 10 iulie Soarele și Pluton se vor afla în 

opoziție și având în vedere că Soarele le trece acum pe casa iubirii dăruite, peștii sunt acuzați că nu 

se adaptează, că se cred superiori celorlalți, că întrețin această atitudine în mod gratuit, fără să țină 

cont de sentimente de celorlalți, de limitele lor. Momentul acesta anunță și o austeritate, dar nu una 

materială, pentru că pe aceasta o cunosc foarte bine, ci una afectivă. 

A doua decada lunii iulie aduce o nouă complicație în cazul acestor nativi pentru că le lasă 

impresia că lucrurile acestea complicate pe care le-au parcurs în prima decadă au o continuitate însă 

ea se referă doar la experiență personală, doar la o dimensiune individuală, doar la o austeritate pe 

care trebuie să o parcurgă în singularitate. Probleme acestea devin astfel situații imposibile pentru că 

nu au o opinie clar formulată, nu au o faptă care să facă trimitere pentru a se proteja de o instanță 

superioară, sunt îndrăzneț la momentul potrivit, chiar dacă după aceea știu foarte bine ce ar fi trebuit 

să spună sau cum să se comporte. 
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În consecință, momentul acesta când luna va trece prin Coada Dragonului le aduce avantaje 

pentru cunoaștere, pentru autocunoaștere, pentru a vedea în ce mod mintea lor poate să găsească o 

soluție înțeleaptă la toate aceste probleme, pentru a vedea dacă sunt cu adevărat oameni puternici sau 

doar se cred așa. Sintezele pentru înțelegere, emoții și cunoaștere fac trimitere către finalul lunii 

noiembrie despre care știm că este dominat de revenirea lui Neptun la mersul direct, planetă care le 

trece acum pe semnul lor. Sunt cuprinși de un romantism interesant, ce ar putea să pară celorlalți 

hilar. În felul acesta, peștii devin subiecte de discuție pentru ceilalți, potrivit de intrigă, de disocierea, 

de tulburare sau de 

despărțire. Dacă sunt 

foarte sensibili atunci se 

învinuiesc de faptul că 

absența atitudinii, absența 

prezenței de spirit îi 

afectează pe ceilalți. Pe 

14 iulie Mercur se va afla 

într-o relație bună cu 

Jupiter și acesta este 

semnul care arată că va 

reuși doar nativul care a 

lucrat în prima jumătate a 

anului pentru progres și, 

în consecință, s-a 

înconjurată de oameni 

foarte puternici care nu 

doar le-au alimentat 

peștilor dorința de 

perfecțiune, dar i-au și 

ajutat să fie echilibrați. 

Anturajul îl protejează pe 

acest nativ să nu devină 

pradă pentru vânătorii de 

recompense. Apoi, prin 

faptul că plutește în jurul 

lor o energie pozitivă, reușesc și să se mențină pe cale, să nu transforme mesajul planetei Mercur de 

pe casa muncii într-o țintă revendicativă, într-un stindard al luptei de clasă care să le zdruncine 

complet viața intimă, și-așa încercată.  

Relația bună pe care Mercur o are de îndeplinit cu Luna neagră face referire la această 

încercare pe care trebuie să o parcurgă și care pornește dintr-o zonă a muncii. Totuși, nu munca este 

vinovată, ci atitudinea pe care individul o are față de ea, ghinionul pe care nu-l poate evita, evaluarea 

greșită care le dă bătăi de cap. Dacă sunt persoane pasive atunci trebuie să se aștepte la bolnav, la 

mesaje tendențioase venite din partea celor cu care colaborează, la o încadrare greșită a rezultatelor 

muncii sau chiar stării sale de sănătate în ansamblu. 

Pe 17 iulie Venus se va afla într-un careu cu Neptun și acesta este momentul când înțeleg cu 

adevărat că starea lor afectivă este influențată foarte mult de achizițiile materiale. Aici putem încadra 

și starea de sănătate, și cunoștințele pe care le-au, și rezultatele pe care le obțin, aici sunt incluse și 

persoanele care se oferă să-i ajute fără să le ceară ceva în schimb. Este însă puțin probabil ca un pești 

poate reuși atât de simplu pentru că nu au atât de mulți oameni sinceri în jur, atât de multe persoane 

dezinteresate încât ajutorul pe care-l primesc din partea acestora să fie cu adevărat gratuit. Se vor 

implica pe o cale diplomatică și vor încerca să facă în așa fel încât plata pe care trebuie să o facă să 

nu fie prea mare. Toate aceste încercări au însă un mesaj foarte interesant pentru acești nativi, unul 

care îi ajută să învețe mai multe despre loialitate, despre înțelegere, despre supunere. Nu degeaba de 

pe finalul lunii aprilie Capul Dragonului le trece pe casa muncii, cea care este acum foarte încercată. 
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Deschidere pe care acești nativi o arată față de oameni s-au față de efort este direct proporțională cu 

puterea lor de a se schimba. Desigur, tot în acest sector divin și trădările pe care le suportă foarte greu 

sau pe care nu le suportă deloc. Cu toate acestea, relația bună pe care Venus și Jupiter o împlinesc pe 

18 iulie îi încurajează să creadă în bine, în faptele pe care le fac singuri și care au asupra vieții intime 

un ecou foarte puternic. Dacă realizările sociale nu-i ajută să se simtă bine cu ei înșiși sau cu cei pe 

care îi îndrăgesc atunci nu poate fi vorba despre noroc, ci despre o tranzacție avantajoasă. 

Pe 20 iulie martie le va intra pe zodia leu, pe casa muncii și prin această poziție peștii își aduc 

aminte cam ce s-a întâmplat acum doi ani de zile. De fiecare dată când Marte trece prin acest semn 

acești nativi își dau seama că munca lor trebuie valorificată la un alt nivel, că sunt persoane mult mai 

capabile, mult mai pricepute decât se spune și că nu au fost niciodată remunerați pe măsura efortului. 

Marte pe zodia Leu accentuează acum o problemă internă. Dacă această problemă internă este una 

ascendentă, dar nu către o direcție negativă, ci către o soluție prin intermediul anturajului, atunci 

vorbim despre o deschidere spectaculoasă către nou, despre o victorie majoră. 

A treia decadă a lunii iulie lucrează cu sintezele pentru acțiune pe care acești nativi le-au 

traversat în mijlocul lunii iunie când Neptun a intrat în mers retrograd. Tot atunci s-a împlinit și 

trigonul Uranus-Capul Dragonului ceea ce înseamnă că momentul acesta se bazează pe realizări 

sociale, pe o schemă de transformare, pe un gând îndrăzneț, nu pe unul egoist, nu pe dorințe ce nu au 

fost încă împlinite. Știm, pentru că studiem astrologia nu suntem doar consumatori ai unor previziuni 

astrale, acest nativ se ascunde foarte ușor în spatele unor dorințe pe care și le formulează pe jumătate, 

despre care spune că l-ar mulțumi dacă s-ar împlini pe jumătate. În realitate, segmentarea acestor 

valori arată o anume prudență socială. Prudența socială este ceea ce îi va proteja pe acești nativi acum, 

în a treia decadă a lunii iulie pentru că Luna nouă care se împlinește acum arată că pot deveni foarte 

ușor victime ale unui experiment social, adică cineva să testeze un procedeu, un demers, un aparat, o 

armă pe seama lor. 

Dacă în prima jumătate a anului a fost incompetenți, dacă au preferat să se întoarcă iar și iar 

la locul faptei, dacă au fost blocați pe revendicări care nu pot fi soluționate atunci și-au pregătit 

momentul acesta de abuz. Opoziția lui Venus cu Saturn accentuează acest conflict între nativul care 

s-a născut pe zodia pești și grupul de apartenență, între familia sa și națiune, între valorile sale și ceea 

ce are nevoie acum societatea. 

Nu încape discuție că finalul lunii iulie este unul delicat care adaugă la toată această situație 

conflictuale noi și noi componente. Pe 26 iulie Mercur va intra pe zodia Fecioară și le va aduce acestor 

nativi o profunzime pe care trebuie să o folosească în folosul comunității, pentru binele celorlalți, 

pentru a se face utili comunității, pentru un succes al grupului. Având în vedere că Mercur pe zodia 

Fecioară, chiar dacă este domiciliu, activează o componentă materialistă, raporturile acestea 

parteneriale trebuie să-i ofere acestui nativ și satisfacția avantajului personal. Dacă nu îi oferă acest 

beneficiu, dacă acest nativ nu se îmbogățește pentru că participă la o colaborare care facilitează 

creșterea nivelului de trai al grupului său atunci totul se transformă într-o mare frustrare. Sunt 

avertizați că aceste dorințe nu le fac cinste, nu sunt bune și, dimpotrivă, ar putea chiar să îi ducă într-

un sector periculos. Procedând așa pierd un mare noroc, acela de a fi mulțumiți cu ei înșiși, de a-și 

construi o stimă de sine care să se proiecteze asupra comunității și prin această stimă de sine să devină 

oameni de bază pentru comunitate. Câștigul material pe care-l cer în mod insistent înlocuiește acum 

o părere bună pe care o persoană din jur sau un grup de oameni ar putea să o aibă față de acest nativ. 

Lucrul acesta este citit din relația bună pe care Venus o are cu Capul Dragonului și prin care se 

mediază tendința Nodurilor. Există un impuls senzațional, o forță teribilă care îi ajută pe acești nativi 

să-și facă viața mai bună, dar, deopotrivă, pentru că sunt un semn dual, pot în acest moment, rănind 

o subiectivitate bolnăvicioasă, să își distrugă o mare șansă. Cu toate că pe mai târziu, peste ani, va 

conștientiza că în momentul acesta ar fi trebuit să procedeze altfel, înțelegerea de atunci nu îi ajută 

cu nimic să schimbe natura lucrurilor. 

În ultima zi acestei luni Venus va intra pe casa iubirii dăruite și deja nu vor mai avea nici 

timpul necesar și nici răbdare să se ocupe de problemele celorlalți. Începând cu 31 iulie intră într-o 

etapă în care sentimentele lor sunt foarte importante și numai acordând importanța cuvenită acestui 

sector se pot echilibra.  
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AUGUST 
Simt că fac parte dintr-o epocă ciudată. Muncesc foarte mult. Curaj. Valorile sunt reinventate. 

Depind de puterile celorlalți. Nevoie de concret. Oboseală se accentuează. Vor să facă economie de 

timp. Deviație de la un traseu. Imaginea socială este afectată. Au posibilitatea să facă o mare 

schimbare. Nu se pot adapta. Discută prea mult despre un avantaj pe care nu îl obțin. Elementele 

bune sunt amânate. Decizie favorabilă. Drama. Este promovat un personaj pentru ca, mai târziu, să 

cerșească. Neîncredere. Singurătate. Se tem de o pedeapsă. Întâmplare ciudată. Putere expresivă. 

 

Probele de curaj în cazul acestor nativi se referă la o luptă cu sine. De câțiva ani buni, de când 

Neptun se află pe semnul lor, acești nativi realizează că fac parte dintr-o epocă ciudată. Sunt invitați 

să facă o schimbare cu ei înșiși pentru a deveni exemple care trebuie să rămână în istorie. Unii au o 

mare problemă cu situația aceasta, se revoltă foarte ușor pentru că au convingerea că viața lor nu are 

nimic aparte sau nu este asemenea marilor personalități despre care știu atât de multe lucruri. Cu toate 

acestea, și-au petrecut ani din viață muncind, poate chiar foarte intens, arătând curaj, chiar dacă 

motivul pentru care s-au 

comportat în felul acesta 

a fost complet diferit față 

de motivele pe care le-ar 

fi avut cei cu care au 

interacționat când au 

obținut, și ei, la rândul 

lor, aceleași rezultate. 

Sintezele probelor de 

curaj constituie o 

veritabilă sursă de 

durere, o rememorare 

tristă despre care cel care 

s-a născut în zodia Pești 

are o părere foarte 

proastă.  

Prima decada 

lunii august, cea care 

face trimitere către 

finalul lunii noiembrie, când Neptun își va reveni la mersul direct, conține inițierea mersului retrograd 

al planetei Uranus, deplasare care va ține până la anul. Pentru toate aceste probleme ale sale cel care 

s-a născut în zodia Pești va acuza anturajul. Toată tensiunea nu vine de la el, nu el este de vina, ci 

ceilalți. Ba chiar că va numi punctual câteva persoane care i-au enervat în prima jumătate a anului și 

pe baza câtorva impresii particulare vor generaliza. Nici că se putea ceva mai greșit! 

Retrogradarea lui Uranus pe casa banilor înseamnă probleme materiale. Ar trebui să se 

pregătească pentru momentul acesta, dacă vor citi din timp aceste previziuni, pentru că nu este simplu 

să treacă prin această agresivitate, nu este simplu să își reamintească o tensiune foarte veche care a 

devenit caustică în câteva momente importante ale vieții care s-au terminat de fiecare dată prost. 

Retrogradarea lui Uranus pe casa banilor le aduce însă și tulburări de nutriție, refuzul de a mânca, 

respingerea hranei, intoleranță la anumite alimente 

Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, pe 4 august Venus se va afla într-o 

relație proastă cu Junon și susținerea socială este situată la cotele minime. Și Jupiter se va afla într-o 

relație proastă cu Pluton, a doua de anul acesta, care le spune acestor nativi că evoluția este o treabă 

mult prea serioasă și ar trebui privită ca atare. Deocamdată relația cu prietenii, cu protectorii, cu cei 

care au încredere nu se bazează pe o schema veche. Vor vedea că până la finalul acestui an trebuie să 

facă o schimbare importantă, iar dacă nu o vor face în anul următor vor fi constrânși să o facă. 
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Luna plina din 7 august, cu Soarele pe casa muncii, foarte aproape de Capul Dragonului, le 

aduce acestora o curiozitate față de reușitele celorlalți. Își pun foarte multe semne de întrebare despre 

puterile celorlalți, despre cum anume reușesc să își gestioneze starea de sănătate, resursele, despre 

cum rezistă la stres, la efort. Nu obțin un rezultat foarte clar în sensul acesta, dar sunt mulțumiți cu 

faptul că sunt preocupați de lucrul acestea pentru că în viziunea lor asta arată că se preocupă de reușita 

lor. Nu-i va ajuta în mod concret nici dacă cineva le-ar răspunde, nici dacă ar citi toate aceste soluții 

într-o carte, nici dacă le-ar fi prezentat în mod special. De aici cel care s-a născut în zodia Pești ar 

trebui să înțeleagă că totul se bazează pe emoție, dragoste, respect. Prea multă rațiune strică și din 

această cauză întrebările lor din această perioadă sunt ridicole, curiozitățile lor sunt ciudate, iar 

soluțiile pe care le pun în aplicare prin schemele acestea nu îi duc nicăieri. Din această cauză sunt și 

foarte vulnerabil la minciună, la greșelile celorlalți, la ceea ce compromite. Momentul acesta este 

unul foarte delicat pentru că le accentuează oboseala, dar nu printr-o presiune exterioară, ci prin 

tensiunea pe care și-o amplifică singuri pentru că nu primesc răspunsul la aceste întrebări. 

Dacă vor să iasă din toată această situație ar trebui să își îndrepte atenția către relația bună a 

lui Mercur cu Venus, adică să fie atenți la oameni, nu la faptele lor, la calitățile oamenilor, nu la 

realizările lor sociale. Numai în modul acesta reușesc să se țină departe de conflicte sociale și să poată 

administra așa cum se cuvine bunurile celorlalți fără a le strica și fără a fi necesar să dea explicații 

suplimentare pentru aceste erori. Apoi, și casa banilor se poate echilibra prin faptul că nu trebuie să 

cumpere fericirea, și o trăiesc pur și simplu. Dacă se implică în aceste sentimente, dacă nu pierd din 

vedere faptul că acum istoria este pe punctul de a se repeta, vor avea o viziune cuprinzătoare asupra 

vieții și vor face o mare economie de timp, de valori materiale, de putere. În felul acesta, se pregătesc 

pentru a doua decadă a lunii august care îi solicită foarte mult pe menținerea unei imagini bune. 

Relația bună pe care Soarele și Jupiter o au le aduce acestor nativi seriozitate. Prin seriozitate 

ar putea să obțină și succes însă acest succes se va menține în posteritate, va avea durabilitate în timp 

doar dacă este secondat de un discernământ pe măsură. Emoțiile sunt acum puternice, profunde, 

bazate foarte mult pe experiențele pe care le-au avut de-a lungul vieții, pe spiritul umanist pe care l-

au cultivat, însă depind foarte mult de bani, de valori materiale, de motivele de reușită pe care le 

preiau din societate. Gesturile majore pe care ar putea să le facă acum un pești sunt de fapt niște 

paradoxuri pentru că retrogradarea lui Mercur ce se va declanșa pe 13 august le arată că sunt într-o 

etapă în care consumă foarte mult din putere, din energie, și dacă nu au resurse suplimentare, dacă nu 

au acumulat ca să aibă acum de unde consuma, intră în colaps. Primul efect al acestei decade este 

schimbarea imaginii sociale. Cu toate că pe 14 august Soarele se va afla într-o relație bună cu Saturn 

și ar trebui să aibă puterea necesară să-și aducă din trecut acele informații de care se pot folosi acum 

pentru a reuși, conjuncția iminentă pe care Saturn va realiza cu Luna neagră, care se află acum în 

fereastra sa, reprezintă un semn de vulnerabilitate pe care acest nativ nu trebuie să îl ignore. Imaginea 

socială dacă se strică acum rămâne stricată pentru mult timp și argumentele pe care cineva din jur le 

oferă în favoarea acestei stricăciuni sunt ușor de crezut de comunitate. Cu alte cuvinte, cel care s-a 

născut în zodia Pești nu doar că are de luptat cu eșecul în sine, dar trebuie să lupte și cu efectele pe 

care acest eșec le produce de parcă are propria personalitate. Având în vedere că toată această situație 

se produce când Saturn este retrogradă există o serie de fapte proaste pe care acest nativ le-a realizat 

și care conține prea multă ranchiună, prea multe resentimente, prea mult dispreț față de inocența celui 

care evoluează în alt ritm decât el. Astfel, dacă tot se crede superior celorlalți, să muncească pe măsura 

nivelului pe care și-l atribuie. 

Opoziția lui Venus cu Pluton de pe 15 august arată că sunt conștienți de faptul că anumite 

greșeli din trecut îi urmăresc precum o umbră. Dacă nu găsesc motivația necesară să își modifice 

anumite idei, pot trage speranțe că și gândirea se va modifica, adică prin câteva idealuri schimbate să 

se modifice o structură a ființei. Au posibilitatea să facă lucrul acesta, însă nu le va fi ușor. Acest 

proces de transformare declanșat pe opoziția lui Venus cu Pluton este greu, dureros, neplăcut. 

Conjuncția Soarelui cu Capul Dragonului le aduce acestor nativi unde de speranță. Este 

adevărat, conjunctura aceasta le vorbește despre o competiție, însă în momentul de față competiția nu 

este un element rău decât dacă se bazează pe metode vechi folosite în scop rău în prima jumătate a 

anului. Dacă această competiție face trimitere la metode de lucru utilizate în anii anteriori atunci nu 
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poate fi vorba despre o greșeală. Relația proastă pe care Venus și Jupiter o au se comportă ca un 

resort. Subiectivitatea acestui nativ îl propulsează către medii care să-l provoace mai mult și, prin 

această provocare, să reușească să scoată din interior puteri la o intensitate foarte mare. Conjuncturile 

astrale acum sunt însă în favoarea sa dacă toleranța nu a fost folosită doar din cuvinte în prima 

jumătate a anului, dacă și-au împărțit din bunurile proprii. Acum, prin trecerea Soarelui peste Capul 

Dragonului pe o casă a serviciului, a supunerii, peștii reușesc să găsească în constrângeri bucurii pe 

care altădată le-au întâlnit în relaxare, destindere sau provocate de alții. De altfel, la toată această 

schemă participă și Marte de pe casa muncii cu dorințe complicate, cu un ton ridicat, cu ambiții 

ciudate, ceea ce va face ca întreaga situație să șlefuiască firea acestui nativ care trebuie să iasă din 

prejudecată. Nu ar trebui să uite că în această perioadă confortul psihic este foarte important. Cu cât 

cedează în fața unor presiuni, cu cât se simt striviți sau marginalizați, cu cât își argumentează nevoia 

de revoltă cu atât mai aproape vor fi de boală sau de constrângeri. O altă componentă importantă care 

va veni spre ei în a doua decadă a lunii august este cea legată de un avertisment. Coada Dragonului 

pe casa lucrurilor ascunse le vorbește acestor nativi despre neșansa de a fi acuzați de ceva foarte grav. 

Dacă acuzație este nefondată se vor alege doar cu un stres teribil, doar cu grija, doar cu uzura psihică. 

Dacă fapta care-l este imputată a existat cu adevărat în realitate se poate pune problema unei sancțiuni 

și se poate merge chiar foarte departe, chiar până la privarea de libertate.  

A treia decada lunii august debutează cu Luna nouă pe casa muncii. Planurile de viitor devin 

astfel dependente de programul de lucru, de seriozitatea lor, de moralitate. Nu le este permisa cum să 

depășească o limită a rezistenței, o limită a solicitărilor, pentru că le este afectat discernământul prin 

efectele negative produse în cascadă. Tot în a treia decadă a lunii august va produce și conjuncția lui 

Saturn cu Luna neagră și legăturile pe care acest nativ le realizează sunt pe baza unor compromisuri. 

Argumentul lor este incredibil, adică au nevoie de imagine socială, au nevoie să rămână în aceeași 

poziție în care au fost de ceva timp. Situația aceasta apăsătoare va începe să fie mai ușor de suportat 

sau se va degaja începând cu 23 august când Soarele le intră pe casa parteneriatelor. Pentru pești 

trecerea Soarelui pe zodia Fecioară a fost niciodată un element bun. Sunt că se întâmplă ceva în jur, 

au vise premonitorii, primesc semnale sau chiar li se spune în mod direct că ar trebui să fie mai atenți 

la oamenii cu care se asociază.   

Avertismentul acesta 

este în consonanță cu mesajul pe 

care Coada Dragonului lansează 

și care se referă la o pedeapsă. 

Nu înseamnă că această 

pedeapsă vine prin asociere de 

acum, ci sunt tentați să se 

apropie de oameni periculoși sau 

de oameni foarte vulnerabili 

pentru a repeta o greșeală pe 

care au făcut-o cândva. Această 

amprentă a destinului devine 

acum un factor de decizie în 

asocierile pe care cel care s-a 

născut în zodia Pești le va face. 

În ochii celorlalți peștii vor 

părea neserioși, că nu se țin de cuvânt, că rațiunea lor este promovată doar pentru a cerși milă, doar 

pentru a se crede deasupra celorlalți, doar pentru a se strecura. În realitate, ei trăiesc o mare drama 

care poate fi explicată acum prin sentimentul de nesiguranța ce se accentuează. Relația proastă pe 

care Venus de pe casa iubirii dăruite o are cu Uranus retrograd de pe casa nevoilor îi face pe aceștia 

să creadă că nu sunt iubiți, că nu au fost niciodată. Desigur, nu ar trebui să aprofundeze aceste 

sentimente pentru că au fost iubiți, au fost îndrăgiți, doar că nu au văzut pentru că atenția lor era 

orientată către altceva, de aceea momentul acesta de neîncredere sau de singurătate ori de însingurare 

coincide cu reactivarea unei amprente existențiale delicate. 
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Pe 25 august Saturn își va reveni la mersul direct și se poate vorbi în cazul acestor nativi 

despre o redresare în zona socială, însă nu în totalitate, în un ansamblu, ci pe câteva direcții asupra 

cărora și-a îndreptat atenția în această lume. Planul emoțional rămâne în continuare delicat pentru că 

au convingerea că numai prin asocieri cu oameni puternici și bine poziționați se pot echilibra. 

Echilibrul vine prin iertare, prin înțelegere, prin cunoaștere a sentimentelor celorlalți pe care apoi să 

le protejeze. Sentimentele frumoase vor deveni cu 26 august motive de asociere. Abia prin aceste 

sentimente frumoase se poate vorbi în cazul acestor nativi despre-o trezire la realitate, ies din negură, 

ies dintr-o situație încurcată, renunță la grijile pe care le-au avut până acum și care le-au alimentat o 

frică teribilă de eșec, de boală, de singurătate sau de pedeapsă. Desigur, pentru că sunt firi puternice, 

se comportă ca și cum pot să ignore toate aceste situații complicate însă pierd din putere. Conjuncția 

lui Marte cu Capul Dragonului se transformă în cazul lor și într-un eveniment profesional. Nu se 

poate stabili din această prezentare cu caracter general dacă acest eveniment profesional este rău sau 

bun, dacă sunt răniți în mod intenționat sau ca urmare a unor greșeli pe care l-au făcut cândva, dacă 

suferința aceasta este întâmplătoare ori răsplata pentru fapte rele pe care l-au făcut intenționat în prima 

jumătate a anului. Cert este că peștii au nevoie să fie protejați, să se asocieze cu oameni puternici, să 

înțeleagă în ce constă puterea adevărată, pentru a nu o mai confunda cu demonstrația, cu capacitatea 

de impunere, cu dominarea. Puterea este expansivă, ea creează de la sine legături, chiar și atunci când 

trebuie să le argumentezi. Când este negativă inventează argumente. În ultima zi acestei luni Mercur, 

prin retrogradare, se întoarce pe casa muncii și despre această rutină este vorba, de a înțelege când au 

puterea adevărată și când au putere falsă, când ceea ce fac este cu adevărat o emanație pozitivă și 

când are la bază un plan de impunere cu scopul de a obține un avantaj imediat. 

 

SEPTEMBRIE 
Înțelepciune de viață. Responsabilitate. Scandal. Se transformă un demers personal pentru a-

l transforma într-un avantaj de grup. Prelevare. Spirit pătrunzător. Se țin departe de prieteni falși. 

Nevoie de putere. Revendicare. Accident din neatenție. O relație frumoasă se termină brusc. Sunt 

familiarizați cu un avantaj. Eveniment dureros. Se tem de schimbare. Le este recunoscut un drept, 

dar acum nu le folosește la nimic. Informații utile. Declarații incendiare. Necaz. Au nevoie de liniște. 

 

Combinațiile specifice lunii septembrie li se vor părea acestor nativi o poveste forte frumoasă 

despre un prinț, despre o prințesă, despre două personaje care se întâlnesc pe un tărâm minunat și din 

relația lor să se desprindă o mare înțelepciune de viață, o pildă foarte interesantă care să îi ajute pe 

oameni să lupte împotriva ereziilor. Sintezele extrase din întâmplări care aparent nu au nicio legătură 

înseamnă trecerea de la muncă la eficiență, de la efort la rezultate concrete. Chiar de la începutul 

acestei luni, când Marte se va afla într-o relație bună cu Uranus acești nativi primesc informații foarte 

prețioase despre implicațiile pe care le au într-un proiect ambițios. Unii vor transforma acest proiect 

ambițios într-o luptă de clasă, fiind implicați în acțiuni legate de Administrație, de politică, de afaceri. 

Alții însă speră că toată această relație să se desfășoare pe baza unor raporturi amicale, adică să 

rămână prieteni cu cei cu care colaborează și lucrul acesta să-i bucure foarte mult. Având în vedere 

că pe 3 septembrie Mercur se va afla într-o relație bună cu Marte se poate vorbi acum și despre 

responsabilitate, însă toată această schemă, toată această construcție se bazează pe gândul frumos. 

Dacă acest nativ nu îl are atunci nu poate fi vorba despre un progres, nu se poate vorbi despre șansă, 

despre responsabilitate, ci despre un scandal mai mic menit să înlocuiască un scandal mai mare. De 

lucrul acestea vor fi convinși pe 4 septembrie când Jupiter se va afla într-o relație bună cu Luna 

neagră. Unii vor spune că toată această ambiție de a transforma un demers personal într-un demers 

colectiv nu este altceva decât revolta împotriva unui sistem care s-a dovedit până acum ineficient. 

Alții însă vor fi mai prudenți și vor spune că nu fac decât să dezvolte o atitudine ofensivă, nu fac decât 

să fie împotriva unui sistem, fără să conteze cum anume s-a prezentat acesta până acum. 

În realitate, pentru că această decadă face trimitere către mijlocul lunii februarie când Luna 

neagră a intrat pe zodia Săgetător, acest ultim segment parcurs de Luna neagră îi bulversează pe 

oameni și îi îndeamnă să administreze greșit bunurile celorlalți pentru a strica. Cei care nu strică sunt 

adevărații lideri care vor deveni cunoscuți începând cu 2018. 
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Pe 5 septembrie Marte va intra pe zodia Fecioară și toată această schemă la care cel care s-a 

născut în zodia pești dorește să participe le oferă certitudini frumoase. Gândul de autoperfecționare 

capătă acum conotații concrete. Se detașează puțin de ostilitatea care le-a frământat sufletele în ultima 

perioadă și reușesc să obțină rezultate concrete într-un demers foarte ambițios. De lucrul acesta se 

face vinovat și Mercur care în mijlocul zilei de 5 septembrie își va reveni la mersul direct și va avea 

puterea să le ofere acestor nativi semne clare de care să se folosească pentru a progresa, pentru a ieși 

dintr-o criză de identitate, pentru a nu se mai simți inferiori pentru că muncesc. 

Luna plină din 6 

septembrie accentuează această 

convingere că rezultatele 

muncii sunt blazoanele, sunt 

dovezi de putere și de eficiență, 

dar nu poate transforma această 

atitudine într-un element de 

bază pentru demersurile 

viitoare, ci scoate în evidență 

doar un confort de moment. 

Cerul astral pe care peștii îl 

parcurg în prima decada lunii 

septembrie îi încurajează să 

creadă în vocație, în destin, să 

dovedească spirit pătrunzător, 

să treacă dincolo de mofturile 

de moment sau de irascibilitate. 

Faptul că sintezele pentru 

înțelegere, emoții și cunoaștere 

se îndreaptă spre finalul lunii 

aprilie înseamnă pentru acești 

nativi o mare presiune socială 

pe care trebuie s-o depășească 

cu fruntea sus, cu demnitate, 

fără tristețe, fără durere și pentru beneficiul său și al celor din jur. Relația bună pe care Luna neagră 

o împlinește acum cu Capul Dragonului înseamnă pentru ei o mare presiune socială. Foarte curând 

Luna neagră va ieși din acest semn și va intra pe casa prietenilor. Asta înseamnă că spre finalul primei 

decade a lunii septembrie le aduce acestora un semn referitor la prietenii fățarnici, mincinoși, la hoții 

cu care s-au întreținut până acum.   

Cei mai mulți dintre acești nativi vor fi bucuroși că participă la acest proces aparte de 

transformare, și vor opri imediat ostilitatea pe care au avut-o până acum față de cei din preajmă. Cei 

care nu sunt competenți, care au arătat până acum o mare atenție vor arăta că puterile lor au fost 

dovedite în situații foarte controversate. Trecerea lui Mercur pe casa parteneriatelor înseamnă pentru 

ei o putere care se susține doar pe rezultate bune. Dacă până acum au activat prin putere, prin relații 

frumoase, printr-o sensibilitate artistică se poate vorbi acum despre un progres substanțial. În caz 

contrar, fapta aceea îi ajută să își prăbușească un edificiu personal. Pe acești nativi sintezele îi vor 

îngrozi, îi vor speria, îi vor întoarce la conflicte mai vechi. 

A doua decadă a lunii septembrie le aduce un moment de conștientizare care se bazează foarte 

mult pe ceea ce au înțeles și au practicat în prima decadă. Unii se vor dovedi puternici pentru că au 

avut preajma lor oameni înțelepți sau liniștiți cu care s-au întreținut și care le-au arătat cam cum merg 

lucrurile. Peștii cu greu recunosc lucrul acesta, chiar dacă, prin înzestrarea nativă, sunt oameni 

pașnici. Faptul că acum trebuie să recunoască o calitate care nu le-a aparținut niciodată și de care s-

au folosit în momente cheie ale anului 2017 este o mare încercare. Relația bună pe care Venus o are 

cu Saturn le vorbește acestor nativi despre o sensibilitate majoră. Faptul că simt frumos într-un 
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context agresiv nu înseamnă că sunt extravaganți, ci înseamnă că știu să-și măsoare puterea, știu să 

se orienteze către oameni puternici și să se înconjoare de ei. 

A doua decadă a lunii septembrie este-o moment de mare grație pentru acest nativ pentru că 

îi îndreaptă atenția către experiențele pe care le-au parcurs la începutul lunii mai când a trebuit să 

treacă prin opoziția lui Marte cu Luna neagră. Acum Marte se află pe casa parteneriatelor ceea ce 

înseamnă că nu mai sunt atât de vulnerabil, nu mai pot fi loviți în emoțiile cele mai profunde și nici 

nu mai sunt atât de deschiși față de 

această zonă foarte sensibilă. Pot să 

dea replici, pot să spună lucrurilor 

pe nume, pot avea un ton adecvat 

conflictelor sau un ton adecvat 

schimbului afectiv profund. Cert 

este că măsurile pe care le adopta 

acest nativ acum sunt destul de dure 

și au menirea de a ascunde o frică, 

în special aceea de a nu pierde 

drumul, de a nu pierde cărarea. 

Conjuncția lui Venus cu Capul 

Dragonului din 14 septembrie 

accentuează această necesitate de a 

face ceea ce trebuie, de-a împlinii 

ceea ce se cere, de aduce o lumină 

într-un context foarte complicat. 

Este posibil ca această atitudine 

critică să arate că norocul nu i-a 

părăsit, că-și pot permite să fie și 

grijulii, și atenți cu cei din jur, dar 

și detașați cu persoanele care nu le-

au dovedit până acum decât că 

lucrează împotriva lor, nu pentru ei. Sunt în această perioadă sensibil la critici și o persoană care are 

în preajma sa pe cineva născut în zodia Pești ar trebui să se gândească de mai multe ori înainte de a 

pune la îndoială mesajul pe care acesta dorește să-l transmită. Dacă nu este în consonanță cu el va 

primi replici dure sau chiar va fi dat la o parte.   

Relația proastă pe care Soarele o are de împlinit cu Luna neagră arată că trec acum prin 

probleme interioare, unele care sunt legate chiar de această atitudine pe care o au împotriva celorlalți, 

împotriva ființelor pe care le consideră vinovate de suferințele lor sau de suferințele celorlalți. 

Momentul 16 septembrie pare să fie dominat de o competiție ciudată și el se bazează pe unghiurile 

pe care peștii le-au parcurs pe 15 septembrie. Ceea ce este necesitate de a da o replică s-a bazat pe o 

experiență frumoasă, ceea ce înseamnă conflict pe 16 septembrie are la bază o relație frumoasă 

terminată prost pe 15 septembrie. 

Este greu însă să administreze situația aceasta dacă dispun de o vitalitate adecvată, dacă sunt 

persoane puternice și dacă nu se implică în rivalități gratuite, adică dacă ceea ce spun se bazează pe 

o experiență personală, dacă ceea ce fac îi ajută pe ceilalți, nu doar pe ei. De lucrul acesta se face 

răspunzător unghiul negativ care se împlinește între Soare și Chiron. Peștii reușesc să atragă atenția 

asupra stării de vitalitate, asupra eficienței, asupra unei revolte dacă faptele pe care l-au făcut până 

acum nu au inclus și nevoile celorlalți. Propriile nevoi sunt acum judecate și axa dragonului va avea 

asupra vieții sale un impact teribil chiar dacă ocupă acum alte poziții decât cele de la începutul anului. 

De altfel, acesta este elementul care va bulversa foarte mult pentru că în prima decadă a lunii mai 

peștii abia s-au familiarizat cu noua poziția axei dragonului, fiind active încă obiceiuri alimentate pe 

vechea poziție. Vechea poziție activa axa care este acum dinamizată de opoziția Soarelui cu Chiron. 

Simptome mai vechi tind să le acapareze întregul spectru al gândirii și să creadă că de fapt probleme 

cu care se confrunta acum sunt cele vechi îmbrăcate în haine noi. Luna nouă din 20 septembrie le 
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aduce acestora senzația că bunurile materiale sunt foarte importante, dar nu esențiale dacă ele nu sunt 

împărtășite, dacă nu sunt obținute prin activități de grup, dacă nu sunt folosite prin acțiuni comunitare, 

cu ajutorul celorlalți sau implicând și alte persoane. 

Cea de-a treia decada lunii septembrie se bazează mult pe ceea ce văd și conștientizează în 

prezent. Trecerea Soarelui pe zodia Balanță, pe casa administrării bunurilor celorlalți înseamnă că 

intră într-o perioadă de patru săptămâni de restricții. Dacă până acum am lucrat pentru binele celorlalți 

și nu au dorit să se bucure singuri de realizări activarea casei administrării bunurilor celorlalți îi va 

proteja pe acești nativi de situații nefericite. Nu-i va proteja însă de critici gratuite. Asta înseamnă că 

toți cei care s-au născut în această zodie vor trebui să dea socoteală pentru ceva. Dacă faptele au fost 

în mare parte greșite atunci socoteala pe care trebuie să o dea este dureroasa, incomodă, nepotrivită 

contextului sau epuizantă. Mulți vor spune că acum, pe finalul lunii septembrie din cauza grijilor s-

au îmbolnăvit, din cauza amenințărilor au cedat psihic, au fost prea îngrijorați și acesta este momentul 

când au pornit pe un traseu greșit. Nu momentul de față este în totalitate vinovat de ceea ce se 

întâmplă, ci ceea ce ei au înțeles. Faptele pe care l-au făcut până acum și care, în mare parte, își au 

rădăcina la începutul lunii iulie, când Marte a trecut prin opoziția cu Pluton, le aduce acestora fiori 

reci în fața unei deconspirări. Poate, pe alte conjuncturi, deconspirarea în sine nu ar fi fost atât de 

dureroasă, dar acum când ea se produce opoziția lui Marte cu Neptun, adică pe o altă relație 

conflictuală pe care Marte o dezvoltă cu un alt malefic, de această dată cu Neptun, momentele grele 

când peștii nu au fost în stare să decidă corect, derapajele mai vechi, îi urmăresc. De aceea cad în 

depresie, de aceea intră pe o pistă negativă, din această cauză sunt pe punctul să distrugă întregul 

edificiu bun la care au lucrat tot anul. Astfel, finalul lunii septembrie pare să fie unul dintre momentele 

extrem de dificile pe care cel care s-a născut în zodia pești trebuie să-l depășească foarte bine dacă 

dorește să nu decadă foarte mult. Așadar momentul acesta este o mare încercare pentru pești care va 

fi cu atât mai dificilă cu cât au alimentat de la debutul anului și până acum un caracter antisocial. 

Dacă au procedat așa probleme personale se transformă într-o zonă publică și ecoul negativ va fi 

insuportabil. 

Relația proastă pe care Mercur o are cu Saturn le vorbește acestor indivizi despre eforturi 

sterile, despre un mesaj tendențios, despre neputința de a recunoaște un mesaj înțelept dacă acesta 

vine din partea unei persoane față de care are anumite resentimente. Nu există o obiectivitate care să 

vină de la sine, ci obiectivitate alimentată, acea atitudine pentru care au muncit intens, în condiții 

dificile. Asta înseamnă că relația bună pe care Saturn de pe casa imagini publice o are acum cu Axa 

Dragonului și prin care se mediază tendința Nodurilor nu poate produce efecte întâmplătoare. Pentru 

că medierea se face prin Coada Dragonului, experiențele anterioare sunt de o importanță majoră. Nu 

este întâmplător ceea ce peștii își amintesc acum, la fel cum nu este întâmplător întâlnirea unor 

persoane importante la începutul anului sau în anii anteriori care în mod miraculos le ies acum în cale. 

Pentru acest nativ se poate vorbi în ultimă instanță despre o evoluție prin condiționare, însă nu se 

poate vorbi despre acces la informații fără efort, fără suferință, fără sacrificii. 

Pe 28 septembrie Mercur va trece prin opoziția cu Chiron și apare un semn de boală care 

accentuează necesitatea adaptării la o condiție exterioară. S-ar putea ca viața să li se pară foarte 

complicată, o pasiune să moară încet, să trezească să se mute într-o altă locație și cursul vieții să pară 

schimbat. Au nevoie să fii încrezător in forțele proprii, curajoși în atitudine pe care le dezvoltă, să-și 

amintească de momentele presărate de-a lungul acestui an când au fost învingători, când nu s-au lăsat 

doborât de problemele celorlalți, când nu au cedat în fața presiunii exterioare. Pe 28 septembrie și 

Pluton își va reveni la mersul direct pe casa prietenilor și a protectorilor iar lucrul acesta îi ajută foarte 

mult să se desprindă de necesitatea declarațiilor incendiare. Nu au nevoie să spună lucruri foarte grave 

pentru a fi crezuți sau pentru a produce o undă de transformare în grupul de apartenența, dar au nevoie 

să fie consecvenți pe calea pe care au ales-o. Dacă sunt dependenți de o persoană sau de o substanță 

finalul lunii septembrie îi aduce în sevraj. 

Apoi, mai am de trecut o încercare tot pe finalul lunii septembrie care este dată de împlinirea 

opoziției venos Neptun, semn de durere provocată de secretele pe care nu le pot împărtăși nimănui. 

Aceste secrete nu sunt atât de cum promițătoare însă a divulga fie și numai puțin din ele înseamnă a 

spune o poveste personală care este mult prea intimă pe care peștii doresc să împărtășească acum. 
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Durerea aceasta îi încurajează însă să se apropie de oameni care ar putea să le înțeleagă necazul. 

Mercur pe casa administrării bunurilor celorlalți este un semn de destindere și dacă se vor abține și 

nu vor spune această poveste pe care nu doresc să împărtășească vor vedea că în timp se vor calma 

pentru că în viețile lor sunt programate să se împlinească pe finalul acestui an și câteva evenimente 

frumoase. 

 

OCTOMBRIE 
Se caută un echilibru. Interacțiune bolnăvicioasă. Atitudini confuze față de un factor de 

reglare. Imaginea publică este afectată. Se tem să nu provoace o furtună. Dacă sunt puternici pot 

demonstra. Nevoie de lumină. Echilibrul este aproape. Mobilitate. Vor să aprofundeze un studiu. 

Cercetare. Devin inamicii minciunii. Au o nouă șansă. Se ascund foarte bine. Au atitudini radicale. 

Calitatea vieții se modifică doar puțin. Beneficii. Surprize. Blocaj. Schimb de experiență. Reacții 

interesante bazate pe o trădare. 

 

Interesul pe care l-au avut pentru echilibru se transformă acum într-o mare reușită socială. 

Dacă acești nativi au lucrat până acum și pentru binele celorlalți se poate vorbi despre un progres în 

grup, adică împreună cu cei pe care-i apreciază. În caz contrar viitorul grupului se va construi 

împotriva lor sau ei nu vor face parte din această schemă a reușitei. 

Chiar de la începutul acestei luni, când Marte se va afla într-o relație bună cu Pluton se 

încearcă redresarea unor probleme de interacțiune pe care acești nativi nu au fost în stare să le 

administreze pe finalul lunii mai. La momentul respectiv Marte s-a aflat în opoziție cu Saturn, iar 

acum se află în trigon cu Pluton. Trecerea de la o problemă de atitudine, de disciplină, la un avantaj 

obținut prin administrarea corectă a unui patrimoniu, prin ajutor venit din partea celorlalți le oferă 

acestor nativi șansa de a spera într-un viitor mult mai bun. În realitate, ceea ce se consumă pe începutul 

lunii octombrie face trimitere la ceea ce s-a consumat la începutul anului, în a doua decadă, când 

Saturn s-a aflat într-o conjuncție cu Junon. La momentul acela cariera părea foarte importantă, 

imaginea publică, de asemenea, însă încă de pe atunci s-a creionat o direcție greșită. Acum se 

întâlnesc cu rezultatele acelor alegeri și își dau seama că situația în care se află acum nu poate fi 

rezolvată prin ajutor social. Cadrul social acum nu mai este atât de generos ori nu mai este atât de 

împrăștiat încât forța concentrată acestui nativ să fie văzută ca un element salvator. Apoi, nici 

sănătatea nu-i ajută foarte mult pentru că sunt puși în dificultate de o schimbare pe care o gândesc 

mult mai îndrăzneț decât ar trebui. Se gândesc acum că poate puterea trebuie exercitată, fie prin 

funcție, fie prin cunoștințele pe care le dețin, dar este o greșeală. 

Pentru că în această perioadă Mercur se află într-o relație proastă cu Junon se va inventa un 

contraargument la un avantaj pe care acești nativi l-au comportat la începutul anului. Ar trebui să nu 

se implice în acțiuni de această factură, să nu provoace o furtună pentru că rezultatele vor fi pe măsură. 

Luna plina din 5 octombrie le aduce acestor indivizi un mesaj ciudat din care înțeleg că sunt 

respinși dintr-un grup. Dacă au un patrimoniu foarte solid la care să facă trimitere, dacă nu sunt 

persoane sărace în sentimente atunci această Lună plină din 5 octombrie le ajută să treacă dincolo de 

aparențe, să vorbească frumos, să se înconjoare de oameni puternici, să depășească un blocaj. 

De fapt, ceea ce se consumă începând cu 5 octombrie se referă mai curând la rememorarea 

unui moment foarte delicat care își va pune amprenta asupra conștiinței acestui nativ cu scopul de a 

respecta mai mult opinia celuilalt, de a vorbi cu măsură, de a nu abuza de ceea ce reprezintă, de 

puterea sa, de influența pe care o are asupra celor din epoca sa. Dacă până acum a demonstrat 

dificultăți de înțelegere atunci mesajul acesta nu va putea fi transmis, deci nu va putea obține beneficii 

de pe urma acestei faze a Lunii. Cu toate acestea luna plina din 5 octombrie le aduce peștilor probleme 

de patrimoniu, nevoia de a demonstra că pot să fac anumite lucruri, chiar dacă deocamdată 

conjunctura socială nu-i ajută să obțină și rezultate în sensul acesta. 

Pe 8 octombrie Venus va trece prin careul cu Saturn și având în vedere că în momentul acesta 

Venus, pe zodia Fecioară, le aduce interes pentru administrarea precisă a unei opinii, proiectele în 

care se implică sunt supuse unor întârzieri stranii. Peștii înțeleg de ce anume apar aceste întârzieri și 

înțeleg și de ce trebuie să lucreze în echipă pentru ca edificiul pe care l-au construit dealul acestui an 
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să fie solid. Mulți dintre ei își acordă circumstanțe atenuante, considerând că alții sunt de vină pentru 

că au ajuns în situația aceasta. Deoarece marcajul acesta de pe axa proprietăților este foarte vizibil, 

peștii care au se vor evidenția față de cei care nu au. Dacă până acum au reușit să se ascundă, să obțină 

anumite avantaje sociale chiar dacă nu au dispus de resursele necesare, în momentul acesta nu va mai 

fi posibil. Pe baza dezamăgirilor de acum mulți se gândesc să se retragă, dar ar trebui să se gândească 

de mai multe ori înainte să ia această decizie. 

Pe 10 octombrie Jupiter va trece pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde, ceea ce 

înseamnă un mare avantaj în raport cu o persoană pe care nu au cunoscut-o, cu un domeniu care le-a 

fost până acum străin, în raport cu beneficiile care le-au fost ascunse. Ideea în sine de străinătate incită 

foarte mult și de aceea începând cu 10 octombrie 2017 peștii se pot gândi la o reușită pe pământ străin, 

la un avantaj obținut prin deplasări, prin mobilitate, prin studii, prin titluri științifice obținute pe baza 

acestor rezultate 

profesionale. Desigur, 

Jupiter pe Scorpion pentru 

pești înseamnă și război cu 

cei care i-au umilit de la 

începutul anului și până 

acum, cu persoanele pe care 

le-au considerat profunde și 

superioare și pe care acum 

vor să le dea la o parte sau să 

le înlocuiască. Jupiter pe 

casa gândirii profunde le 

spune acestor nativi că există 

o șansă care le surâde însă 

pot face față acesteia doar 

dacă sunt obișnuiți să 

lucreze sub presiune.  

Opoziția lui Venus cu Chiron este semn de dezamăgire. Grijile zilei de mâine nu sunt deloc 

simple, nu sunt deloc ușoare și ele se combină cu alte probleme pe care peștii trebuie să le parcurgă 

în această perioadă. Unele sunt legate de un război pe care trebuie să-l ducă cu un personaj 

recalcitrant, cu timpul, cu sănătatea, cu promisiunile pe care l-au făcut. Apoi, au nevoie să 

demonstreze că nivelul pe care l-a obținut în ultima perioadă este cel real. Dar lucrurile nu sunt atât 

de simple precum se așteaptă acești nativi. După opoziția cu Chiron, Venus trebuie să treacă și prin 

careul cu Luna neagră. Greutățile se amplifică, gândurile lipsite de măsură îi invadează și sper ca 

problemele să se rezolve de la sine. Nu, aceste probleme nu se rezolvă de la sine, dar nici prin acțiuni 

în forță. De aici se poate deduce că motivele de luptă se transformă pentru pești în motive de idealism, 

de pasiune, iar șansa reală pe care ar putea să o valorifice bucurându-se de elemente mici sau puține 

ca număr se transformă în speranță. 

Pentru că a doua decada lunii octombrie lucrează cu sintezele pentru acțiune specifice 

mijlocului lunii februarie, schemele acestea par ușor încordate iar nativul care s-a născut în Pești va 

fi tentat să dea vina pe ceilalți, sa acuze o criza relațiilor, o trădare, absența unui protector, absența 

unui patrimoniu. Dacă s-ar opri din toată această agitație și-ar vedea cum lucrează își va da seama că 

dispune de tărie de caracter, are o metodă foarte bună, foarte eficientă, pe care ar putea să o folosească 

la nivel mai mare, într-o altă conjunctură. În consecință, cristalizarea opiniilor proprii nu se poate face 

prin îndreptarea atenției către exterior, ci prin interiorizare. 

Trecerea lui Venus pe casa administrării bunurilor celorlalți transformă un avantaj minor într-

o mare reușită. Acum, la început de tranzit, nu se poate vorbi despre o mare șansă, ci se poate vorbi 

despre o promisiune care înlocuiește durerea unei trădări. Peștii mai au puțin până când Luna neagră 

le va intra pe casa protectorilor, când ar putea să indice în mod concret un eveniment care să 

evidențieze această trădare. Acum au despre trădare sau doar păreri subiective de aceea trecerea lui 
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Venus pe casa administrării bunurilor celorlalți îi ajută să se îndrepte către lumină atunci când se vor 

plictisi de întuneric, să devină oameni buni și pașnici atunci când se vor plictisi să critice. 

Opoziția lui Mercur cu Uranus înseamnă suprasaturație. Peștii sunt acum revoltați de ceea ce 

nu au primit, de cuvintele grele care le sunt spuse, de oamenii ciudați pe care au în preajmă. Din 

nefericire, relația aceasta proastă pe care Mercur și Uranus o împlinesc scoate în evidență mai curând 

o interpretare personală asupra a ceea ce se întâmplă. Pot ieși din toată această situație dacă cer opinii, 

dacă se lasă ajutați, dacă privesc această realitate și din punctul de vedere al celorlalți. Dar, pentru că 

lucrul acestea nu sunt simple, a proceda în felul acesta înseamnă a se implica într-un demers public, 

ceea ce nu le este pe plac acum. 

Totuși, prin relația bună pe care Soarele o are cu Saturn și prin care sunt legate acum casa 

administrării bunurilor celorlalți și casa imaginii publice prin intermediul acestor oameni peștii sunt 

scoși din apele lor tulburi, sunt aduși din adâncime la suprafață, sunt ajutați să trăiască într-un alt 

mediu, să vadă că se pot în continuare bucura de viață, vor să piardă nimic, se pot implica în demersuri 

sociale fără să primească lovituri profesionale, fără să schimbe radical de obicei, fără să renunțe la 

tabieturi. 

Trecerea lui Mercur pe casa drumurilor lungi și a gândirii profunde îi ajută pe aceștia să obțină 

beneficii din aceste deplasări către alte zone, din aceste combinații multiple, din evadarea pe care o 

poate face acum din zona imoralității. Calitatea vieții se poate schimba acum prin această deplasare 

cu condiția ca adevărul pe care îl întâlnesc să-l exprime, să-l spună, să îl împărtășească și celorlalți. 

Pot eșua în tot acest demers dacă se tem, dacă sunt îngrijorați că interacțiunile pe care le-au în 

momentul acesta nu-i ajută să-și șlefuiască firea, caracterul, să se stabilizeze pe o zona elevată, ci 

doar îl informează că această există sau îi oferă anumite beneficii pentru o scurtă perioadă de timp. 

Acest nativ nu dorește realizări de scurtă durată tocmai de aceea la începutul acestei deplasări pe care 

Mercur o face prin zodia Scorpion peștii vor fi reticenți la nou, chiar dacă acest nou este bun. Luna 

nouă din 19 octombrie le aduce un disconfort legat de lipsurile pe care le-au. Reușesc să iasă din 

această situație dacă se lasă antrenați de rutina zilnică, dacă nu se gândesc la ceea ce nu au primit 

încă. 

A treia decada lunii octombrie îi ajută pe acești nativi să se echilibreze atât din punct vedere 

psihic cât și social, adică să depășească o lovitură false pe care ar putea să o primească din partea 

unui cunoscut. Dacă sunt întrebați vor spune că se protejează în fața unui pericol pe care îl intuiesc, 

pe care-l deduc, deși nu au certitudinea că acest eveniment se va produce. Faptul că se pregătesc îi 

transformă din nou în persoane active, pentru că le face plăcere să fie atenți, vigilenți, pregătiți în fața 

aceea ce ar putea să le schimbe complet un ritm de lucru sau un tabiet. Peștii reușesc de fiecare dată 

să se mobilizeze așa și din 22 octombrie, când Marte va intra pe casa administrării bunurilor celorlalți 

reușesc să facă o bună impresie comunității prin aceste obiceiuri al lor de a fi vigilenți pentru a-și 

proteja cadrul intim, ceea ce-i definește. Dacă activitatea profesională pe care o prestează acest nativ 

ajunge într-o zonă intelectuală sau lucrează cu mintea, atunci procesul pe care-l folosește pentru a se 

apăra va deveni atractiv pentru ceilalți, interesant, ceea ce va duce la colaborări multiple, la sporirea 

imaginii. Starea intimă nu se schimbă, rămân în continuare oamenii criticii, distanți, neîncrezători în 

faptul că vreodată nevoile lor vor fi respectate de comunitate. Viața însă mai are multe surprize pentru 

ei până la finalul acestui an ceea ce înseamnă că ar trebui să rămână în continuare vigilenți pe situații 

neprevăzute. 

Având în vedere că sintezele pentru acțiune, emoții și cunoaștere se îndreaptă către mijlocul 

lunii martie, când Marte s-a aflat într-o relație bună cu axa dragonului dar nu a reușit să medieze 

tendința nodurilor, deci avantajele pe care le-au primit atunci au fost de scurtă durată, prudența pe 

care o manifestă acum în a reedita un bine superficial de atunci este perfect justificată. Cumva intuiesc 

faptul că avantajele pe care le primesc acum nu sunt de durată și de aceea sunt rezervați. Foarte curând 

Marte se va afla din nou într-o dispunere bună cu Axa Dragonului, dar din nou nu va putea media 

tendința Nodurilor, deci nu va putea produce evenimente pe termen lung. Este însă important de 

consemnat că schimbul de experiență pe care peștii îmi realizează acum va avea durabilitate în tine 

pentru că nu este determinată de ceva care se întâmplă acum, de-o comandă pe care o dă în momentul 

de față, ci de o suită de evenimente care-și au rădăcinile în anul anterior, în 2016. 
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Observând că lucrurile se orientează în direcția aceasta, pe 26 octombrie când Soarele se va 

afla într-o conjuncție cu Jupiter traseul existențial este stabilizat. Dacă nu au reușit să obțină avantaje 

notabile până pe 26 octombrie, este puțin probabil ca acestea să vină prin metodele pe care l-au folosit. 

Asta înseamnă că trebuie să facă ceva, trebuie să schimbe, să înlocuiască o persoană, un procedeu ori 

să schimbe locul. 

Relația proastă pe care Venus, abia intrată pe casa administrării bunurilor celorlalți, o are cu 

Pluton de pe casa protectorilor anunță din nou un moment de trădare. De această dată peștii sunt cei 

care trădează, care întorc spatele unor cunoscuți, ei devin celebrii prin reacțiile pe care le au. Având 

în vedere că multe lucruri triste s-au întâmplat în viețile lor până acum reacțiile acestea sunt și ele 

perfect justificate. Trădarea nu este justificată, dar apărarea de un pericol potențial poate fi o 

justificare într-un context în care lucrurile pentru acest nativ nu se schimbă în bine pentru a se simți 

protejați de la sine. În felul acesta consideră că dacă protectorul nu a făcut mai mult înseamnă că nu 

dorește și singurul care pierde este el, beneficiarul. Peștii ar trebui să fie atenți la aceste reacții pe care 

le au pe finalul lunii octombrie pentru că acestea coincid cu careul pe care Mercur îl are la axa 

dragonului. Reacțiile acestea dure ar putea să devină de-a dreptul caustice și să devină în timp 

argumente în favoarea unei mari dezamăgiri. De fiecare dată când Mercur trece printr-o dispunere ca 

aceasta la Axa Dragonului oamenii se îndoiesc, sunt triști, sunt pe punctul de a nega calitățile pe care 

le au sau își refuză omisiune. Semnul de îndoială devine drapelul pe care acest nativ îl va flutura. Toți 

vor afla de ceea ce îl deranjează, de ceea ce nu-i convine și dacă se menține prea mult în această stare 

atunci să nu se mire dacă acesta va fi sectorul în care își vor desfășura activitățile până la finalul 

acestui an, deși mai sunt câteva evenimente frumoase programate să se întâmple în viețile lor. Așadar, 

îndoiala este cea mai mare problemă pe care acest nativ o poate traversa pe finalul lunii octombrie. 

 

NOIEMBRIE 
Se schimbă condițiile de colaborare. Sunt pedepsiți. Sunt văzuți ca fiind persoane complexe. 

Nu acceptă să fie marginalizați. Demnitatea este pusă la îndoială. Trădare este obositoare. Secret 

persoane importante. Au avantaj prin ceea ce împărtășesc. Sunt foarte aproape de o depresie. Nevoie 

de schimb de experiență. Văd cât de dureroasă este lașitatea. Le lipsește măsura. Ceea ce este evident 

pentru alții, nu este și pentru ei. Interacțiune, comunicare, jocuri de culise. Griji nejustificate. 

 

Îndeplinind condițiile impuse de conjuncturile astrale pe care le-au parcurs în lunile anterioare 

peștii pot considera că luna noiembrie este aducătoare de noroc. Astfel, trecerea Lunii negre pe casa 

protectorilor îi va găsi pregătiți. 

Chiar de la începutul lunii noiembrie când Mercur va trebui să împlinească un trigon cu Chiron 

peștii se gândesc să-și ceară iertare, să-și recunoască o vină sau lucrul acesta va putea fi citit din 

comportamentul lor, din faptele lor. Se pot bucura de lucruri mici, iar pe cele mari le lasă în seama 

persoanelor capabilă să le rezolve. Asta înseamnă că își recunosc anumite limite, chiar și atunci când 

verbal nu spun în mod implicit lucrul acesta. Dacă vor respecta îndemnul astral și se vor da de o parte 

din acele demersuri pe care nu le pot duce la bun sfârșit, dar nu o vor face cu resentimente, nu cu 

gândul că sunt pedepsiți dacă procedează în felul acesta, se poate vorbi în cazul lor de o reabilitare. 

Această reabilitare este unul din evenimentele frumoase din ipostazele minunate pe care acest nativ 

le parcurge pe finalul anului 2017. Prin această redresare vor putea să-și rezolve o parte din frustrări, 

să devină mai încrezători în forțele proprii sau mai puțin incomozi pentru cei cu care colaborează. Un 

pești care nu este incomod devine plăcut, transmite o stare frumoasă, inspiră încredere și îi ajute pe 

ceilalți să ierte mai ușor. Se întâmplă lucrul acesta pentru că au o personalitate complexă și dacă vor 

să fie împotriva cuiva le este foarte simplu, găsesc foarte ușor motiv de ceartă, de scandal sau de 

respingere. Când nu fac, au un motiv pentru a ignora sau pentru a ierta iar lucrul acesta devine foarte 

vizibil. 

Luna plină din 4 noiembrie, cu Soarele pe casa drumurilor lungi, le aduce acestor nativi 

posibilitatea de a-și depăși anumite limite. Sunt supărați că au lucrat pentru aminte demersuri și 

soluțiile nu au venit, ba chiar consideră că și-au pierdut timpul, au risipit o mare parte din putere, din 

energie sau din resurse pentru a cere ceea ce nu vor obține niciodată. Abia în momentul acesta se va 
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vedea foarte clar diferența între un pești profund și unul superficial, între un individ interesat doar de 

satisfacții materiale și unul care nu poate fi mulțumit decât cu valori morale, cu sentimente profunde, 

cu cunoaștere. Având în vedere că prima decadă a lunii noiembrie îi îndeamnă și pe acești nativi să 

fie foarte atenți la ceea ce spun și fac în momentul de față, nesiguranța, susținută astral de opoziția lui 

Venus cu Uranus, îi 

modifica imediat 

comportamentul. Dacă 

rezista acestei presiuni 

și nu își modifică 

imediat 

comportamentul atunci 

această lună plină 

devine un factor de 

echilibru pentru el și 

unde de transformare se 

pot transmite și 

celorlalți.  

Pe 5 noiembrie 

Mercur va intra pe casa 

demnității sociale și 

peștii sunt invitați la lucru. Dacă până acum au tot invocat motivele de ghinion care le-au stat în cale 

și din cauza cărora nu au reușit să-și împlinească un vis, a sosit momentul să facă lucrul acesta. Cu 

alte cuvinte începând cu 5 noiembrie li se deschide anumite canale sociale, oamenii sunt interesați de 

ceea ce au de spus, de aplicat, iar ei devin fideli unui ideal, vor să se țină de cuvânt, să arate că sunt 

puternici și pricepuți, că viața nu-i ia pe nepregătite și au în continuare resursele necesare pentru a se 

întoarce la o poziție socială pe care au pierdut-o încă de la începutul anului. Cu alte cuvinte, trecerea 

lui Mercur pe zodia Săgetător este semn de progres, de reușită, de încredere în sine și de putere. Este 

posibil ca în cazul unor pești această putere să se concretizeze doar la nivelul cuvintelor, adică să 

vorbească despre gloria pe care o vor avea și aceasta să se producă în momentul discursului. Alții, 

vor renunța la cuvinte și vor trece la fapte. Nu contează care este instrumentul de lucru pe care îl 

preferă, important este că există o decizie puternică pe care acest nativ o adoptă folosindu-și voința. 

Este un lucru rar ca un pești să-și folosească voința în mod activ, să nu aștepte momentul potrivit 

pentru ca efortul său să fie minim pentru un rezultat maxim. Trecerea lui Venus pe casa drumurilor 

lungi accentuează această nevoie de schimbare, de reîmprospătare, de modificare. Venus pe Scorpion, 

pentru un pești, aduce mai curând un semn de schimbare, decât să o împlinească în mod concret. 

Acest semn de schimbare se accentuează prin interesul pe care acest nativ îl va acorda situațiilor 

concrete. Chiar și în zona ideilor, lucruri trebuie să fie clare, metoda de lucru verificată, iar oamenii 

cu care se înconjoară trebuie să fie de cuvânt. 

Trecerea Lunii negre pe casa prietenilor, pe zodia Capricorn aduce acestora o schimbare 

dureroasă. Dacă până acum s-au obișnuit să lucreze și să nu obțină recunoașterea potrivită, dacă 

beneficiul social era atât de superficial încât și lor le venea uneori să râdă, zona aceasta a imaginii 

publice este eliberată, este degajată de probleme și sectorul vulnerabil va deveni cel al protectorilor 

și al prietenilor. Am invocat de câteva ori de-a lungul acestei material că peștii au nevoie să se 

pregătească pentru momentul acesta, adică nu pot trece în această nouă etapă fără să știe care sunt 

potențialii trădători, care sunt defectele celor cu care interacționează pentru a se proteja. Pe casa 

protectorilor peștii sunt trădați și dacă numărul trădărilor se înmulțește ei la rândul lor vor deveni 

trădători. Apoi este și semn de dezordine, adică ideile nu vor mai fi atât de clare și pentru a se menține 

în zona progresului social au nevoie să facă trimitere la metode pe care ei înșiși le-au verificat. De 

altfel, vor fi și foarte pretențioși, foarte mofturoși, iar timp de nouă luni se vor întoarce des la o 

atitudine care nu le va face cinste. Vor fi ranchiunoși, invidioși ca și cum din relațiile mai vechi nu 

sunt în stare să extragă decât ceea ce este urât și compromițător. 
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Relația bună pe care Saturn și Uranus o împlinesc îi integrează pe acești nativi într-un progres 

social în care este nevoie de voința individuală, de idei exprimate clar, pentru care s-a formulat deja 

anterior o solicitare. Momentul acesta nu este însă foarte permisiv, ci mai curând anunță faptul că 

peștii sunt acceptați într-un mediu. Nu este foarte permisiv pentru că Soarele se află într-o relație 

proastă cu Axa Dragonului și încă nu se cunoaște precis care sunt elementele personale ale acestui 

nativ ce vor fi folosite de către comunitate, încă nu i se găsește acestui nativ rolul adecvat. Până la 

finalul acestui an lucrurile acestea se vor clarifica. Cu toate acestea, faptul că nu este primit așa cum 

sunt primiți alții, cu covor roșu, cu laude, pentru că ceilalți sunt ușor circumspecți, acest nativ se va 

ambiționa și își va extinde preocupările către alte domenii. Abia acesta este un mare beneficiu de care 

se poate bucura pe finalul anului 2017. Dar, știm, acest nativ nu se poate bucura dintr-odată, nu este 

o fire spontană, nu-și permite luxul acesta pentru că zona controlului trebuie să fie ținută sub 

supraveghere strictă. Asta înseamnă că pe 12 noiembrie când Pluton se va afla într-o relație de 

conjuncție cu Junon, acest nativ va face o retrospectivă către începutul anului 2017 încercând să-și 

aducă aminte care au fost situațiile ciudate pe care l-au parcurs în prima jumătate a anului și care au 

fost declanșate de evenimente produse la începutul anului. La momentul acela Uranus și Jupiter se 

afla într-o relație foarte bună și au sperat într-o schimbare pozitivă de care să se bucure tot anul. Acum 

văd că acea schimbare s-a produs parțial și prin analiză, prin investigare, printr-o simplă rememorare 

crede că ar putea identifica eroarea. Este greșit această retrospectivă pentru că este un consonanță cu 

schema sintezelor activă în această a doua decada a lunii noiembrie. Sunt avertizați însă că această 

observație nu depășește finalul lunii mai, deci nu poate fi aplicată pe o perioadă mai mare de cinci 

luni. Dacă țin cont de aceste avertismente atunci nu vor fi dezamăgiți de careul pe care Mercur și 

Neptun îl împlinesc, nu vor căuta acul în carul cu fân apoi să cad în depresie că viața ai pune în situații 

ciudate. În felul acesta se vor proteja și de reproșuri gratuite pe care cei din jur ar putea să le îndrepte 

către ei ca urmare a propriilor nemulțumiri. Cei care lucrează cu energia și care suntem picat un proces 

de cercetare spirituală știu că părerea despre sine se proiectează asupra celorlalți. Despre asta este 

vorba în mijlocul lunii noiembrie în cazul lor. 

Pe 16 noiembrie Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun, iar asta înseamnă că prin 

sentiment reușesc să se mențină într-o zonă a eficienței chiar dacă gândurile nu sunt bune, chiar dacă 

argumentele pe care le caută nu sunt dintre cele mai fericite. În felul acesta, peștii observă mijlocul 

lunii noiembrie că puterile lor vor fi conservate prin încredere. Trebuie să spună celorlalți în ce au 

încredere, important este să exploreze această zonă pentru o mai mare siguranță sau pentru a rămâne 

în echilibru. Dacă nu vor rămâne în echilibru Luna nouă din 18 noiembrie le aduce un risc de pierdere 

într-o deplasare, într-un proces, risc de a alege un proiect social ciudat care să nu le aducă prea multe 

beneficii. Pentru a ieși din această situație vin cu tot felul de justificări, unele mai ciudate decât altele 

care vor face parte dintr-o lucrare nouă, dar nu este lucrarea pe care și-o doresc. Având în vedere că 

toată această decadă, dar și următoarea este activ careului Marte cu Pluton, peștii sunt avertizați să 

evite înălțimile, ideile prea îndrăznețe, oamenii prea puternici și dominatori. Să rămână continue în 

această zonă a schimbărilor, să caute dreptatea pentru că lucrurile acestea sunt folositoare pentru ei, 

dar să nu fie prea lacomi, să nu caute să obțină prea mult dintr-odată în ideea că vor recupera timpul 

pierdut, adică nu se va vedea că o mare parte din an a fost preocupați de altceva. Dacă nu respectă 

acest îndemn astral atunci rămâne cu singurele achiziții ale acestei decade legate de informații din 

primele cinci luni ale anului. Apoi, pentru că lipsește măsura, devin vulnerabili la lipsa de măsura 

celorlalți. 

În mare parte, această recomandare astrală va fi respectată pentru că balanța este înclinată 

către realizări, nu către probleme. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral prin relația 

bună pe care Mercur o are cu Axa Dragonului și prin care se reușește medierea tendinței Nodurilor. 

Ceea ce neagă acum acest nativ conține și un element negativ care nu trebuie să mai facă parte din 

viața sa, adică o parte din ceea ce neagă reprezintă un reziduu pe care le elimină și produce o 

purificare, poate chiar o vindecare. 

În consecință, finalul lunii noiembrie, adică a treia decadă, îi pregătește pe aceștia pentru un 

mare eveniment. Toată această perioadă vor avea senzația că se pregătesc pentru un eveniment pe 

care nu-l pot indica în mod concret. Starea în sine de pregătire îi ajute însă să fie mai simpli inacțiune, 
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să nu se rupă de realizările de până acum, să nu abandoneze proiecte importante doar pentru că debutul 

acestora fost greșit, să nu-i învinuiască pe ceilalți participanți la demersurile greșite în care s-ar fi 

putut integra. Astfel, sunt invitați să-și folosească gândirea complexă pe care o au, să se arate utili 

comunității, nu să lucreze doar pentru confortul personal. Dacă se mențin pe dorință, Marte, cel care 

nu poate media tendința Nodurilor, le aduce probleme strict personale pentru care nu pot veni cu 

soluții colective, obiective sau sociale, ci tot cu cele subiective. Asta înseamnă că se preocupă doar 

de confortul personal și celelalte zone, multe dintre ele active în plan social, sunt neglijate. Abia din 

22 noiembrie, când Soarele va intra pe casa demnității sociale vor vedea care este prețul neglijențelor, 

cât de ciudat este să crezi că explorarea câtorva bucurii personale, intime, limitate ca timp sau ca 

profunzime reprezintă rostul pentru care merită să trăiești. Omul este o ființă socială, adică o mare 

parte din viața sa trebuie să depășească și această componentă socială, nu doar cea personală. Impulsul 

de evoluție vine din sectorul personal, însă multe raze ale progresului se sprijină pe schimb, pe 

comunicare, interacțiune. Revenirea lui Neptun la mersul direct pe casa personalității îi ajută pe acești 

nativi să înțeleagă lucrul acesta, deci vor cântări mult mai ușor lucrurile, vor acorda o mai mare 

importanța laturii senzoriale, dar vor fi atenți și la ceea ce se întâmplă în jur, la semnalele pe care le 

primesc. Procedând în genul acesta peștii reușesc să găsească soluții practice la probleme practice, să 

găsească resurse acolo unde nu s-au așteptat, să fie ajutați de oameni de la care nu au așteptat niciodată 

nimic. De altfel, finalul lunii noiembrie este o dovadă clară în sensul acesta că peștii au nevoie de-a 

lungul acestui an să se bazeze pe susținerea celorlalți, dar înainte de toate să-i caute pe oamenii care 

știu să facă ceva, chiar dacă la un moment dat nu știu dacă acele calități pe care cei din jur le au ar 

putea să le folosească și în favoarea lor, a peștilor. 

Procedând așa, progresul nu întârzie, el va apărea imediat și primul semn că se află pe o pantă 

ascendentă este zona gândurilor, a ideilor. Comunicarea va fi mult mai ușoară și ea va fi realizată pe 

zona publică așa cum era realizată cu sine, în intimitate, adică se va bucura de puțin, va lua lucrurile 

din aproape în aproape, de la mărimea cea mai mică la mărime cea mai mare, în crescendo. Pentru 

cei din jur metoda aceasta este aparte, puternică și foarte eficientă. Astfel, peștii se vor vedea pe 

finalul lunii noiembrie admirați dar și imitați, lăudați, dar și invidiați. 

Această stare psihică bună pe care obțin prin interacțiuni frumoase are asupra lor și un impact 

psihic foarte bun. Trec dincolo de curiozitate, ignoră acțiunile brutale pe care ceilalți le îndreaptă 

împotriva lor, pot ignora și răutățile gratuite ce vin din partea lor, însă nu pot ignora indiferenta pe 

care persoanele cu care interacționează acum ar putea să le-o arate la un moment dat. Apare așadar o 

nouă grijă în viața unui pești, cea dată de o schimbare care poate surveni pe neașteptate. Deocamdată 

această schimbare nu este anunțată de nimic, deci grijile lor sunt cumva nejustificate, dar nu se știe 

dacă nu cumva aceasta va veni în 2018, însă este prematur acum să anticipăm ceea ce se va întâmpla 

atunci. Acum ar trebui să se sustragă acestor impulsuri suspicioase pentru că ele vin pe o frustrare 

mai veche, pe dorințele împlinite, adică sunt puse dintr-un de vedere astrală prin careul dintre Marte 

și Junon. Față de ceilalți peștii vor argumenta că riscă să-și piardă faima, reputația, bunurile pe care 

le-au achiziționat în ultima vreme și, desigur, elementul care doare cel mai mult, riscă să piardă 

încrederea și susținerea celorlalți. Având în vedere că această decadă lucrează cu sintezele pentru 

acțiune specifice mijlocului lunii mai, ar trebui să-și amintească dacă au fost cuminți sau obraznici în 

perioada respectivă. Dacă au fost obraznici atunci au de ce să le fie frică, au de ce să fie speriați, dacă 

nu atunci grijile acestea sunt lipsită de suport real. 

 

DECEMBRIE 
Devin importanți pentru comunitate. Au nevoie de atitudine. Ajung prea ușor la revoltă. 

Intensitate emoțională. Sintezele sperie. Revoltă împotriva unui factor de reglare. Gelozie. Se crede 

vinovați, dar nu recunosc lucrul acesta. Mare transformare. Revendicare. Afișează un nou standard 

de viață. Schimbare eficientă. Faptele sunt în mare parte bune. Acces la cunoaștere. Putere. 

 

Peștii vor vedea că zona aceasta a prietenilor și a protectorilor va mai adăuga o componentă 

dificilă în luna decembrie, trecerea lui Saturn pe zodia Capricorn. Asta înseamnă că au nevoie să fie 

foarte atenți, să nu-i dezamăgească pe ceilalți iar dacă sunt dezamăgiți să privească partea plină a 
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paharului, nu ca o sugestie, ci ca o selecție înțeleaptă, nu pentru a le face pe plac celorlalți, ci pentru 

a deveni mai rezistenți. Aceste acțiuni practice ar trebui să facă parte din preocupările acestor nativi 

în luna decembrie. 

Prima zi a lunii decembrie aduce trecerea planetei Venus pe zodia Săgetător, în cazul lor pe 

casa imaginii publice. Capacitatea lor de adaptare crește și pentru că până în mijlocul acestei luni 

Venus se va apropia de conjuncția cu Mercur, aflat pe acest semn încă din luna trecută, problemele 

din luna anterioară se transferă și lunii decembrie chiar dacă aceasta lucrează cu alte tipuri de sinteze, 

cu cele care cercetează și instigă la revoltă. De aici pești ar trebui să înțeleagă că reușita personală nu 

trebuie să devină un motiv de critică sau de acuzații gratuite la adresa celorlalți, ci de consolidare sau 

coerciție. Foarte ușor se 

pot revolta împotriva 

unui factor care, din 

punctul lor de vedere, nu 

merită atenția cuvenită. 

Dacă vor proceda așa 

opoziția lui Marte cu 

Uranus care se 

împlinește tot în prima 

zi acestei luni le aduce o 

intensitate emoțională 

destul de periculoasă. 

De altfel, Marte, cel 

puțin una doua jumătate 

a anului, a fost un punct 

vulnerabil pentru acești 

nativi și momentul 

acesta poate aduce un 

vârf al unor atitudini negative pe care peștii să le aibă de la începutul lunii august încoace. Sintezele 

pentru acțiune specifice acestei decade lucrează cu ceea ce s-a consumat pe finalul lunii aprilie, despre 

care știm că a fost dominată de trecerea Capului Dragonului pe zodia Leu, în cazul lor pe casa muncii. 

Cu alte cuvinte, diminuarea importanței de sine, renunțarea la pretenții reprezintă o directivă acestei 

perioade, nu câteva recomandări desprinse din unghiurile momentului. Cine nu ascultă de acest mesaj, 

cine nu ia în considerare această directivă începând cu 3 decembrie când Mercur va intra în mers 

retrograd până pe 23 decembrie, a temerilor în formă continuată, adică va prefera doar acțiunile care 

să-i aducă satisfacție fără să conteze care sunt stricăciunile produse pe zona publică. De altfel, întreaga 

perioadă este dificilă, nu doar pentru cei care s-au născut în Pești, ci pentru toate zodiile, pentru că 

aduce împlinirea careului Uranus cu Junon, aspect care susține dezechilibre provocate de opinii 

rigide, va dori binele personal în detrimentul celorlalți ceea ce poate fi considerată o acțiune susținută 

de opinii rigide.  

Pe 5 decembrie Chiron își va reveni la mersul direct, iar gândurile lor vor reveni la culori mai 

frumoase. În momentul de față se va investiga caracterul deciziilor adoptate în a doua jumătate a 

anului, dar în special de la începutul lunii august până în prezent. Dacă acestea au avut din loc în loc 

și intenții bune atunci sunt protejați și grija că vor fi părăsiți sau trădați de prieteni se va stinge în 

intensitate. Dacă de această dată în intervalul indicat nu vor găsi intenții bune, ar trebui să fie foarte 

atenți la ușurința cu care cei cu care interacționează surprind elemente de detaliu al comportamentului, 

la ghinionul pe care ar putea să-l aibă ca, fără o intenție clară, să se deconspire, să le permită celorlalți 

să intre prea multă intimitate, să nu-și poată proteja acea intimitate pe care nu doresc să o 

împărtășească celorlalți. În felul acesta se poate traduce pentru ei conjuncția lui Mercur cu Saturn și 

în felul acesta o tensiune generală poate fi particularizat. Dar Mercur nu realizează doar o conjuncție 

cu Saturn, ci și un sextil cu Marte, care va trimite către Saturn același tip de unghiuri. Este o mare 

forță lăuntrică la care peștii fac apel acum pentru a se menține pe o anumită poziție, dar, în egală 

măsură, există și o mare tensiune, un mare consum pe care cred că-l pot duce mai departe. Având în 
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vedere că de pe finalul lunii aprilie au de parcurs Coada Dragonului pe casa lucrurilor ascunse și a 

bolilor cronice, orice formă de tensiune ar putea să le slăbească rezistența la efort, să le zdruncine 

sistemul imunitar adică să transmită corpului semnale confuze, iar acesta să nu mai știe care sunt 

dușmanii adevărați și care sunt cei închipuiți, adică să nu mai știe împotriva cărora să lupte. 

Imediat ce Marte va intra pe casa drumurilor lungi zona aceasta tensiunilor gratuite se va 

stinge în intensitate. Marte pe zodia Scorpion este plin de resurse, aduce un magnetism teribil și oferă 

individului posibilitatea de a se deplasa prin multe medii, diferite între ele, de la zonele întunecate 

până la zonele luminoase. Aduce însă obsesia controlului și o disimulare accentuată, adică îi dă 

individului o putere prea mare pentru a face și lucruri bune și lucruri rele. Nu este o poziție care să le 

aducă discernământ, dar le poate aduce acțiuni în forță, unele dintre ele chiar la limită. Asta înseamnă 

că peștii nu ar trebui să ia de decisivă mobilitatea pe care o vor dovedi începând cu 9 decembrie pentru 

că ea nu este susținută de întregul context astral, ci doar de poziția lui Marte, nu este susținută de un 

complex de calități, ci doar de un impuls. 

Conjuncturile astrale ale zilei de 10 decembrie pregătesc evenimente specifice celei de-a doua 

decade avertizând acest nativ referitor la un ghinion pe care trebuie să-l parcurgă cu scopul de a se 

trezi la realitate. Unii vor spune că pe ei nu-i mai surprinde nimic având în vedere că deja se pregătesc 

încă din luna anterioară pentru ceea ce este mai rău sau chiar pentru situații neprevăzute. Nu ar trebui 

să susțină față de prea mulți oameni lucrul acesta pentru că este hilar. Nimeni nu se poate pregăti 

pentru evenimente neprevăzute. Se poate pregăti pentru ceea ce-și închipuie că s-ar putea întâmpla, 

dar neprevăzutul, prin însăși statutul său, nu poate fi prevăzut. În felul acesta, conjuncția Soarelui cu 

Mercur retrograd din 13 decembrie le aduce acestora mari confuzii. Se vor înșela și în privința 

oamenilor, și în privința acțiunilor, vor lua hotărâri proaste și unele dintre ele se vor apropia prea mult 

de greșeală, de gelozie sau de fraudă. În felul acesta, peștii își construiesc singuri obstacole și nu este 

nimeni vinovat în afară de ei. Nimeni nu poartă o vină mai mare decât ei înșiși. Dacă vor dori să iasă 

din această situație vor avea nevoie să facă trimitere la o mare putere de regenerare. Marte pe zodia 

Scorpion le oferă acum această putere însă retrogradarea lui Mercur nu le permite să aibă răbdarea 

necesară pentru a respecta procesul de regenerare sau de vindecare. 

Peștii nu ar trebui să uite că în această perioadă depind foarte mult de părerile celorlalți și dacă 

au întrebări să reformuleze, să caute compania oamenilor profunzi și înțelepți, să pună în aplicare 

recomandările lor. Acolo unde nu se întâmplă lucrul acesta apar convingeri ciudate pe care peștii cu 

greu vor putea să le pună capăt, cu greu le vor stinge. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru alții înseamnă 

uitare amenințărilor și primejdiilor, pentru iei locul acesta se traduce prin reînvierea lor, adică 

amenință, acuză, dezgroapă securea războiului. Dacă în momentul acesta ipostaza aceasta conflictuală 

se va limita doar la nivel de idee, existența sa arată că foarte curând, chiar la începutul anului următor 

gândul acesta se va transforma în acțiune. Ceea ce-și propun acum vor face la începutul anului 

următor, amenințările pe care le lansează acum vor fi duse la bun sfârșit foarte curând. 

Relația bună pe care Venus o are cu Axa Dragonului în mijlocul lunii decembrie este un mare 

noroc pentru acești nativi deoarece se mediază tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Renunțarea 

în sine la gânduri acestea dezordonat reprezintă un mare noroc. Cei care sunt puternici, pozitivi nu 

vor simți că fac ceva ieșit din comun, ci doar se mențin în această zonă a binelui. Este însă o alegere 

esențială și schimbările pe care le vor produce prin menținere vor fi fundamentale. În timp ce tipul 

superficial se va adânci în durere și nemulțumire, va considera că tentația este un privilegiu, nu o 

mare problemă a vieții, tipul superior va fi mulțumit cu viața sa, ceea ce se întâmplă destul de rar în 

viața unui pești. Acest nativ poate fi încântat, satisfăcut, poate fi confortabil în zona pe care a ales-o, 

dar nu poate fi vorba de mulțumire. Faptul că acum se apropie foarte mult de acest sentiment sau 

poate chiar unii dintre îl trăiesc, este o mare realizare a destinului. 

Pe 16 decembrie Junon ele va intra pe casa lucrurilor ascunse și își vor menține această 

satisfacție, nu o vor ascunde, dar și relațiile care o definesc. Peștii inferiori își vor trăi drama departe 

de persoanele care ar putea să-i ajute, departe de minciună, departe de curățenie. Dacă nu au reușit să 

fac o schimbare importantă până la mijlocul lunii decembrie, dacă nu s-a apropiat de echilibru și nu 

au renunțat la aceste impulsuri negative, ce țin de material sau de dezordine, cu greu își vor mai reveni 
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către liniște până la finalul acestui an. Poate conjuncturile anului următor vor fi mai generoase în 

sensul acesta. Acum însă va fi foarte greu sau imposibil. 

Elemente la acestea, bune sau rele, vor fi stabilizate prin luna nouă care se va împlini pe 18 

decembrie. Se vorbește în cazul acestui nativ despre o subiectivitate foarte originală, despre o opinie 

care se referă la un stil de viață, la o perioadă, la un interval de timp și care poartă amprenta sa. Despre 

asta este vorba și prin trecerea lui Saturn pe casa prietenilor. Peștii au amprenta lor și oricât de absenți 

doresc să fie, mesajul lor rămâne în istorie. Au personalitatea cea mai complexă din tot zodiacul și 

acum, pe 20 decembrie, când Saturn va intra pe casa prietenilor, anturajul are ocazia să vadă cum este 

construită această personalitate complexa. Unii devin extrem de incomozi, triști și capabili să 

transfere din tristețea lor, nervoși și capabili să tulbure armonia unui grup, invidioși și dispuși să îi 

trimită pe toți către depresie. Alții, care au reușit să se apropie în ultima perioadă de mulțumire, care 

nu s-au lăsat dezamăgiți de faptul că au lucrat de-a lungul anului 2017 la ceea ce nu a primit, ca o 

pierdut timp sau resurse, vor putea să devină un veritabil exemplu de rezistență. Dacă cu câteva luni 

în urma vorbeam în cazul acestor nativi despre acțiuni specifice luptei de clasă, acum adoptă 

atitudinea opoziției pasive, cea care a dat rezultate de multe ori de-a lungul istoriei și care a făcut 

celebrii diverse personaje, precum pe Gandhi, care a fost Balanță, sau pe Tolstoi, care a fost Fecioară. 

Pești au această vocație și ei știu că nu poți să o afișezi decât dacă ai diplomație. Fără diplomație 

opoziția pasivă este lașitate. Saturn pe casa prietenilor le va reduce acestora numărul oamenilor cu 

care interacționează, dar cei care rămân sunt de încredere și puternici. S-ar putea ca o perioadă, nu 

din acest an pentru că mă este puțin până când acesta să se încheie, ci în anul următor, procesul acesta 

de selecție să fie dureros pentru comunitate. Oamenii adevărați, cei care iubesc sinceritatea, vor 

aprecia această nouă schimbare ce apare în viața unui pești. 

Ultima decada lunii decembrie se bazează mult pe proiecte pe care le-au inițiat pe finalul lunii 

iunie. La momentul respectiv peștii au trecut prin careul lui Neptun, pe atunci retrograd, cu Luna 

neagră de pe casa imagini publice. Acum Neptun se află într-o relație bună cu Marte și viziune asupra 

evenimentelor este substanțial schimbată. În prima zi acestei decade se va împlini și conjuncția 

Soarelui cu Saturn pe casa prietenilor și le vin idei noi, își fac un plan de acțiune însă nu se vor ține 

de el. Consideră că mai sunt anumite detalii de care ar trebui să țină cont și amână. Amânarea 

proiectelor la care se gândesc acum înseamnă schimbarea lor în altele și mai mari, și mai ample, și 

mai dure. 

Pe 23 decembrie Mercur își va reveni la mersul direct și cel puțin în zona aceasta a profesiei, 

a studiului, cercetărilor, cele care ar trebui să aibă un ecou puternic în plan social asupra imaginii pe 

care o au, va reveni la normal. Există însă o durere puternică pe care acest nativ o va resimți pentru 

că nu a reușit să obțină în ultima perioadă atenția unei persoane dragi. Acum când lucrurile s-au 

acutizat pe casa prietenilor nu se mai poate gândi la așa ceva, au pierdut trenul, au pierdut momentul 

favorabil, fereastra care le-ar fi putut facilita accesul la reușită. 

Cu toate acestea, această decadă îl poate ajuta pe cel care s-a născut în zodia Pești să schimbe 

opinia celor care vor rămâne în intimitatea sa. Pe 25 decembrie Venus va intra pe zodia Capricorn și 

peștii sunt capabili, în limitele indicate mai sus, să arate celorlalți un sentiment de prietenie foarte 

frumos. Pe baza acestui sentiment relațiile care erau deja formate se vor consolida și momentele de 

sinceritate care apar ca urmare a unor impulsuri exterioare, pentru că așa a programat acest nativ, 

consolidează aceste prietenii și le fac și mai durabile. Apoi, trecerea lui Venus pe zodia Capricorn îi 

ajută pe acești nativi să fie prietenoși cu toată lumea, chiar dacă rămân în continuare reci, distanți, 

foarte alunecoși. 

Conjuncția Soarelui cu Luna neagră de pe 26 decembrie le aduce unor nativi întoarcere, 

revenirea la probleme mai vechi, parcurgerea unor situații conflictuale care ar trebui ignorate. Cadrul 

general este unul foarte frumos, profund, încărcat de o mare semnificație și prin aceste elemente ar 

trebui să treacă în anul următor, nu prin neglijență, nu prin lipsă de putere, dezechilibru sau viciu. 

Elementele acestea pozitive sunt susținute și de relația bună pe care Marte și Neptun o împlinesc pe 

28 decembrie. Se poate vorbi acum despre un progres, despre un schimb de experiență însă cu condiția 

ca serviciul să-l facă parte din preocupările lor. Cu cât sentimentele sunt mai frumoase, cu cât ideile 

sunt mai profunde, cu atât ansamblul problemei va fi mai frumos și mai echilibrat. Vor exista tentații, 
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pentru că Luna neagră va afecta și mesajul planetei Venus, cea cu care se va afla în conjuncție pe 29 

decembrie. Cu toate acestea frământările îi ajută pe acești nativi să identifice mult mai ușor anumite 

obstacole, dar rezultatul nu trebuie să fie unul legat de compromis, ci adâncirea în respectul față de 

oameni s-au față de sine. 

Relația bună pe care Mercur o are acum cu axa dragonului îi permite acestei planete să 

medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Faptul că schimbările acestea sunt foarte bune 

este o realitate și de lucrul acesta vor fi conștienți pe finalul acestui an. Nu se știe dacă fascinația pe 

care o au față de aceste evenimente sau o ușoară nostalgie îi împinge să rememoreze, să aducă în 

prezent întâmplări presărate de-a lungul anului 2017. Cert este că relația proastă pe care Jupiter de pe 

casa drumurilor lungi a gândirii profunde o are cu Axa Dragonului îi face pe aceștia conștienți de 

pericolele care există în jur. Deocamdată nu-i afectează, nu participă cu nimic personal la conturarea 

acestora, nu le validează. Desigur, asta nu înseamnă că nu sunt conștienți de dezordinea care există 

în jurul lor. Peștii profunzi și elevați vor fi martor la toate aceste conflicte sociale și nu intervin cu 

justificări penibile. Pentru ei finalul anului 2017 este unul profund și responsabil, dar pentru ceilalți, 

nu. 
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