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INTRODUCERE
Anul 2018 nu este ușor de interpretat, de analizat și nici de sintetizat. De aceea, mulți
dintre cei care se ocupă de interpretarea mesajului astral, numerologic sau un alt mesaj
care ține de ezoterism par să spună lucruri diferite, să aducă mesaje care se contrazic. Asta
se întâmplă pentru că, de fiecare dată când vine vorba despre progres și vindecare, lucrurile
nu sunt deloc simple. Progresul se face de la nivelul la care a ajuns individul, iar vindecarea
se face de ceea ce nu a putut lăsa în urmă. De aici și caracterul foarte complicat al acestui
an, pentru că nu toți oamenii sunt la fel și când prezintă un mesaj ezoteric interpretul alege
ceea ce consideră că este important. Pentru 2018 este destul de complicat să construiești
un mesaj exhaustiv. Așadar, nu trebuie să pornim în aventura acestui an cu sentimentul că
doar unii au dreptate. Dacă observațiile sunt făcute pe baza cunoștințelor temeinice, pe
baza experienței, nu în mod superficial și nu pentru a prosti oamenii, atunci cu toții au
dreptate pentru că sunt părți, fragmente dintr-o structură foarte complexă cea care
înglobează destinele oamenilor, cu experiențele și aspirațiile lor.
Călătoria lui 2018 pornește cu o trimitere la ceea ce am parcurs în anul anterior. Nu
este ușor să treci printr-un interval care se ocupă de sinteze (2017) pentru că trebuie să te
ocupi de tot ceea ce ai acumulat, de oameni, de lucruri, de idealuri, de tot ceea ce este legat
de tine, să nu pierzi nimic din vedere, să ai timp pentru toate și să nu-ți pierzi capul. Dacă îți
pierzi capul, nu primești înțelegere din jur pe motiv că nu a fost timp sau nu a fost putere, ci
va trebui să plătești. Orice interval de sinteză are această notă. Cu lucrul acesta ne-a
zdruncinat cel mai mult anul 2017. La acest capitol foarte puțini au reușit să fie învingători.
De altfel, ceea ce a fost 2017 va rămâne activ la începutul lui 2018, o mare parte din aceste
direcții se vor regăsi în ianuarie care ne face atenți la o sedimentare compromisă de păcat
ce se referă cu precădere la obrăzniciile pe care le-am făcut în anul anterior, la scuzele
penibile pe care le-am invocat pe motiv că nu le putem face pe toate, în timp ce, în realitate,
nu am vrut să facem ceea ce ar fi trebuit. Esențialul anului anterior ne va da o lecție teribilă
în prima lună a lui 2018 și în funcție de maturitatea pe care o avem, în funcție de respectul
pe care-l arătăm oamenilor, idealurilor, vieții în general, ne pregătim luna februarie. De
fiecare dată când evoluția pare să o ia pe căi întortocheate oamenii se sperie și se întorc,
dezertează, fug. De aceea, pentru oamenii slabi luna februarie pare să fie cea mai dificilă.
Evoluția întortocheată înseamnă pentru ei capătul drumului pentru că nu pot să vadă mai
departe și asta arată că nu s-au străduit niciodată să vadă mai departe, ci au mers cu turma.
Dacă au puterea să își învingă teama, dacă se mobilizează acum reușesc să se ridice
deasupra propriei condiții și să împlinească ceea ce nu au reușit să împlinească de-a lungul
vieții, să progreseze, să se vindece.
Nu trebuie să ne mirăm dacă luna martie se va baza mult pe încercarea pe care o
vom depăși în februarie. Cel care va reuși să privească munca drept o forma de terapie, va
fi bucuros cu ceea ce are de făcut, va reuși să compenseze deficitul de putere, de
management, de inteligență și de înțelepciune al anului 2017. Pentru toți luna martie
seamănă cu ceea ce am traversat de-a lungul anului anterior, dar, în realitate, fiind vorba
doar despre un interval de 31 de zile, este mai curând o sinteză a ceea ce nu am reușit să
depășim, nu a tot ce suntem și am făcut. Unii vor avea în martie un succes teribil, alții vor
hotărî să-și ascundă slăbiciunile prin reducerea cheltuielilor, prin implicarea în educație, prin
deconspirarea unor minciuni. Cine își stabilește obiective pe termen lung va trebui să aibă
rezerve, să fi demonstrat până acum că poate gestiona corect situațiile conflictuale care, în
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martie, nu vor fi deloc puține. Altfel, nu face decât să își compromită și mai mult succesul.
Ceea ce se întâmplă în martie cere o bună administrare a proiectelor pe termen scurt. Nu
ar trebui să ne aruncăm prea departe nici gândurile, nici cojoacele, nici aspirațiile, ci să ne
ocupăm de ceea ce este aproape. Doar așa reușim să devenim oameni practici și să nu fim
priviți ca ființe conflictuale în luna aprilie pentru că a patra lună a anului ne vorbește despre
erori care vor fi judecate doar din punct de vedere practic și, deci, nu vom fi ajutați să
înțelegem tensiunea pe care o parcurgem, nici măcar să vedem ce ar trebui să ne
completăm ca putere, sentiment sau educație. Vom fi încurajați să acționăm. Partea practică
a lunii aprilie va rămâne un element definitoriu al anului 2018.
Pentru că și luna mai este
destul de delicată, în special
pentru că aduce confirmarea sau
reconfirmarea unor obiective
stabilite la începutul anului, ar
trebui să fim foarte atenți la
indiferență, la respingere, la
teamă. Reacțiile pe care le avem
din indiferență sau teamă vor
defini nota lunii mai și prin
controlul acestora reușim să dăm
vieții un sens, iar prin lipsa
controlului stricăm un traseu care
ne-ar fi dus foarte departe.
În luna iunie ne prind din
urmă remușcările. Fie că adevărul
unește, fie că desființează, totul
va fi judecat după plăcere. Privite
exclusiv prin direcțiile scurte,
evenimentele lunii iunie par să
facă referire la altceva, par să iasă din specificul anului 2018. În realitate, niciun impuls
personal nu crește fără o rădăcină, ceea ce se întâmplă în iunie este tot o etapă de progres
și vindecare, tot o etapă de evoluție, însă una care ar trebui să fie făcută cu mai multă
atenție. Sunt câteva aspecte care se împlinesc luna iunie și care pot să răstoarne toate
aceste direcții minunate ale lui 2018. Unele dintre ele sunt cu mult mai periculoase decât
ceea ce s-a anunțat cu trecerea lui Uranus pe zodia Taur din luna mai. Păcatele personale,
cele care au o notă individuală marcantă, care, mult timp, au fost ascunse cu grijă, pot
deveni acum deziderate de grup. Pentru că li se permite să se desfășoare fără filtru, ca
reguli de bune practici, pot strica viețile oamenilor într-un mod cum acum, la începutul
acestui an, nici măcar nu ne închipuim. Dacă marile episoade ale omenirii, așa cum sunt
cele indicate de ciclurile planetare sau cum este cel susținut de trecerea lui Uranus pe zodia
Taur, cea mai proastă poziție a acestei planete, este ceva care ține de destinul popoarelor,
demersul generațiilor, ceea ce se întâmplă în iunie, prin trecerea lui Marte peste Coada
Dragonului, în contextul progresist al anului 2018, arată răul pe care omul l-a ascuns și care
îl împinge să desprindă șurubul de la baza unei construcții din curiozitate, ciudă sau
ignoranță. De aceea distrugerile lunii iunie sunt cu mult mai mari decât am crede la prima
vedere.
Cine nu se teme de pedeapsă, cine nu și-a trăit viața până acum doar cu aceste
gânduri, va avea o lună iulie destul de bună. Cu siguranță am avut suficient de mult timp,
de la începutul anului și până acum, să ne gândim care sunt calitățile pe care le deținem și
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pe care ar trebui să le cultivăm de acum încolo. A ajunge în luna iulie și a ne gândi tot la
pedeapsă înseamnă a rămâne blocați pe motivul de sancțiune, pe greșeală. De aceea
drumul vieții devine un pasaj foarte îngust, de aceea luna iulie este marcată de momente de
cumpănă. Cele mai multe elemente delicate ale acestui interval se referă la modul cum
gestionăm relațiile cu cei dragi pentru că cele mai mari dezamăgiri de aici vin, iar lucrul
acesta se întâmplă pentru că am fost obraznici, nu ne-am preocupat să nu dezamăgim. De
aceea dezamăgirile lunii iulie nu pot fi compensate sau anulate prin nimic din ceea ce se
consuma la momentul respectiv, ci trăite ca atare pentru a înțelege care sunt consecințele
iresponsabilității.
Fiind dezamăgiți de ceea ce ni se întâmplă, dar acordându-ne circumstanțe
atenuante, ajungem să ne preocupăm mai mult de ceea ce a fost important în prima
jumătate a anului. De aceea procesele integrative ale lunii august, cele care pot să ne ducă
într-o zonă impresionantă, una foarte plăcută, cuprinzătoare, exhaustivă, nu ne mai pot
ajuta. Prea multe remușcări înseamnă acum a ne preocupa singuri de problemele pe care
le-am avut, a ne întoarce către tăcere, către sobrietate, către acțiuni pe care le facem fără
susținerea celorlalți. Unii vor crede că în luna august sunt abandonați, că au de făcut doar
ceea ce le este foarte greu, că sunt părăsiți, că nu-i ajută nimeni. În realitate, nu fac decât
ceea ce ar fi trebuit să facă de unii singuri în prima jumătate a anului. De aceea, luna august
este una de maturizare, de înțelegere a mecanismelor subtile, a relațiilor dintre oameni, a
necesităților. Pe baza acestor înțelegeri se poate accede la un nivel superior, cel pe care îl
atingem în septembrie, adică putem ajunge la vindecare, însă doar dacă înțelegem că
speranțele false trebuie distruse, doar dacă acceptăm că aceste construcții iluzorii nu merită
să fie duse mai departe.
Dar vremea regretelor nu s-a încheiat încă. Ultimele trei luni ale anului ne vorbesc
despre o modificarea conduitei, despre o regresie către latura întunecată a firii, dar și despre
regretele care se desprind din toate eșecurile anului 2018. Multe din cele care ni se întâmplă
pe finalul anului accentuează această formă de revendicare, ne încurajează să pretindem
celorlalți să ni se aprecieze valorile personale, să fim acceptați ca membri cu drepturi depline
într-un grup, să ni se spună că nu suntem altfel, să ni se recunoască emanciparea. Prin
ceea ce conștientizăm pe finalul anului înțelegem că multe au fost acumulate pentru că
acțiunile acestui an sunt foarte ample, diverse și nu se susțin doar pe ceea ce se consumă
la momentul respectiv, ci și pe planuri pe care le avem din timp și care au fost gândite să se
încheie acum.
Greșeala cea mai mare lui 2018 este aceea de a merge pe șablon. Dacă mergem pe
prejudecăți, pe certitudinea unei finalități nu vom ajunge niciodată la ceea ce merităm, ci
doar la ceea ce credem că merităm. Nu progresăm, ci ne construim un alt culcuș pe același
nivel. Chiar dacă ceea ce credem că merităm ar putea fi o realizare impresionantă, ea nu
face decât să reprezinte aspirația unui trecut care a murit. Cândva ne-am dorit să fim întrun anumit fel, iar acum atingem cu orice preț ținta respectivă fără a lua în considerare
schimbările care au apărut între timp. A nu merge pe șabloane înseamnă a respecta
schimbările care au apărut între timp, a respecta sintezele făcute în 2017, cele care ne-au
ajutat să colectăm informații de peste tot, să facem de toate, să înțelegem mai mult chiar și
ceea ce până acum ni se părea de neînțeles. A fi în afara șabloanelor înseamnă, ca
pasionați de astrologie, chiar a renunța la taloanele impuse de semnele zodiacale. Avem
ocazia în 2018 să descoperim că o zodie nu ne reprezintă, nu ne definește, dar nici nu ne
încurcă. Desigur, asta nu înseamnă că desconsiderăm acest interval astrologic, această
sinteză, aceste trăsături, ci înseamnă că urmărim să descoperim dacă suntem sau nu mai
mult de atât. Pentru că vorbim de progres, avem datoria morală față de noi înșine să ne
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permitem această libertate. Pentru că vorbim despre vindecare, renunțarea la șabloane
devine o necesitate. Acesta este motivul pentru care materialul de față, în acest an, nu
conține previziuni pe zodii.
Nu avem nevoie de
etichete, de prejudecăți, nu
avem nevoie de interpretări
personalizate pe anumite
șabloane. Avem nevoie
doar de o descriere
generală asupra căreia să
intervenim
cu
toate
experiențele personale pe
care le deținem. Acesta
este îndemnul meu la
luciditate, la libertatea de
observație, de gândire și de
practică, la a aborda viața și
prin mesajele venite din
necunoscut, nu doar prin
modelări
ale
aceluiași
material, și prin nou, nu
doar prin vechi. Sigur, mulți
dintre cei care se ocupă de
acest domeniu trebuie să aibă din ce trăi și atunci vor interveni cu mesaje personalizate. Fie
că știu, fie că nu știu, ajutorul acestor mesaje personalizate este fals, doar pentru confort,
pentru că nu-l ajută pe căutătorul adevărului să descopere, ci doar să recunoască, nu-l ajută
să progreseze, ci doar să se simtă bine sau confortabil, nu îi restabilește un proces
(vindecare), ci îi dă puțină energie cât să mai alerge 50 de metri. Nu ne ajută la nimic să ni
se spună anul acesta cum suntem, ci ne ajută să descoperim cum am putea fi. Poate în alți
ani, pe alte conjuncturi, când ciclurile planetare vor avea alte mesaje, o astfel de
particularizare nu va fi împotriva evoluției, împotriva autocunoașterii. Acum este. Anul acesta
ne ajută mai mult să știm că suntem Miruna, Sorin, Mihai, Cristian, Raluca sau Mona, nu
Taur, Berbec, Gemeni sau Capricorn. Analiza anului 2018 este, din această perspectivă, o
descriere a cadrului în care să integrăm experiențele personale, însă nu cele date de
prejudecăți, fie ele și astrologice. Putem obține mult mai multe acționând fără să pornim la
drum cu prejudecata că berbecul este impulsiv, capricornul taciturn, iar vărsătorul
inconstant. Cel care este dependent de acest șablon se poate elibera de ele refuzând acum
să-l puncteze. Berbecul este și idealist, capricornul și profund, vărsătorul și universal, dar
prin tensiunile lui 2018 din tabloul psihocomportamental al zodiei, din panoplia divers
colorată din față, nu vom alege decât ceea ce confirmă realitatea imediată. Dacă ustură,
citim culoarea acidului, dacă ne bucură, citim culoarea unui parfum suav, dacă ne
întristează, citim tonurile întunecate, iar dacă ne lezează, vedem doar marginile rupte. La
ce ne folosește o astfel de confirmare? Anul acesta, la nimic bun! De ce? Pentru că avem o
șansă imensă, aceea de a descoperi, și prin concursul astral, nu doar prin efortul susținut
existențe de-a rândul, că suntem mai mult de atât.
Desigur, știm, ca informație, cam cum stau lucrurile în 2018, dar nu ne-am gândit de
prea multe ori cum ar fi să și descoperim lucrul acesta fără să ne spună cineva, fără să ne
lăsăm dresați de mesaje selectate special pentru a fi recunoscute ușor, ci pornind de la
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descrierea cadrului general. Așa mai atenuăm din orgoliul de a ne mândri că suntem unici,
nu de a trăi unicitatea, cel care nu ne lasă să facem nimic unic, ci doar să fim banali,
repetabili, simpliști. Pentru că s-a ajuns atât de departe, acestea pot fi considerate adevărate
derapaje, iar lucrul acesta îl conștientizăm nu când vrem să aflăm ce ni se va întâmpla, cum
să ne consolidăm starea de confort, ci când vrem să descoperim dacă suntem mai mult de
atât. Măcar pentru un an să le lăsăm, să le abandonăm. A face lucrul acesta înseamnă a-i
spune partenerului de dialog „Știu că ești în zodia X și că ai aceste calități și defecte, că,
după cum sunt dispuse planetele in 2018 știu și cum îți va fi, dar eu cred că ești mai mult de
atât!”. Binele pe care îl facem celui drag oferindu-i libertatea de a fi mai mult decât a arătat
până acum este născut dintr-o dragoste profundă. Cei de sus, ajutoarele noastre, ființele
minunate care nu ne uită niciodată, nu au gândit niciodată altfel când le-am cerut ajutorul.
“Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este.” (Matei 5:48).
În acest an Marte va avea o deplasare de la Scorpion la Pești, cu o perioadă de
retrogradare care începe pe 27 iunie, pe când va trece prin Vărsător, și se va sfârși pe 27
august, când deja se va afla pe Capricorn. Jupiter se va afla la începutul acestui an în
Scorpion și după o perioadă de retrogradare, după ce va trece și prin sextilul cu Pluton,
adică aproape de sfârșitul acestui an, va intra în domiciliu, pe Săgetător. Cu toate că acesta
este un moment foarte special, pentru că va coincide cu întoarcerea lui Uranus pe zodia
Berbec prin retrogradare, beneficiul care ne vine din noua poziție a lui Jupiter va fi, cel puțin
o perioadă, eclipsat. Saturn este în Capricorn, zodie în care a intrat încă din anul anterior și
chiar dacă are o retrogradare de câteva luni el nu se va mai întoarce pe Săgetător.
Marele eveniment al anului 2018 este, din capul locului, trecerea lui Uranus pe zodia
Taur. Acesta este unul din motivele pentru care mulți dintre cei care se ocupă de previziuni
astrologice anunța un 2018 foarte rău. Uranus își va încheia tranzitul său pe zodia Taur abia
în 2025 ceea ce înseamnă că dacă toată poziția lui Uranus pe zodia Taur este rea nu are
înțeles de ce doar în anul 2018 este foarte rău, iar începând cu 2019 este bine!!! Este clar
că aceste previziuni superficiale nu trebuie băgate în seamă pentru că ele slujesc unui
singur scop pe care nu doresc să-l amintesc aici. Cert este că o dată la aproximativ opt
decenii Uranus are un moment de rătăcire, cel dat de trecerea sa prin Taur (cădere). Sunt
oameni care se pregătesc din timp pentru a face față momentelor dificile, își aduna bani albi
pentru zile negre, își umplu cămara, își încearcă prietenii pentru a vedea pe care se pot
baza la vremuri de restriște. Aceștia vor avea un an foarte bun, pentru ei progresul și
vindecarea nu va veni prin sacrificiu, ci prin recompense. Ceilalți, trebuie să recupereze,
trebuie să facă ceea ce au refuzat să facă în ultimele decenii. Unii, care sunt mai
încăpățânați de felul lor, mult mai siguri pe nivelul pe care l-au atins, vor fi smulși din starea
de confort prin seducție. Încercările majore vor veni spre acești oameni prin minciuni, prin
beneficii false, prin promisiuni care nu vor putea fi onorate niciodată. Scopul pentru care se
întâmplă lucrul acesta este pentru a le demonta toată această certitudine superficială a vieții.
În 2018 nu ne folosește la nimic certitudinea prejudecății, dar ne folosește dacă renunțăm
la ea, adică ne va fi mult mai bine dacă, în absența ei, atingem un moment de conștientizare
care nu doar ne va educa, ci ne va transforma în oameni profunzi. Profunzimea câștigată
așa este singura care va face diferența între pace și prada de război. Neptun și Pluton rămân
în continuare pe zodiile Pești și, respectiv, Capricorn. Aici lucrurile nu se modifică.
Referitor la ciclurile planetare lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Dintre ciclurile pe
care planetele formează cu Marte, doar unul singur își va încheia nivelul de acțiune în anul
2019, toate celelalte patru, adică ciclul expansiunii (Marte-Jupiter), ciclul reglator (Marte-
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Saturn), ciclul senzitivității (Marte-Neptun), dar și cel al curajului (Marte-Pluton) se vor
încheia în 2018. Lucrul acesta este foarte important pentru statutul personal, pentru
achizițiile personale, pentru stabilitatea pe care individul crede că o merită în grupul de
apartenență. Dacă aceste pretenții nu sunt realiste, rămâne să fie stabilit prin raportare la
alte cicluri. Cert este că ciclul entuziasmului și inițiativei, adică cel dat de relația MarteUranus se va încheia în anul următor, la începutul lui februarie. Asta înseamnă că tot ceea
ce ține de această dorință de recunoaștere ne va pune acum la muncă.
Unul din motivele pentru care nu trebuie să-i credem pe mincinoșii care anunță un
2018 cumplit este cel dat de cele două etape bune ale ciclului abundenței (Jupiter-Neptun),
care se vor împlini, una în mai și cealaltă în august, la fel cum prima, din seria celor 3
programate pe faza descendentă, s-a împlinit la începutul lui decembrie 2017. Lucrul acesta
ne vorbește despre o răsplată, despre un moment de sedimentare, de avantaj, așadar
despre unul de progres și vindecare. Desigur, dacă până acum am semănat vânt, vom
culege furtună, dar nu avem de ce să pornim din start cu ideea că abundența acestui an
este un uragan.
Celelalte elemente, care pot avea un caracter distructiv, sunt legate de definitivarea
centrelor de putere. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că ciclul
puterii (Saturn-Pluton), în descreștere, se află pe final, adică suntem între ultimul sextil,
împlinit în septembrie 2013, și începutul ciclului următor, eveniment care va avea lor pe 21
ianuarie 2020. Referitor la ciclul evoluției (Uranus-Neptun), cel care a debutat cu conjuncția
celor două planete pe Capricorn în februarie 1993, aspirațiile și, desigur, evenimentele
susținute de acestea, sunt în faza de creștere. Încă suntem într-un proces de amestecare,
suprapunere, când impulsul
este mai important decât
argumentul
ori
decât
consecințele.
Adevăratele
încercări pe acest ciclu pe
care vom avea șansa sa le
parcurgem în această viață
sunt cele din 2039-2041
(cinci careuri), dar ni le putem
îndulci prin decizii înțelepte,
implicarea
în
prietenii
profunde în perioada celor
cinci sextile (2025-2027).
Am reușit să lăsăm în
urmă
unghiuri
negative
legate
de
configurarea
centrelor de putere (careurile Saturn-Pluton din perioada 2009-2010), dar și cele șapte
careuri Uranus-Pluton (ciclul războiului) care s-au împlinit în perioada 2012-2015, pentru a
ne îndrepta cu pași repezi către cele cinci trigoane de pe faza ascendentă ale aceluiași ciclu,
care se vor împlini în perioada 2026-2028. La fel ca și în ceilalți ani, referitor la ciclul credinței
(Neptun-Pluton) anul acesta face parte din perioada de educație, de creștere, de asimilare
care a început in august 1891. Marile schimbări în această zonă a credinței vor începe cu
anul 2061 și vor dura tot acel deceniu.
Așadar, nu ar trebui să plecăm la drum cu prejudecata că anul acesta ne lovește, ne
întristează, dar nici că ne oferă tot binele pe care ni l-am dorit dintotdeauna. Vorbim, așadar,
despre momente de recompensă, dar și despre momente de reglare. Ceea ce ne lovește
trebuie să ne facă mai puternici, iar ceea ce ne recompensează trebuie să se transforme
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într-un model de bune practici pentru a-i încuraja și pe ceilalți să fie corecți, onești, buni.
Desigur, pe zodia Taur, Uranus ne va zdruncina toate certitudinile în care am crezut de
câteva decenii încoace. Dacă suntem atenți și maturi, zdruncinul acesta va părea un joc, un
balans, nu ultima secundă pe care ne-o petrecem în suspensie. Ceea ce ne zdruncina nu
ne va distruge și nu ne va provoca o cădere în gol. Celelalte elemente care țin de mesajul
ciclurilor astrale, scot în evidență pericolul viciului, golul de putere pe care încercăm să îl
acoperim, tristețile și dezamăgirile la care am ajuns pentru că am crezut de-a lungul timpului
că viața ușoară este doar cea în care nu trebuie să facem nimic. Pe unii îi vor ajunge acum
din urmă păcatele tinereților, dar asta nu înseamnă că mesajul astral este dur, nu înseamnă
că planetele au vreo vină în sensul acesta. Dacă nu ar fi lăsat în urmă dușmănii, presărate,
așa cum își evidenția cărarea Lizuca din nuvela “Dumbrava minunată” a lui Sadoveanu, nui ajunge nimic din urmă, nu vor fi deloc în pericol. Dacă nu ai semănat vânt, nu culegi furtună.
Așadar, mesajul sintetic al anului 2018, cel care se referă la progres și vindecare,
este pentru cel matur și responsabil binele pe care și l-a dorit dintotdeauna, ajutorul pe care
l-a cerut, împlinirea pentru care a lucrat și despre care nu a știut niciodată când va veni.
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O SCURTĂ PLEDOARIE PENTRU
LUCIDITATE

Cercetarea spirituală a fost și este afectată de intervențiile abuzive ale tehnologiei.
Dragostea, iubirea, iertarea sunt în continuare privite ca fiind noțiuni barbare, neimportante
pentru omul modern, care, lăsând în urmă valorile trecutului, trăiește cu frica permanentă
de a sta față în față cu sine. Nu este de mirare că singurătatea (privită ca boală) face casă
bună cu egoismul, pentru că teama de sine implică și teama de celălalt, manifestată prin
diverse fobii, pe care psihopatologia modernă știe să le clasifice foarte bine, dar nu să le și
rezolve. În felul acesta, iubirea este confundată cu gelozia, cu egoismul și nu are puterea
de a cuprinde arii largi, iar înțelepciunea, confundată cu obsesiile ideologice, nu-și găsește
nici pe departe locul în această civilizație agitată și obositoare. Dintre toate, frica are
ponderea cea mai mare, atât ca arie de răspândire, cât și ca intensitate. Actualul etalon de
normalitate ne spune că teama este firească, la fel și agresivitatea la care se apelează
pentru a o învinge deși, până și studiile arată, nu doar simplă observație, că întotdeauna
frica scade puterea de răspuns la stimulii exteriori, blochează feedback-ul și creează o
impresie eronată asupra mediului. Cum își reprezintă viața, destinul, evoluția un om care își
limitează spectrul percepțiilor și judecă totul doar prin teamă ori prin agresivitate, privită ca
mod de combatere a fricii? Își extinde această percepție și asupra anturajului, inventând
filosofii care constrâng, învinovățesc, judecă și
pune în centrul lor entități cosmice și ele, la
rândul lor, marcate de aceleași frământări fiind
furioase, extrem de indulgente, sensibile la
lingușeli, obsedate de puteri, intrigante
asemenea oamenilor deasupra cărora sunt
așezate. Apropierea omului de cer a cerut, la un
moment dat, și genul acesta de raportare. Fără
un echivalent, fără o proiecție a cunoscutului
asupra necunoscutului extensia percepției sale
nu se putea face. Desigur, fatalismul pe care o
parte a astrologiei îl promovează se încadrează
și el destul de bine în această zonă. Da,
fatalitatea este o umbră de care cu greu ne vom
desprinde pentru că nu am fost interesați să
descoperim că viața chiar are sens. Vechile
metode îți spun că poți ști din vreme ce va fi și le aștepți împlinirea doar pentru a le confirma,
în timp ce noile metode ne învață, prin descrieri, că anticipația se referă doar la un schelet,
doar la o structură, nu și la parfumul inedit al experienței. Este ca o vizită la un muzeu. Deși
toți știu ce este acolo, unii fiind chiar mai preciși știind chiar că vor fi impresionați, experiența
a ceea ce se consumă acolo este o realitate ce nu poate fi mutată din timpul său. Anticipația
se referă doar la structura sa. Realitatea a ceea ce este, experiența în sine, va rămâne în
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timpul său și așteaptă să fie trăită și înglobată în suma experiențelor vieții. Cu sau fără
fatalitate viața oricum este trăită, dar a separa structura în sine de experiență face diferența
între cel care, privind cerul, știe încotro se duc norii și cel care, după poziția Soarelui, știe
cât e ceasul și ce mai are de făcut până la venirea serii.
Adesea fatalitatea este asociată cu progresul, deși cele două se contrazic, prima
pentru că explică și argumentează confortul coliviei, iar cealaltă pentru că îl anulează. Și
într-un caz și în celălalt avem de-a face cu elemente destul de superficiale ale vieții care
primesc prea mult credit. Pentru a le da un sens avem nevoie de destin. Orice element, bun
sau rău, capătă o semnificație aparte prin identificarea locului pe care-l are într-un proces,
prin rostul său într-o Lucrare a existenței, a ființei, a vieții, adică prin rostul pe care-l are în
destin. Timpul, prin modul cum ordonează aceste episoade, aceste secvențe de
transformare, înglobează în faptă și sensul ei. Astfel, fatalitatea și progresul, prin destin,
îndrăznesc să înfrunte necunoscutul cu mai mult curaj și cu mai multă limpezime. Toate
certitudinile rostului de a fi într-un mod confortabil, integru sau de a nu fi confortabil și integru
pentru a descoperi îi permit omului să cunoască. Dacă elementele noi sunt integrate
schemelor vechi vorbim despre pași falși, despre iluzia libertății sau a cunoașterii. Însă
fiecare crește, se dezvoltă, evoluează în propriul ritm, iar lucrul acesta trebuie respectat
pentru că secvența pe care o vedem la un moment dat și care ni se pare a nu fi ceea ce
ridică ar putea fi legată de demersuri existențiale care depășesc, de cele mai multe ori,
cadrul unei vieți. În timp ce evoluția este un parcurs multiexistential, progresul are pasul mai
mic, el ridică ființa, cu sau fără bagajul karmic, treaptă cu treaptă.
Pe acest fond să discuți despre reîncarnare nu este neobișnuit și nu este neobișnuit
nici să citești din experiențele celor care își amintesc că au mai trăit cândva. Este neobișnuit
să negi categoric existența acestui fenomen, fără să ai habar ce implică el, cum se
desfășoară, cum ne-ar putea îmbunătăți cunoașterea sau cum ne-ar putea ajuta să ne
armonizăm cu noi înșine pentru a fi, așa cum ne considerăm, posesorii unei istorii construită
prin acțiuni deliberate. Este, însă, neobișnuit să anulezi misterul vieții personale, să reduci
înțelegerea și observația doar la ceea ce se obține pe calea comodă a percepției cu cele 5
simțuri. Este neobișnuit să crezi că ființele, după ce construiesc valori socioculturale
impresionante, dispar într-un anonimat total și că evoluția spirituală și implicit cunoașterea
karmică a existenței umane nu ar fi decât apanajul unei limitări intelectuale, nicidecum
semnul unei înțelegeri echilibrate, superioare.
Trăim într-o societate bolnavă de senzațional, avidă după o cât mai mare cantitate de
informație, nu după calitatea ei, înclinată spre a dezvolta modele negative și supusă
materialismului ce neagă spiritul sau, atunci când nu îi poate nega existența, îl ascunde în
concepte eronate. Teama de a îndrăzni este la fel de răspândită ca teama de a iubi sau de
a crede. Valorile se schimbă haotic, iar relativitatea vieții nu mai pornește din varietate
spirituală, ci din concepte materialiste închistate, ce vor nega ordinea, precizia, echilibrul
pentru a-și justifica propria ignoranță.
A vorbi, pe fondul acesta, spre exemplu, despre reîncarnare înseamnă a justifica atât
neputința de a atinge un stadiu substanțial de evoluție a spiritului în existența curentă,
argumentată prin necesitatea unei etapizări a evoluției (suma existențelor), cât și prin
necesitatea, apărută ca o condiție a normalității, de a nu trece dincolo de limita senzitivă,
construită prin educație. Insistența cu care sunt construite argumente împotriva acestui
concept este impresionantă. Cu toate acestea condiția celui care înclină balanța în direcția
aceasta nu este și stabilă pentru că răspunsurile nu creează posibilități de interacțiune ba
chiar blochează deschiderea către valorile noi prin negație. De aceea forma aceasta de
materialism care simulează sau, mai curând, imită, pe alocuri, chiar jenant, percepte și
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direcții ale curentelor spirituale ce au apărut prin Om, prin exemplu personal și s-au zidit în
conștiința de grup prin sacrificiu, nu pot oferi nimic trainic. Prin ideologii, ceea ce se vrea
abstract vine dintr-o strategie care încurcă sensurile în încercarea de a le explica pe înțelesul
nevoilor curente, de a le face să pară un veritabil Nod Gordian, o urzeală de concepte și
teorii pe care nimeni nu le poate dezlega. Așa cum în lexicologie se spune că un cuvânt nu
se explică prin el însuși, la fel și în această zona a spiritualității nu satisfacerea nevoilor duce
la progres, la vindecare, ci lucrul cu ceea ce se află dincolo de ele. Ideologia se vrea
practică, dar nu participă prin concret, prin practic, la susținerea elementului uman, ci
consumă, ca un parazit, din trupul-gazdă. O ideologie exprima interesul unei structuri, a unei
clase sociale, a unui grup și, paradoxal, chiar acest interes limitează șansa de a depăși
condiția care creează interesul. O ideologie satisface, un curent spiritual împlinește. Astfel,
gândirea abstracta nu este un moft, o obsesie, o prejudecată a ezoteriștilor, ci un instrument
al evoluției, al dezvoltării capacităților neutilizate ale ființei fizice și spirituale ce trebuie
cunoscute, folosite pentru a permite și ridicări spre alte planuri ale dimensiunii personale
sau ale Creației ce așteaptă să fie descoperite.
Gândirea abstractă, istoria și omul
Gândirea este un proces psihic superior ce depășește experiența senzorială, dar se
bazează pe ea, utilizând funcțiile creierului uman și realizându-se strict prin modelare
culturală și integrare socio-culturală. Omul a fost înzestrat cu abilitatea de a gândi abstract,
precum și cu abilitatea de a-și împărtăși gândurile. Un mod particular de gândire este acela
al redări vizuale (gândirea imagistică), dar și cel al redării succesiunii mișcărilor derulate în
mental (gândirea motorie).
Gândirea poate fi și de tip negativ și ea apare atunci când nu reușim să găsim strategii
de depășire a momentelor critice. Principalele cauze ale gândirii negative sunt frica și
îngrijorările exagerate. Acestea sunt, adesea, sprijinite pe îndoială, nesiguranță, stimă de
sine scăzută sau inexistentă, lipsa de
credință, pesimismul ș.a.
În tratatul său de logică,
Edmond Goblot1 se refera, în mod
explicit, la importanța unor acțiuni
mintale. Când s-a referit la
raționamentul deductiv, Goblot a
evidențiat sterilitatea silogismului,
prin faptul că nu aduce nimic nou față
de premize. Prin urmare, progresul
gândirii nu presupune doar derularea
în minte a unor acțiuni, ci și
constatarea rezultatelor obținute.
Pornind de la aceste idei, Jean
Piaget2 a demonstrat că acțiunile
derulate în minte, operații specifice
gândirii, provin din interiorizarea
treptată a unor acțiuni pe care
copilul, inițial, le face în mod real, în
1
2

Edmond Goblot (1858-1935) filosof si logician francez
Jean Piaget (1896-1980) filosof şi om ştiinţă elveţian
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practica de fiecare zi. Odată formate, operațiile asigură gândirii o mai mare mobilitate și
plasticitate, prin avantajele evidente pe care le prezintă experimentarea realizată în plan
mental: se face economie de timp, de materiale, dar mai ales se realizează o mare varietate
de proceduri ce înlesnesc descoperirea esențialului.
De obicei, gândirea abstractă se desfășoară sub formă de controversă imaginată,
sprijinită pe evocarea unor fapte sau fenomene concrete, însă până la acest nivel există o
evoluție îndelungată și plină de complicații, chiar de riscuri, descrisă de Piaget pe baza
numeroaselor studii și experimente efectuate cu copii de diferite vârste. El împarte acest
proces în 5 etape.
Prima etapă, de la naștere la 2 ani, este una senzorio-motorie, întrucât gândirea se
produce numai în planul acțiunii concrete și are la bază combinarea de scheme de acțiune
care vor servi drept substrat ale unor structuri operatorii și noționale ulterioare.
Între 2 si 4 ani se manifestă gândirea simbolică: în jocul cu subiectul el consideră un
scaun drept un automobil, un băț ca fiind o pușca ș.a.m.d., dar nu are construită în minte
existența unor clase de obiecte similare.
A treia fază (de la 4 la 7-8 ani) este aceea a gândirii intuitive, când este capabil să
stabilească relații între fenomenele pe care le percepe direct, dar nu poate caracteriza ceea
ce percepe. Delimitarea conceptuală a acestui stadiu evolutiv i-a permis lui Piaget să infirme
poziția kantiana cu privire la apriorismul unor categorii. În acest stadiu copilul nu înțelege
noțiunea de autoconservare decurgând din principiul identității și, atunci când se raportează
la sine, va înclina mai mult spre persoana a III-a singular decât persona I-a.
De la 7 la 11-12 ani se vorbește de stadiul operațiilor concrete. Acum observăm
prezența ideii de conservare și apar operațiile reversibile în gândire. Totuși, dacă în fața
unor situații concrete, percepute de el, poate soluționa o serie de probleme destul de dificile,
în cazul problemelor abstracte, pe planul verbal, copilul întâmpină dificultăți, nu mai poate
raționa corect.
Abia în ultima fază, după 11-12 ani, gândirea se poate desfășura exclusiv pe planul
vorbirii interioare (dialogul interior) și primește plasticitate. Acum se dezvolta și capacitatea
„discuției imaginate”, a posibilităților înlănțuirii de raționamente sprijinite pe argumente
pertinente.
Prin experimentele sale, cercetătorul elvețian a explicat evoluția la nivel de individ,
necesitatea experimentării, a raportării interiorului la exterior și viceversa, pentru a
sistematiza nenumăratele grupări de operații specifice. De la o gândire susținută pe mișcare
și percepție, se ajunge la posibilitatea reflecției în plan verbal-abstract, în limbaj interior,
creându-se ample posibilități de prevedere și organizare a activității, în vederea unei optime
adaptări.
Pornind de la deducțiile lui Piaget, putem găsi similitudinii între evoluția individului și
cea a societății pe care omul o formează, atât la nivel comportamental, afectiv, cât și în
dezvoltarea procesului gândirii, până la stadiul pe care l-a atins în prezent. Temeiul acestei
corelații se sprijină, în forma inițială, pe necesitatea subiectivismului (“am nevoie de
experiențe”), pe aplicație, pe descoperire directă și personală, dar și, deopotrivă, pe
renunțarea sistematică la aceste valori pentru a reînnoi cunoașterea, pentru a evolua (“am
nevoie de schimbare”). Acceptarea acestor similitudini ține de un joc dinamic și serios al
vieții, ce duce spre explorare, dar și de o viziune mistică asupra lumii și mai puțin de
dogmatica mercantilismului științific. Cert este că tocmai această viziune mistică îi face pe
oameni să-și raporteze propria viață, propriul mod de percepere și reprezentare, la un
sistem macrouniversal de care omul depinde și în care este integrat, chiar dacă nu
conștientizează. Pe baza acestei similitudini putem considera că societățile au un certificat
de naștere, au avut o copilărie, s-au maturizat atingând adevărate vârfuri în ceea ce privesc
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descoperirile, creațiile sau ctitoriile lor, dar au și momentele lor de declin, de moarte, de
dispariție. Asemenea oamenilor, societățile pot, la un moment dat, da naștere altora și se
pot situa într-o relație conflictuală unele cu altele, chiar și atunci când au origini comune.
Toate acestea apar ca emanații ale vieții umane, ca elemente definitorii ale gândirii de grup,
ca un element de bază ce menține vie legătura dintre existența individuală și identitatea
socială.
Relația dintre om și univers este una consistentă și complexă. Ea include atât definirea
statului de ființă superioară, cât și necesitatea de a demonstra sau folosi această
superioritate. Identitatea sa ca om și, implicit, identitatea creației sale (grupul, națiunea,
societatea, rasa) se bazează pe această relație care nu se rupe niciodată. Dacă el este
universal, atunci universul său (creația sa) trebuie să exprime unicitate și diversitate. Daca
el este viu, universul său este, de asemenea, expresia vieții sale, prin vitalitate, creativitate,
rafinament, putere.
Conștiința apartenenței la un sistem identic cunoscătorului (omul), transferă
cunoscutului (universul) emoțiile și reprezentarea sa, iar evenimentele vieții sale individuale
sau sociale devin, prin raportare, etape de evoluție, transformare, devenire. Universul său
este așa pentru că așa îl
vede, așa îl vrea, așa și-l
dorește, iar unicitatea și
diversitatea structurii sale nu
poate reprezenta decât o
ipostază a puterii pe care o
are la un moment dat, în
niciun
caz
deplinătatea
formei și exprimării sale
structurale, în niciun caz tot
ce poate face. Adică, omul
percepe doar ceea ce-l
reprezintă pe el, doar ceea
ce poate reflecta în gândirea
sa și înțelege. Când va
percepe Totul el va deveni
Întreg, asemenea a ceea ce percepe și gândește, iar emanațiile sale vor susține această
realitate. Până atunci, caută, etapizează, clasifică și atribuie trăsături, adică se pierde în
procesul de oglindire și de descoperire a sa, limitând sau, poate, chiar anulând curiozitatea
cunoașterii lui „Cine eu sunt?” cu certitudinea „Eu sunt tot ceea ce împlinesc!”. Evoluția
apare când renunțăm la aceste certitudini ruginite pentru a descoperi esența ființei. Când
ajungi la capăt nu te mai întrebi cine ești pentru că știi, dar nici nu ai certitudinea că ființa pe
care o cunoști este tot ceea ce poate fi cunoscut pentru că acela este un stadiu de
deplinătate, de desăvârșire care nici el nu poate fi explicat prin el însuși. Poți povesti despre
evoluție din orice etapă, din orice stadiu te-ai afla, însă de acolo, nu. Acolo doar Ești. Orice
stagnare în aceste certitudini intermediare nu este, așa cum mulți cred, o etapă de
consolidare, ci doar o amânare a progresului, a evoluției.
Omul, ca ființă socială, nu se poate separa de această conștiință, de gândire prin
raportare și, prin urmare, percepția sa pornește de la etape ale vieții sale, trece prin toate
elementele cu care interacționează și sfârșește prin a se întoarce la sine, ca reprezentare,
pentru că scopul său este fie să-și păstreze unicitatea („Omul este măsura tuturor lucrurilor”
Protagoras), atingând stadiul lui „Eu cunosc totul”, fie să se ridice deasupra elementului cu
care se compară sau să se sustragă lui (desăvârșirea) pentru a atinge adevărate culmi ale
gândirii sale abstracte, situându-se la nivelul lui „Eu sunt cel ce sunt”.
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De la descoperirea că propria sa personalitate nu este un element izolat al vieții și nici
expresia perfectă a tot ceea ce este și poate face și până la eliberarea de construcțiile care
ne păcălesc prin certitudini, omul descoperă că are de parcurs un traseu sinuos, complex și
dificil care nu-i solicită doar gândirea, în diferitele sale forme de abordare, ci și structura
emoțională, voința, dar mai ales, capacitatea de îndurare. Îndurarea nu este o agresivitate
îndreptată împotriva propriei persoane care o anulează, ci un stadiu de cunoaștere.
Îndurarea este un stadiu esențial al progresului, așa cum este însușirea limbajului universal,
cultivarea intuiției, credința.
Nevoia de echilibru este însă un mare paradox al vieții, pentru că toate stadiile de
stagnare, toate certitudinile au în esența lor mesajul echilibrului. Cum ne dăm seama dacă
e bine sau rău? După cum elementul intermediar respectă și susține finalitatea dorită! Însăși
natura se menține prin echilibru și, chiar dacă evoluția ei implică, la un moment dat, evadări
din zona de confort, adică depășirea condiției prin atingerea unor expresii extreme, ceea ce
ar părea o distrugere a echilibrului, celulele sale, prin scopul pe care-l au, se recompun și
echilibrul apare sub altă înfățișare. Prin urmare, căutarea echilibrului și renunțarea la el este
un joc periculos pe care natura în sine și-l face, iar ființele care se integrează în ea nu ar
trebui să înțeleagă de aici că natura renunță la echilibru pentru a se depăși, ci finalitatea
înscrisă în celulele cele mai mici care compun natura ne duc spre forțe superioare care
participă la recompunere, la restabilirea echilibrului. În cuvinte mai simple, nu ne primenim
punând haine noi peste cele vechi, ci înlocuindu-le. Numai prin renunțarea la ceea ce
suntem la un moment dat ne permitem să îmbrățișăm un stadiu superior. Sigur, acest mesaj
nu trebui adoptat ad litteram. Vorbim aici despre procese mentale, despre un stadiu al
gândirii, deci, în principal, schimbarea vine prin a renunța la ceea ce ne atribuim pentru a
descoperi cine suntem cu adevărat ca persoană, cetățean, entitate, funcție, rol, însemnătate
etc.. Stadiul de cunoaștere nu este un premiu pentru că am alergat la maraton pe care îl
primim la linia de sosire, ci un fruct la care ajungem dacă îl vrem, dacă ne este foame, dacă
ne este util, iar progresul nu este altceva decât tot acest efort de a culege. În consecință,
mândria de a fi în vârful copacului, fie că ești sau nu aproape de fructul pentru care te-ai
urcat acolo, este într-o totală contradicție cu scopul, cu rostul pentru care te afli acolo. Așa
ajung unii să fie rătăciți de-al binelea pentru că, spânzurați de o creangă, se așteaptă din
partea celorlalți la servicii de salon.
Puțini oameni sunt totali în faptele lor, dar, dintre aceștia, și mai puțini mențin lucid
exemplul de simplitate și transformare. De aceea căutarea, evoluția, drumul ni se înfățișează
ca un joc periculos al tatonărilor și nu, cum ar trebui să fie, o deplinătate, aceea de a trăi
altfel.
Ortega și Einstein au murit în același an (1955). În 1923 s-au întâlnit în Spania. Privind
peisajul sobru al orașului Toledo, Einstein i-a replicat lui Ortega, care îl purta cu discuția prin
alte secole, că nu are sensibilitate istorică, fiind interesat doar de ceea ce este actual. La ce
lucru actual se referea Einstein? La lumea din anii ’20? La progresele științei? La călătoriile
sale prin lume după ce primise Premiul Nobel?
Înțelegerea lui Einstein este, așadar, desprinsă din stadiul „eu nu sunt ceea ce
cunosc, eu sunt ceea ce sunt” și se integrează în caracterul mistic al căutărilor sale, în
seninătatea cu care a crezut în ceea ce există și mai puțin în ceea ce oamenii au acumulat.
Tatonarea limitelor sale se integrează perfect în echilibrul căutătorului sincer, al unui
aspirant la realizarea spirituală și mai puțin în mentalitatea unui savant prea sigur pe
instrumentele cunoașterii sale, adesea considerat, prin perceptele acestei lumi, ca fiind un
extremist, dar, prin perceptele unei lumi paralele, una superioară, ca fiind profund,
distrugător al șabloanelor confortului, al certitudinilor date de colivia în care am ales să trăim.
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Cine sunt eu?
Atunci când se vede în oglindă, omul poate fi încercat de sentimente ciudate. Dacă,
pentru o secundă, și-ar pierde orientarea spațială persoana care i-ar apărea în oglindă i-ar
fi complet străină. S-ar privi ca și cum nu s-ar cunoaște și ar avea față de ceea ce vede
aceiași atitudine ca și față de sine, chiar dacă nu conștientizează acest lucru. Renunțarea
la identitate implică acest joc al uitării, al ștergerii memoriei false pentru a descoperi Marea
Memorie, cea care nu se bazează pe informații și etichete, ci pe stări și interacțiuni între
stări. Așa ajungem să descoperim că la nivel global, stadiul autodefinirii rigide pe baza
propriilor certitudini este un mod rudimentar de a trăi. Starea, ca o realitate a ceea ce sunt
și ce există în jur, dar și a ceea ce interacționează, este adevărata identitate. Doar așa
vorbim despre libertate. O etichetă este un fermoar închis. O stare este o aripă.
În elaborarea concepției sale asupra istoriei, A.D. Xenopol pornește de la diferența
care există între faptele coexistente, raportate la spațiu și cele de succesiune, dezvoltate în
timp, distincție pe care o considera piatra unghiulară a teoriei sale. Faptele coexistente se
repetă, fără a se schimba și constituie obiectul de studiu al științelor teoretice, iar faptele de
succesiune se schimbă permanent, dar nu se
repetă și ele dau specificul științelor istorice.
În cazul faptelor de coexistență, scurgerea
timpului nu modifică fenomenele, în vreme ce
în faptele de succesiune timpul intervine ca
un element modificator esențial. Deși
distincția amintită determină deosebirea
dintre științele teoretice și cele istorice, între
cele două tipuri de fapte nu există, după A.D.
Xenopol, un zid despărțitor. Faptele de
coexistență, repetându-se, se pot transforma
până la urmă în fapte de succesiune, precum
revărsările reluate ale unui fluviu care dau
naștere, în final, deltei sale, adică unei noi
formațiuni, unui nou ecosistem.
A.D. Xenopol socotește că științele
istorice se referă și la fenomene materiale și
la cele spirituale. Vorbind de istorie, el nu o consideră o știință particulară oarecare, precum
fizica sau chimia sau psihologia ce au prin varietate, diversitate, dar și amploarea lor, un
caracter uzual, comun, ci un mod de concepție a lumii, unul succesiv, în opoziție cu modul
coexistent. Istoria se îndeletnicește astfel cu fenomenele care sunt ceea ce sunt prin cursul
timpului și acestea se referă și la societate și la natură și la spirit și la lumea materială. Dacă
o știință comună poate îngloba totul legat de instrumentele sale de studiu, aceasta,
împreună cu celelalte, privite ca un trunchi, ca un element sintetic, devine un element
esențial într-o desfășurare faptică, a gândirii, a progresului sau regresului, a acumulării sau
etapizării, a cercetării sau abandonării, practic al unui ansamblu care poate îngloba totul.
În „Fenomenologia spiritului”, Hegel pornește de la patru premise:
• revelația a ceea ce există prin cuvânt;
• existența unei nevoi, care aduce cu sine o activitate ce neagă, transformă
ceea ce există;
• existența a mai multe nevoi;
• existența posibilității realizării unei diferențieri între nevoile (viitorului) stăpân
și cele ale (viitorilor) sclavi.
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După Hegel, istoria are trei etape:
• Istoria începe cu lupta dintre indivizi cu scopul ca învingătorul să devină stăpân
(adică om în sens hegelian) și să fie recunoscut ca atare de către învins, care
devine sclavul lui. Astfel, această etapă a istoriei, umanitatea este determinată
de existența stăpânului.
• A doua etapă este determinată de dialectica dintre stăpân și sclav, adică
realizarea existenței sclavului.
• Sfârșitul istoriei aduce cu sine înlăturarea dialecticii, a tensiunii și contradicției
dintre stăpân și sclav. Aceasta se realizează prin sinteza dintre stăpânire și
sclavie. Momentul istoric în care se realizează această sinteză este Revoluția
franceză.
Sclavul muncește inițial de frica stăpânului, dar, mai apoi, amenințarea stăpânului
rămâne doar o idee cu care sclavul se obișnuiește, iar stăpânul la fel. Pornind de la baza
unei idei (a ideii de stăpân, a unei idei care nu are origine biologică, ci socială, umană) prin
muncă, omul transformă natura. Dacă omul poate transforma natura pe baza unei idei care
nu are ca origine natura, atunci acesta deține o tehnică, iar ideea care produce tehnica este
știința. Dacă omul posedă concepte științifice, atunci acesta dispune de inteligență, de
abilitatea de a lucra cu concepte abstracte și de a rezolva probleme.
Astfel, mintea, gândirea abstractă, știința, tehnica, arta - toate își au originea în
munca umilă a sclavului în timp ce Puterea, în forma sa concretă sau ideatică, este atributul
Stăpânului.
Munca mai aduce cu sine și un alt rezultat pozitiv: libertatea. Stăpânul și-a câștigat
libertatea față de natură prin faptul că, în luptă, și-a învins frica de moarte (instinctul) și l-a
învins pe cel care nu a putut face acest lucru, acesta din urmă devenind sclavul său. Dar
acest sclav, observând că muncește pentru altcineva (stăpânul fiind o creație socială a
omului, o idee, un ideal), tinde să-și depășească acest instinct biologic, dedicându-se artei,
științei, tehnicii, transformând natura pornind de la o idee în speranța că așa va ajunge la
libertate. Astfel, și sclavul reușește să stăpânească natura care în momentul luptei l-a
stăpânit și nu a putut să se elibereze de ea, devenind sclav. Deci el ajunge la același rezultat
ca și stăpânul, spre deosebire de acesta reușind și să se autosatisfacă prin activitate,
eliberându-se de natură. Atunci când este conștient de această autosatisfacere, el devine
liber, iar prin faptul că se folosește de gândire, care este rezultatul muncii sale, el creează
ideea abstractă de libertate, nu doar o personifică, în așa fel încât ea să devină metodă sau
mijloc pentru ceilalți în atingerea aceluiași nivel. În consecință, oricât de atractivă este
puterea (stăpânul) la libertate se ajunge doar prin muncă, doar din stadiul de sclav al unui
scop, a unui ideal, doar prin efort constant. Dar munca, stadiul acesta de sclav fără
conștientizarea îndurării nu poate duce la libertate. Îndurarea pune luciditate în orice stadiu
de muncă și îl ajută pe cel în cauză să nu uite de necesitatea efortului constant. Este
adevărat, pentru omul comun termeni ca “stăpân” sau “sclav” au conotații neplăcute. În
această abordare conotațiile acestor termeni sunt exhaustive și nu au nimic de-a face cu
sclavagismul.
Pornind de la comparația dintre sclav și stăpân cercetătorului nu-i este deloc simplu
să-și descopere rolul pe care îl are. Încadrarea într-una dintre cele două categorii nu implică
o delimitare clară și tocmai de aceea poate trăi o ușoară confuzie. Calitatea experiențelor
de Stăpân sau Sclav își vor pune amprenta asupra vieții personale pe tronsoane. Așadar,
până să descoperim care este rolul pe care îl avem în marele val al succesiunii numit istorie,
va trebui întâi să înțelegem care sunt instrumentele de care ne-am folosit pentru a ajunge
aici, pentru a ne integra în evenimentele care ne-au construi ceea ce suntem acum și apoi
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care a fost răspunsul pe care l-am abordat, dar și care au fost motivațiile și încărcăturile
afectivă și mentală cu care am intervenit în evenimente.
Dacă <<eu sunt>> este construit de „eu simt”, „eu văd”, „eu am”, „eu vreau” „eu
înțeleg”, <<am devenit>> se va susține pe „eu cunosc”, „eu gândesc”, „mă integrez” „acced”,
„pot”, „deschid”, „salvez”, „perfecționez”.
În contextul acesta, identitatea omului, în gândurile cercetătorului, devine un mare
mister. Nu îl mai ajută nici întrebarea „Cine sunt eu?” pentru că viziunea sa și modul în care
încearcă să-și descopere identitatea amestecă în mintea sa faptele trecutului cu silogismele
și jocurile sale de rol, cu valențe abstracte rătăcind. Astfel, ansamblul privit ca instrument al
gândirii abstracte îl va duce cu mult spre trecut și întâi îl va incita cu etape sau identități
istorice, apoi cu personaje despre care se știe că au dominat o anumită epocă, adâncindui confuzia. „Ce legătură personală am eu cu aceasta parte a istoriei?” se va întreba cel care,
dispunând de o minimă obiectivitate, acceptă că dincolo de interesul științific există o atracție
personala, stranie ce și-o argumentează doar prin „Simt, de parcă aș fi trăit acolo!”. Iată cum
o simplă raportare la sine ne ajută să descoperim că eticheta lui “trebuie să fie așa”
limitează.
Este mai puțin important dacă el va descoperi vreodată adevărul, ci, esențială pentru
deschiderea minții sale și a orientării percepției sale către abstract va fi acceptarea. A
accepta că există un adevăr pe care nu-l găsești tocmai pentru că, poate, este prea aproape
este un gest de respect față de viață și nu anulează deloc nici scepticismul privit ca
instrument al discernământului și nici ambiția de a cere mai mult de la viață. Cu toate
acestea, fiecare etapă are
nevoie să fie respectată.
Ridicol sau rătăcit nu va fi cel
care își respectă efortul, ci cel
care se oprește pe o creangă
și le cere celorlalți să-l
onoreze cu servicii de salon.
Așa,
mulți
dintre
noi,
descoperim, spre exemplu,
reîncarnarea. După ce o
descoperă, mulți se așteaptă,
doar pentru că acceptă
realitatea acestui proces, să
aibă un nou statut. Doar
pentru ca acceptă existența
reîncarnării, destinul nu-i va da un nou statut. Înțelegerea, acceptarea, luciditatea,
cunoașterea, credința sunt stadii personale, nu distincții pentru care ar trebui să primim rente
viagere.
Așadar, să ne aplecăm asupra anului 2018 cu tot respectul de care suntem în stare
pentru a crește frumos, pentru a fi mai buni prin ceea ce înțelegem, nu mai duri, mai aroganți,
mai lași ori mai lacomi. Pentru unii acest an poate veni cu o duritate aparte pentru că, în
schema generală a destinului său, progresul și vindecarea nu pot fi obținute decât așa. Când
ne va fi mai greu să ne amintim de îndurare și să nu ne rușinăm că suntem puși să trecem
prin această experiență. Cel care o respectă, și-o va interioriza ca o virtute și prin ea drumul
suferinței se scurtează.
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Luna ianuarie ne oferă posibilitatea de a înțelege o greșeală pe care am făcut-o în
anul 2017 sau poate chiar mai demult și care s-a transformat de-a lungul timpului într-un
veritabil păcat. Sedimentarea pe care am făcut-o prin acest păcat ne va compromite relațiile
în luna ianuarie, ne va aduce o patimă fără rost, ne va frâna evoluția în așa fel încât să ne
trezim la realitate. Prin conștientizarea acestui păcat înțelegem că evoluția nu se face după
ureche, nu se face la întâmplare, ci pe baza îndeplinirii unor etape, pe baza înțelegerii și
acceptării unor lecții importante de viață. Prin această schemă astrală totul ni se va părea
complicat chiar dacă Uranus își revine la mersul direct, iar Marte, după ce va intra în
separația careului cu Axa Dragonului va avea de împlinit în această lună unghiuri foarte
frumoase, urmând ca, spre finalul ei, să intre în Săgetător. Cu toate că lucrul acesta
încurajează schimbul de experiență, conștientizarea a ceea ce este bun, există o piatră
foarte mică de care nu putem trece dacă nu o înțelegem exact așa cum este, dacă nu îi
înțelegem rostul. Sedimentarea compromisă de păcat înseamnă ușurință în a greși și o mare
problemă în a recunoaște lucrul acesta. Vom vedea de-a lungul acestei luni că ne vom întâlni
cu multiple ipostaze care ne pot favoriza sedimentarea, fără să fim obligați să recunoaștem
păcatul. Mustrările de conștiință ne vor spune însă că drumul nu trece decât prin această
recunoaștere. Așadar, relația cu destinul, cea pe care am admirat-o până acum, pare să
intre într-o etapă delicată. Dorințele mai vechi vor fi văzute acum ca obstacol. Pentru că
Marte va intra în Săgetător spre finalul acestei luni, recunoașterea păcatului va fi văzută de
unii ca o etapă absolut esențială după care să urmeze liniștea. Vom vedea că până la liniște
va trebui să trecem printr-o evoluție întortocheată, adică prin luna februarie.

Decada I (1-10 ianuarie 2018)

Patima. Servitute. Nevoie de continuitate. Curaj dovedit prin
vorbe. Convingeri puse la îndoială. Reușită grea. Secret.

DECADA NR. 1
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

12

21-30 aprilie

Confirmă autoreglarea

14

11-20 mai

Generozitate. Intențiile sunt înțelese greșit. Visăm la o schimbare, dar suntem opriți. Întârziere
în proiecte. Deschidere către o sugestie bună. O informație vine pe nepregătite. Sentimentalism.
Descoperim noi resurse. Revigorare. Teamă de schimbare. Incertitudine. Iubirea este prețuită, dar
trebuie explicată. Severitate în exprimare. Avem de demonstrat ceva. Zbucium. Speranța este oprită.
Valorificare. Se cere o demonstrație de forță. Revigorare prin impuls. Justiție. Sistemul de valori are
o componentă afectivă peste care nu se poate trece. Vedere de ansamblu. Acțiune precipitată. Speranță
într-o viață mai bună. Căldură. Răstălmăcire a unui mesaj. Opoziție din partea unui cunoscut. Ușoară
dezamăgire. Facem mai mult pentru cei pe care-i iubim. Înțelegerea unui eșec. Nevoie de înțelegere.
Acceptare. Refuz tolerat. Efervescență. Moralitatea este importantă. Judecată. Schimbările sociale
sunt greu de înțeles. Ducem mai departe un mesaj interesant. Dorința de a cunoaște. Căutare. Resurse
noi. Voință. Rutina este respinsă. Modificare a comportamentului după bunul plac. Avertisment.
Înțelegere complicată. Revoltă împotriva unui factor de stabilitate. Nevoie de confirmare. Calitatea
unui demers este judecată în confruntare. Agresivitate. Indecizie. Căutări sterile. Viața se schimbă
într-un mod neplăcut. Apare o nouă încercare. Teamă de schimbare. Maturitatea este înțeleasă greșit.
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Tentație. Se merge mai departe pe un traseu nou. Respect pentru valorile celorlalți. Se caută o
explicație. Nevoie de stabilitate. Insatisfacție. Iluzie. Grija că planurile de acum nu vor fi împlinite.
Marile evenimente trec printr-o criză. Discernământul este soluția tuturor problemelor afective.
Convingeri puternice. Griji materiale exagerate. Patimă. Se încearcă revenirea la obiceiuri mai vechi.
Judecată aspră. O problemă de sănătate sperie. Reformă. Întârziere într-un proiect personal. Decizii
impuse ușor. Inspirație fabuloasă. Gândul cel bun ne duce spre performanță. Se pune la cale un plan
îndrăzneț. Echilibrul este judecat după aparențe. Simpatie pentru valorile celorlalți. Sentimentele
restrictive ni se par dovezi de curaj și de autocontrol. Invitație la studiu. Obiectivitate. Schimbările
pe termen lung nu mai sunt atractive. Respirăm un aer proaspăt. Încredere într-un ajutor. Inventivitate.
Confort intim. Nesiguranța prin acceptarea opiniilor celorlalți. Nevoie de nou. Minciuna enervează.
Frumusețe prin sensibilitate. Apel la etaloane estetice universale. Ceea ce este frumos este și simplu.
Tulburările afective ies la lumină. Vindecare prin împărtășire. Succes prin improvizație. Spirit practic.
Sensibilitate dusă dincolo de o limită a înțelegerii. Nevoie de dragoste. Independența amplifică o
frustrare. Rațiunea ne scoate dintr-o mare încurcătură. Revendicări ciudate. Spiritul practic este
confundat cu încăpățânarea. Sunt cerute brutal rezultate. Se stabilesc datele unui nou acord.

Prima decadă a lunii ianuarie ne spune că nu putem susține echilibrul cu trăsăturile
finalului de luna aprilie, cu ceea ce ne programăm să se consume la momentul respectiv,
prin forțele care își vor atinge finalitatea la acel moment. Cu toate acestea, autoreglare,
adică dacă am procedat bine sau nu, va fi văzută în mijlocul lunii mai, adică atunci când
Marte se pregătește să intre pe zodia Vărsător, iar Uranus pe zodia Taur. Finalitatea acestor
demersuri se leagă foarte mult de alte episoade programate pentru luna mai sau de careul
pe care Jupiter trebuie să îl împlinească, în prima decada lunii februarie, cu Junon. Iată că,
încă de pe acum, înțelegem cât de complicată este evoluția de-a lungul anului 2018. Multe
elemente pe care le privim acum cu patima se pot transforma în drame existențiale, deși nu
acesta este rostul. 2018 este anul progresului și vindecării, deci întâlnirea cu ceea ce trebuie
lăsat în urmă sau vindecat nu trebuie în mod obligatoriu să se facă prin durere. De-a lungul
acestei decade vom vedea, prin unghiurile care se împlinesc, că binele și răul încă mai
coexistă într-o structură unitară. Prima jumătate a acestei decade va fi dominată de impactul
agresiv pe care revenirea lui Uranus la mersul direct pe zodia Berbec îl are, dar și prin careul
pe care Marte îl definitivează la Axa Dragonului. Am văzut că finalul anului anterior a avut o
duritate aparte, ne-a compromis așteptările pe care le avem de la oameni, de la lucruri, de
la asocieri sau de la idealul propriu. În consecință, în primele zile ale acestui an suntem
îndreptățiți să facem o sedimentare, dar nu una oarecare, ci prin recunoașterea faptului că
ne-am înșelat. Vom vedea că până la finalul acestei decade lucrurile se schimbă pentru că
nu toate dorințele au fost greșite, nici chiar acelea care au făcut referire la putere, la
materialitate, la pasiune, deci reușita ne va curta, chiar dacă obținerea ei nu este ușoară.
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1 ianuarie
01:38 sextil Lună-Uranus
01:44 careu Lună-Chiron
10:09 Luna intră în zodia Rac
12:24 opoziție Lună-Saturn
19:31 opoziție Lună-Lilith
Prima zi a anului 2018 ne pune în fața unei încercări. Avem ocazia acum să
demonstrăm dacă suntem generoși, dacă intențiile pe care l-am avut pe finalul anului
anterior au fost așa cum le-am declarat: corecte, obiective sau echidistante. Avem ocazia
prin unghiurile pe care Luna le împlinește cu Uranus și, respectiv, Chiron, pe finalul zodiei
Gemeni, să înțelegem care au fost intențiile, care au fost așteptările, cât de departe putem
merge anul acesta. Unii se vor gândi că, poate, este prematur să-și facă planuri de viitor
încă din prima zi a acestui an. Nu sunt opriți din a face lucrul acesta, ci doar avertizați că sar putea ca judecata de acasă să nu se potrivească, așa cum spune proverbul, nici măcar
în parte, cu cea din piață.
Dacă pe finalul tranzitului său prin zodia Gemeni, Luna ne avertizează că mesajele
sunt înțelese greșit și, la rândul său, sunt transmise într-un mod trunchiat sau eronat, trecând
pe zodia Rac le arată
oamenilor ceea ce au
clădit. Având în vedere că
pe primul sector al zodiei
Rac, Luna trece prin
opoziția cu Saturn apoi, la
diferență de câteva ore,
prin cea cu Luna neagră,
ceea ce descoperim nu
este plăcut. Cei care încă
nu s-au maturizat, care nu
acceptă că lecțiile de viață
nu trebuie trăite neapărat
prin patimă, vor considera
că trebui să treacă din nou
printr-o reverificare. În
context acesta se poate
vorbi despre o aventură a
cunoașterii, despre o
visare oprită brusc pentru
că simțul realității ni se
pare mai important sau
mai mare decât celelalte.
Astfel, unii vor considera că sunt prea slabi ori că nu sunt pregătiți pentru această încercare
și acceptă mult prea ușor sugestiile celorlalți. Dacă aceste sugestii se consumă până
dimineață, până la răsăritul Soarelui, atunci rezultatul lor va fi unul foarte bun. Este adevărat,
aceste sugestii vor fi dominate de sentimentalism, vor vorbi mult despre revigorare deși nu
se știe dacă ea va putea fi obținută. Cu toate acestea, schimbul de impresii este unul foarte
bun, energizant, puternic și ne duce cu gândul la faptul că măcar prima jumătate a anului
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va fi bună. Careul Lună-Chiron îi face pe oameni ca lângă această atitudine optimistă să
pună un gând de pesimism. Cei care sunt mai lucizi se vor gândi că acum sunt în fața unei
mari erori că nu ar trebui să țină cont de sugestiile celorlalți atât de mult pentru că până la
urmă vor deveni dependenți de el.
Acest nerv, acest gând îndrăzneț pare să definească prima zi a lunii ianuarie și a
anului 2018. Dacă încă de pe acum ne gândim la progres și la vindecare, cele care sunt
direcțiile sintetice ale acestui an, vom avea și șansa să descoperim noi resurse și prin aceste
descoperiri să ne revigorăm. Altfel, aventura pe care o gândim acum va fi cât de curând
oprită. Principala motivație a acestui obstacol, a acestei modificări de vibrație într-o direcție
negativă este teama de schimbare. Nu ajungem la teama de schimbare dintr-odată, ci
gradat, adică ne argumentăm, din aproape în aproape, de ce bucuriile pe care ni le dorim
nu pot fi cumpărate cu banii pe care-i avem, îndeplinite cu prietenii pe care ne bazăm sau
poate nu sunt nici măcar importante pentru ceea ce vrem să împlinim în această viață.
Trecând pe zodia Rac, Luna îi face pe oameni afectivi, sensibili și delicați la ceea ce
le aparține, la ceea ce au în casă, la ceea ce au aproape sau este promis să li se întâmple.
Se poate constata un atașament puternic față de aceste elemente, față de aceste valori și
relațiile proaste pe care Luna le are cu Saturn și, respectiv, Luna neagră se transformă întrun obstacol care se autolimitează. Acest paradox îi îndeamnă pe oameni să spună că sunt
pesimiști pentru că așa sunt și ceilalți, că sunt constrânși de ceea ce există în jur să nu vadă
luminița de la capătul tunelului, să fie suprarealiști, chiar nemulțumiți. Această formă de
trezire la realitate este, de fapt, doar o percepție ciudată. Vom vedea în ziua următoare când
se va împlini și Luna plina că această notă afectivă are și componente bune, dar ele vor fi
văzute doar dacă în prima zi a lunii, a anului și a săptămânii în curs, vom ține sub control
impulsul acesta negativ. În cuvinte mai simple, dacă nu intrăm de bunăvoie pe acest traseu
al pesimismului atunci vom fi în stare să vedem în a doua zi a anului că există și lucruri bune
care ne sunt scrise, pe care le putem primi cu brațele deschise și care chiar se vor consuma.
Cert este că un disconfort provocat de propria opinie ar putea să ne întoarcă sufletul pe dos,
să ne facă să ne gândim în mod nepotrivit la viitor. Dacă Luna neagră nu ar fi fost implicată
în ecuația astrală a momentului atunci acest pesimism ar fi avut o notă reală. Așa, multe din
construcțiile întunecate sunt himere.

2 ianuarie
01:27 opoziție Lună-Venus
04:24 Lună plină
04:53 trigon Lună-Neptun
09:41 trigon Lună-Marte
11:37 sextil Soare-Neptun
13:08 trigon Lună-Jupiter
15:44 opoziție Lună-Pluton
16:12 Uranus revine la mersul direct
Luna plina care se împlinește în a doua zi a lunii ianuarie ne învață să prețuim ceea
ce este important. Înainte de a trece prin opoziția cu Soarele, Luna va trebui să treacă prin
opoziția cu Venus, deci oamenii din nou sunt puși în fața unor situații când ar trebui să își
recunoască sentimentele. Având în vedere că opozițiile cu pricina se consumă în plină
noapte, până la răsăritul Soarelui, din nou vom fi expuși unor sugestii venite din subliminal,
dintr-o zonă ascunsă, ocultă, sau din lumea de dincolo. Unii vor fi sensibili la propriile
sugestii eliberate din subconștient printr-un mecanism misterios. În felul acesta se pot
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explica complexele de inferioritate care pun stăpânire pe reacțiile celorlalți, care le spun
oamenilor că iubirea ar trebui să fie prețuită doar dacă îndeplinește anumite condiții de
satisfacție, de recunoaștere, de confort. Pentru că în a doua zi a lunii ianuarie Soarele trece
prin sextilul cu Neptun avem șansa să vedem luminița de la capătul tunelului. Dacă am intrat
în această zi cu teama că lucrurilor le este scris să se exprime prin tonuri grave, închise și
enervante, atunci risipim toată această predispoziție, ne întoarcem la întunericul de pe
finalul anului anterior, refuzăm lumina, nu mai apreciem profunzimea celorlalți prin
conjuncturile pe care le controlează, nu mai avem încredere nimic. Lucrul acesta se
consumă, nu pentru că ar exista o predispoziție în sensul acesta, ci pentru că facem o
selecție după propria judecată, ce a fost marcată, în prima zi a lunii ianuarie, de pesimism.
Desigur, vor fi și oameni care nu se vor lăsa antrenați în gânduri de genul acesta, nu vor fi
pesimiști și nici nu-i vor lăsa pe ceilalți să cad în această capcană. Aceste persoane vor
jubila în a doua zi a lunii ianuarie, vor arăta că sunt puternici prin profunzime, nu prin
schimbări bruște, nu prin atitudini extremiste. Dacă această condiție este definită, multe
lucruri bune se vor întâmpla, multe speranțe se vor trezi și vom privi către finalul lunii aprilie
cu mai mult optimism. La momentul acela Junon va intra pe zodia Berbec și ne vom simți
mai liberi. Având în vedere că pe această zodie Chiron, la momentul acela, se afla deja
acolo, prin ceea ce se consuma acum, în a doua zi a lunii ianuarie, ne punem bazele unei
expresii independente, libere, originale. Curajul pe care-l vom dovedi pe finalul lunii aprilie
se bazează foarte mult pe deciziile de acum.
Dar, pentru că lucrurile pot fi privite și prin nota optimistă, nu înseamnă că deciziile
sunt ușoare. De multe ori în analizele pe care le realizăm aici am insistat asupra celor două
zile, de inițiere a retrogradării și de revenire a mersului direct, care fac din tranzitul lui Uranus
unul extravagant, ciudat sau dificil. În general, Uranus intervine cu o maximă libertate întrun eveniment care nu a putut fi prevăzut sau nu a fost cunoscut în totalitate ori este pe
punctul de a fi transferat din zona privată spre cea publică, dar în aceste două zile lucrurile
sunt și neplăcute, și răsturnate, dar și foarte puternice. Asta înseamnă că deciziile de acum,
indiferent că se bazează pe reminiscențe ale trecutului, pe tristețe sau prin bucurie
(elemente cunoscute, știute), sunt foarte intense, greu de adoptat pentru că de fiecare dată
apar argumente solide și de partea cealaltă. De aici înțelegem că puterea care vine asupra
noastră prin revenirea lui Uranus la mersul direct nu are, de la sine înțeles, o direcție
stabilită. Această direcție o dăm noi, sens care va beneficia de puterea care vine din partea
acestui context astral.
Pe zona publică orientarea aceasta spre progres, care se bazează pe echilibrul pe
care-l vom descoperi pe finalul lunii aprilie, strict legat de evenimentele care definesc
această decadă de început a lunii ianuarie, 2 ianuarie se bazează pe cuvinte, pe promisiuni,
pe opoziții pe care trebuie să le administrăm corect. Așadar, pe 2 ianuarie se va pune
problema unei victorii pe care trebuie să o obținem dacă vrem să rămânem în aceeași
formulă, în aceeași firmă, în aceeași colaborare. În felul acesta, apare o revigorare solidă și
doar așa se poate vorbi despre o justiție care să dureze în timp. Ecuația astrală a zilei de 2
ianuarie ne vorbește despre un sistem de valori la care facem trimitere acum și care are o
componentă fictivă peste care nu poate trece nimeni. Cel care se exprimă are nevoie să țină
cont de emoțiile partenerul de dialog, ca de un indicator, și, în egală măsură, partenerul de
dialog trebuie să fie conștient că nu va înțelege niciodată mesajul celui care se exprimă
dacă nu se implică afectiv în problemă. Persoanele pesimiste vor face din ziua de 2 ianuarie
una a deciziilor pentru despărțire, a puterilor folosite pentru a nivela, nu pentru a uniformiza
sau a echilibra. Reacțiile lor sunt dure, poate chiar abuzive. Pe aceste persoane Luna plină
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ne va face irascibile, îngrijorate față de situația materială, față de sinceritatea celor din jur,
deși adevărata îngrijorare o au față de propria sărăcie.

3 ianuarie
00:46 careu Lună-Uranus
00:57 trigon Lună-Chiron
09:25 Luna intră în zodia Leu
19:38 sextil Venus-Neptun
21:08 opoziție Lună-Junon
Pe 3 ianuarie fiecare se va simți bine în propria piele. Asta înseamnă că momentul
deciziilor pe ceea ce a fost confuz s-a încheiat și reușim să avem viziune de ansamblu. Din
nefericire, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie se consumă careul Lunii la Uranus, aspect destul
de delicat pentru cei care au în continuare îndoieli față de relațiile în care se află. În
consecință, aceste persoane vor avea insomnii, se vor decide în plină noapte ce ar trebui
să facă de-a lungul acestei zile, deși chiar de dimineață se vor răzgândi pentru că Luna va
intra pe zodia Leu și va încălzi atmosfera, va risipi aceste suspiciuni lipsite de suport real.
Desigur, 3 ianuarie nu este o zi simplă. Pot apărea deviații de la deciziile anterioare,
chiar cele care au fost adoptate pe finalul lunii decembrie, legate de bani, de credite, de
pedeapsa pe care ar trebui să o primească un om neserios, despre cum anume trebuie să
procedeze pentru a obține mai mult. Din fericire, în a doua parte a zilei Venus își va definitiva
relația bună cu Neptun și toate aceste elemente de opoziție, de forțe antagonice, de
demonstrație sau de uzurpare pot trece foarte ușor în planul secund. Condiția ca lucrul
acesta să devină mai important decât celelalte este luciditate. Venus din Capricorn are
această calitate și în perioada în care trece prin acest semn chiar și oamenii care nu au fost
flexibili, prin rigiditatea pe care o primesc din partea acestei poziții astrale, se văd mai
raționali, mai atenți la metoda de lucru, mai riguroși cu ceea ce vorbesc și fac. Cel mai mare
dușman al acestei poziții este minciuna. Dacă, văzând că nu există concordanță între
deciziile din timpul nopții și faptele din timpul zilei, omul acesta instabil preferă să mintă, să
nu recunoască faptul că a avut o noapte albă, a avut insomnii, i-a venit să iasă pe stradă de
nervi, de tristețe sau de dezamăgire, atunci trăsăturile benefice ale momentului îl ocolesc.
Tot ceea ce au gândit și vor să nege se transformă într-un conflict și prin rezonanță atrag
alături de ei oameni care trăiesc aceeași dramă. Numai în felul acesta se poate explica
refuzul pe care-l traversăm în această zi, numai așa ne putem explica de ce acestei zile îi
sunt predispuse multe lucruri frumoase, dar noi nu beneficiem de ele. Cu toate că citim cu
toții aceeași poveste, fiecare înțelege din ea ceea ce poate.
Pentru a rezista acestei presiuni sau pentru a nu ne compromite prin deciziile proprii
avem nevoie să facem trimitere la o structură solidă, una care a rezistat în timp. Această
structură poate fi credința, o operă de artă, un film, un prieten care nu ne-a dezamăgit, un
obiect drag ce are o mare încărcătură emoțională. Numai prin intermediu acestor
instrumente reușim să ne apropiem de căldura sufletească, să nu fim dezamăgiți, să nu fim
întristați, să facem mult pentru cei pe care îi iubim și prin faptele proprii să avem garanția că
pe viitor și noi vom fi tratați cu același respect. Acesta este de altfel marele secret al zilei de
3 ianuarie. Dacă din perioada tranzitului Lunii prin zodia Rac, adică din dimineața primei zile
a lunii ianuarie și până în dimineața acestei zile, căutăm motive de respect, ele se transformă
în motive de putere, de reușită și de toleranță.
O parte din evenimentele pe care le vom parcurge pe 3 ianuarie vor avea finalitatea
în mijlocul lunii mai. Acesta este de altfel și un paradox pentru că ele ar trebui să se oprească
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întâi pe finalul lunii aprilie și abia după aceea să fie confirmate în mijlocul lunii mai. De
această dată, problemele afective de acum depășesc experimentul încrederii în sine de pe
finalul lunii aprilie și cer confirmarea libertății. De aici înțelegem că oamenii vor fi foarte siguri
pe ceea ce simt acum, pe deschiderile pe care le au, pe cât de multe sunt dispuși să accepte.
În egală măsură, se gândesc la faptul că această deschidere nu ar trebui să fie gratuită și
dacă binele pe care-l oferă este primit atunci în mijlocul lunii mai ar trebui să primească
răspuns. Legătura aceasta neobișnuită care există între prima decadă a lunii ianuarie, ca
debut al anului 2018, și mijlocul lunii mai, când Uranus intra pe zodia Taur, adică în cădere,
cea mai proastă poziție a sa, este una care produce mari schimbări asupra vieții. Avem
neapărat nevoie să dovedim acum înțelegere, nu aroganță și sfidare, nu să ne comportăm
ca și cum ni se cuvine totul doar pentru că simțim frumos sau credem că suntem armonioși.
După cum vedem, schema aceasta de acum are mici discontinuități, adică nu face legătura
cu finalul lunii aprilie care ar trebui să-i confirme echilibrul. Golul acesta ar putea avea asupra
individului un ecou teribil dacă lucrurile nu se reglează prin respect, prin măsură, prin
educație.

4 ianuarie
11:38 careu Lună-Marte
12:20 conjuncție Lună-Capul Dragonului
13:38 careu Lună-Jupiter
20:54 trigon Lună-Mercur
4 ianuarie este o zi de convingere. Luna va trece acum prin conjuncția cu Capul
Dragonului și apare pentru prima data anul acesta o nevoie legată de suflet, de moralitate,
de cunoaștere spirituală sau de reflectare a acestora într-o activitate personală. Intimitatea
poate deveni pentru cel care este obișnuit să trăiască în exterior o foarte mare problemă.
Va vedea că toate aceste căutări nu sunt încununate de succes, că rutina îi enervează foarte
tare, că nu mai au resurse și că au mari îndoieli că își vor menține voința vie, puternică dea lungul acestui an. Astfel, pentru aceste persoane apare pentru prima dată pe 4 ianuarie
un mare semn de îndoială față de deviza generală aplicată anului 2018, cel care lucrează
cu progresul și vindecarea. Careul Lunii cu Marte nu este semn de vindecare, iar careul
Lunii cu Jupiter nu poate fi văzut un semn de progres. Efervescența momentului încurajează
pe individ să lupte împotriva moralității sau să creadă că moralitatea sa, chiar dacă pe alocuri
pare îndoielnică, este adevăratul etalon de care trebuie să se țină cont.
În realitate, ceea ce se întâmplă pe 4 ianuarie ne ajută să descoperim firul problemei.
Fie că avem o contradicție față de propria persoană, fie că această contradicție se referă la
un act social, unul de injustiție, care nu mai răspunde unei căutări personale, toată această
schemă se transpune pentru un mesaj referitor la stabilitate. Stabilitatea problemei nu ne
ajută acum să descoperim soluții stabile, nu ne permite să ne acordăm circumstanțe
atenuante credibile în așa fel încât prin destăinuire, prin ceea ce povestim despre sine, în
special probleme, nu calității, să captăm atenția celor din jur, să descoperim prieteni noi,
oameni care ne pot ajuta într-o problemă foarte delicată. În consecință, 4 ianuarie ne ridică
o problemă de voință pe care am refuzat să o vedem în forma aceasta în zilele anterioare,
poate chiar pe finalul lunii decembrie. Apare, așadar, o problemă de regulă sau de
nesupunere, una de opinie pe care vrem să o transformăm într-un exemplu de bune practici.
Propria moralitate trebuie să le fie pe plac celorlalți dacă sunt prieteni. Dacă nu sunt pe
placul celorlalți primesc eticheta de adversari, de oameni prefăcuți, de ființe care nu merită
să li se împărtășească nimic.
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Pentru mulți, 4 ianuarie poate deveni și o zi de gestiune, când administrează un bun,
poate chiar al celuilalt, și pentru care trebuie să primească o mare recunoaștere. Nu trebuie
să piardă din vedere aceste persoane că munca ar trebui să fie pusă pe picior de egalitate
cu dovezile de moralitate. Dacă un om spune că este matur, că iubește, va trebui să facă
lucrul acesta și în condiții de tensiune, de lipsuri sau de efort intens. Dacă acestea două nu
sunt prietene, nici ei nu pot fi prieteni cu oamenii valoroși. Desigur, vor fi tentați să-și modifice
comportamentul după bunul plac, dar asta nu înseamnă flexibilitate, nu înseamnă că au o
mare putere de adaptare, ci înseamnă că își urmăresc interesul cu orice preț, că sunt dispuși
să facă multe pentru a și le împlini.
O altă componentă a zilei de 4 ianuarie este cea legată de o promisiune. Ne simțim
îndreptățiți să ducem mai departe un mesaj și acolo unde puterea nu are calitatea necesară
sau nu are conținutul pe care îl credem, facem declarații fără suport real, promitem că ne
vom redresa, că aducem luna de pe cer, că avem calități extraordinare, dar nu vom avea
ocazia să ne dovedim vreodată. Pentru ca acest argument să aibă o structură compactă
lansăm și câteva date, iar acestea sunt localizate pe finalul lunii aprilie și mijlocul lunii mai.
Acestea sunt cele două repere în timp când ne vom aștepta de la ceilalți la confirmări, la
demersuri care să ne susțină propria opinie, propria calitate, propriul statut. Este de la sine
înțeles că toate aceste așteptări deconspiră intenții mai puțin corecte ale oamenilor de a-i
domina pe cei din jur, de a-i face să simtă și să gândească așa cum vor ei pentru ca, la un
moment dat, sa acționeze așa cum se așteaptă, dar să nu fie recunoscuți ca adevărații
manipulatori, ci ca oameni care au dorințe puternice, au forță și-i pot determina pe ceilalți
să procedeze cum este mai bine pentru ca aceste elemente să se consume după cum
doresc. Pentru că Luna trece acum prin Capul Dragonului, greșelile săvârșite pe aceste
conjuncturi slăbesc încrederea, reduc mult din moralitate, creează legături ciudate cu
oameni răutăcioși, cu vibrație joasă, cu gânduri necurate. Cel mai bun lucru pe care am
putea să-l facem acum este să nu ne temem de propria modestie și să avem încredere că
universul în sine este perfect. Ceea ce este construit prin armonie se va menține prin
armonie.

5 ianuarie
01:10 trigon Lună-Uranus
02:52 careu Marte-Capul Dragonului
10:17 Luna intră în zodia Fecioară
13:30 trigon Lună-Saturn
21:04 trigon Lună-Lilith
Pe 5 ianuarie, înainte ca Luna să își încheie tranzitul său prin zodia Leu, Marte va
definitiva careul la Axa Dragonului. Abia acum înțelegem de ce începutul anului 2018 este
atât de greu și de complicat și de ce nuanțele, bune sau rele, se transformă în mari încercări
de viață. Desigur, și prin acest aspect înțelegem că este nevoie de progres, este nevoie de
vindecare, să trecem dincolo de ceea ce este mărunt și s-a transformat de-a lungul vieții
într-un cui în talpă. De fiecare dată când Marte trece prin careul la Axa Dragonului apare un
eveniment agresiv care ne întristează. Pe unii îi distruge, le schimbă viziunea asupra vieții,
îi face să creadă în boală, în lucruri rele care li s-ar putea întâmpla periodic.
În realitate, evenimentul trist al zilei de 5 ianuarie se referă la potențial. Un potențial
bun duce la un mare progres personal, în timp ce unul rău va compromite nu doar pe cel în
cauză, ci și mediul în care această persoană ales să se integreze. Cu alte cuvinte, pe 5
ianuarie cerem confirmări, dar acestea nu vor veni imediat, ci la finalul lunii aprilie. La
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momentul acela Pluton își începe deplasare retrogradă pe zodia Capricorn, acolo unde se
află și Luna neagră, dar și Saturn, guvernatorul acestei zodii. Durerile de acum vor avea
înțeles abia la primăvară, deci până atunci va trebui să le suportăm prin caracterul lor
neplăcut sau prin ușurința cu care ne compromit, se schimbă, ne provoacă durere.
Dacă prima parte a zilei este dominată de această notă agresivă, elemente astrale
care ne încurajează să ne stabilim obiective pe termen lung, în ideea că numai acestea ne
salvează, a doua parte a zilei pare mai liniștită prin ceea ce este personal, prin realizările pe
care le-am comportat până acum și pe care le trecem în revistă. Inventarul pe care-l facem
în a doua parte a zilei ne ajută să gândim frumos despre oameni, chiar dacă aceștia ne-au
făcut rău, chiar dacă în momentul acesta ne aducem aminte de răul pe care aceste persoane
ni l-au provocat.
Cel care este bolnav constată pe 5 ianuarie că afecțiunea sa nu mai răspunde la
tratament, că este nevoie de un alt consult, de un medic, de un alt tratament. Abordarea în
sine trebuie să constituie o mare parte din soluție. Cine pierde din vedere lucrul acesta se
va întoarce din drum, va acorda
mai multă importanță durerii și va
deveni o persoană instabilă.
Nu încape discuție că
instabilitatea zilei de 5 ianuarie
are un impact teribil asupra
deciziilor pe termen lung. Dacă
evenimentul în sine cere un
răstimp de câteva luni, adică
până la finalul lunii aprilie, pentru
împlinire, atunci ele sunt în
schema normală, în limita
echilibrului și orice element
negativ care ar putea să afecteze
integritatea va avea o putere mult
mai mică decât derulare de la
sine ai evenimentului. Greutățile
nu vor dispărea, pentru că relația
aceasta proastă a lui Marte cu
Axa Dragonului le vorbește
oamenilor despre puterile pe care nu le au, fără să se mai gândească dacă acestea le-ar fi
sau nu utile. Cu Axa Dragonului pe o axă zodiacal a puterii, Leu-Vărsător, cu Marte pe un
alt semn al puterii în conjuncție cu Jupiter, aspect care se va definitiva pe 7 ianuarie,
momentul acesta este crucial pentru grupuri, pentru popoare, pentru mersul omenirii în
ansamblu. Cu alte cuvinte este scos în evidență un grup, dar rolul său nu-l putem înțelege
decât în funcție de țintele pe care și le stabilește acest grup. Dacă acestea nu sunt foarte
departe în timp, ci doar până la finalul lunii aprilie, atunci vorbim despre o misiune, despre
un grup cu vocație, despre un rol social absolut esențial de a menține echilibrul și de a
combate factorii care duc la entropie. Aceste grupuri vor putea fi judecate în mijlocul lunii
mai, când autoreglarea a ceea ce pornește din momentul acesta se va concretiza. Toate
celelalte care își stabilesc obiective foarte îndepărtate, care se exprimă acum pe 5 ianuarie,
acum în momentul acesta de decizie, prin căutări sterile, care au nevoie de realizările
celorlalți pentru a-și face aceste căutări credibile, sunt factori care destabilizează. Prin ceea
ce se consumă pe 5 ianuarie puterea înseamnă echilibru, nu confirmare. Nu câștigăm nimic

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

31

dacă îi constrângem pe cei din jur să ne spună adevărul ori să ne dea un răspuns. Câștigăm
foarte mult dacă avem suficient de multă răbdare încât să le oferim acestora timpul de care
au nevoie pentru că acest răspuns să vină de la sine. Cu toate că evoluția prin ecuația
astrală a zilei de 5 ianuarie se face greu, complicat, cu griji majore s-au corodată de
indecizie, ceea ce respectă schema corespondențelor dintre decade va avea o mare
durabilitate în timp. Relația proastă a lui Marte cu Axa Dragonului nu va distruge destinele,
ci le va împlini prin încercarea depășită.

6 ianuarie
06:41 opoziție Lună-Neptun
12:29 trigon Lună-Venus
13:45 trigon Lună-Soare
16:27 sextil Lună-Marte
16:48 sextil Lună-Jupiter
18:44 trigon Lună-Pluton
Trigonul Lună-Soare are în ziua de 6 ianuarie un rol foarte important. Marile structuri
sociale vin acum cu soluții, atât în ceea ce privește integrarea individului în grupul de
apartenență, cât și referitor la probleme ample, cele legate de poluare, de mediu, de
stabilitatea terenului, de construcții. Din nefericire, schema aceasta, raportată la un sector
privat, nu este aducătoare de soluții. Soluțiile care apar acum vin ca urmare a unor
demersuri vechi, obositoare, care au consumat foarte multe resurse. Momentul acesta, deși
poate fi unul de împlinire, se transformă într-unul de zgârcenie, de reținere, de încrâncenare
sau de respingere. Cei care vor să se relanseze acum prin rezultatele pe care le-au obținut
prin efortul de grup în ultima perioadă se lovesc de propriile probleme, de complicațiile
specifice grupului pe care le-au ignorat, pe care n-au știut să le gestioneze corect pentru că
au fost importante în definirea țintei, nu menținerea armoniei. Despre armonie este vorba în
anul 2018, despre progresul pe care îl obținem respectând-o sau despre vindecarea la care
ajungem cultivând armonia pe baza unor obiceiuri foarte frumoase. Mulți se vor gândi că
toată această poveste despre armonie, despre echilibru și despre progres nu are nicio
legătură cu nevoia de echilibru sau de vindecare, nu poate fi transpusă în realitate doar prin
câteva corelații care există între unghiuri care se consumă în aceeași zi sau între decade.
Opoziția Lunii cu Neptun înseamnă printre altele și nepăsare, dar în acest context în care
Soarele și Luna, prin trigonul lor, le amintesc oamenilor de bunăstare, de prosperitate și
echilibru, devine, prin tot acest ansamblu astral, o problemă de risipă. Cei care nu reușesc
să împlinească acum etapa finală ar trebui să înțeleagă că de-a lungul acestor demersuri
au risipit, nu au respectat anumite condiții, nu au ținut cont de sentimentele celor cu care au
lucrat, au disprețuit binele sau discernământul oamenilor de bază în reușita acestui demers.
Dacă în această perioadă Luna nu ar fi împlinit acest trigon minunat din partea Soarelui care
se află acum într-o conjuncție destul de strânsă cu planetele Venus și Pluton, schema
aceasta nu ne-ar avertiza, nu ne-ar vorbi despre un demers rău care s-a întins pe o perioadă
mare de timp, ci ar fi rămas un simplu episod încărcat de satisfacție.
Astfel, prin înțelegerea acestor erori, totul devine viu, legăturile dintre oameni se
restabilesc, puterile cresc, iar modalitățile de soluționare se diversifică. Unii vor vedea
această revigorare ca pe o reformă, ca pe o voce care lansează către comunitate soluții
absolut minunate, cele pe care și le-au dorit și alți oameni, dar nu au avut cum să se exprime,
nu au avut puterea necesară. Cu alte cuvinte, ceea ce se soluționează acum crește puterea
personală, iar ea este folosită pentru progres și vindecare.
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La polul celălalt sunt oamenii încrâncenați pe realizările lor, persoanele care vor cu
orice preț să atingă succesul după cum și l-au formulat, fără să țină cont de datele care leau acumulat pe parcurs, fără să țină cont de crizele absolut inerente pe care orice persoană
le parcurge, pe care orice demers le conține. Acești oameni vor transforma vibrațiile pozitive
ale unghiurilor ce se consumă în a doua parte a zilei de 6 ianuarie în povești despre sine.
Râd, glumesc, se distrează, se prezintă altfel decât sunt în interior pentru că vor să atragă
atenția doar asupra a ceea ce este foarte bun pentru ei, foarte plăcut și foarte util. Aceste
persoane sunt absolut convinse că dacă reușesc să capteze atenția asupra poveștilor
despre sine atunci își vor ocupa foarte ușor o poziție în grupul de apartenență. În realitate,
nu fac decât să arate că sunt consecvenți în genul acesta de practică pe care au arătat-o
de la începutul anului și până acum. Vor să manipuleze, că coordoneze impresiile celorlalți
pentru a beneficia de câștiguri ușoare. Este adevărat, prin ceea ce se consumă în a doua
parte a zilei binele se exprimă ușor, dar dacă nu este povestit în mod sincer acest element,
bun în sine, nu va putea fi văzut. De aici și dezamăgirea mare a zilei de 6 ianuarie. Pentru
a ieși din impas aceste persoane se vor implica în combinații ciudate. Sunt foarte conștiente
de faptul că planurile de viitor trec printr-o cumpănă, că nu au discernământul necesar și
poate nici informațiile cele mai bune, dar dacă se preocupă de acest bine, chiar dacă prin
metode mai puțin corecte, cred că sunt protejați. Conjuncția lui Marte cu Jupiter, cea care
se va definitiva în ziua de 7 ianuarie vorbește despre marile așteptări pe care oamenii le au
față de o decizie dreaptă, interactivă, una administrativă sau chiar militară. Ceea ce
înseamnă autoritate prin putere, autoritate prin ordin, prin comandă, devine pentru foarte
mulți speranța ce-ar putea să-i salveze dintr-o mare problemă personală.

7 ianuarie
01:37 trigon Mercur-Uranus
02:38 conjuncție Marte-Jupiter
04:55 careu Lună-Mercur
05:01 opoziție Lună-Chiron
06:03 careu Mercur-Chiron
14:20 Luna intră în zodia Balanță
18:13 careu Lună-Saturn
Deși, în general, conjuncția lui Marte cu Jupiter este un semn de progres și reformă,
acum, pentru că aceasta se produce pe zodia Scorpion va evidenția și convingeri puse la
îndoială, suspiciuni fără rost și gânduri despre dreptate abuzivă. În mare parte, vibrația zilei
de 7 ianuarie nu este foarte rea, dar nu poate împlini așteptări pe care oamenii le au în
momentul de față de la cei cu putere de decizie, de la cei care au în derulare proiecte sociale
importante. Asta înseamnă că relația bună pe care Mercur și Uranus o împlinesc acum, cu
Luna pe final de tranzit prin zodia Fecioară, se referă la demersuri publice, la reușite sociale
care vin de la sine, chiar dacă acestea nu sunt cele pe care le sperăm în momentul de față.
Nu ar trebui să uităm că în această decadă echilibrul se susține pe proiectele care au o
perspectivă de aproximativ patru luni, adică a căror perioadă de desfășurare se întinde până
la finalul lunii aprilie. Ceea ce depășește această perioadă are nevoie de verificare
suplimentară, de o energie suplimentară și nu se știe dacă în momentul acesta oamenii
dispun de așa ceva. Au argument, au și o curiozitate ciudată, pe care nu o folosesc pentru
creștere și dezvoltare, deci se declară împotriva progresului, sunt împotriva a ceea ce ar
trebui să împlinească în acest an pentru că nu degeaba în această zi Luna trece prin opoziția
cu Chiron. Relația bună pe care Mercur și Uranus o împlinesc le vorbește oamenilor despre
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o inspirație aparte, una care ar putea să-i ducă la progres, însă se pare că dacă își fac
planuri pe o perioadă mare de timp și uită că, de fapt, Uranus se află pe finalul tranzitului
său prin zodia Berbec, deci nu mai există timpul necesar pentru ca proiectele ample să se
împlinească și atunci se expun unei judecăți aspre, rămân doar îndrăzneți și atât. Cei care
au măsură, care nu uită că lucrurile acestea se îndeplinesc frumos, la timp, prin modestie și
prin schimb de experiență, vor utiliza îndemnul spre performanță ce vine din trecerea lui
Mercur prin zodia Săgetător, ca pe o forță teribilă de care nu vor abuza. Prin intermediul
acesteia vor reuși să combată frica de deposedare, de distrugere și vor reuși să-și protejeze
sănătatea și puterea de muncă, nu vor alimenta ambiții fără rost doar pentru a demonstra
că au o diplomă, o vârstă, că au un statut și toate acestea trebuie respectate.
De altfel, gândul cel rău nu ne duce spre performanță, nici măcar dacă ne ajută să
obținem rezultate foarte bune pe termen scurt. Cei care răstălmăcesc mesajul astral, care
nu îndrăznesc, dar nu lasă să se vadă lucrul acesta, care vor să-i păcălească pe ceilalți că
au măsură în timp ce ei sunt foarte fricoși, vor alimenta acum acest paradox, vor spune că
lipsa lor de performanță este de fapt semnul că au bun-simț, că știu să se oprească, că nu
sunt lacomi, că nu au dorit să meargă ai departe cu orice preț. Nu i-am descoperi pe acești
oameni dacă argumentul lor nu ar fi construite împotriva unui protector, împotriva educației,
împotriva felului lor de a fi de până acum. Vor arăta o mare subiectivitate, vor fi dezordonați
și vor dori să fie convingători doar prin faptul că nu au proiecte pe termen lung, că trăiesc în
prezent, în timp ce iei de fapt trăiesc de pe-o zi pe alta.
Un om care se pune de-a curmezișul protectorului, mesajului său, a unui ajutor venit
din subtil, ar trebui să aibă bunul simț și măcar să recunoască lucrul acesta. Lipsa de viziune
poate deveni instrumentul cu care acești oameni își vor spăla păcatele în a doua parte a
acestei zile. Dacă vor recunoaște că de fapt nu sunt la nivelul declarat atunci vor avea ocazia
să își pună la cale un plan foarte îndrăzneț care, de această dată, va putea fi dus la
îndeplinire.
Totuși, conjuncția lui Marte cu Jupiter, în contextul acestei decade, ne îndeamnă să
ne gândim la curajul pe care ar trebui să îl dovedim pe baza experiențelor acumulate în
ultimii ani. Uranus, în tranzitul său prin zodia Berbec, le-a arătat oamenilor că au pentru ce
să lupte, indiferent cum se cred, dacă sunt puternici sau slabi, înzestrați sau nu, capabili să
demonstreze o mare putere sau oameni care se cred foarte slabi. Prin corelație care există
între prima decadă a lunii ianuarie și finalul lunii aprilie, pe de o parte, apoi mijlocul lunii mai,
de partea cealaltă, se construiește o legătură între precizie, calitatea probată și experiențele
din ultimii ani care trebuie să se sedimenteze acum. Procesul acesta de sedimentare, prin
conjuncția lui Marte cu Jupiter, se referă la puterea de influență, la severitatea pe care
trebuie să o dovedească un om pentru a-și atinge scopul. În mare parte sunt avantajați
oamenii care au un scop material, dar surprizele pot veni și din acest semn, adică din
Scorpion, pentru că prin asocierile care se fac între această conjuncție și celelalte unghiuri
care se împlinesc pe 7 ianuarie, sunt promovați și oamenii care au refuzat în mod intenționat
realizări sociale pentru a se ocupa de spirit. Se pare că momentul acesta aduce o combinație
foarte interesantă între realizările majore pe care le caută un om materialist, cu promovarea
într-un chip misterios a unui individ pe zona publică, prin instrumente materialiste chiar dacă
persoana respectivă nu a cerut așa ceva. Apare, așadar, conceptul de lucrare, care
depășește cu mult granițele a ceea ce individul știe despre sine. O lucrare socială îl duce
pe un individ pe tărâmuri misterioase, poate chiar pe teritoriul adversarului, în zone
periculoase sau acolo unde nu și-a dorit niciodată să ajungă. Puterea de regenerare care
ne vine din zodia Scorpion poate fi transpusă acum prin această lucrare într-o mare realizare
care să schimbe atitudinea unui om mult prea refractar față de ceea ce nu înțelege ori crede
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că nu poate suporta. Pentru cel care lucrează spiritual realizarea aceasta este cu adevărat
miraculoasă și etapele care vor urma până spre finalul lunii aprilie vor împlini așteptările de
an de zile.

8 ianuarie
02:21 careu Lună-Lilith
07:04 trigon Lună-Junon
14:06 sextil Soare-Jupiter
18:12 sextil Venus-Jupiter
20:31 sextil Lună-Capul Dragonului
21:58 sextil Marte-Pluton
8 ianuarie este o zi permisivă. Povestea vieții celui puternic pe 8 ianuarie devine
cunoscută prin echilibrul pe care l-a probat. Va fi constatat pe 8 ianuarie și spectacolul, și
sentimente profunde, și restricție, dar și cu o încredere interesantă în ceea ce nu poate fi
verificată încă sau nu este perceput în mod direct. Dacă pe 7 ianuarie am vorbit despre o
lucrare spirituală, despre realizările importante pe care le poate obține un om implicat în așa
ceva, pe 8 ianuarie vorbim de primele frunze ale acestei plante, de primele rezultate ale
acestui demers public.
Ceea ce este rudimentar va fi supus îndoielii, încercărilor, restricțiilor și va trebui să
treacă o probă de foc, adică dacă poate fi aplicat și de alții, dacă rezultatele obținute zidesc,
nu distrug realizările celorlalți. Dintr-un anumit punct de vedere ecuația astrală a zilei de 8
ianuarie devine importantă prin relația bună care există între Soare și Jupiter, cea care ne
încurajează spre studiu, spre obiectivitate, spre atenție pentru a vedea ce ne lipsește pentru
a deveni mai puternici sau mai buni. În mare parte, momentul acesta este unul de mare
grație pentru că este susținut și de sextilul beneficiilor, adică Venus și Jupiter se vor afla
într-o relație foarte buna. Momentul acesta devine reprezentativ la capitolul speranță. Dacă
această speranță este asociată și cu studiul, cu rezultatele obținute în anii din urmă atunci
puterea exemplului va deveni cu atât mai mare.
Ceea ce este foarte interesant vine din relația Lunii cu Axa Dragonului, una foarte
bună, dar care nu permite medierea tendinței Nodurilor. În acest moment în care beneficiem
de un mare noroc, de o mare șansă, nu există pe cer un element astral care să ne ajute să
ne împăcăm cu trecutul. De aici înțelegem că binele de-acum se adresează unor ambiții de
moment, lucrează cu elemente prezente, nu permite reglarea destinului în ansamblu. Din
punctul de vedere al astrologului, ipostaza aceasta este o mare risipă, o mare pierdere
pentru că este un bun care nu aduce rezultate spectaculoase decât prin îndeplinirea unor
condiții. Prima condiție este ca trecutul să fie în consonanță cu ambițiile care se evidențiază
acum. Știm că anul anterior a fost dominat de sinteze, iar aceste sinteze au depins foarte
mult de înțelegerea dihotomiilor periculoase ale anului 2016. Cumva, 2018 va lega
experiențe mai vechi de ceea ce este de actualitate, iar momentul 8 ianuarie ne arată dacă
ceea ce ne-am dorit în ultimii ani a fost realist sau doar simple pretenții, simple mofturi,
simple elemente inutile destinului în ansamblu.
Pe acest fond intervine sextilul dintre Marte și Pluton care ne vorbește despre curaj.
Curajul acesta, în cazul tuturor, ca o constantă, va fi dovedit prin vorbe. Omul puternic și
profund, cel care are o interesantă poveste de viață va trece dincolo de cuvinte și va arăta
că îi poate ajuta pe ceilalți să respire un aer proaspăt, ca experiența vieții sale este una
foarte bună. Expansiunea pe care o vedem acum, puterea care se răsfrânge și asupra celor
slabi devine un exemplu practic de curaj, nu de impunere. În consecință, echilibrul care
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pornește din prima decada a lunii ianuarie și ajunge pe finalul lunii aprilie, când Marte se va
afla într-un sextil cu Jupiter, cu care acum este în conjuncție, devine un element de destin
foarte stabil, iar evenimentele care leagă cele două perioade vor fi reprezentative pentru
ceea ce înseamnă anul 2018. Unii vor considera că în momentul acesta au curajul să se
decidă în ce relații să intre, ce obiecte să-și cumpere, ce sa învețe, ce să studieze sau cu
ce oameni să fie asociată de acum încolo. Relația aceasta dintre Marte și Pluton, la nivel
individual, face trimitere și la programul zilnic, la disciplina zilnică cea care trebuie să
servească drept scară pentru o mare realizare. Ceea ce ne propunem acum și vom respecta
cel puțin până la finalul lunii aprilie este o dovadă de maturitate și, deopotrivă, expresia unui
mare curaj.
Cea mai mare greșeală pe care ar putea să o facă un om pe 8 ianuarie este să se
creadă superior celorlalți prin deciziile pe care le ia. 8 ianuarie nu este doar o zi de decizie,
dar cel slab va gândi că totul stă în puterea sa de a hotărî atât în privința sa cât și în privința
celorlalți. Marile erori ale oamenilor inferiori devin mari exemple ale istoriei prin cuvinte
proaste, prin hotărâri pripite, prin deconspirarea lipsei de judecată. Pentru aceștia,
momentul care începe cu 8 ianuarie și se termină cu 30 aprilie, este o mare aventură, însă
una a severității impusă unor demersuri complicate în ideea de a le controla. Cu cât doresc
să controleze mai mult lucruri pe care nu le înțeleg cu atât mai mult se vor compromite.
Norocul zilei de 8 ianuarie nu va putea încăpea în recipientul de volum redus pe care-l
reprezintă. În cazul lor nu se aplică sintagma "Esențele tari se țin în sticluțe mici” pentru că
agresivitatea mirosului lor nu vine din faptul că este concentrat, ci alterat.

9 ianuarie
00:14 careu Lună-Venus
00:25 Ultimul pătrar
01:17 careu Lună-Pluton
09:01 conjuncție Soare-Venus
11:03 conjuncție Venus-Pluton
11:32 conjuncție Soare-Pluton
11:49 opoziție Lună-Uranus
18:16 sextil Lună-Mercur
22:06 Luna intră în zodia Scorpion
23:07 sextil Venus-Marte
Pe 9 ianuarie Luna deja se află pe finalul tranzitului său prin zodia Balanță și îi
încurajează pe oameni să se judece unii pe alții după crezul lor, după ceea ce dovedesc
folosindu-se de puterea de convingere. 9 ianuarie este dominată de trei conjuncții care se
realizează între Soare, Venus și Pluton. Toate aceste trei combinații aduc o nouă structură
relațiilor, o încredere că lucrurile se pot schimba prin intervenții pozitive, prin apel la spiritul
estetic, la etaloane ale frumosului, pentru a preîntâmpina tulburări afective, conflicte,
nemulțumiri sau pierderi materiale. Una din direcțiile importante constatate pe 9 ianuarie
este dată de credința că iubirea vindecă totul. Dacă prin conjuncția Soarelui cu Venus lucrul
acesta pare posibil, prin conjuncția lui Venus cu Pluton, prin întâlnirea celor două planete
pe un semn rece, vindecarea este condiționată, nu ajutată de iubire. Acolo unde oamenii
parcurg anumite conflicte, tensiuni sau acolo unde lucrurile nu sunt clarificate, presiunea
aceasta pe iubire duce la obediență sau amplifică și mai mult conflictul fără a duce la o
soluționare. Se va vorbi despre vindecare, despre puterea iubirii, despre ceea ce se poate
obține prin relații armonioase, dar nu se va ajunge la o finalitate. Multe din evenimentele
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programate pentru 9 ianuarie se vor consuma în virtutea inerției dacă sunt armonioase.
Dacă în această perioadă Luna nu ar fi trecut prin opoziția cu Uranus, dacă nu ar fi implicate
aceste trei conjuncții în careul în T pe semne cardinale ce are drept focar chiar episodul
care se consuma pe zodia Capricorn, toate elementele bune de acum s-ar fi desfășurat în
afara unui disconfort. S-ar fi făcut apel la principii, la estetică, la ceea ce încurajează buna
conviețuire și răbdarea, iar iubirea nu ar fi fost privită ca o condiție pe care cel puternic o
impune. În consecință, rezultatul episoadelor specifice zilei de 9 ianuarie este altul decât cel
așteptat și disconfortul se va accentua cu cât binele care nu se poate împlini singur este
impus mai tare. În condițiile acestea promisiunile sunt deșarte, iar tulburările afective se vor
accentua și mai mult. Este adevărat, prin întâlnirile minunate ale acestor trei planete se
poate vorbi despre un confort afectiv care nu poate fi înlăturat atât de ușor. Dacă se pune
accentul prea mult pe etaloane estetice fără ca acestea să își găsească echivalentul în plan
personal atunci se poate vorbi, la aceeași intensitate, și despre un disconfort pe care
oamenii să îl mențină cu încăpățânare. Opoziția Lunii cu Uranus face în așa fel încât această
încăpățânare să corodeze din aproape în aproape confortul personal susținut de aceste
conjuncții.
Astfel, vindecarea va veni prin împărtășire, prin schimb de experiență, adică doar
acolo unde oamenii nu-și dau seama dacă greșesc. Pentru că Luna trece acum prin zodia
Balanță este nevoie să se facă o distincție foarte clară între oamenii care așteaptă să fie
impulsionați, să li se spună ceea ce trebuie să facă, pe de o parte, și oamenii care se simt
vizibil destructurați atunci când li se spune cum trebuie să procedeze, chiar dacă asta i-ar
ajuta. Un om care așteaptă să i se spună ceea ce trebuie să facă nu va transforma ecuația
astrală a zilei de 9 ianuarie într-o corvoadă. Îi va veni ușor să găsească soluții, iar
promisiunile sale nu vor fi deșarte. Contextul agresiv se transformă pentru acest individ întro presiune care-l duce repede la un rezultat bun.
Imediat ce Luna va intra pe zodia Scorpion, iar Venus va definitiva sextilul cu Marte,
apar ambiții noi. De aceea este important să se păstreze echilibrul, de aceea este esențial
ca în viața intimă să nu se producă un abuz, să nu existe o impunere în afara celei pe care
omul o cerere, o solicită, o caută în mod insistent. Lucruri acestea, cu Luna pe zodia
Scorpion, capătă o putere specială, una care permite evitarea confruntărilor inutile, a
întâmplărilor complicate cele care îi ajută pe oameni să se conecteze. Binele acestei zile
favorizează și vindecarea pe care o primim de dincolo, prin transfer, prin grație. Cu toate că
sunt câteva presiuni astrale care ar putea să transforme ziua de 9 ianuarie într-o ipostază
nefericită, schema în ansamblu aduce un mare bine care poate duce de la sine la vindecare.
În consecință, progresul nu trebuie făcut cu forța, ci după cum simte omul, după cum a cerut,
după cum a fost clarificat din timp. Orice umbră de dizarmonie îi face pe oameni să-și
formuleze nevoile într-un chip nou și această noutate să nu le folosească acum la nimic.
Dacă dintre aceste persoane tulburate acum sunt câteva care identifică în mod precis că
principala cauză a acestor tulburări este un conflict care s-a consumat pe finalul lunii
decembrie atunci se poate vorbi despre o redresare, despre o emancipare prin eliberare de
păcat. În cazul acestor persoane, deviza generală aplicată lunii ianuarie, cea care ne
vorbește despre o sedimentare compromisă de un păcat, se preschimbă în emancipare prin
înțelegerea păcatului. Reușit aceasta va fi însă ținută departe de privirile curioase, va deveni
un secret al omului care a progresat în felul acesta, nu pentru că dorește să se ascundă, ci
pentru că atenția sa este îndreptată pe puterea de transformare, pe forța care regenerează.
Accentuarea zodiei Scorpion în acest context este principala explicație care susține secretul
acesta constructiv.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

37

10 ianuarie
02:48 sextil Lună-Saturn
07:36 sextil Soare-Marte
11:32 sextil Lună-Lilith
18:01 careu Lună-Junon
21:40 trigon Lună-Neptun
10 ianuarie este o zi de voință. Soarele se va afla într-un sextil perfect cu Marte și
ambiția de a reuși într-o direcție devine elementul principal al momentului. Este foarte posibil
ca unele realizări ale zilei de 10 ianuarie să se producă prin improvizație, tocmai pentru că
nu avem clar certitudinea că lecțiile celorlalte zile ale acestei decade au fost înțelese și
asimilate. Spiritul practic este puternic, vizibil (devenind prioritatea momentului) și de aceea
nu este loc pentru altceva. Din această cauză oamenii vor să transforme acest prezent întro realizare de care să-și aducă aminte pe viitor cu mare plăcere. Luna se află în continuare
în tranzit prin zodia
Scorpion
devenind
prietenă cu Saturn și
cu
Luna
neagră,
elemente astrale care
se află acum pe primul
sector
al
zodiei
Capricorn.
Practic,
legătura
care
se
realizează acum între
zodiile Scorpion și
Capricorn,
accentuarea acestei
relații reci, bazată pe
ambiție și pe dorința
de reușită, îi poate
determina pe unii să
lanseze
revendicări
ciudate, să arate că
vor cu orice preț să
devină oameni foarte
cunoscuți, să iasă din
rutina, să renunțe la
relaxarea care nu le
aduce profit și, dacă este cazul, să producă o ruptură dacă aceasta duce la limpezirea
relațiilor. Avem nevoie prin ceea ce se consumă pe 10 ianuarie să vedem clar situația cu
care ne confruntăm, să alegem ce vindem și ce cumpărăm, ce folosim ca monedă de
schimb, care sunt prioritățile pe care trebuie să le abordăm de acum încolo.
Pentru că în această zi, spre seară, Luna va definitiva careul cu Junon, aspect care
aduce o picătură de murdărie pe un fond clar și limpede, ne amintește de brutalitatea zilei
de 9 ianuarie. Unii vor considera că această duritate se exprimă în virtutea inerției pe motiv
că, dacă așa a fost în ziua anterioară, așa va fi și acum. De această dată motivația este
diferită, adică tensiunea nu va mai fi rezultatul unei presiuni sociale, ce vine dintr-o
nemulțumire personală. În cazul oamenilor care acordă prea mult credit satisfacției decât
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reușitei, se poate constata preschimbarea spiritului practic din eficiență în încăpățânare. Vor
face pentru că așa vor, pentru că așa le place, pentru că așa le dictează conștiința, fără să
se gândească la consecințe. Nu țin cont nici de sentimentele celorlalți, nu țin cont de nimic
din ceea ce ar trebui să susțină buna conviețuire și prietenia. Practic, prin relația proastă pe
care Luna din Scorpion o are cu Junon, prietenia este principala victimă a evenimentelor
zilei de 10 ianuarie.
Dimensiunea socială este afectată acum de necesitatea succesului. Frământările
care au existat până acum în marile grupuri, devizele care nu au fost îndeplinite pentru că
anumite persoane nu și-au respectat promisiunile sau nu și-au îndeplinit în mod adecvat
sarcinile profesionale trebuie recuperate repede. Sextilul care se realizează între Soare și
Marte se poate transforma și în declarații, unele la scenă deschisă, altele de război, care să
susțină confortul unui grup. Nu trebuie să uităm că în această perioadă Uranus de pe final
de zodia Berbec de unde trimite unghiuri negative către grupul de planete aflate în
conjuncție strânsă pe Capricorn. Relația Uranus-Pluton rămâne în continuare una foarte
dureroasă. Ambițiile personale, puse, din diverse motive, pe zona publică, reînvie conflicte
mai vechi, unele care s-au diminuat puțin în prima jumătate a anului 2017, dar care au
început să fie din nou active în ultimele luni. Ceea ce se activează pe 10 ianuarie ar trebui
să ducă la o independență concretă, financiară, afectivă. Cine nu este pregătit pentru o
astfel de independență, cine nu se gândește că independența nu trebuie dezvoltată
împotriva prieteniei și a relațiilor frumoase, ajunge la conflict. De pe margine, conflictul pare
reînviat, însă din interior el pare complet nou. Noutatea vine doar din motivație, poate din
folosirea anumitor instrumente, însă per ansamblu este, paradoxal, chiar așa cum se vede
de pe margine: un conflict reînviat.
Cumulând aceste direcții specifice vieții private și vieții sociale, luând în calcul faptul
că natura interioară a unui individ nerafinat se impune mult mai ușor decât celelalte versiuni
înțelegem că noile condiții de colaborare stabilite pe aceste conjuncturi nu pot fi benefice
pentru un trai liniștit, pentru prosperitate și nici pentru progres. Asta înseamnă că finalul
primei decade a lunii ianuarie, cea care se echilibrează prin ceea ce se proiectează spre
finalul lunii aprilie și se autoreglează prin ceea ce se proiectează în mijlocul lunii mai, este
dominat de reacții instinctuale, de impulsuri care nu au judecată, nu au înțeles, ci doar
impact. Ieșim din toate aceste încurcături prin explicații raționale și, de asemenea, ar trebui
să știm că aceste explicații raționale se aplică întâi propriei persoane, pentru a renunța la
pretenții sau la mofturi, abia apoi asupra conjuncturilor sociale, pentru a echilibra ori pentru
a evita o confruntare. Pe baza acestor direcții raționale dezideratele de grup sunt foarte
bune și de viitor.
Așadar, prima decadă a lunii ianuarie ne-a familiarizat cu ceea ce înseamnă anul
2018, anul progresului și vindecării. Unii au văzut că au mult de lucru, atât în zona afectivă,
cât și în cea mentală. Au văzut, nu doar în ultima zi acestei decade, ci în toate celelalte zile
ale acestui sector, că sintezele anului 2017 nu au fost realizate complet, așa cum au crezut.
Rămășițe ale unor demersuri incomplete își pun amprenta asupra alegerilor specifice
acestei decade. Patima, nevoia de continuitate, pe de o parte, dar și curajul și dorința de
reușită, chiar în condiții grele, de partea cealaltă, sunt două talere ale unei balanțe ce are
conștiința drept punct de sprijin. Conștiința lucrului făcut cu judecată, cu emoții frumoase, în
echilibru și pentru binele tuturor este ceea ce oprește păcatul să-și îndeplinesc idealul lunii
ianuarie. Cu toate că reușita va fi grea acolo unde nu se distruge prietenia, nu se pune
interesul personal împotriva interesul celorlalți fără a se țină cont de nimic, se poate vorbi
despre un început bun al anului 2018.
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Decada a II-a (11-20 ianuarie 2018)
Duritatea distruge un ideal. Conduita afectata de vorbe.
Conjuncturi ciudate. Părăsire. Evoluție prin înțelegerea
zdruncinului.

DECADA NR. 2
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

1

1-10 ianuarie

Confirmă autoreglarea

29

11-20 octombrie

Interes pentru dezvoltare. Curaj în a căuta răspunsuri în zone interzise. Putere de
transpunere. Respingerea jumătăților de măsură. Revenire asupra unor subiecte mai vechi. Refuz al
binelui obținut ușor. Putere. Expresivitate. Aventură. Spontaneitate. Sunt preferate acțiunile care
schimbă viziunea asupra vieții. Conduita este judecată după performanță. Ușurință în a protesta.
Reeducare constructivă. Competiție. Loialitate. Disciplină de lucru. Nevoie de conformare.
Deplasări care nu rezolvă nimic. Întârzierea vine din nepăsare. Severitatea gândurilor aduc la lumină
duritatea folosită în îmbolnăvire. Sinteze binefăcătoare. Înțelesul ascuns doare. Ceea ce este
superficial umple de speranță. Singurătatea nu este o soluție. Valori pozitive puse la încercare.
Amenințare. Diminuarea stresului prin renunțare, izolare, distanțare. Adevărul este atins prin
argument. Putere prin ridicare. Suntem învinuiți pe nedrept. Complexele de inferioritate
destabilizează o acțiune de grup. Minciuna îmbracă hainele unui adevăr fabulos. Schimbările
pregătite din timp devin vizibile. Se revine la sentimente mai bune. Risipă este pedepsită.
Argumentul oprește un demers. Gol. Se minimalizează sensul unei idei. Precipitare. Presiunea
gândului de a schimba mobilizează. Cercetare interesantă. Deschidere față de profunzimile vieții.
Curaj de a căuta răspunsuri în zone interzise. Revenire asupra unor subiecte mai vechi. Refuz al
binelui obținut ușor. Putere. Expresivitate. Aventură. Spontaneitate. Sunt preferate acțiunile care
schimbă viziunea asupra vieții. Conduita este judecată după performanța. Disciplină de lucru.
Deplasări care nu rezolvă nimic. Întârzierea vine din nepăsare. Severitatea gândurilor aduc la lumina
duritatea folosită în îmbolnăvire. Sinteze binefăcătoare. Înțelesul ascuns doare. Ceea ce este
superficial umple de speranță. Singurătatea nu este o soluție. Valori pozitive puse la încercare. Se
cauza un prilej de reușită. Liniște. Indiferență față de un eveniment spectaculos. Amenințare.
Diminuarea stresului prin renunțare, izolare, distanțare. Adevărul este atins prin argument.
Schimbările pregătite din timp devin vizibile. Se revine la sentimente mai bune. Risipa este
pedepsită. Argumentul oprește un demers. Gol. Se minimalizează sensul unei idei. Precipitare.
Presiunea gândului de a schimba mobilizează. Cercetare interesantă. Rezultatul este util, dar nu în
totalitate plăcut. Sobrietate. Emoțiile sunt combinate cu ambițiile. Trăinicia este importantă prin
armonie. Ușoară ezitare. Severitatea sperie. Revenire la o combinație periculoasă. Viciul este privit
cu indulgență. Reversibilitate.
A doua decadă a lunii ianuarie încercă să ne distragă atenția de la ceea ce este
important. Pentru unii, elementele importante ale vieții s-ar putea să nu fie foarte clar
definite, dar în mod sigur sunt alese câteva care țin de gradul de satisfacție ori idealuri cărora
să le fie acordată toată în atenție. Din acest punct de vedere, a doua decadă a lunii ianuarie
devine o mare încercare pentru că omul își dorește să obțină foarte repede ceea ce,
deocamdată, nu se poate sau pentru îndeplinirea căruia este nevoie de mai mult timp. Asta
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înseamnă că a doua decadă a lunii ianuarie se bazează pe ceea ce am învățat în primele
10 zile ale lunii, dar nu doar atât, și pe ceea ce am pus la baza unui comportament foarte
bun, dar și la sămânța pe care am plantat-o și care trebuie să dea roade mai târziu. Prin
ceea ce vom face acum perspectiva evenimentelor este mai mare decât în decada
anterioară. Dacă în anul anterior lucrul acesta era de admirat sau de dorit, acum, deoarece
există o legătură foarte strânsă între caracteristicile care susțin echilibrul și cele care
confirmă autoreglarea, cu cât distanța dintre decade este mai mare cu atât se impun
verificări periodice, cu atât grija că nu am ales ceea ce trebuie este mai mare. Așadar,
echilibrul acestei decade se bazează pe experiențele primei decade, iar confirmarea
autoreglării este localizată în evenimentele programate în mijlocul lunii octombrie. Această
distanță foarte mare impune o conduită nouă pe care nu am mai aplicat-o până acum, nici
măcar în anul anterior când preocuparea legată de sinteze ar fi putut să conțină la un
moment dat și așa ceva. De aceea, dintre cele trei decade ale lunii ianuarie, aceasta pare
să fie cea mai dificilă și, în consecință, să devină perioada care promite sedimentare prin
păcatele pe care nu le putem recunoaște sau nu le putem depăși.

11 ianuarie
05:58 careu Lună-Capul Dragonului
07:06 Mercur intră în zodia Capricorn
10:24 conjuncție Lună-Jupiter
11:28 sextil Lună-Pluton
14:36 conjuncție Lună-Marte
15:43 sextil Lună-Soare
16:55 sextil Lună-Venus
22:59 trigon Lună-Chiron
Pe 11 ianuarie Mercur va intra pe zodia Capricorn și în momentul acesta putem
constata că avem o aglomerare de planete pe acest semn. Zodia Capricorn devine, cu
trecerea lui Mercur pe acest semn, foarte încărcată, suprasolicitată, în detrimentul crucii
cardinale, dar și în detrimentul armoniei relațiilor, pentru că zodia Rac este complet lipsită
de elemente astrale. Asta înseamnă că ajutorul pe care-l primește zodia Capricorn acum nu
poate veni decât din zodia Berbec, acolo unde îl avem pe Uranus. În consecință, trecerea
lui Mercur pe zodia Capricorn ne expune unor declarații de război, ne aduce aminte că
inteligența practică nu mai trebuie abandonată și că avem nevoie de dreptate. Dreptatea,
prin conjuncția Lunii cu Jupiter, apoi prin conjuncția Lunii cu Marte, la o distanță foarte mică
în timp, ne arată că urmărim o emoție pozitivă, o ambiție, ne interesează să ne simțim bine,
să fim recunoscuți și să avem putere. Prin această schemă astrală nu obținem putere, nu
obținem nici măcar recunoaștere socială, ci doar ne deconspirăm, le arătăm celorlalți care
le sunt adevăratele intenții, cât de complicată este această combinație pe care vrem să o
susținem, cât de interesați suntem să-i zăpăcim pe ceilalți pentru a obține ceea ce vrem.
Poate, pe alte poziții ale Lunii, schema aceasta, susținută de aglomerarea zodiei Capricorn,
ar putea să-i ajute pe oameni să devină mai expresivi, mai rezistenți la efort, mai serioși,
mai disciplinați, mai maturi și mai înțelepți. Din nefericire, momentul acesta conține și un
careu al Lunii la Axa Dragonului ceea ce înseamnă refuzul binelui dacă acesta nu este atins
cu un efort făcut acum, unul foarte intens sau epuizant chiar.
Pe scena socială schema aceasta aduce reeditarea unor înțelegeri, noi tratative care
se bazează pe cele vechi și bune, intrarea într-o formă de război rece, de consolidare a
propriei poziții cu scopul de a-i intimida adversarul. Forma aceasta de război rece va căpăta
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până la sfârșitul acestei decade conotații foarte ciudate pentru că mijlocul lunii octombrie,
cel care ar trebui să confirme autoreglarea, că am făcut alegerile corecte, aduce o
retrogradare a lui Junon. Ceea ce facem acum ne va expune la momentul respectiv unor
crize ciudate. În momentul de față, trecem doar prin conjuncturi ciudate, dar la toamnă
semințele pe care le punem acum în pământ vor arăta care le este rolul, misiunea.
Dar ziua de 11 ianuarie nu ne aduce doar conflicte, nu doar ambiții, ea nu se va
exprima la cote foarte înalte doar pentru cei care au un destin social. În ceea ce privește
sfera intimă, ea aduce curajul de a oferi răspunsuri în zone interzise, de a obține o
dezvoltare, cea care, prin semnale sociale pe care le primește individul, nu pare să fie
favorizată. Astfel, prin această mobilizare impresionantă este folosită la cotele maxime
energia zodiei Scorpion. Se va vorbi pe 11 ianuarie despre regenerare, despre vindecare,
despre ce anume ar trebui să facem pentru a ne înțelege mai bine cu ceilalți, pentru a fi
împăcați cu ceea ce am făcut până acum și pentru a ne diminua acele impulsuri care nu
dau profunzime vieții, cele care alimentează doar orgoliile. În felul acesta, combinațiile
momentului sunt foarte ciudate pentru că ne vorbesc despre o dreptate pe care nu o putem
atinge deocamdată. Unii oameni vor refuza binele pe care nu-l pot obține ușor crezând că,
în felul acesta, dovedesc putere, sunt oameni profunzi, nu sunt ușor de impresionat de cele
câteva avantaje pe care le obțin.
Referitor la zonă intima, cele două conjuncții, una de pe zodia Scorpion, iar cealaltă
de pe zodia Capricorn, între care există acum un schimb aparte, reprezintă un debut foarte
interesant și puternic al anului 2018, când nu apelăm doar la rațiune, nu doar la argumente
care pot fi explicate dintr-un punct de vedere științific, nu suntem atrași doar de oamenii care
au avut deja rezultate, ci ne putem extinde această percepție și către visare. Zodia
Capricorn, atunci când se află într-o relație specială cu zodia Scorpion, dar și când este
îndeplinită o condiție absolut esențială, cea a intimității protejate, favorizează progrese
existențiale absolut impresionante. Așadar, relația aceasta minunată între conjuncții îi ajută
pe oameni nu să evadeze într-un plan al halucinațiilor sau al irealității, ci să-și construiască
cu mintea realități posibile. Asta înseamnă că dacă au îndeplinit un rol de echilibru pentru
sine sau pentru ceilalți în prima decadă a lunii ianuarie, după cum ne sugerează reperul
echilibrului aferent acestei decade, atunci progresul minunat pe care îl vor obține acești
oameni va avea în mijlocul lunii octombrie o confirmare minunată. Toți ceilalți, vor vedea
cum cu fiecare zi, săptămână sau lună, de acum și până în mijlocul octombrie, trebuie să
revină periodic peste acțiuni banale pentru a explica, pentru a-și justifica alegerile, pentru a
menține echilibrul. Ar fi fost foarte simplu ca în primele 10 zile ale lunii ianuarie să fie foarte
serioși. Dacă nu am fost, acesta este prețul.

12 ianuarie

09:05 Luna intră în zodia Săgetător

12 ianuarie este o zi de mare gol. Încă de dimineață Luna va trece pe zodia Săgetător,
dar nu va putea deocamdată să și împlinească aspecte la grad perfect până când acest
interval de 24 de ore se va încheia. În consecință, ceea ce ni se întâmplă pe 12 ianuarie
seamănă cu aventura pe care o trăim în zona imaginarului, în minte, pe care sperăm să o
avem, dar la care nu ajungem deocamdată. Mulți își vor folosi acest moment pentru a-și
schimba viziunea asupra vieții și nu greșesc. De fiecare dată când nu se împlinesc aspecte
la grad perfect, când vibrațiile planetare nu vine asupra noastră cu multiple condiționări,
există o mai mare libertate în a decide, ca acum. Desigur, în situații de genul acesta nu se
poate vorbi despre liber arbitru, ci mai curând despre loialitate față de propriul destin. Astfel,

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

42

abia intrată pe zodia Săgetător, Luna va avea o relație foarte interesantă cu Axa Dragonului,
fără a se pune problema împlinirii unor unghiuri majore.
Pentru că de această dată directivele celei de a doua decade a lunii ianuarie nu sunt
tocmai corecte, presiunea care planează asupra conștiinței omului simplu este una foarte
mare. Se va pune problema unor decizii libere, dar nu știe cum este să fie liber, pentru că
nu a avut ocazia de la începutul anului și până acum să se comporte în felul acesta. Singura
modalitate prin care crede că poate să fie liber este relaxarea. Astfel, momentul acesta al
zilei de 12 ianuarie, în special prima parte a zilei, va fi unul special. Multe dintre sentimentele
pe care le au oamenii vor fi judecate după calitatea vieții și, pentru că se află în fața acestei
conștientizări, vor vedea ce anume din ceea ce decid îi ajută să devină performeri. Cei care
lucrează în domenii dinamice, care se preocupă de sport sau care au programate examene
în această perioadă vor trece prin momente foarte delicate. Până acum s-au sprijinit pe
impulsuri care au venit în exterior, s-au bazat mult pe motivații exterioare și rezultatul
competiției a depins de calitatea acestor stimuli. De această dată, nu trebuie decât să fie
loiali propriului ideal, să fie puternici prin ceea ce vor să facă, prin ambițiile lor reale, nu prin
cele susținute de deziderate de grup. Dezideratele de grup se vor susține acum pe deviza
generală aplicată acestei luni, cea care ne spune că sedimentarea este compromisă de un
păcat. În cazul celor care sunt antrenați în competiții, păcatul este ambiția de a învinge
împotriva celorlalți, de a demonstra că sunt deasupra celorlalți.
Greșeala care îi împinge pe acești oameni să confirme trăsăturile negative ale lunii
ianuarie este, de fapt, prima etapă într-un proces de reeducare. Trecută pe zodia Săgetător,
Luna îi încurajează pe oameni să fie preocupați de factorii educației. Cu alte cuvinte, ceea
ce se va consuma pe 12 ianuarie transformă factorii educației, cei care fac trimitere la
familie, la ereditate, la nivelul de trai, la potențialul personal, la inserția socială, adică aceia
care țin atât de mediul natural cât și pe cel social, în instrumente de reușită. Oamenii au
ocazia pe 12 ianuarie se arată că sunt capabili de autocontrol, că pot protesta împotriva
acelor forțe care le modifica atitudinea față de victorie, față de administrarea unui bun, doar
pentru că așa li se spune din comunitate, așa trebuie, aceasta este moda. Moda, cu Luna
pe zodia Săgetător, trebuie obligatoriu să se evidențieze prin ceva, să șocheze și,
deopotrivă, să vândă. Educația se va evidenția prin rezultatele la competiție, prin obținerea
recunoașterii sociale pe baza distincțiilor, nivelului de pregătire, diplomelor. În domeniul
spiritual, valențele acestea au însă alte conotații. Omul curat la suflet va protesta împotriva
impulsurilor care vin de pe zona publică pentru că performanța sa este să rămâne curat întro lume disperată să vândă orice.
În felul acesta, făcând o combinație între ceea ce-și dorește foarte mult pentru sine,
ceea ce-i dictează conștiința și ceea ce se impune ca o modă culturală, ca modele sociale,
ajunge la reeducare pe care o va privi ca pe un reper important, știind că acest “mai mult”
vine printr-un stadiu de formare, prin educație, învățare. Această reeducare este unul dintre
cele mai importante elemente ale anului 2018, pentru că el favorizează atât progresul și, ca
o consecință a progresului, apare și vindecarea. Este clar că, indiferent de nivel, pe 12
ianuarie apare nevoia de a face o greșeală. Săgetătorul, fiind ambivalent, are o natură
inferioară, care-i permite să se deplaseze cu mare ușurință prin totul felul de medii și să
înțeleagă mesajele care vin de acolo, dar beneficiază și de o putere teribilă de a se
desprinde de tot ceea ce este inferior (natura superioară), de a se dezveli de această haină
murdară sau ponosită pentru a zbura. Dacă nu este pregătit sau dacă zborul este produsul
unor iluzii, se întâmplă ca în cazul lui Icar, se ridică în înaltul cerului pentru a-și trăi ultimul
moment de glorie. De aceea, prin absența condiționărilor venite din unghiuri împlinite de la
grad perfect pe 12 ianuarie înțelegem mult mai bine care ne sunt puterile pe care le-am
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folosit în prima decadă, cea care ne susține acum echilibrul. Pe baza acestei conștientizări
vom vedea cum anume mergem mai departe, cu ce instrumente, cu ce oameni și care sunt
idealurile pentru care vom consuma o mare parte din spectrul percepțiilor.

13 ianuarie
07:57 sextil Lună-Junon
09:00 conjuncție Mercur-Saturn
09:38 careu Lună-Neptun
17:46 trigon Lună-Capul Dragonului
21:08 careu Venus-Uranus
Primul aspect pe care Luna îl face de când a intrat în această zodie este sextilul cu
Junon. Asta înseamnă că se merge mai departe prin conștientizarea zilei de 12 ianuarie,
cea care ne spune că progresul sănătos, echilibrat și profund al ființei umane trebuie pus în
slujba prieteniei. Relațiile care definesc evenimentele zilei de 13 ianuarie au această
componentă a adevărului pe care oamenii trebuie să-l spună față de prieteni, față de
cunoscuți sau care trebuie formulat în absența unor adversități. Conjuncția lui Mercur cu
Saturn de pe zodia Capricorn înseamnă disciplină de lucru, însă această disciplină va fi mai
curând impusă. De lucrul acesta suntem informați atât de careul Luna-Neptun, dar și de
careul Venus-Uranus. Există o mare reticență față de ceea ce ar trebui să facem acum, față
de idealurile pe care ni le-am propus, față de ceea ce ar trebui să se confirme ca o platoșa,
ca o forță ce ne protejează. Lucrul acesta îl observăm din medierea pe care Luna o face
tendințe Nodurilor, aspect care pare să tempereze tot ceea ce ne duce spre impunere sau
spre constrângere. Aspectele pozitive ale momentului vor fi cu adevărat puse la încercare,
însă persoană care își înțelege trecutul sau măcar o parte din el, omul care este împăcat cu
ceea ce nu a putut obține, dar își ține în continuare vie flacăra ambiției pentru a avea un rost
în viață, pare să fie cel mai avantajat de toată această construcție.
Unii vor traversa ziua de 13 ianuarie printr-o nevoie de straniu, în ideea că ceea ce
este superficial nu le mai umple viața, nu mai este atractiv pentru ei, ci li se pare chiar
enervant sau obositor. Componenta vindecare devine, prin conjuncția lui Mercur cu Saturn,
nevoie de disciplină dusă până la cinism, până la izolare în ideea că vom acumula foarte
multe într-un timp foarte scurt. Este adevărat ca acest aspect duce la perspicacitate, îi ajută
pe oameni să anticipeze ceea ce poate fi prevăzut prin instrumente raționale, ca o suită
firească a unor episoade, dar nu-i ajută să se autorealizeze, nu-i ajută să se echilibreze prin
rațiune. De aceea pe 13 ianuarie un cuvânt important de spus îl va avea careul lui Venus
cu Uranus, cel care le vorbește oamenilor despre insatisfacție, despre revoltă, despre
pretenții care nu pot fi luate în considerare, ci pe care fiecare trebuie să le lase să se exprime
așa cum vin.
Dacă avem de-a face cu oameni echilibrați, care au ținut întotdeauna cont de sfaturile
celorlalți, de binele lor, care s-au informat înainte de a vorbi, au răspuns frumos mobilizării
de grup și nu au clasificat pentru a pune eticheta, pentru a lovi, atunci careul acesta între
Venus și Uranus este expresia unei analize care se referă doar la sine. Vor spune că ei nu
sunt mulțumiți de ceea ce există în jur, nu neapărat că cineva din jur este vinovat de lucrul
acesta. Pentru acești oameni careul Venus-Uranus indică pretențiile pe care individul le are
de la sine sau mari așteptări care, din nefericire, nu au putut fi confirmate.
Dar tot răul spre bine, pentru că prin toată această ecuație oamenii sunt îndemnați
să colaboreze frumos, fiecare după motivația pe care o are. Unii vor considera că trebuie
să facă ceva mai mult pentru starea de sănătate, alții pentru realizările sociale, unii vor să-
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și schimbe garderoba, iar alții vor să fie văzuți în comunitate altfel decât s-a întâmplat până
acum. Asta se înțelege prin sintezele binefăcătoare, prin evitarea singurătății, prin atenția
pe care individul o acordă elementelor care se află în afara sa și pe care nu le-a folosit până
acum. Percepția asupra lumii devine foarte puternică și ceea ce primim ca răspuns, ca ecou,
reprezintă și o confirmare pe care am cerut-o în decada anterioară. Relația aceasta de
prietenie pe care Luna o are cu Junon și care devine primul aspect al zilei, deci elementul
de bază, debutul, înseamnă și elementul pozitiv care poate preîntâmpina un mare eșec în
mijlocul lunii octombrie. Prin inițierea deplasării retrograde, eveniment astral care va debuta
pe 12 octombrie, oamenii reușesc să evite o mare decepție, să preîntâmpine o presiune
socială, să nu se implice în aventuri ciudate, ci să le ajungă că sunt prietenoși și atât. Dacă
vor proceda în felul acesta vor vedea că valorile pozitive nu sunt puse la încercare că nu
vrem reușita cu orice preț și că grupul în care ne-am integrat ne va ajuta de-a lungul anului
2018 să ne atingem țintele. Prin ceea ce se consumă pe 13 ianuarie țintele acestea au acum
înfățișarea unor obiective, unele dintre ele formulate în abstract, dar care, prin condiția
prieteniei, a respectului față de omul cald și sincer, se transformă în realizări practice.
Rezultatele a ceea ce inițiem acum cu bune intenții vor fi văzute în mijlocul lunii octombrie.

14 ianuarie
04:51 sextil Venus-Chiron
10:48 trigon Lună-Uranus
11:38 careu Lună-Chiron
21:42 Luna intră în zodia Capricorn
22:44 careu Soare-Uranus
Pe 14 ianuarie primim confirmări negative. Acestea vor fi mai dureroase sau mai
enervante pentru cei care nu vad în viața spirituală o prioritate. Dacă sunt aplecați asupra
plăcerilor materialiste, dacă vor considera că avantajele materiale sunt singurele care merită
atenție atunci 14 ianuarie devine o zi foarte grea. Este, în egală măsură, și o zi în care
puterea ne ridică la un nivel destul de înalt, nu pentru că momentul acesta aduce o explozie
de forță, ci pentru că ne concentrează o ambiție.
Relația bună dintre Venus și Chiron, cea care se definitivează în noapte de 13 spre
14 ianuarie ne pregătește cumva pentru impactul teribil al careului Soare-Uranus. Cu toate
că, pentru că se împlinesc în aceeași zi, nu se poate face o distincție foarte clară între aceste
două unghiuri ca timp de desfășurare, ci doar prin trăsăturile specifice, binele și răul vor fi și
de această dată combinate într-un chip miraculos. Complexele de inferioritate vor coabita
cu ambițiile spectaculoase, cu dorința de a lăsa o urmă puternică a trecerii sau de a ne înălța
spre o mare realizare.
Dacă relația bună dintre Venus și Chiron ne vorbește despre faptele bune pe care
trebuie să le facem într-un mod foarte clar pentru a nu fi interpretate și, în felul acesta, să
permitem efectului acestora să rămână viu mult timp de acum încolo, careul Soare-Uranus
aduce instabilitate, dorința de a șoca, de a distruge, lăsând în urma sa multă nesiguranță.
Din combinația celor două, dar și având de-a face cu o schimbare de vibrație prin faptul că
Luna trece din Săgetător în Capricorn, sunt explorate complexe de inferioritate, nepăsarea
în fața a ceea ce este esențial și este evidențiat o curiozitate stranie. Oamenii materialiști
vor arăta o curiozitate față de haine, obiecte, lucruri scumpe, față de distracție sau față de
ceea ce îi face să se simtă plăcuți, atractivi. Omul profund va spune că lucrurile acestea nu
sunt atractive, nu sunt interesante, nu au putere, ci doar șochează. Această diferență clară
între omul materialist și omul înclinat către valorile spirituale va face și o diferență clară între
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țintele pe care aceste persoane și le stabilesc. Oamenii materialiști, dacă beneficiază de un
echilibru ce a fost vizibil în prima decadă a lunii ianuarie vor putea spera la evenimente pe
termen lung care, în plus, să fie și foarte bune. Ceilalți care și-au petrecut primele 10 zile
ale lunii ianuarie așteptând să primească de la alții își vor petrece ziua de 14 ianuarie
argumentând, inventând scuze.
Cei care s-au ocupat de latura morală a vieții vor reuși să facă o bună impresie acum
pentru că vor trece dincolo de ceea ce enervează sau creează indispoziție, de ceea ce este
inferior și dens pentru a se implica în activități de grup. Vor ști că minciuna este îmbrăcată
acum în hainele unui adevăr fabulos, că va impresiona prin ostilitate sau creativitate, adică
prin valori extreme și vor face apel la ipostazele când s-au mai întâlnit cu minciuni de genul
acesta și s-au descurcat foarte bine. În seara acestei zile Luna va intra și ea pe Capricorn
și raportul de forțe care a fost vizibil la începutul acestei decade, prin legătura specială ce a
apărut între zodiile Scorpion și Capricorn, se schimbă. Capricornul devine și mai încărcat,
dorința de reușită de a atinge un vârf al succesului, de a privi cu suspiciune realizările
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celorlalți doar pentru că acestea nu sunt împărtășite începe să prindă un contur din ce în ce
mai clar.
Totuși, o mare parte din zi Luna se va afla pe zodia Săgetător și oamenii încă se mai
gândesc cu nostalgie la ridicarea propriei puteri, la transformarea limitelor inferioare în
elemente superioare, la cum ar trebui să facă față amenințărilor. În felul acesta, apare o altă
direcție ce va fi valorificată în special de cei care au preocupări spirituale. Stresul va fi
diminuat prin renunțare, prin izolare, prin distanțare. În timp ce tipul materialist îi folosește
pe ceilalți, îi manipulează, implicându-i în tot felul de activități de pe urma cărora să fie
principalul beneficiar, tipul profund stă departe de aceste impulsuri. Astfel, 14 ianuarie
devine o zi de amenințare la adresa propriului echilibru, propriei moralități. Tipul materialist
nu va simți că majoritatea sa este amenințată pentru că ea este construită în așa fel încât
să susțină plăcerea și gustul pentru distracție, trăsături definitorii ale societății de consum.
Tipul profund va fi indiferent în fața unui eveniment spectaculos, va refuza un cadou, va
invoca motivul timpului atunci când trebuie să își abandoneze o activitate personală pentru
o activitate socială superficială. Din capul locului însă 14 ianuarie reprezintă un vârf al
nesiguranței. Nu trebuie să credem că dacă tipul profund renunță acum la aceste activități
sociale deciziile sale sunt marcate de siguranță și încredere în sine. Nimeni nu este atât de
sigur pe sine sau confortabil pe deciziile sale atunci când Soarele se află în relație proastă
cu Uranus. Tot ce iese din schemă, ce este neprevăzut, tot ce nu a putut fi anticipat are un
factor de transformare foarte agresiv și provoacă un stres teribil.

15 ianuarie
03:49 conjuncție Lună-Saturn
08:59 sextil Soare-Chiron
09:02 conjuncție Lună-Mercur
12:55 conjuncție Lună-Lilith
22:38 sextil Lună-Neptun
După vreme proastă răsare și Soarele, după o perioadă întunecată ne putem bucura
și de câteva predispoziții care sunt în cea mai mare parte a lor foarte bune. Luna, aflată
acum în plin tranzit prin zodia Capricorn, va trebui să treacă prin trei conjuncții, una cu
Saturn, alta cu Mercur și încă una cu Luna neagră. Ansamblul situații este însă unul foarte
bun pentru că Soarele trece printr-o relație bună cu Chiron și se combate risipa. Devenim
atenți la ceea ce spunem, la ceea ce facem, selectivi cu ceea ce ar trebui făcut în colaborare
cu ceilalți sau pe zona publică, dar de această dată nu se mai întâmplă așa cum am văzut
pe 14 ianuarie, adică prin stres sau condiționat, ca urmare a unei constrângeri, ci printr-o
putere pozitivă. Explicațiile sunt și ele pozitive și ansamblul zilei este unul foarte bun cu toate
că golurile a ceea ce nu am realizat sau nu am soluționat încă există.
În felul acesta, 15 ianuarie devine o zi de explorare când putem descoperi motive de
fericire, cauzele epuizării din ultima perioadă, când oboseala își restrânge arealul, când
acesteia i se găsește o soluție foarte bună. Există în continuare o precipitare, adică oamenii
se grăbesc atunci când sunt convinși că metoda de lucru este foarte bună. Trecând printr-o
conjuncție Lună-Mercur pe zodia Capricorn încrederea în metoda de lucru este elementul
central al acestor demersuri. Acolo unde nu există încredere în demersul în sine există un
gol, dar acesta este minimalizat, acoperit sau neglijat. Important este rezultatul, iar de dragul
acestuia oamenii vor fi și liniștiți, și excentricii, și calculați, și risipitori, dacă situația o cere.
Din nou, se pune accentul pe asociere, pe activități în grup, pe puterea personală
pusă la dispoziția celorlalți, pe toleranța pe care trebuie să o arate un om capabil să facă
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multe lucruri atunci când vede că persoanele din jur vor să se folosească de realizările sale.
Astfel, și de această dată, cum am văzut și în zilele anterioare, ne pregătim într-un mod
foarte frumos evenimentele programate să se consume în mijlocul lunii octombrie, sector
care trebuie să confirme echilibrul de acum. Puterea de acum este falsă, la fel și argumentul,
dar schimbările pe care nu suntem încă pregătiți să le facem s-ar putea să ne dea de furcă.
Din fericire, acolo unde nu putem împlini, acolo unde există o confirmare imediată deși nu
am cerut-o, există un gol care nu va fi văzut. Avem această putere acum de a ascunde un
defect pentru că nu este interesant, nu trebuie să fie observat de ceilalți, ne este rușine cu
el.
Cel care înțelege că lucrurile acestea majore nu sunt deloc simple va privi cu maximă
responsabilitate către ținta acestor episoade, cea care merge până în mijlocul lunii
octombrie. La momentul acela, Junon intră în mers retrograd și se va face apel la ipostaze
care s-au consumat de-a lungul acestui an. Așa cum ne gândim acum, așa cum
experimentăm acum la fel se va întâmpla și mijlocul lunii aprilie sau în mijlocul lunii iunie. La
momentul acela, adică în mijlocul lunii octombrie, ne vom întoarce către toate aceste trei
repere încercând să ne imaginăm ce ar fi trebuit să facem mai bine ca la momentul respectiv
să ne menținem în echilibru, dar autoreglarea, inițierea mersului retrograd al lui Junon
înseamnă și conștientizarea dependenței de celălalt. Asta înseamnă că obiectivele pe care
ni le stabilim acum, dar și în celelalte două repere, care ni se par banale sau neinteresante,
vor deveni adevărate pietre de moară dacă ele sunt construite exclusiv pe realizările
obținute împreună cu ceilalți. Pentru a vedea cum este mai bine să procedăm ar trebui să
ne gândim dacă demersurile în care ne implicăm ar putea fi făcute fără ajutorul lor. Dacă le
putem face fără ajutorul lor atunci implicarea în aceste colaborări nu va fi, în mijlocul lunii
octombrie, o problemă. La momentul respectiv această colaborare va fi un bonus, un plus
de putere, o altă gamă de realizări care se adaugă la cele personale fără să se amestece.
În felul acesta, dovedim putere și confirmăm un progres adevărat, nu unul fals. Cei care se
mint, care își acordă în momentul acesta circumstanțe atenuante vor suporta consecințele
în mijlocul lunii octombrie. De altfel, magnetismul astral, care se dovedește și în acest an de
o mare complicitate, va face în așa fel încât echilibrul de care avem nevoie în mijlocul lunii
octombrie să depindă de ceea ce s-a întâmplat pe finalul lunii mai, sector care este invocat
și de a doua decadă a lunii mai, cea care a fost foarte importantă în primele 10 zile ale lunii
ianuarie, spre care acum, în momentul acesta, ne îndreptăm atenția pentru a înțelege dacă
suntem sau nu în echilibru. Deși, în aparență, structura aceasta este foarte complexă,
evenimentele concrete se leagă într-un chip atât de special încât devin foarte ușor de înțeles
pentru cel care le traversează. În cuvinte mai simple, ceea ce facem acum și va putea fi
analizat la rece în mijlocul lunii octombrie depinde de câteva repere ale acestui an, cele pe
care le abordăm în lunile aprilie, mai și iunie, care, la rândul lor, se susțin pe idei forță
formulate la începutul anului. De aceea prima decadă a lunii ianuarie nu a fost o simplă
trecere de la anul 2017 la 2018, ci un interval de conștientizare și de inițiativă.
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16 ianuarie
06:15 sextil Jupiter-Pluton
12:53 conjuncție Lună-Pluton
12:56 sextil Lună-Jupiter
19:59 conjuncție Mercur-Lilith
22:26 sextil Lună-Marte
23:44 careu Lună-Uranus
Pe 16 ianuarie lucrurile devin mult mai concentrate decât am văzut că au fost în zilele
anterioare aferente acestei decade. Jupiter se va afla acum într-o relație bună cu Pluton și
apare un interes față de proiecte sociale, cele de amploare, față de acele demersuri publice
din care toată lumea are de câștigat. În general, când Jupiter trece printr-o relație bună cu
Pluton, lucrurile acestea sunt foarte favorabile și la fiecare etapă de genul acesta, care se
împlinește la un interval de câțiva ani, apare un episod foarte frumos, plăcut, atractiv din
care toată lumea are câte ceva de câștigat. De această dată însă conjuncția lui Mercur cu
Luna neagră care se va consuma foarte aproape de momentul de maximum sextilul lui
Jupiter-Pluton arată că binele care nu este rezervat acum depinde mult de nevoile celorlalți.
Doar ni se pare că ne descurcăm singuri, că nu avem nevoie de ajutor, ne putem permite
să și respingem, să refuzăm, să trăim cu ceea ce avem. În realitate, pentru că Jupiter de pe
zodia Scorpion ne vorbește despre o inteligență practică susținută pe puterea de influență,
pe exercitarea puterii, se poate vorbi despre schimburi de experiență care depășesc granița
obișnuitului. Dacă ne gândim la ceva, dacă ni se pare că dorințele nu mai pot fi ținute sub
control și nu putem merge mai departe decât achiziționând un obiect, fiind într-un anumit
anturaj, primind o recunoaștere socială, se întâmplă pentru că vibrația zilei de 16 ianuarie
cere putere împărtășită.
Pentru că Luna se află acum în zodia Capricorn și ambițiile individului depășesc
schema obișnuită, gândul orientându-se către zone interzise, către ceea ce nu este verificat,
către informații și relații interumane neobișnuite, nu se va putea vorbi pe 16 ianuarie despre
o revenire. Având în vedere că echilibrul de acum se bazează foarte mult pe experiențele
primei decade a lunii ianuarie, interesul față de zonele interzise, curiozitățile pe care le avem
acum și care ne pot duce în momente delicate, dacă sunt negative, dacă se construiesc
împotriva unui bine social, vor fi definite de refuzul acestui ajutor, de o negație categorică și
amplă. Oamenii care se lasă în voia acestor impulsuri arată că acordă o mai mare
importanță conjuncției Mercur-Luna neagră, adică sunt foarte siguri pe puținul pe care-l au
de parcă ar fi piatra filozofală, El Dorado sau un coș fermecat din care bucatele nu se
termină niciodată. Este clar că schema aceasta astrală le spune oamenilor că expresivitatea
nu este aceeași cu minciuna.
O altă componentă zilei de 16 ianuarie se referă la răzbunare. Pe relația bună dintre
Jupiter și Pluton răzbunarea se va face nu cu sabia deasupra capului, nu cu acuzații foarte
dure, nu cu povești triste care să schimbe starea de spirit și să aducă depresie, ci prin
realizări. Binele individului devine o armă, dreptatea împotriva adversarului și succesul său
vor fi utilizate pentru a produce suferință adversarilor care s-ar fi bucurat dacă l-ar fi văzut
pe cel victorios suferind sau chinuindu-se că ajunge acolo unde și-a propus. Această
schemă astrală ne vorbește despre opinii personale care s-ar putea să nu se ridice la nivelul
obiectivității, să nu reprezinte păreri unanim acceptate. Prin aceste înțelegeri am putea să-i
vedem pe ceilalți urâți, lacomi, grași, pătimași sau periculoși, însă ei sunt, de fapt, așa cum
dovedesc, nu cum îi vedem. Conjuncția lui Mercur cu Luna neagră îl încurajează pe omul
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superficial să treacă dincolo de această obiectivitate și să considere că opiniile sale trebuie
să fie unanim acceptate. Este clar că, în acest context, 16 ianuarie aduce, în primul rând, o
luptă cu sine, cu propriile opinii, cu ceea ce ar trebui să fim. În felul acesta, propriile opinii
pot fi respinse foarte ușor și, dacă nu avem maturitatea necesară să înțelegem că
respingerea cu pricina trebuie să producă o trezire la realitate, ne declarăm ofensați și
declanșăm o veritabilă cruciadă împotriva celor cu care nu suntem de acord. Minciuna
aceasta construită așa, neadevărul acesta care îmbracă rigiditatea personală așa cum o
liană îmbrățișează un stâlp, aduce combinații diverse, deși nu ar părea, o tărie de caracter
foarte mare, cu încrâncenare pe proiecte mai vechi, dar nu aduce succes. De aceea omul
superficial care acordă o mai mare importanță conjuncției Mercur-Luna neagră nu va vedea
binele social în care este integrat. El va ține minte din 16 ianuarie doar că oamenii nu sunt
de acord, doar că are adversari, dușmani, că trebuie să lupte pentru ceea ce merită să
obțină cu efort minim, că trăiește într-un mediu agresiv. Dacă în această perioadă Luna nu
ar fi trecut prin zodia Capricorn nu ar fi existat atât de multă certitudine în aceste conjuncturi,
omul nu ar fi fost atât de sigur pe mulțumirile ori pe nemulțumirile sale. Noi, însă, pentru că
studiem astrologia, știm că de fiecare dată când, în această perioadă, Luna trece prin
conjuncția cu Pluton ea se va afla și în fereastra careului cu Uranus. Așadar, orice formă de
siguranță susținută în mod abuziv sau dur, încrâncenat este, în egală măsură, și o dovadă
de nesiguranță. De aceea, echilibrul acestei decade va fi văzut ca o sursă de vindecare
pentru cel cu o viziune largă asupra vieții pe 16 ianuarie pentru că el se bazează pe ceea
ce a învățat, din aproape în aproape, în prima decadă a lunii ianuarie, nu pe ceea ce îi vine
să facă acum și crede că trebuie să fie lăsat pentru că i se cuvine.

17 ianuarie
00:41 sextil Lună-Chiron
04:16 Lună nouă
08:28 conjuncție Lună-Venus
10:30 Luna intră în zodia Vărsător
Pe 17 ianuarie se împlinește Luna nouă, dimineața devreme, cu puțin timp înainte ca
Soarele să răsară. Această Lună nouă de pe zodia Capricorn le aduce oamenilor interes
pentru gânduri profunde, pentru stabilitate, pentru performanță. Din nefericire, lucrul acesta
se produce cu prea puțin suport social, asta înseamnă că mecanismul autoreglării va fi pus
în dificultate de proiectul inițiat pe 17 ianuarie. Această autoreglare ne îndreaptă atenția
către ceea ce urmează să se consume în mijlocul lunii octombrie, atunci când știm că Junon
își va iniția deplasare retrogradă care va ține până pe 24 decembrie. Trăsătura definitorie a
lunii octombrie este cea care ne va modifica o conduită pentru a ne abate de la drumul cel
bun. Asta înseamnă că absența suportului social pe proiecte personale, neputința de a găsi
în jur un ecou pe ceea ce ne interesează, pe ceea ce vrem să devenim sau să construim
reprezintă primul mare obstacol al anului 2018. De aici pornesc dorințele anarhice, plăcerea
de a protesta, conduita nefirească a oamenilor care speră ca, în felul acesta, să reușească
să forțeze opinia publică să țină cont de zona lor intimă. Poate ar trebui ca prin ceea ce ni
se întâmplă pe 17 ianuarie să acordăm o mare importanță proiectelor personale, fără a
aștepta nimic din jur, de la ceilalți, de la comunitate.
Luna nouă de pe Capricorn are însă multe secrete pe care urmează să le descoperim
începând cu 17 ianuarie. În primul rând, componenta personală se adresează vindecării sau
echilibrului emoțional. Apoi, ambițiile personale, dacă sunt o continuarea a ceea ce ne-am
proiectată în prima decadă a lunii ianuarie sau vrem acum cu orice preț să forțăm anumite
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demersuri pentru a le duce pe zona publică deși nu este cazul, ne păcălesc prin marea
putere de concentrare, ne schimbă motivațiile și ne aduc pofte noi, poate chiar trupești. În
timp ce această Lună nouă ar fi trebuit să fie un pilon de rezistență în lupta cu nedreptățile
societății, are toate șansele să devină un susținător al acestor nedreptăți. Omul profund și
sensibil nu va ține cont de această schemă nefirească a lucrurilor, nu va dori cu orice preț
să obțină un avantaj social, va fi rezervat și atent, nu va fi lacom și se va ocupa și pe 17
ianuarie, dar și în următoarele patru săptămâni, de ceea ce-l încântă, de meditație, de
propriul echilibru. Nu se va preocupa de ceilalți pentru că fiecare trebuie să-și poartă de
grijă.
O altă componentă a zilei de 17 ianuarie este cea care judecă performanța individului
după conduită. Dacă un om până acum acționa pe zona publică și vibrațiile de acum nu mai
susțin demersurile acestea, adică ar putea aduce o reținere, un colaps, o încurajare spre
retragere sau spre reconsiderarea poziției, nu înseamnă că trebuie să-și dea demisia de la
locul de muncă ori să-și ia concediu. Are nevoie ca, în toate aceste demersuri care trebuie
duse mai departe printr-un mecanism social definit în alte perioade, poate chiar în anii
anteriori, să pună o picătură de originalitate, să devină mai cald și mai atent cu sentimente
le celorlalți, să se comporte ca și cum toate aceste demersuri sociale fac parte din intimitatea
sa. Un individ care lucrează pentru carieră și va proceda în felul acesta va atinge o mare
performanță începând cu 17 ianuarie timp de patru săptămâni, cât va dura ciclu lunar care
debutează acum. Apoi, va fi protejat și de competiție pentru că gradul de satisfacție va crește
considerabil. Nu va simți nevoia să se ia la întrecere cu nimeni, va fi mulțumit cu ceea ce
obține, cu ceea ce primește, cu ceea ce câștigă. Deși pare un demers de mare profunzime,
nu este decât un semn de armonie. Cu cât demersul social este mai mare și dictat de forțe
care nu depind de el, cu atât individul are nevoie să apeleze la această schemă a
echilibrului. De asemenea, va trebui să aibă să zicem de multă încredere încât să nu ceară
confirmări imediate. Primele confirmări ale faptului că acum, la început de an, a procedat
cum trebuie, vor veni în mijlocul lunii octombrie.
Cel care cere răspunsuri imediate, omul care se blochează pe subiectivitate pentru
că nu își poate depășii anumite frustrări, care este prins în capcana egoismului, oricât de
inteligent este, oricât de multă atenție pune în aceste demersuri, dacă nu atinge nivelul celui
care consideră că profesia sau demersurile sociale fac parte din intimitatea sa, va claca.
Realizările cele mai mari vor veni din declarații de loialitate, din umorul susținut pe câteva
momente de spontaneitate, pe dorința de a schimba calitatea vieții, dar și pe deziluzia de a
nu avea instrumente necesare. Acești oameni care eșuează pe 17 ianuarie se vor ascunde
în spatele unor ambiții ce nu pot fi realizate, îndeplinite de nimic din ceea ce formulează sau
solicită acum. Lucrul acesta devine însă foarte grav și pentru că Luna își încheie tranzitul
prin zodia Capricorn, iar Venus, de asemenea, își va petrece aproape toată ziua de 17
ianuarie pe ultimul grad al zodiei Capricorn. Omul superior trece dincolo de aceste limite ale
încrâncenării în timp ce personajul inferior devine victima propriilor sale ambiții.

18 ianuarie
03:43 Venus intră în zodia Vărsător
13:54 conjuncție Lună-Junon
18:33 opoziție Lună-Capul Dragonului
20:02 trigon Marte-Chiron
În noaptea de 17 spre 18 ianuarie Venus intră pe zodia Vărsător și, spre seară, Marte
va atinge careul cu Chiron. Între aceste două repere astrale Luna, intrată și ea încă din ziua
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anterioară pe zodia Vărsător, va trece prin conjuncțiile cu Junon și, respectiv, Coada
Dragonului. Așadar, pe 18 ianuarie se va pune problema libertății de expresie, a
sentimentelor împărtășite la scenă deschisă, a necesității de a fi liber și a puteri de a
demonstra lucrul acesta. Dacă Venus, intrată pe zodia Vărsător, îi va expune pe oameni la
sentimente ciudate, greu de explicat, dar intense și neobișnuite, trigonul lui Marte cu Chiron
îi întoarce spre vindecare. Vindecarea, de această dată, se face prin muncă, prin efort, prin
serviciu sau prin ajutorul pe care suntem dispuși să-l oferim celorlalți. În consecință, valorile
pozitive depind foarte mult de libertatea pe care ne-o oferim pentru a ieși din schemele
fericite ale dorinței de avere, de bani sau de influență.
Există însă și o componentă mai puțin plăcută care va fi vizibilă pe 18 ianuarie. Având
în vedere că Luna nouă de pe 17 ianuarie ne-a pus puțină dificultate pentru că ne îndeamnă
să facem ceea ce este greu de făcut, fie pentru că nu știm cum anume să facem, fie pentru
că nu avem motivația necesară în sensul acesta. Astfel, se activează trăsătura negativă a
poziției lui Venus pe zodia Vărsător, cea care face în așa fel încât oamenii să se situeze pe
poziții diferite, fără să-și dorească lucrul acesta, să se jignească ori să se rănească unii pe
alții în mod neintenționat. Asta înseamnă că accesul la progres sau la vindecare, direcția
principală a anului 2018 depinde mult de seriozitatea gândurilor, de responsabilitatea pe
care o probează cel care dorește sa afle care sunt cauzele decăderii sau ale îmbolnăvirii.
La prima vedere lucrul acesta duce spre un refuz, însă, având în vedere că această zi
beneficiază de impulsurile pozitive ale trigonului Marte-Chiron, ceea ce este ascuns ni se
dezvăluie, ni se revelează. Dacă Marte nu s-ar fi situat în momentul acesta pe zodia
Scorpion atunci nu s-ar fi pus problema ca orientarea aceasta către libertate să le trezească
oamenilor o curiozitate specială în a descoperi natura ascunsă a bolii, cauzele acesteia,
motivele pentru care nu au reușit să obțină ceea ce și-au dorit ori pentru care au fost
retrogradați. Aici nu poate fi vorba de speranță și nici de formulări care sunt legate de
această atitudinea, ci despre cum anume se mobilizează individul care merită cu adevărat
mai mult.
Spiritul organizatoric va fi și el avantajat de ecuația astrală zilei de 18 ianuarie. În
contextul săptămânii 15 - 21 ianuarie 2018 valorile organizatorice se vor coordona după
capacitatea de sinteza, după abilitățile pe care le dovedește un individ atunci când se află
în fața unui obstacol, atunci când se vede fără resursele în care a crezut, fără puterea și
fără sănătatea necesare pentru a face un salt spectaculos. Abordările săptămânale au însă
o altă structură. Acum, în această prezentare cu caracter general a anului 2018, mai
importantă este direcția decadei. Asta înseamnă că omul năpăstuit de soartă, care
conștientizează pe 18 ianuarie că este bolnav, va considera că puterile acestea care l-au
părăsit nu se vor mai întoarce până la finalul acestui an. Aceasta este, de altfel, una din
trăsăturile generale care se aplică decadei a doua a lunii ianuarie. Acum însă, când Venus
intră pe zodia Vărsător, componenta autodistrugerii are un alt înțeles. Devenim bolnavi
pentru că i-am îmbolnăvit pe alții, săraci pentru că ne-am însușit bunurile celorlalți, triști
pentru că i-am descurajat de alții. Din această perspectivă ezoterică lucrurile sunt ușor de
înțeles și de explicat. Vor fi însă mult mai greu de pus în aplicare. De aceea, omul puternic
va căuta acum un prilej de reușită, își va căuta în trecut abilitățile cele mai puternice care au
fost testate și care i-au adus cele mai mari beneficii. În felul acesta, se poate explica toată
această dispunere către libertate și către descoperirea cauzelor problemelor care vin peste
momentul când Luna trece prin Coada Dragonului, adică atunci când oamenii își răscolesc
trecutul. Dacă trecutul este plin de resentimente, dacă printre realizări se ascund și orgolii,
invidii, răutății, îndemnul acesta către libertate îi va împinge pe oameni spre acțiuni care vor
slăbi și mai mult echilibrul. Și așa în momentul de față se constată că echilibrul este foarte
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fragil, dacă se mai adaugă o greutate în plus celei care există, atunci cel superficial are toate
șansele să-și anuleze realizările pe care le-a comportat cu atât de mare greutate în prima
decadă a lunii ianuarie. Omul profund, beneficiind însă de sinteze binefăcătoare, înțelege
că singurătatea nu este o soluție, tocmai de aceea vede în asocieri motive de reușită, de
satisfacție. Cel care caută motive de satisfacție va greși foarte ușor, se va înconjurat de
oameni foarte sensibili care sunt, în egală măsură, și foarte ușor de rănit.

19 ianuarie
01:59 careu Lună-Jupiter
11:54 sextil Lună-Uranus
13:49 careu Lună-Marte
22:25 Luna intră în zodia Pești
Întreaga zi de 19 ianuarie ne încurajează să căutăm liniștea. Este greu de găsit
momentul de liniște când Luna va trece prin careul cu Marte în mijlocul acestei zile, după ce
noaptea de 18 spre 19 ianuarie a trecut prin careul cu Jupiter. Momentul acesta de liniște
seamănă cu o formă de izolare pe care individul și-o aplică. Unii vor proceda așa pentru că
se pedepsesc, alții se rușinează în fața derapajelor zilelor anterioare și cred că numai în
felul acesta rezolvă o problemă. Pentru că a doua decadă a lunii ianuarie își găsește
echilibrul printre episoadele care s-au consumat în prima decadă a acestei lunii momentul
de liniște poate aduce, pe de o parte, o indiferență față de un eveniment, iar, de partea
cealaltă, ascunderea unei patimi. Dacă în luna ianuarie oamenii s-au preocupat să ducă mai
departe evenimente care nu s-au putut finaliza în anul 2016, implicându-se în schimburi de
experiență care nu au avut consistența dorită, la momentul acesta va fi foarte greu de
depășit un episod de amenințare, de distanțare fără a avea în centrul atenției motive
recente. Pe 19 ianuarie Luna și încheie tranzitul său prin zodia Vărsător și forma aceasta
de desprindere de trecut,
de evadare din schema
cunoscută, din ceea ce ar fi
trebuit să meargă mai
departe prin regulă și
metodă va fi în continuare
dominată
de
obsesia
libertății. Până și forma
aceasta de izolare se va
părea tot o libertate, aceea
de a alege cum să fim, unde
să fim și împreună cu cine.
Trecerea Lunii prin
sextilul cu Uranus aduce
însă
împlinirea
unui
eveniment spectaculos care ar putea să-i determine pe unii să renunțe la această izolare.
Dacă în prima decadă a lunii ianuarie s-a consumat un eveniment plăcut pentru individ, care
l-a evidențiat, l-a ridicat pe un piedestal, l-a făcut să pară mult mai important în ochii celorlalți,
momentul acesta de izolare scoate în evidență o calitate pe care individul în sine a știut să
o arate deși nu este specifică lui Uranus, modestia se va evidenția cu atât mai mult cu cât
individul va urmări să-și folosească libertatea de expresie într-un domeniu nou, într-un
sector nou sau cu alte persoane. Prin acest progres invocat de decada anterioară acest
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personaj va apărea mofturos, nemulțumit de realizările comportate, lipsit de bunul simț al
omului care ar trebui să fie mulțumit cu ceea ce primește sau cu cât primește.
Desigur, acest personaj minunat care renunță la un avantaj, care iese dintr-o relație
pentru că aceasta nu poate merge mai departe într-un mod armonios nu reprezintă un
pericol, ci procedează în felul acesta pentru că are complexe de inferioritate pe care și le
ascunde dorind să trăiască departe de minciuna promovată în grup.
Un alt episod care se va consuma pe 19 ianuarie ține de natura inferioară și se
adresează cu precădere persoanelor care refuză să împartă din experiența lor, refuză să
interacționeze, amână împlinirea unui demers sau se răzgândesc în privința unei deplasări.
Lucrul acesta devine cu atât mai neplăcut cu cât de-a lungul acestei zile se va vedea clar
că aceste personaje nefericite au urmărit să creeze impresii negative, au urmărit să-i pună
în dificultate pe ceilalți, deci nu sunt oameni spontani. Va invoca motive legate de
patrimoniu, de lipsa susținerii exterioare, de neputința de a-și gestiona corect timpul sau
relațiile și va considera că cea mai bună soluție este abandonul. Deși această decizie a
personajelor inferioare seamănă cumva cu ceea ce vedem și în cazul oamenilor profunzi
care nu vor să meargă mai departe prin demersuri care strică armonia, în realitate nu este
decât o imitație ieftină. Intenția celui inferior este de a provoca suferință, de a pedepsi, de a
lăsa o impresie negativă în grupul de apartenență sau în amintirile celor cu care ar fi trebuit
să colaboreze acum. În felul acesta, se explică cum pe 19 ianuarie minciuna va îmbrăca
hainele unui adevăr fabulos, dar foarte curând, adevăratele intenții ale acestor persoane vor
fi văzute de toată lumea. Ăsta înseamnă că imediat ce Luna va intra pe zodia Pești se va
risipi și unda de dezamăgire pe care aceste personaje au lăsat-o asupra celorlalți. Cel care
va reuși să treacă de toate aceste scheme sociale, de toate aceste demersuri căutând un
înțeles mai mare, îl vor găsi în seara acestei zile și prin acesta își vor da seama cât de mici
și triste sunt deciziile personajelor inferioare, cât de important este ca aceste răutăți să nu
fie băgate în seamă. Lucrul acesta va permite unui om profund să înțeleagă și faptul că
aceste personaje ciudate vor putea foarte ușor să aprofundeze deciziile lor adoptate
împotriva celorlalți, trecând de la renunțare la învinuire, deci căutând în jur vinovați pentru
ceea ce pretind și nu primesc.

20 ianuarie
03:07 sextil Mercur-Neptun
05:08 Soarele intră în zodia Vărsător
05:26 sextil Lună-Saturn
14:12 sextil Lună-Lilith
22:44 conjuncție Lună-Neptun
Ultima zi a acestei decade ne schimbă opinia față de oameni, față de colaboratori,
față de cei pe care-i avem în preajmă. Prin relația bună pe care Mercur o va împlini în noapte
de 19 spre 20 ianuarie vom avea impresia că multe sunt pregătite, multe sunt predestinate,
multe sunt scrise și, după cum sunt scrise așa trebuie să se și împlinească. Pentru faptul că
această relație dintre Mercur și Neptun se împlinește înainte de răsăritul Soarelui, dar și
pentru că Soarele va trece pe zodia Vărsător înainte de răsărit, înțelegem că toată această
structură benefică vine dintr-un plan misterios, o primim printr-o comandă subconștientă,
prin contactul cu subtilul, cu subliminalul. În felul acesta, modul în care vom încerca să
rezolvăm problemele în ziua de 20 ianuarie va fi neobișnuit, dominat de schimbare, de
înnoire, de preschimbare sau înlocuire. Ceea ce până acum am fost invizibil, dar a fost
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perceput cu sufletul, va fi povestit și împărtășit celorlalți ca și cum face parte din zona
concretă, reprezintă elemente reale cu care am lucrat dintotdeauna.
Schema aceasta dominată de relația bună pe care Mercur o are cu Neptun și de
trecere a Soarelui pe zodia Vărsător scoate în evidență faptul că argumentul pe care le
folosim acum este unul care trebuie să atragă atenția, trebuie să fie puternic prin ceea ce
conține. Acolo unde esența acestui argument nu este cea pe care o așteptăm, deci rezultatul
nu va fi unul foarte bun. Acolo vom vedea oameni care își vor risipi agoniseala de-o viață pe
câteva demersuri pe care vor cu orice preț să le ducă până la capăt. Nu vor obține rezultatul
pe care-l așteaptă, se vor precipita, se vor risipi și presiunea gândului de a schimba ar putea
să-i ducă într-o zonă ciudată. Această zonă ciudată nu va fi percepută de dimineață, ci în a
doua parte a zilei când Luna va trece prin sextilul cu Luna neagră și, apoi, prin conjuncția
cu Neptun. Ceea ce vine din partea acestei planete, din partea lui Neptun, are, în ultima zi
a acestei decade, un rol covârșitor. Valorile personale, cele în care credem acum foarte
mult, dacă nu sunt confirmate prin evenimente sociale, dacă nu sunt acceptate, dacă nu
primim, fie și numai sub forma unor păreri, sub forma unor impresii, un feedback pozitiv,
atunci rezultatul a ceea ce vom face pe 20 ianuarie nu ne va mulțumi și traseul se va
schimba. De altfel, nu este deloc întâmplător eșecul zilei de 20 ianuarie, pentru cei care îl
vor experimenta. El se bazează pe intenții mai puțin corecte care au fost explorate în prima
decadă a lunii ianuarie, dar n-au fost văzute de ceilalți.
Va exista o diferență foarte clară între omul profund și omul superficial, între cel care
se bazează pe rezultate foarte frumoase și reale obținute în prima decadă a lunii ianuarie,
și cei care povestesc mai mult decât am făcut, discută despre ceea ce nu au deținut
niciodată.
În felul acesta, mare realizare a zilei de 20 ianuarie stă în studiu. Prin relația bună pe
care Luna o are de îndeplinit cu Saturn în dimineața acestei zile se va vorbi pe 20 ianuarie
despre o decizie legată de educație, însușirea unor cunoștințe noi, despre achiziții pe care
ar trebui să le folosim, dacă tot le-am comportat pentru creștere și dezvoltare. În felul acesta,
relația bună pe care Mercur și Neptun o împlinesc, pe de o parte, dar și trecerea Soarelui
pe zodia Vărsător, de partea cealaltă, ne încurajează să folosim sensibilitatea pentru a
deveni mai buni, mai puternici sau mai respectați. Nu ne vom impune, pentru că așa ni se
va părea acum că trebuie să se comporte un om liber, ci vom face ceea ce ne place, vom fi
încântați de rezultate, iar mulțumirea, ca feedback social, va fi o consecință firească.
Există o componentă pe care o vom observa pe finalul acestei decade, iar ea este
dată de mobilizare. Acolo unde nu există conținut, acolo unde oamenii nu au experiențe pe
care să le invoce, nu au acumulări pe care să le pună la dispoziția celorlalți, nu au nici măcar
o sensibilitate despre care să vorbească sau care să devină o notă personală într-o
interacțiune, într-un schimb de experiență, într-un demers public, avem de-a face cu o
precipitare. Oamenii se grăbesc, trec foarte ușor de la o stare la alta, nu pentru că sunt
foarte complici și că ar putea să facă multe lucruri deodată, ci pentru că sunt instabili. Pe
acești oameni superficiali jumătățile de măsură îi încântă foarte mult pentru că pot adăuga
situațiilor incomplete puținul pe care-l au și pot avea și satisfacția lucrului împlinit, pot avea
mulțumirea că pot să lase o urmă a trecerii lor. Trecerea Soarelui pe zodia Vărsător
înseamnă pentru toți evadarea dintr-o zonă a metodei, a schemei riguroase, a lucrurilor
definite de scheme, metode sau mecanisme. În felul acesta, fiecare, indiferent de nivelul
său, de vorbă, de cunoștințe, indiferent de seriozitatea pe care o are față de studiu sau față
de cercetare spirituală, se va simți mulțumit cu ceea ce reține, cu ceea ce face sau cu ceea
ce ar urma să obțină. Soarele pe zodia Vărsător îi ajută pe toți să guste din libertate, iar
acum, când acest eveniment astral coincide cu împlinirea sextilului dintre Mercur și Neptun,
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se întâmplă ca oamenii să beneficieze și de o inspirație specială. Nu doar că emoțiile nu
mai sunt conflictuale, dar dacă preocupările sunt armonioase, echilibrate, corecte și
respectoase față de sine și față de comunitate, poate apărea o inspirație de zile mari care
ar putea să-i producă individului un salt spectaculos.
Așadar, a doua decada lunii ianuarie ne aduce în fața unor animozități. Nu sunt foarte
multe lucruri personale sau sociale pe care ar trebui să le rezolvăm, însă cele care vin spre
noi pentru soluție, pentru depășire, pentru cunoaștere sunt extrem de delicate. Nu trebuie
să uităm că luna ianuarie aduce sedimentare compromisă de un păcat, deci ipostaza
aceasta definită în mare parte de duritate, de durerea abandonului, de părăsire sau, de
partea cealaltă, de evoluție prin înțelegerea păcatului sau zdruncin, reprezintă un semn de
maturitate. Este adevărat, cei care sunt în perioada de formare nu vor aprecia această
manieră de acces la putere, dar până la urmă vor fi și ei mulțumiți cu ceea ce obțin. De aici
se înțelege că inspirația care ne este dată în această a doua decadă a lunii ianuarie ne ajută
să înțelegem care sunt elementele defecte pentru a le înlocui. Beneficiul nu vine din
demersul în sine, ci din faptul că, prin înlocuire, mecanismul se repară, procesul devine din
nou eficient. În urma încercărilor depășite cu brio din această decadă mulți se vor simți mai
puternici, mai sănătoși sau mai tineri.

Decada a III-a (21-31 ianuarie 2018)
Refuzul unui ajutor. Convingere in mesaje false. Desprinderi
periculoase. Ceasul bate de doua ori. Teribilism.

DECADA NR. 3
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

9

21-31 martie

Confirmă autoreglarea

21

21-31 iulie

Curiozitate. Deschidere către un nou plan al valorilor. Întârzieri ciudate. Luptă cu valurile
invizibile. Prăbușire lentă. Iubirea este pusa la încercare. Severitate. Control. Obsesia reușitei.
Entuziasm. Provocare prin abandon. Lovituri sub centură. Schimbări rapide. Suntem stăpâni pe
decizii, dar nu pe emoții. Decizii bazate pe nemulțumire și frustrare. O nouă lecție este asimilată cu
durerea. Planuri de călătorie. Popularitatea scade. Întâlniri cu persoane uitate sau abandonate.
Revenire la un nou plan al valorilor. Se caută alianțe noi. Încredere în ziua de mâine. Sunt utilizate
eficient instrumentele noi. O minciună se prăbușește. Revendicare. Fericirea depinde de adevărul
spus. Colectare. Vigilență motivată de o pierdere. O dreptate este pusă la colț. Se întârzie o decizie.
Acțiuni orientate într-o direcție ciudată. Relațiile dintre oameni sunt puse la încercare complicații
bazate de adevărul celui mic în raport cu adevărul celui mare. Neîncredere în destinul propriu.
Victoria este obținută prin confruntare colectivă. Luptele personale sunt trecute într-un alt plan.
Viteză de reacție. Schimbări neașteptate. Nevoie de mișcare. Plânsul este o competiție. Banii sunt
foarte importanți. Voința se exprima la un nivel superior. Gândurile ne ajută să fim mai conștienți de
păcate. Un dezavantaj este transformat într-un avantaj. Exprimarea personală caută o nouă modalitate
de creație. Sensibilitatea este îngrădită de ambiție. Teamă de suferință. Se caută o recompensă.
Manifestări impulsive. Greșeala duce spre autodistrugere. Mediere. Soluțiile bune afectează planul
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emoțional. Vindecare prin înțelegerea traumei. Împăcare cu trecutul. Resemnare. Independența prin
exprimare, cuvânt, termen. Planurile de viitor depind de echilibrul emoțional. Dorință de a cutreiera.
Echilibru prin mișcare. Confruntare verbală. Experiența personală este pusă la îndoială. O moștenire
este pierduta. Se alunecă spre un punct periculos. Egoism. Plăcerea este compromițătoare. Vindecarea
ne ajută să mergem mai departe. Binele este înmulțit. Se conturează mult mai clar încrederea că viața
se poate schimba. Suntem în acord cu un protector. Sfaturile bune ne ajuta. Valorile personale sunt
apreciate mai mult de ceilalți. Exces de autoritate. Dezechilibru prin refuz. Sensibilitatea se referă la
o altă perioada vieții. Concurență. Consecințele sunt judecate în raport cu eficiența celuilalt. Calitatea
muncii se schimbă. Blândețea este soluția tuturor problemelor sufletești. Conviețuire dificilă.
Fericirea poate fi cumpărată. Probleme cu curățenia sufletească. Se iau decizii în defavoarea unui
apropiat. Se spun cuvinte grele. Lipsa de mijloace îi încurajează pe oameni către lăcomie. Necazul
involuntar este judecat în funcție de valorile primite deja. Lipsă de coerență. Adevărul este deformat.
Încrederea este zdruncinată de opiniile premature ale celorlalți. Probleme financiare. Trecutul este
greu de înțeles. Schimbare. Intensitate emoțională. Adevărul este erodat. Nevoie de libertate.
Exemplul personal este receptat altfel. Reverie. Deschidere către un nivel superior de cunoaștere.
Miracol. Schimbarea destinației. Activitățile de grup sunt reconfortante. Viața se schimbă prin
raportarea la etaloane morale. Reducerea tensiunii prin rafinament. Curățenie sufletească. Surprize.
Planurile de viitor depind de înțelegerea trecutului.

A treia decadă a lunii ianuarie ar trebui să fie puțin mai pașnică, însă ne va pune în
fața unor încercări, în special în fața celor legate de recunoștința pe care ar trebui să o avem
față de oamenii puternici, față de prieteni adevărați sau față de cei care s-au sacrificat pentru
realizările pe care le avem în momentul acesta. Mulți vor privi toate aceste încercări ale celei
de-a treia decade a lunii ianuarie ca pe o invitație la a se desprinde de ceea ce este
periculos. În felul acesta, în acest interval ne vom întâlni cu una dintre cele mai mari și mai
delicate probleme ale lunii ianuarie: binele va fi privit ca o mare povară. De această dată
echilibrul se va susține pe ceea ce este programat să se consume pe finalul lunii martie,
când Neptun va trece prin conjuncție cu Junon. Acum, în această a treia decadă a lunii
ianuarie, Junon va trece prin Coada Dragonului, deci ne întâlnim cu un păcat, cu o
pedeapsă, cu o formă de recompensă pe care va trebui să o rezolvăm ori să o încadrăm
într-o albie adecvată până pe finalul lunii martie. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, va fi
nevoie să trecem printr-un moment de cumpănă, unul programat pe finalul lunii iulie. La
momentul acela nu avem unghiuri majore între planete cu deplasare lentă, ci doar
reminiscențe ale unor aspecte care sunt legate de tranzitul planetei Marte, al Axei
Dragonului, al lui Uranus și al lui Junon. Astfel, într-un perfect acord cu ceea ce vom
experimenta în această decadă evenimentele programate peste două luni sau peste șase,
au o componentă comună, una legată de teribilism, de nevoia de a găsi maturitatea acolo
unde nu a fost căutată niciodată, în zonele cele mai periculoase ori în sectoarele care ne
inspiră teamă. Dacă ne vom ține departe de mesajele false atunci nu vom alimenta
convingeri eronate și viața va fi in continuare simplă, puternică și încărcată de semnificații.
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01:19 sextil Lună-Mercur
12:18 sextil Lună-Pluton
13:21 trigon Lună-Jupiter
23:33 conjuncție Lună-Chiron

Prima zi a acestei decade va fi marcată de sobrietate. În noaptea de 20 spre 21
ianuarie Luna va trece prin sextilul cu Mercur și se va menține în această fereastră a
aspectului până în mijlocul zilei când se va definitiva sextilul cu Pluton. Asta înseamnă că
de dimineață ne vom trezi cu poezia învățată, cu visele încadrate într-o albie definită de
concepțiile celorlalți și nu ne va fi pe plac. Va fi însă o zi confortabilă, una încărcată de
ambițiile de a reuși deci proiectele de mare anvergură vor fi susținute de ecuația astrală a
momentului. Aproape că și revenirea la preocupări mai vechi ne va încuraja, chiar dacă
uneori înseamnă a trăi periculos, a ne ridica la înălțimi foarte mari sau a ne apropia periculos
de multă de viciu.
O mare problemă a zilei de 21 ianuarie vine din abordarea unui limbaj ciudat. De
această dată oamenii se vor trezi că vorbesc așa cum ar trebui, că li se pare potrivit, oportun
sau adecvat să facă trimitere la prieteni doar pentru a se susține, doar pentru a fi ajutați,
doar pentru a demonstra că relațiile sunt întreținute după bunul lor plac și pentru a contribui
la propriul lor succes. Din unghiurile care se împlinesc pe 21 ianuarie nimic nu ne spune că
viciul este atât de viu, atât de aproape, atât de penetrant. Cine stă strâmb și judecă drept,
persoana care poate face abstracție de dorințele personale pentru a vedea ce este cu
adevărat esențial va înțelege, însă doar în a doua parte a zilei, că dreptatea este de partea
sa. Binele care se consumă pe 21 ianuarie face parte din această schemă a înțelegerii
rolului pe care omul îl are în comunitate, a descoperirii însemnătății pe care prietenii îl au în
viețile noastre. Unii se vor duce spre o combinație periculoasă, alții vor face abuz de funcție,
de drepturile pe care le au, de responsabilitățile pe care le-au primit prin delegare, de
încrederea acumulată în ultima vreme. Nimic din toate acestea nu susțin o atitudine
îndreptată împotriva celui care ne-a ajutat. Lucrul acesta însă va fi văzut spre finalul zilei
când vom intra în fereastra conjuncție dintre Lună și Chiron. Revenirea la obiceiuri mai bune
se va face, așadar, prin responsabilitate, prin alegeri deliberate, prin faptele simple care nu
sperie, nu enervează. Această formă de simplitate, această atracție către lucrurile clare,
încadrate într-o albie precisă ne ajută să reformulăm ambiții care pot fi atinse. La polul
celălalt îi vom găsi pe oamenii care ezită foarte mult, care renunță foarte ușor și, la fel de
ușor, dau vina pe ceilalți.
Așadar, suntem invitați pe 21 ianuarie să privim dincolo de aparențe, să fim
respectuoși cu cei cu care interacționăm, să nu ne speriem de caracterul imprevizibil al vieții
și să acceptăm provocările care ne sunt lansate, dar nu pentru a mobiliza forțe împotriva
celorlalți, nu pentru a ne ridica deasupra lor, ci pentru a descoperi o altă formă de
conviețuire. În această zi oamenii manierați devin puternici, se implică în activități sociale,
știu să povestească frumos despre ceea ce-i interesează adică se țin departe de acel aspect
sever al vieții. Tot ce se consumă acum și care nu ține neapărat ecuația astrală zilei de 21
ianuarie, dar care o integrează pe aceasta în schema generală, ne aduce în centrul atenției
și o problemă de gol. Golul vine din faptul că avem prea mari așteptări din partea celor care
ne-au demonstrat pe finalul anului anterior că sunt puternici. Deocamdată, nu se poate vorbi
despre o confirmare a puterii, ci doar despre nostalgii. Omul care se sprijină foarte mult pe
puterile celorlalți, pe ambițiile lor, pe realizările pe care le-au demonstrat până acum arată
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că, de fapt, nu vor să meargă mai departe prin efortul propriu, ci doar prin binele pe care-l
primesc în dar de la alții. De altfel, aceasta este o formă de lașitate care va face din 21
ianuarie o zi sobra, iar prin această sobrietate oamenii să devină periculoși. Rigiditatea de
acum este simplă, ea va bloca mult calitățile personale în așa fel încât ele să nu se poată
exprima nici pe finalul lunii martie, spre care se îndreaptă nevoia de echilibru, dar nici spre
finalul lunii iulie, de unde încercăm să ne extragem motivele autoreglării, autocontrolului sau
motivele progresului.
Dacă nu ne bazăm acum pe ceea ce suntem, pe ceea ce am demonstrat, dacă
momentul acesta nu se evidențiază prin calități, pentru moralitate simplă, atunci începutul
lunii martie, care va face apel la acest interval pentru echilibru, va fi unul foarte delicat.
Retrogradarea lui Jupiter de pe zodia Scorpion care va fi inițiată pe 9 martie va însemna
reducerea cheltuielilor, a veniturilor, ne va încuraja să ne implicăm în activități diverse,
ciudate, care doar în aparență sunt marcate de educație sau se folosesc de aceasta, pentru
că, în realitate, nimic din ceea ce ni se va întâmpla atunci nu va avea logica. Dacă încă de
pe acum ne pregătim acel moment de justiție, la momentul respectiv revenirea la o
preocupare mai veche înseamnă întoarcerea către acest moment. Dacă momentul acesta
va fi dominat de resentimente, de pretenții false sau abuzive lansate celorlalți atunci
revenirea la o preocupare mai veche va însemna pentru prima decadă a lunii martie
întoarcerea către un păcat.

22 ianuarie
03:10 trigon Lună-Marte
08:23 Luna intră în zodia Berbec
12:50 sextil Lună-Soare
15:37 careu Lună-Saturn
19:25 sextil Lună-Venus
Pe 22 ianuarie descoperim voința de a merge mai departe. În dimineața acestei zile
Luna va intra pe zodia Berbec, acolo unde se află, pe finalul tranzitului său, planeta Uranus.
În felul acesta, intrăm în contact cu motivații care ar fi trebuit să le lăsăm ascunse, care nu
ne fac cinste, care nu sunt atractive și nici nu ne ajută să progresăm, dar le întâlnim și trebuie
să le abordăm pe acestea cu maturitate. Pentru început, adică în dimineața acestei zile, ni
se va părea că totul trebuie privit prin curiozitate. Faptul că ne trezim în fereastra trigonului
Lună-Marte, aspect care s-a împlinit în plină noapte, ni se va părea că primim un suflu nou,
ne aflăm în fața unei mari deschideri și trebuie să o privim pe aceasta cu maximă
responsabilitate. În realitate, nu facem decât să invocăm explicații ciudate la lucruri foarte
simple pentru a-i convinge pe ceilalți că trăim complicat, că suntem personaje istorice întrun film foarte interesant care va fi mult timp atractiv pentru public. De fapt, trăim intens
impulsuri care ne duc spre o prăbușire lentă. Relația bună a Lunii cu Marte ar trebui să ne
încurajeze spre a rezolva o problemă delicată, capacitatea de a reacționa rapid la situații
conflictuale, nu pentru a amplifica și mai mult această tensiune, ci de a trece revolta într-un
plan invizibil, pentru a conviețui mai bine, mai frumos și mai eficient.
Omul slab va simți pe 22 ianuarie că depinde foarte mult de ceilalți, că este dominat
de frustrări, că se teme până și de umbra sa. Lucrurile acesta sunt, așadar, dominate de o
prejudecată ciudată care ascunde în tolba sa, nu săgeți minunate precum Cupidon, ci
dorințe ciudate de anarhie sau de revoltă. Elementul acesta va fi vizibil cu precădere în a
doua parte a zilei când Luna va trece prin careul cu Saturn. Așadar, orice formă de întârziere
a unui bine, orice amânare a unui ajutor pe care ne-am propus să-l facem, orice faptă bună
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pe care trebuie să o împlinim cu inima deschisă, cel puțin așa cum ne gândeam în zilele
anterioare, se poate transforma, prin relația proastă a Lunii cu Saturn, într-o finalizare tristă,
într-o amenințare, într-un refuz care va fi răstălmăcit de partenerul de dialog sau de întreaga
comunitate. Este adevărat, comunitatea aceasta care reacționează prea dur la impulsurile
de moment ale individului nu știe prea multe despre acestea, despre plăcerile lui, despre
problemele cu care s-a confruntat în ultima perioadă și nu judeca prea aspră. Apoi, nici
pentru omul comun nu este o zi prea inspirată pentru că se vede obligat să ofere explicații
ciudate care nu sunt înțelese așa cum trebuie, care nu-l ajută la nimic.
Există multă tristețe în ziua de 22 ianuarie, iar aceasta nu vine ca urmare a unor
presiuni sociale, ca urmare a unor obstacole astrale, ci pentru că nu reușim să ne facem
înțeleși. Dacă nu gestionam așa cum trebuie mijlocul zilei careul Lună-Saturn atunci, spre
seară, relația bună pe care Luna o are cu Venus va deveni o plăcere personala pe care nu
avem cu cine să o împărțim, suntem într-o stare bună, dar o trăim în singularitate. Luna din
Berbec nu este un susținător al acțiunilor săvârșite în singularitate. De aceea, apăsarea îi
încurajează pe oameni să accepte noii reguli, dar nu în totalitate, ci pe jumătate, doar pentru
nu se plictisi, doar pentru a se mișca, a fi mobili. Pentru acești oameni care cred că soluțiile
rapide reprezintă ieșirea din impas, momentul 22 ianuarie va fi unul de tristă amintire.
Puterea care vine din trecerea Lunii pe zodia Berbec nu ajută în combaterea unor
prejudecăți, ci îi încurajează pe oameni să se deplaseze către o zonă a încercărilor și mai
mari, și mai puternice sau și mai numeroase.
Dacă vor considera că în etapa aceasta se pot revolta, se pot întoarce împotriva celor
care nu știu să explice, să povestească ori să tolereze, nu fac decât să-și pregătească un
mediu și mai dificil pe care îl vor experimenta la începutul lui martie. Dacă vor fi echilibrați,
dacă nu vor fi lacomi și vor considera că ar trebui să primească din partea celorlalți exact
ceea ce alții sunt dispuși să ofere, nu să le pretindă acestora să se comporte într-un anumit
fel ori să le dea ceva anume, atunci schema zilei de 22 ianuarie va fi una minunată, care
împlinește o nouă etapă a vieții și îi încurajează pe oameni să trăiască simplu și fără
prejudecăți. Acești oameni minunați pot trăi în afara acuzațiilor, pot supraviețui unor presiuni
sociale foarte mari, se pot dezvolta în afara demersurilor lipsite de rațiune, tocmai pentru că
nu caută popularitatea, ci își folosesc energia pe care o au pentru armonie. Superioritatea
lor vine din faptul că nu au uitat de unde au plecat, nu au uitat de vechii asociați, nu au pus
în dificultate în ultima perioadă oamenii pe care i-au apreciat, oameni pe care au dorit să-i
ajute. Au avut însă mici doleanțe, dar acestea au fost formulate doar pentru a susține un
adevăr de grup. Este clar că această atitudine poate deveni pentru cei din jur, pentru
comunitate sau pentru cei care se vor naște peste ani un exemplu de verticalitate și de
înțelepciune.

23 ianuarie
00:04 careu Lună-Lilith
07:49 opoziție Junon-Capul Dragonului
13:40 trigon Lună-Capul Dragonului
13:54 sextil Lună-Junon
17:24 careu Lună-Mercur
20:45 careu Lună-Pluton
23 ianuarie vine cu o ipostază de vindecare. Trecerea lui Junon prin Coada
Dragonului aduce din trecut o multitudine de întâmplări pe care ni le amintim într-un mod
epuizant, obositor sau chiar enervant. Unele dintre ele nici nu au primit la momentul
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respectiv atenția cuvenită, iar despre altele nici nu știam că le avem atât de clar în memorie.
Din nefericire, schema aceasta nu primește susținere din partea Lunii, deci orice formă de
inițiativă, orice decizie bazată pe nemulțumire sau pe o reparare abuzivă a trecutului nu
duce la nimic bun. Având în vedere că suntem într-un an în care progresul și vindecarea
sunt direcții foarte importante, maniera aceasta de a soluționa, gândul acesta greu de boală
sau de retrogradare ni se va părea de-a dreptul epuizant.
Trăsătura principală a zilei de 23 ianuarie stă în nemulțumire, se bazează pe ea și se
va exprima prin această notă accentuând faptul că o frustrare întotdeauna va avea drept
cea mai bună prietenă o nemulțumire. În consecință, 23 ianuarie vine spre noi cu o nouă
lecție de viață care se referă la inițiativă și curaj, la ceea ce credem că putem împlini pe
ultima sută de metri și nu am făcut în ultimii ani. Este puțin probabil ca printr-o mobilizare
masivă să putem atinge o asemenea performanță. Dacă stăm strâmb și judecăm drept
înțelegem că maniera aceasta de a folosi cuvântul, de a invoca motive de transformare, de
a ne asocia cu oameni care au demonstrat până acum că obțin astfel de rezultate nu este
potrivită. Ar trebui acum sa
arătăm că avem un inventar
foarte clar asupra deciziilor
pe care le-am luat de la
începutul anului și până în
momentul de față pentru a
înțelege dacă nu cumva o
parte
din
hotărârile
necesare acum nu sunt
deja adoptate. Dar pentru
atinge această performanță
este nevoie de multă
îndrăzneală, de mult curaj,
de oameni sinceri și dragi în
jur, de persoane cu care am
avut până acum un schimb
de
experiență
foarte
interesant și plăcut. În cazul
acestor persoane bine
intenționate nu se poate
vorbi despre o lecție
asimilată prin durere, ci
despre o lecție asimilată
prin efort. Un om harnic, care, în plus, este și bine intenționat, nu se va speria de muncă.
Munca, o trăsătură pe care o descoperim, o experimentăm, o asimilăm prin intermediul
zodiilor Rac și Fecioară, se transformă acum în dovezi de progres.
Cu alte cuvinte, nota aceasta progresistă va primi, prin noile teorii ale astrologiei
karmice, o dovadă clară de progres. De la Rac și până la Berbec se ajunge prin evoluție, iar
de la Fecioară la Berbec se ajunge prin pedeapsă. Dacă de la Rac la Berbec progresul este
acum clar, pentru că accentuarea zodiei Capricorn, complementară zodiei Rac, ne arată că
problemele acestea vechi, de când Pluton a intrat pe zodia Capricorn, adică din 2008, au
trecut prin multiple stadii, atingând și momente de victorie, dar și altele de reflexie, pedeapsa
pe care o primim prin corelațiile Fecioară-Berbec sunt legate de încrâncenare, de obsesia
purificării celorlalți pentru că în raport cu propria persoană există o întunecare adâncă, o
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ignoranță profundă. Din combinația celor două înțelegem de ce trecerea lui Junon peste
Coada Dragonului nu ne aduce din trecut libertatea de expresie și nici schimbări rapide care
să se împlinească, în mare parte, de la sine. Primim, cel mult, cuvinte grele, pe care le vom
interpreta într-un chip subiectiv, ca și cum cineva ne pedepsește că nu suntem perfecți.
Maniera aceasta seamănă cu o relație bolnăvicioasă între două sau mai multe persoane
prin care ființa cicălitoare își justifică intervențiile abuzive folosind cuvinte frumoase,
argumente legate de dezvoltarea personală, își transformă obsesia perfecțiunii și a
controlului în grija față de binele celuilalt. Ceea ce se întâmplă pe 23 ianuarie este un semn
că ar trebui să ne uităm mult mai atent în ograda proprie și mai puțin în cea a vecinului.
Numai în modul acesta putem vedea cât de frumoase sunt ființele cu care ne întâlnim acum,
cât de puternici sunt oamenii cu care interacționăm, ce daruri minunate au. Schimbul de
experiență cu aceste persoane ne poate duce către noi asocieri, către depășirea unor limite
personale în așa fel încât vechile colaborări să rămână în stadiul de amintire. Nu va mai
conta, pentru omul puternic și profund, dacă aceste amintiri sunt triste sau bucurase,
important este ceea ce avem înainte, prezentul pe care-l construim din aproape în aproape
sau viitorul în care sperăm cu gânduri pozitive și optimism. Toată această schemă seamănă
cumva cu călătoria sufletului, cu evoluția conștiinței, cea care este de un real folos pentru
un om care vrea mai mult de la viață, nu pentru a-și spori patrimoniul material, ci pentru a
se înnobila.

24 ianuarie
06:12 conjuncție Lună-Uranus
15:34 Luna intră în zodia Taur
22:49 conjuncție Mercur-Pluton
22:54 trigon Lună-Saturn
Pe 24 ianuarie Luna va trece prin conjuncția cu Uranus și proiectele individuale se
vor regăsi în proiecte sociale foarte mari, importante, aspirațiile personale se vor suprapune
peste aspirațiile sociale. Nu se știe dacă schema aceasta este bună, cel puțin nu se poate
afla lucrul acesta din prezentarea generală, însă se poate știi că ea îl solicită pe individ și îl
expune la multiple combinații. Asta înseamnă că reușita zilei de 24 ianuarie vine doar acolo
unde există un patrimoniu clar definit, unul pozitiv, constructiv sau unul care vibrează la
unison cu patrimoniul zonei în care ne-am propus să acționăm acum. Din perspectivă
astrologică, schema zilei de 24 ianuarie arată revenirea la un alt plan al valorilor, în multe
din cazuri unul nou. Se invocă revenirea, și nu atingerea unui nou plan al valorilor pentru că
prin conjuncția Lunii cu Uranus aflăm că acest plan nou al valorilor ne-a mai tentat și altădată
și l-am respins. De aceea, pentru mulți schimbările lui 24 ianuarie, în ansamblu, vor fi
atractive, interesante sau constructive deși în prima parte a zilei nu vor fi nici interesante și
nici liniștite pentru că Luna se află pe zodia Berbec și aduce aceeași notă obositoare precum
am văzut în ziua de 23 ianuarie. Ne vom grăbi și de această dată să rezolvăm multe
probleme într-un timp foarte scurt, să devenim foarte eficienți față de oamenii care ne ies în
cale, cu demersurile pe care le avem în derulare sau în buzunar, fără să ne punem problema
marilor proiecte. Imediat ce Luna va intra pe zodia Taur ne vom gândi că poate, dacă tot
muncim, dacă tot ne implicăm în interacțiuni sociale, măcar să obținem un rezultat care să
dureze mai mult de o zi. Practic, prin trecere a lunii pe zodia Taur se activează într-un
registru personal conjuncția lui Mercur cu Pluton de pe zodia Capricorn. În momentul de față
există o relație directă între Lună și conjuncția Mercur-Pluton, chiar dacă Luna se va afla, în
a doua parte a acestei zile, pe Taur și, fiind semn de pământ, ar trebui să vorbim despre un
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trigon. Relația bună a Lunii cu cele două planete se va consuma în noapte de 25 spre 26
ianuarie. Asta înseamnă că momentul de față aduce indicii spectaculoase, ca și cum o măna
nevăzută a destinului îi îndeamnă pe oameni, îi coordonează, îi trimit către o altă zonă de
colectare, chiar către dimensiuni periculoase în care se vor descurca foarte bine. După ce
luna ianuarie va trece, adică ajunși în prima decadă a lunii februarie, ne vom aminti cu
bucurie de încercările pe care le-am depășit acum pentru că începutul lunii februarie, din
punctul de vedere al echilibrului, se bazează mult pe aceste experiențe. Este posibil ca
acum aceste experiențe să ni se pară foarte ciudate, dar ele sunt foarte practice și pe
înțelesul tuturor.
Așadar, suntem invitați să punem acum bazele unor colaborări interesante după cum
ne sugerează corelațiile specifice acestei decade. Asocierile au nevoie de un echilibru
emoțional, de un schimb de forțe pe baza gândurilor bune, pe baza acțiunilor săvârșite
împreună cu un om pe care-l apreciem sau de dragul său. Intuiția zilei de 24 ianuarie ar
trebui să ne ducă în această zonă. Ea însă, pentru că poate activa și în individualitate, nu
doar în complex, împreună cu celelalte influențe astrale, îi poate lăsa impresia individului că
are drept de decizie asupra a ceea ce gândește și decide. Cei materialiști se vor folosi de
noul mod de a interpreta și de a analiza informațiile pe care le au pentru a descoperi
slăbiciunile celorlalți și, folosindu-se de ele, să obțină avantaje tot în acest spectru
materialist. Sunt avertizați că dacă procedează în felul acesta rezultatele vor veni spre ei
prin conjuncturi astrale complexe, nu în individualitate, așa cum acționează. Asta înseamnă
că vor colecta rezultatele la comun și dacă, acționând, au crezut că s-au ascuns și nimeni
nu îi va ști, vor fi deconspirați în momentul în care se ridică din bancă și se duc la raft pentru
a-și lua ceea ce cred că merită. În funcție de alegerile pe care le vor face pe baza a ceea
ce au cerut în mod insistent acum acești oameni materialiști se vor deconspira. Pentru că
este o decadă care judecă foarte mult relațiile, asocierile, încrederea în partenerii de dialog
sau într-un partener de viață, faptele făcute pe ascuns în preajma zilei de 24 ianuarie vor
lăsa o mare undă de regret, vor deconspira, vor scoate la lumina adevăratele intenții. În felul
acesta, minciunile acestor oameni se vor prăbuși, iar fericirea lor va depinde mult de
adevărul pe care sunt în stare să-l spună. Unii s-ar putea să nu poată articula nimic atunci
când vine vorba de un adevăr personal, să dea din greșeală în greșeală, din minciună în
minciună, din prostie în prostie. Nu rămâne decât să facă apel la un fond existențial, la
destin, la karmă, la norocul pe care-l au. Junon este în continuare în fereastra conjuncție cu
Coada Dragonului și acești oameni nu sunt pedepsiți de la sine, ci primesc șansa de a
chema în fața auditoriului avocatul care ar putea să-i reprezinte cel mai bine, întâmplarea
cea mai frumoasă, omul care știe cum sunt oamenii curați și sinceri, faptele minunate pe
care le-au făcut cândva.

25 ianuarie
00:19 Primul pătrar
06:46 trigon Lună-Lilith
07:30 careu Lună-Venus
13:26 sextil Mercur-Jupiter
13:44 sextil Lună-Neptun
19:00 careu Lună-Capul Dragonului
21:12 careu Lună-Junon
25 ianuarie ni se va părea un moment de dreptate, însă el este un moment de putere.
Se întâmplă lucrul acesta pentru că toată această ecuație astrală se consumă în mare parte
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prin impactul pe care Marte, de pe ultimul grad al zodiei Scorpion, îl are asupra acestei
perioade. Forma aceasta de dreptate ne vorbește despre gândurile ascunse ale oamenilor,
cele care ar fi trebuit să facă parte dintr-o schemă logică, cea la care ar fi trebui în momentul
de față să apelăm pentru a depăși un obstacol. Obstacolul este real, el va fi văzut foarte clar
în a doua parte a zilei prin relația proastă pe care Luna o are de împlinit cu Axa Dragonului
și, implicit, cu Junon. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, în această zi
când emoțiile ar trebui să le echilibreze, Luna din zodia Taur va trece prin careul cu Venus
de pe Vărsător. Nimic din ceea ce ni se pare a fi liber, neîngrădit, marcat de viteză de reacție
sau motivat de victorie nu poate fi încadrat în această albie. Dacă în această zi Luna nu ar
fi trecut printr-o relație bună cu Luna neagră și proastă cu Venus oamenii nu ar fi ales prost,
nu ar fi fost sfătuiți greșit, nu ar fi văzut doar defectele celor cu care colaborează. În
consecință, dacă nu ar avea atât de multă grijă, apăsare sau greutate ar fi avut alte reacții.
Cei care trăiesc de pe o zi pe alta ori care își duc traiul de zi cu zi cu capul în nori, vor
considera că ziua de 25 ianuarie trebuie să fie consumată în contrast cu toată această
gravitate a vieții. Vor face demonstrație de cunoștințe, vor încerca să-i convingă pe toți cei
din jur că trăiesc în prezent, că viitorul este ușor de construit pentru cel care are gânduri
optimiste, atitudini simple, sufletul curat. În realitate, contrastul este ceea ce definește ziua
de 25 ianuarie și pe baza acestuia multe se vor da peste cap, chiar lecții de viață importante
pe care le-am asimilat de curând. Dacă în toată această construcție nu intervenim prin
încredere, atunci cuvintele celorlalți nu vor fi încadrate potrivit, schimbările la care suntem
supuși vor fi dominate de o dreptate abuzivă. În felul acesta, relația bună dintre Mercur și
Jupiter va deveni efectul unor acțiuni mai vechi, o dreptate pe care o primim așa cum a fost
formulată cândva, un bine împlinit, chiar dacă el nu mai este de actualitate. Dacă, pe baza
a ceea ce ni se întâmplă acum, dezvoltăm o aversiune față de realizările celorlalți atunci
luptele acestea personale se vor duce într-un plan obscur și vor avea o vizibilă notă
capricioasă.
Multe vor fi date peste cap de această dorință de dreptate cu atât mai mult cu cât în
momentul acesta se va împlini și Primul Pătrar, adică vom găsi în interior un impuls care se
va adăuga presiunii exterioare. Cu toate acestea, există o salvare, iar ea vine tot din ecuația
acestei zile. Luna de pe zodia Taur ne îndeamnă să ne definim nevoile, să înțelegem de ce
suntem capricioși, de ce ne consumăm atât de multă energie pentru ambiții, de ce trebuie
să demonstrăm celorlalți că le suntem superiori. Forța aceasta îl smulge pe individ din
demnitatea falsă pe care și-a construit-o un ultima perioadă și pe care și-o va expune unor
situații sociale absolut bizare. Prin caracterul bizar al acestor evenimente sociale, adică prin
expunerea față de întâmplări în care nu înțelegem nimic, ne trezim la realitate. Realitatea
este mult mai simplă decât ni se va părea pe 25 ianuarie. Nu există atât de multă duritate în
jur, ci ea se acumulează prin comanda pe care o dăm. Fiecare om întâlnește de-a lungul
vieții situații sau persoane care poarta această notă agresivă. Dacă la un moment dat
episoadele pe care le parcurgem sunt grele nu înseamnă că trebuie să facă o selecție
negativă din tot ceea ce a trăit greu sau rău. În felul acesta se poate explica de ce notă
agresivă zilei de 25 ianuarie poate fi risipită într-o clipă. Nu se știe însă cine va avea puterea
să se sustragă acestor impulsuri pentru că atracția către forma aceasta de selecție se
bazează mult pe obiceiul de a-i considera pe ceilalți vinovați, de a nu respecta regulile, de
a trăi în viciu, inferioritate, vulgar. Cei care au avut impresia că prin acest vulgar au fost
puternici se vor întoarce la el, chiar dacă știu că este o greșeală. Prin utilizarea vulgarului
reușesc să-și definească dorințe, reușesc să se simtă bine, se vor bucura de ceea ce fac
acum, pe 25 ianuarie, dar sunt avertizați că și prețul este pe măsură. Impactul social al
acestor alegeri este unul destul de grav. A face un pas înapoi și a spori puterea prin
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vulgaritate arată a da mai multă putere adversarului care doar așa poate învinge, doar așa
poate câștiga. Din acest punct de vedere, ziua de 25 ianuarie pare să fie una dintre cele mai
dificile din această decadă.

26 ianuarie
01:59 trigon Lună-Pluton
03:37 opoziție Lună-Jupiter
05:12 trigon Lună-Mercur
011:59 sextil Lună-Chiron
14:56 Marte intră în zodia Săgetător
19:36 Luna intră în zodia Gemeni
19:49 opoziție Lună-Marte
În mijlocul acestei zile, Marte va intra pe zodia Săgetător unde va sta până pe 17
martie. Asta înseamnă că tot acest interval ne pregătește pentru momentul în care, la finalul
lunii martie, vom descoperi cât de puternici suntem, care sunt direcțiile pe care trebuie să le
abordăm, gradat, până la finalul acestui an. Din acest punct de vedere, lucrurile par să fie
foarte simple, pentru că ele cresc de la o zi la alta, adică performanța ne va curta și vom fi
și mulțumiți cu ceea ce obținem.
Până atunci însă lucrurile trebuie clarificate în ceea ce privește viteza de lucru, viteza
de reacție, nevoia de schimbare și plăcerea de a avea multe lucruri în jur, mulți prieteni,
multe posibilități de a alege. Asta înseamnă că prima jumătate a zilei de 26 ianuarie va fi
dominată de o lăcomie ciudată care ar putea să transforme un avantaj simplu, delicat, unul
care vine de la sine, într-o mare problemă. Persoanele materialiste sunt din nou avertizate
că se află în fața unei probleme. Această problemă este legată de o acuzație, nu neapărat
una care le este atribuită, ci și una pe care o formulează. Pentru că Luna se află în Taur
schema aceasta le aduce oamenilor prea multă încrâncenare, încredere în sine ca și cum
numai în felul acesta reușesc să-și rezolve o parte din probleme. Este adevărat, Luna își va
încheia seara acestei zile tranzitul prin zodia Taur și nota aceasta serioasă nu va mai fi atât
de apăsătoare, adică oamenii nu vor mai fi atât de pătimași în a li se respecta drepturile, ci
vor mai lua și lucrurile așa cum sunt ele, cu avantajele și dezavantajele lor. Până atunci însă
marele pericol al zilei de 26 ianuarie este cel legat de plafonare. Prin marea viteză de reacție,
prin nevoia de a împlini multe într-un timp foarte scurt vor putea să îi pună în dificultate pe
cei care nu s-au maturizat încă sau care nu și-au călit voința în confruntări sociale. Acum
voința se exprima la un nivel superior, dar acest nivel superior nu este accesibil oricui. Omul
care se ridică deasupra condiției sale pentru că a mai făcut lucrul acesta și în anul anterior,
va vedea că de această dată lucrurile sunt mult mai generoase, rezultatele mult mai
frumoase și mai durabile. Multe persoane vor face o retrospectivă neplăcută, amintindu-și
prea multe lucruri inutile despre anul 2016, invocând eșecul anului 2017, adică încercând
să-și justifice neputința de a atinge nivelul superior, cel care va permite realizării să vină de
la sine. Un om care se plânge pe 26 ianuarie arată că a greșit în ultimii doi ani, nu că există
o problemă acum pe care nu o poate rezolva. Greșelile pe care le-a făcut cu bună știință
devin acum un zid de care nu poate trece.
Săgetătorul, prin Marte, aduce o nevoie de mișcare mult mai mare decât am
experimentat în ultima perioadă. Este adevărat, toată această nevoie de schimbare, de
mobilitate, de trecere de la un nivel la altul, de libertate de expresie ascunde teama de
suferință, de puțin, de singurătate sau de lucrurile care sunt decisive. Este clar că, pe
această zodie, Marte îi încurajează pe oameni să obțină performanță, dar îi face să și
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evadeze din zona aceasta a confortului pentru activități banale, comune. Atracția către
mișcare poate însemna mai mult sport, mai multă mobilitate, multiple interacțiuni, dar și
nevoia de studiu. Ar trebui să fim foarte atenți cu impulsurile pe care le conștientizăm pe 26
ianuarie. Ceea ce ne vine să facem în această zi reprezintă un posibil traseu care ne poate
oferi garanția unui mare succes. Imediat ce Luna va intra pe zodia Gemeni se va vorbi și
despre sensibilitate, despre o îngrădire ambiției, despre teama de a fi părăsit, ignorat,
marginalizat. Natura inferioară a acestei poziții este una dură, lipsită de rafinament, care
poate trece foarte ușor de la rafinament la luptă și cucerire.
Parte cea mai frumoasă și cea mai delicată a acestei zile vine din curiozitatea pe care
o vom experimenta până în seara zilei de 17 martie, când Marte va intra pe zodia Capricorn,
semnul exaltării sale. Această curiozitate ne va face să ne gândim la recompensele pe care
ar trebui să le primim pentru ceea ce am făcut, pentru ceea ce vom face timp de aproximativ
două luni. Este posibil ca în toate aceste demersuri să devenim și impulsivi, dar este mai
puțin important lucrul acesta dacă suntem înconjurați de oameni simpli, frumoși, toleranți și
profunzi. De altfel, ca un avertisment, ar trebui să urmărim să ne înconjurăm de oameni care
au aceste calități pentru ca toată această atracție către performanță să capete o coloratură
net superioară și victoria să fie de fapt o achiziție de pe un nivel superior, nu o altă bijuterie
pe lângă cele câteva sute pe care le avem deja și nu ne folosesc.
Pentru imaginea socială, trecerea lui Marte pe zodia Săgetător aduce schimbări de
optică, în relațiile diplomatice, în administrarea unui patrimoniu, a unui fond financiar, în
crearea de noi forme de dominare prin bancă, produs comercializat, metodă de prezentare,
mesaj. Având în vedere că Jupiter, guvernatorul Săgetătorului, încă se află pe Scorpion și
va trebui să împlinească o opoziție cu Luna în noaptea de 25 spre 26 ianuarie, mesajul lui
Marte, aflat acum în trecere pe zodia Săgetător, are ascuns și un semn de trădare. Nu este
suficient să ne îndreptăm atenția către oamenii care ne-au dovedit până acum că au un nivel
superior, nu trebuie să ne abandonăm întru totul în zona aceasta pentru că nu ne ajută cu
nimic depersonalizarea. Toleranța, deschiderea față de opiniile celorlalți nu înseamnă și
renunțarea la propriul analizator. Dacă în zona personală lucrurile acesta sunt mai puțin
periculoase, pe zona publică trecerea lui Marte pe Săgetător aduce frământări în centrele
de putere care se vor stinge, adică nu vor produce prea multe urmări pentru că timpul este
prea scurt până când această planetă va intra pe Capricorn acolo unde, după cum vom
vedea începând cu 17 martie, sunt plasate adevăratele probleme ale acestei perioade,
adevăratele probleme ale primei jumătăți a anului 2018. Ceea ce vom experimenta de acum
și până pe 17 martie sunt mai mult niște capricii care, ar putea produce mult rău, ar putea
distruge un ideal ambițios doar dacă sunt scăpate de sub control, doar dacă sunt neglijate
experiențele din ultima perioadă, doar dacă este anulat analizatorul.

27 ianuarie
07:40 trigon Lună-Soare
15:27 trigon Lună-Venus
16:37 careu Lună-Neptun
21:20 sextil Lună-Capul Dragonului
Pe 27 ianuarie Luna se află în plin tranzit prin zodia Gemeni aducând motive de
mediere. În dimineața acestei zile se va afla într-o relație bună cu Soarele și vom
conștientiza că această mediere trebuie să ne aducă un bun, un avantaj concret, o formă
de vindecare sau răspunsuri la probleme urgente. De altfel, întreaga zi de 27 ianuarie ne
ajută să ne gândim la viitor într-un mod foarte original și personal. Gândul că lucrurile pe
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care le avem acum nu pot fi rezolvate decât prin schimb de experiență ne îndeamnă să
lăsăm pretențiile deoparte, să nu mai fim atât de duri, de limitați sau de încrâncenați în a
obține ceea ce vrem și modul în care ne-am programat. Asta înseamnă că puțină
credibilitate pe care o dovedim acum ar putea să transforme problemele în momentele cele
mai relaxante și destinse al întregii decade prin bucuria soluției.
Cu toate acestea, în mijlocul acestei zile apare o problemă de opinie care va fi
răstălmăcită de grup, neînțeleasă de partenerul de dialog sau va fi folosită împotriva
persoanei în cauză. Relația bună pe care Luna o are acum cu Venus pe zodia Vărsător
aduce prea multă încredere în sine și, ca o consecință, multă neglijență în genul acesta de
interacțiune, de schimb de experiență. Astfel, medierea tendinței Nodurilor de către Luna
care trece acum prin zodia Gemeni transformă evenimente concrete într-o mare patima,
pentru că oferă celor cu care interacționăm indicii despre punctele vulnerabile, defectele de
caracter, golurile pe care nu ar trebui să ni le vadă. Unii se vor destăinui, vor vorbi mult
despre sine, spunând ceea
ce nu ar trebui să
împărtășească sau oferă
din loc în loc indicii, iar cel
care este capabil să
citească printre rânduri
descoperă multe lucruri pe
care nu le știau până
atunci. Dar pentru faptul că
prin
exprimare,
prin
mișcare, prin mobilitate se
deconspiră înseamnă că
trebuie să ne petrecem
ziua încuiați în casă, să nu
vorbim cu nimeni, să nu
răspunde la telefon, să fim
izolați complet. Luna din
Gemeni nu va permite lucrul acesta, dar, chiar dacă pentru un concurs al factorilor astrali sar ajunge acolo, nu ar fi recomandat. Soluțiile la care suntem invitați prin ecuația strada zilei
de 27 ianuarie țin de măsură. Interacționăm, dar este nevoie de măsură, le spunem celorlalți
multe lucruri despre sine, dar primim un semn când ar trebui să ne oprim, când ar trebui să
ne petrecem timpul în prezența altor persoane sau nu ne-ar strica să fim și singuri, nu doar
împreună cu alții. Diversitatea face din ziua de 27 ianuarie un moment special al lunii, un
sector plăcut printre toate celelalte zile, care sunt atât de concentrate, atât de centrate pe
responsabilitate și disciplină.
Dacă la nivel individual lucrurile acestea pot fi ușor rezolvate, la nivel social schimbul
de informații sau bunuri între grupuri cere definirea unei alte condiții. Medierea tendinței
Nodurilor de către Lună produce împlinirea unor momente favorabile ce trebuie invocate,
reeditarea unor protocoale mai vechi, a unor colaborări care au fost încheiate cu succes, a
unor schimburi de experiență care nu s-au soldat cu incidente. Numai în situații de genul
acesta se poate vorbi despre un moment de succes în negocieri, în schimburi de experiență,
numai așa se poate trece pe nivelul următor fără ca nimeni să piardă. În felul acesta,
planurile de viitor devin bune atât pentru grupurile implicate în genul acesta de demers, dar
și pentru comunitatea în ansamblu.
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O altă problemă a zilei de 27 ianuarie este cea legată de imoralitate. Prin faptele bune
pe care vrem să le facem reușim să compensăm erori personale, o anume imoralitate, ceea
ce am greșit sau poate a fost în mod intenționat făcut să fie greșeală. Evadarea din prezent,
din certitudinea informațiilor de acum, din locul în care suntem, nevoia aceasta de mișcare
are la bază și impulsul de a nu fi descoperiți cu aceste erori foarte grave. Nevoia de echilibru
specifică acestei decade, cea care ne îndreaptă atenția către ceea ce se va consuma în a
treia decadă a lunii martie ne atrage atenția că evadarea nu trebuie să conțină acum lipsa
respectului, nu trebuie să ducă la descoperirea unor puncte vulnerabile în viețile celorlalți
pentru a avea un avantaj, pentru a avea un as în mânecă. Dacă ni se pare că soluția cea
mai bună este să evadăm, să o facem pentru a ne apăra, pentru a ne construi instrumente
de șantaj. Dacă nu se respectă această condiție, schema astrală în care se integrează ziua
de 27 ianuarie aduce o mare încărcare emoțională care nu va fi eliberată prin asocierile
programate a se consuma pe finalul lunii martie, dar nici prin autoreglarea de pe finalul lunii
iulie. Vom rămâne cu aceste piese negative și va fi nevoie de alte conjuncturi, mult mai dure
decât cele pe care le parcurgem acum pentru a ne elibera de acest păcat. Nu trebuie să
uităm că luna ianuarie are o notă gravă cea care ne zice că sedimentarea poate fi relativ
ușor compromisă de un păcat. Pe finalul lunii ianuarie, adică acum, pe 27 ianuarie, păcatul
este această curiozitate de a descoperi în viețile celorlalți ceea ce el compromite
considerând că informația aceasta este un mare avantaj.

28 ianuarie
01:09 trigon Lună-Junon
09:06 careu Mercur-Uranus
12:35 sextil Lună-Uranus
13:48 careu Lună-Chiron
20:49 sextil Mercur-Chiron
20:56 Luna intră în zodia Rac
Relația proastă pe care Mercur și Uranus complinesc pe 28 ianuarie ne pune în fața
unor situații delicate. Unii vor considera că rezolva aceste situații delicate prin ceartă, prin
atitudine impusă, ridicând tonul sau bătând cu pumnul în masă. Atitudinea categorică are
însă, prin trecerea Lunii pe ultimul sector al zodiei Gemeni, și o notă teatrală. „Cu cât victima
este mai fricoasă cu atât vânătorul este mai curajos”, spune o celebră vorbă de duh, așa
cum vom vedea că se va întâmpla acum. Prin careul dintre Mercur și Uranus se pune, în
primul rând, în dificultate un patrimoniu. Prea mult neastâmpăr, prea multă lipsă de metoda,
prea multe erori sunt adunate acum în chip miraculos și făptuitorul este judecat. Având în
vedere că în ecuația astrală zilei de 28 ianuarie predomină mesajul astral al planetei Uranus,
cel care va fi judecat nici nu are habar că i se va întâmpla așa ceva. Asta înseamnă că
momentul de acum conține multe ipostaze neprogramate, situații care apar pe neprevăzute,
care vor pune amprenta pe ceea ce vom avea de făcut de acum încolo, nu doar asupra
persoanei în cauză.
Schema astrală a zilei de 28 ianuarie seamănă cu o constrângere care-și pune
amprenta asupra unei educații. Cu cât această constrângere durează mai mult în timp cu
atât există posibilitatea ca evoluția să fie deformată, adică demersul care se evidențiază
acum, corpul în sine, o plantă, un animal, o situație, fie și ele abstractă, să nu crească așa
cum era scris, ci deformată de o presiune exterioară. Acum observăm că această presiune
exterioară a fost o neînțelegere. Fie că aflăm că persoana cu care interacționăm a avut o
părere falsă pe care este pe punctul să și-o schimbe, fie că dintr-o eroare personală i-am
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oferit toate motivele pentru a împlini lucrul acesta, rezultatul a ceea ce se întâmplă acum
trebuie să ne elibereze de constrângerea care ne deformează modul de a gândi, de a vedea
realitatea, de a ne construi idealuri. Viitorul în sine pare să fie pus în dificultate de aceste
constrângeri. Dacă lucruri acestea sunt revigorate prin comunicare liberă, adică persoanele
implicate discută despre problemele pe care le au sau despre ceea ce le este frică să nu li
se întâmple, dacă această ipostază astrală se referă la un demers, nu la o persoană, atunci
eliberarea de păcat aduce o schimbare spectaculoasă care se va solda cu o demnitate
socială impresionantă. Omul care înțelege acum devine un exemplu de profunzime și de
rafinament pentru cei care vor să înțeleagă și nu am putut încă.
Desigur, lucrul acesta se face cu efort, nu este deloc simplu, ba chiar, în anumite
situații, poate fi considerat chiar periculos. A ajunge la înțelegere pornind de la o problemă
înseamnă și a ne confrunta cu orgolii, cu egoism, cu ceea ce blochează evoluția și progresul,
cu ceea ce este orientat către consum sau anarhie. Avem, însă, speranța că toate lucrurile
vor merge spre bine pentru că, spre seară, cu puțin timp înainte ca Luna să își încheie
tranzitul său prin zodia Gemeni, Mercur își va definitiva sextilul cu Chiron. Aflăm la momentul
respectiv că soluția bună, împăcarea, eliberarea de această presiune nu au fost rezultate
întâmplătoare, ci rezultate obținute prin supervizarea unui om cu bune intenții, de o forță
nevăzută. În felul acesta, se poate vorbi despre o experiență de viață absolut impresionantă.
Deschiderea către binele universal este acum o întâmplare, nu este rezultatul unor reacții
de moment, ci o ultimă etapă într-un proces de evoluție care a fost făcut în condiții foarte
dure. Și această ultimă etapă se împlinește tot în condiții dureroase, tot într-un mod
neplăcut, tot prin efort și muncă. Dar pentru că rezultatul este bun, despre ziua de 28
ianuarie ne vom aminti doar prin termeni frumoși, pozitivi, doar prin rezultatul frumos pe care
îl deține.
Cei care nu vor fi victorioși în această zi vor rămâne cu sentimentul că trăiesc într-un
mediu agresiv, că sunt acuzați prea dur pentru greșeli banale pe care, în plus, și le-au și
recunoscut, mergând mai departe cu un oarecare sentiment de vină. Pentru aceste
persoane și plăcerea este limitată, dar și viziunea asupra viitorului se schimbă. Cu alte
cuvinte, merg mai departe acceptând să fie deformați de o forță exterioară. Abia privind
către acești oameni care își vor încheia ziua în tristețe și în nemulțumire ne dăm seama cât
de serioase sunt aceste lecții de viață. Nu este prima dată când sunt invocate aceste lecții
de viață ca fiind elemente de bază pentru păstrarea echilibrului, dar în anul 2018 lucrurile
acestea vor căpăta o însemnătate mult mai mare. Întregul an face trimitere la achiziții
obținute prin conștientizarea acestor lecții de viață. Cine se va gândi și în alte momente ale
acestui an, dar și acum, că bunurile materiale sunt mai importante decât altele cu scopul de
a înlocui tristețea sau de a ascunde singurătatea, lipsa de viziune și lenea, va bate pasul pe
loc și la sfârșitul anului va vedea că pe lângă obiectele pe care și le-a dorit și le-a iubit atât
de mult nu au parte și de bucurii sau prieteni foarte mulți, de calități sufletești aparte, ci doar
de episoade triste care îi urmăresc precum o umbră, mulți dușmani, multe amintiri care
rănesc.

29 ianuarie
04:13 opoziție Lună-Saturn
11:26 opoziție Lună-Lilith
17:17 trigon Lună-Neptun
Încă din seara zilei de 28 ianuarie Luna intrat pe zodia Rac, iar acum, pe 29 ianuarie
va trece prin opoziția cu Saturn și prin altă opoziție cu Luna neagră. În a doua parte a zilei

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

69

va împlini și trigonul cu Neptun transformând momentul acesta într-un regret. Elementul
definitoriu al zilei de 29 ianuarie stă în capacitatea individului de a-și cunoaște propriile limite.
Prin opoziția Lună-Saturn ne confruntăm, la modul concret, cu o întârziere, cu schimbări în
Programul zilnic, cu o formă de lăcomie care ne duce în impas. Dintr-odată ni se pare că
putem să facem mai multe, că schimbăm prin voință proprie programul și ne dăm seama că
nu reușim să împlinim nimic din tot ceea ce ne-am propus acum. Dacă vom fi judecați pe
măsura faptelor pe care le vom săvârși acum atunci 29 ianuarie devine o zi tristă, judecată
superficial, când oamenii sunt acuzați aspru. De aceea 29 ianuarie ar trebui să devină o zi
de iertare pe greșelile pe care le facem acum, nu pe acelea pe care le aducem din trecut.
Prezența trecutului în ecuația astrală a zilei de 29 ianuarie este stranie. Nu avem
planete retrograde care să se impună acum, nu există un mesaj negativ legat de acest
element astral (Coada Dragonului) și care să aibă un cuvânt de spus acum, dar cu toate
acestea, pentru că Venus trece prin acest punct, tot ce este legat de sentiment, de plăcerea
de a lucra după o metodă cunoscută și verificată, de a sta în prezența cuiva, de a ne petrece
timpul împreună cu cineva are o notă karmică evidentă. Din această cauză mulți vor spune
că trecutul îi urmărește precum o umbră, că se întâlnesc oameni pe care și-ar dori să-i evite,
pe care nu au puterea să-i tolereze în această perioadă. Pentru aceste persoane opoziția
Lună-Saturn aduce o greutate în relații, o greutate în raportul lor cu alte persoane, dar nu în
relațiile pe care le au cu demersurile sau obiectele. Aici intervine Luna neagră într-un mod
aparte, așa cum nu am mai văzut de la începutul anului și până acum. Ea oferă acum soluții
prin compromis însă doar în faza de început. Cine are o judecată peste medie, omul matur
care a văzut multe de-a lungul vieții va înțelege că acest compromis, privit ca o soluție care
se transformă de-a lungul zilei într-un motiv de flexibilitate, a fost construit împotriva celui
căruia îi este adresat și nu reprezintă o simplă reacție de apărare împotriva unui factor
coroziv. Ea este particularizată și ține de persoană, nu de ceea ce face persoana.
A ne permite să vedem acest aspect al vieții înseamnă a depăși un obstacol de
înțelegere, o întârziere în realizarea unor conexiuni mentale, înseamnă a fi liber cu
sentimentele și încrezători că ceea ce vedem și conștientizăm este realitatea. Apoi, obținând
această performanță, eliberându-ne de păcatul cu care ne chinuiam singuri vom atinge o
stare sufletească absolut minunată. Blândețea care vine din trigonul Lună-Neptun îi face pe
oameni inspirați, delicați la atingere, romantici și foarte buni. Sunt dispuși, prin intermediu
acestor sentimente, să muncească foarte mult, să ajute pe cel care se află în dificultate, să
renunțe la bunurile personale, la timp, la nevoile pe care le au pentru a-i bucura pe ceilalți.
În cuvinte mai simple, cel care-și depășește o încercare personală va dori să devină util
celorlalți ajutându-i și pe ei să se bucure de liniștea pe care au obținut-o de curând. Este
posibil ca exemplul lor să nu fie același cu ceea ce a favorizat deschiderea, progresul, dar
gestul în sine va produce multă bucurie. În felul acesta, se poate vorbi despre o cristalizare,
despre evitarea extremelor care pot acum distruge relații foarte vechi. Opoziția Lună-Saturn,
cea care a fost activă în special în prima jumătate a zilei, aduce multe sentimente confuze,
o atitudine dură față de un om doar pentru că nu dorim să-l înțelegem. Prin blândețea care
ne cuprinde în a doua parte a zilei acest sentiment de duritate se dizolvă, și, în cazul omului
profund, se transformă în iertare. Omul încrâncenat care nu a reușit să își depășească
propriile limite în prima jumătate a zilei va transforma această înțelegere în rușine. Dacă la
începutul zilei a conștientizat că se întâlnește cu oameni pe care și-ar dori să-i evite, la
sfârșitul zilei constată că sentimentul s-a păstrat, doar că de această dată are alte
argumente. Iată cât de ușor se poate observa eșecul. În mod sigur și oamenii aceștia care
nu sunt preocupați de valorile spirituale se schimbă, adică primesc ceea ce cerul le
dăruiește, ceea ce semenii lor le dăruiesc din tot sufletul, dar rămân blocați în propriile
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obsesii. La prima vedere schimbarea este doar în zona argumentului. În seara zilei de 29
ianuarie vor vedea că au alt argument pentru care și-ar dori să evite situațiile pe care le-au
parcurs de-a lungul acestei zile.

30 ianuarie
04:34 opoziție Lună-Pluton
06:38 trigon Lună-Jupiter
08:52 opoziție Venus-Capul Dragonului
12:45 careu Lună-Uranus
14:01 trigon Lună-Chiron
18:40 opoziție Lună-Mercur
20:52 Luna intră în zodia Leu
Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului ne aduce din trecut un mare avantaj pe
care avem responsabilitatea să-l folosim cu înțelepciune. Pentru că este vorba despre o
conjuncție Venus-Coada Dragonului pe zodia Vărsător nu se poate stabili din această
prezentare cu caracter general care este natura acestui bine. Fiecare va avea libertatea de
a-și extrage din trecut ceea ce crede că îl avantajează cel mai mult. Există însă o constantă
care se poate aplica și în cazul celor mai puțin evoluați, dar și în cazul celor profunzi.
Această constantă se referă la curățenie. Unii vor considera că din trecut trebuie să aducă
motive de curățenie sufletească, alții de curățenie în casă, să arunce lucrurile vechi,
obiectele care nu le mai sunt de folos, să pună punct unor relații pentru a putea merge cu
inima deschisă pe mai departe.
Trecerea lui Venus prin Coada Dragonului poate însemna și momentul de noroc pe
care-l așteptam de mult timp. Deși în fiecare an Venus trece prin această poziție, de această
dată Vărsătorul aduce o notă neobișnuită situației, schimbă registrul șansei și poate oferi
celui aflat pe un nivel inferior posibilitatea de a crește foarte repede, de a valorifica o
informație simplă pentru a o transforma într-un mare avantaj social. Desigur, cu toate aceste
informații care ne vin din trecut, ducem și întâmplări nefericite, triste, despre oameni sau
despre lucruri, amintirea unor întâmplări fără să ne fie clar dacă suntem sau nu pregătiți
pentru momentul acesta.
Luna se află acum în tranzit pe ultimul sector al zodiei Rac și va avea de împlinit
unghiuri frumoase cu Jupiter și cu Chiron, planete care se află tot în zodii de apă. Pe fondul
trecerii lui Venus prin Coada Dragonului această înclinație către sensibilitate, către natura
psihologică a vieții poate avea asupra omului care caută adevărul un efect absolut
terapeutic. Nesiguranța care vine din relația proastă a lui Venus cu Uranus va fi transformată
într-o forță care schimbă natura lucrurilor, schimbă gândurile oamenilor, îi ajută să vadă ce
i-a făcut până acum nesiguri pentru a deveni mai puternici prin această înțelegere. Acești
oameni își vor petrece ziua de 30 ianuarie gândind la ceea ce ar fi trebuit să repare, la binele
pe care cei din jur l-au refuzat, la cum ar fi arătat omenirea dacă anumite episoade triste nu
s-ar fi consumat.
Relația proastă pe care Luna o împlinește acum cu Uranus face parte dintr-un careu
în T pe semne cardinale ce are planeta Uranus drept focar. Forma aceasta de nesiguranță
nu trebuie ignorată. Prin această presiune suntem îndemnați să credem că adevărul este
deformat sau că nu poate avea decât forma pe care o percepem acum. În consecință, pentru
a face față realității de acum, pentru a proteja binele pe care vrem să-l aducem din trecut,
avem nevoie de mobilitate, de schimbare, să ne lăsăm antrenați în proiecte sociale
ambițioase.
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Ecuația astrală a zilei de 30 ianuarie se referă însă la o mobilizare împotriva binelui
personal. Este de la sine așteptat ca multe persoane să nu poată face față acestei presiuni
astrale. Nu este ușor să faci o selecție a experiențelor de viață care au un puternic impact
afectiv, direcție susținută de faptul că peste Coada Dragonului trec Junon și Venus, dar nici
să te detașez de ceea ce este nesigur sau neclar pentru a merge mai departe încrezători în
forțele proprii. Pentru mulți acestea sunt devize încadrate într-un manual de dezvoltare
personală și în fața unui experiment, în fața unei aplicații practice, persoanele care nu s-au
maturizat încă vor bate în retragere. Cu toate acestea, nu ar trebui să fim descurajați.
Neprevăzutul nu trebuie neapărat să fie o sursă de durere sau de pierdere, ci poate fi și o
sursă de succes, avantaje sau de binefacere. Dacă în momentul de față lucrurile sunt
orientate către o direcție pozitivă vom vedea pe finalul lunii martie, în a treia decadă a sa,
atunci când vom înțelege mult mai bine problemele legate de tensiune, de păcat și avem
șansa să fim mai respectuoși față de ceea ce este esențial. Acum ni se pare că tot ceea ce
a fost cândva bun ar trebui să fie și acum, iar ceea ce a fost cândva rău va avea asupra
noastră același impact. Peste două luni vom gândi altfel. Asta înseamnă că dacă în
momentul acesta nu vom fi pătimași și nu vom privi aspecte importante ale vieții cu lăcomie
atunci toate aceste situații pe care le aducem din trecut n-o să ne bulverseze prea mult.
Vom ști ce este bine și ce este rău și din toată această gamă vom înțelege ce se poate
aplica acum. De asemenea, vom vedea în seara acestei zile imediat ce Luna va intra pe
zodia Leu că nu totul stă în selecția, ci mai stă și în putere. În cuvinte mai simple, ceea ce
nu se selectează de la sine, ceea ce nu are înțeles de la prima privire, dar este bun, va
merge mai departe prin putere.
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31 ianuarie
01:13 trigon Lună-Marte
15:28 Lună plină
15:37 Mercur intră în zodia Vărsător
21:19 conjuncție Lună-Capul Dragonului
În ultima zi a lunii ianuarie se va împlini Luna plină. La puțin timp de la atingerea
momentului de maximum în opoziția Soare-Lună, Mercur va intra pe zodia Vărsător. În
aceeași zi, dar seara târziu, Luna va trece prin conjuncția cu Capul Dragonului. Asta
înseamnă că ultima zi a acestei luni aduce o presiune teribilă pe ideea de iubire, atât
aspectul de iubire dăruită cât și cel de iubire primită, de sacrificiu pentru idealul propriu, de
prietenie sau de respect. Momentul acesta aduce o intensitate foarte mare emoțiilor care nu
au fost înțelese de-a lungul acestei luni și dacă, în raport cu deviza generală aplicată acestei
luni, s-a înțeles în tot acest interval că sedimentarea este compromisă de un păcat, avem
ocazia acum, prin intensitatea faptelor, gândurilor sau emoțiilor, să înțelegem care sunt
reziduurile. Luna plina din 31 ianuarie nu ne aduce probleme în plus, ci doar le amplifică pe
cele care există deja, care nu s-au rezolvat de-a lungul acestei luni. Dacă în toată această
schemă întâlnim un personaj care merge mai departe cu obsesia presiunii sociale, fie în
calitate de victimă, fie în calitate de torționar, atunci trebuie să înțelegem că problema pe
care am avut-o de-a lungul acestei luni a fost una de interacțiune. Dacă în momentul acesta
descoperim că ne-am înconjurat doar de obiectele inutile, unele dintre ele stricate sau care
se consumă prea mult, ultima zi a lunii ianuarie ne îndeamnă să fim atenți asupra curățeniei
sufletești, asupra curățeniei fizice, să fim selectivi cu oamenii cu care interacționăm și, nu
doar atât, să nu ne facem planuri de viitor pe baza a ceea ce ne nemulțumește acum.
Luna plină din Vărsător, o Lună plină de iarnă, care lucrează asupra iubirii și asupra
prieteniei, ne oferă un exemplu de respect, de toleranță și dragoste. Prin aceste sentimente
avem ocazia să ne deschidem către un plan superior, dar acesta s-ar putea să nu fie cel pe
care îl considerăm. La planul superior putem ajunge cu ajutorul unei persoane căreia i-am
acordat prea mult credit până acum, pe care am considerat-o nedemnă pentru așa ceva ori
incapabilă să poată susține saltul către această destinație. Dacă nu avem nimic împotriva
experimentării unui asemenea fapt neobișnuit atunci vom fi înnobilați cu sentimentul de
libertate, dar ne vom apropia și mai mult de marele adevăr al anului 2018, cel care ne ajută
să progresăm. Din nou, fiind vorba despre zodia Vărsător, multe din cele pe care le știm sar putea să fie reformulate, anulate sau preschimbate. Ideea în sine de progres ar putea
acum să fie reformulată substanțial. Important este că rezultatul cel care, indiferent că
metoda se schimbă sau nu, va fi la fel de bun.
Este adevărat, împlinirea fazei de Lună plină se face cu Mercur pe ultimul grad al
zodiei Capricorn și, pentru început, ipostaza aceasta de intensitate va susține elementele
concrete, ceea ce avem deja sedimentat. Pentru că faza de Lună plină se întinde cu mult
peste momentul producerii sale, va exista o zona de influență a acestei expresii astrale și
cu Mercur pe zodia Vărsător, ceea ce înseamnă un mare avantaj pentru libertatea de
expresie sau capacitatea de a vedea ceea ce este nou și de a fi pus în practică. Mercur pe
Vărsător este o poziție foarte bună pentru studiu, cunoaștere, recreere, pentru a găsi soluții
la probleme care ne-am dat bătăi de cap de-a lungul acestei luni, dar și în a produce cu
îndrăzneală o mare schimbare în viață. Pentru unii această schimbare va fi ultima din seria
sintezelor care au fost specifice anului 2017. Aceste persoane, prin împlinirea acestei ultime
etape, schimbă destinația unor proiecte și, în consecință, pot produce modificări substanțiale
modului în care interacționează cu cei din jur. Dacă în urma acestor decizii apar fluctuații
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financiare, cheltuieli suplimentare pe care nu le vor suporta sau susține, atunci se va face
trimitere la achiziții mai vechi, la depozite bancare, la alte forme de economii pentru a reduce
tensiunea, pentru a face față presiunii sociale și pentru a împlini dezideratul formulat în
forma aceasta. Atunci când se pune problema ca pe acest context să se inițieze un ciclu
draconitic, judecata trebuie privită din punct de vedere moral. Dacă de-a lungul lunii ianuarie
nu a fost dovedită moralitatea, de fiecare dată când va fi invocată de-a lungul lunii februarie
ea va crea mari tensiuni, îi va lăsa impresia individului că este acuzat de lipsuri, că nu se
ridică la standardele cerute de ceilalți, că nu a evoluat. Aceasta este, de altfel, o altă
componentă a zilei de 31 ianuarie care îi oferă individului iluzia schimbării. Oricum ar fi,
important este să nu fim revoltați pentru ceea ce nu putem împlinii imediat, pentru această
păcăleală, pentru eșec. Este clar că planurile de viitor, oricât de ambițioase sunt sau
indiferent dacă acestea sunt aplicate pe o perioadă mai mică de timp sau pe mai mulți ani,
ele depind foarte mult de cum înțelegem acum trecutul. Accentuarea Axei Dragonului arată
că nu doar perspectiva evenimentelor este foarte importantă prin formulare sau selecție, ci
și ceea ce am trăit până acum.

Așadar, a treia decada lunii ianuarie ne pune în fața unor încercări pe care trebuie să
le înțelegem prin interacțiune, prin toleranță și prin nevoia de a face o schimbare importantă,
dar nu abuzivă. Marile evenimente ale acestei decade, trecerea lui Junon prin Coada
Dragonului și a lui Marte pe zodia Săgetător, subliniază refuzul unui ajutor, grija că primim
din jur mesaje false, dar și teama că faptele pe care trebuie să le săvârșim în viteză sunt de
fapt acte de teribilism. Există o mare subiectivitate care ne va da bătăi de cap de-a lungul
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acestei decade și la care nu avem cum să renunțăm dintr-odată. O ducem pe aceasta și în
luna februarie, cea care lucrează cu instrumente care produc o evoluție întortocheată. În
stadiul acesta avem impresia că tot ceea ce am trăit de-a lungul lunii ianuarie a fost simplu
sau clar, prezentat fără echivoc ori suficient de bine argumentat încât să nu fie nevoie decât
de puțin efort pentru ca demersurile să fie duse la bun sfârșit. Începând cu luna februarie
vom vedea că până și cele mai mici îndoieli pe care le-am avut de-a lungul lunii ianuarie pot
fi privite ca posibile trasee evolutive.
Prima luna a anului 2018 s-a încheiat. Multe din evenimentele pe care le-am parcurs
au fost dominate de o mare instabilitate, iar dintre acestea multe vor rămâne în memoria
celor care au agresat ideea de destin, de împlinire socială, de devenire. Pornind de la relația
proastă pe care Marte a avut-o la începutul acestei luni cu Axa Dragonului și până la
trecerea acestei planete pe zodia Săgetător, în momentul în care Junon a trecut peste
Coada Dragonului am avut de parcurs evenimente care ne-au vorbit despre greșeli pe care
este posibil să nu le fi înțeles corect. Acum, că suntem la finalul acestei luni, știm că oricât
de puțin am înțeles din ele, oricât de mic este avantajul pe care l-am primit din partea
acestora oricât de delicat este rezultatul la care am ajuns, toate achizițiile pe care le avem
în momentul acesta devin elemente esențiale pentru progres. Pentru că luna februarie
lucrează cu instrumentele care produc o evoluție întortocheată vom vedea că fiecare lucru,
oricât de mărunt sau neînsemnat ni s-a părut la un moment dat, devine, în a doua lună a
anului, o posibilă cale de evoluție. Nu înseamnă că vom fi protejați de teamă, de combinații
distrugătoare, de griji față de seriozitatea colaboratorilor. Nu înseamnă că seria
experiențelor s-a oprit la ultima zi a lunii ianuarie. Este însă important să știm că oricât de
mic este pasul pe care l-am făcut înainte, ceea ce vom experimenta în luna februarie va fi
doar întortocheat, nu și retrograd.
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Luna februarie ne va pune în fața unei probleme de opinie care se poate transforma
într-o problemă de interacțiune. Dacă în prima decadă vom conștientiza cât de importantă
a fost evoluția prin desprinderea de păcat, prin emancipare profesională sau emoțională, în
a doua decadă lucrurile se vor precipita pentru că vom fi puși în fața unor situații care au o
perspectivă mult mai mare și va face față acestei situații doar omul care poate lucra pe mai
multe fronturi deodată, poate demonstra că până acum a evoluat. Combinațiile acelei
decade sunt distrugătoare de forme, încărcate de un mare risc, deci evoluția pe care o vom
experimenta, în special în a doua decadă, ca un vârf al intensității astrale, este cu adevărat
întortocheată. Apoi, pentru că seria schimbărilor complicate aferente lunii februarie nu se
termină cu a doua decadă, trecerea lui Junon pe zodia Pești ne spune că începând cu 23
februarie intrăm într-o perioadă de drame, cea care se va baza foarte mult pe înțelesurile
parcurse în primele 10 zile ale lunii februarie. Deși pare foarte complicat, totul se reglează
prin sobrietate, seriozitate și muncă. Tulburările de acum sunt însă suficient de reale,
problemele spre care ne îndreaptă atenția sunt și ele foarte severe încât, dacă lucrurile nu
vor fi așezate pe calea de mijloc, ceea ce este acum întortocheat se va transforma în
pierdere în luna următoare.

Decada I (1-10 februarie 2018)
Evenimente noi construite cu greu. Devenire. Evoluție prin
mișcare. Combinații ciudate.

DECADA NR. 4
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

3

21-31 ianuarie

Confirmă autoreglarea

31

1-10 noiembrie

Conspirație. Un început bun este privit cu teamă. Examinare. Pretenții fără rost. Aspirații
fanteziste. Pierderea unui bun. O dreptate abuzivă incită. Iritare. Intenții exclusiviste. Parteneri in
decenți. Obiceiurile eronate au pretenții prea mari. Se caută un demers prin care să se învingă un rău
profund. Severitate. Acțiuni benefice ascunse de cel care are nevoie de ele. Tentația de a lua bunul
celuilalt. Metoda de lucru este încercată, dar bună. Succes prin rațiune, logică, operații concrete.
Continuitate lentă. Afirmare dureroasă. Sensibilitate. Se caută răspuns la o problemă de sănătate.
Indicațiile celorlalți sunt respectate. Se face dreptate într-o problemă personală. Respect.
Compensarea unei slăbiciuni. Îmbogățirea fondului. Onestitate. Munca este respectată. Este iritată o
alegere greșită. Decizii bazate pe judecată și schimb de experiență. Voință. Durere exprimată prin
poveștile celorlalți. Greutate un succes duce la renunțare. Excese verbale. Inadaptare. Pretenții față
de un prieten loial. Aberații. Refuzul unei sarcini de lucru. Polarizare. Problema este judecată greșit.
Minciuna este puternică. Întoarcere de la un țel important. Neplăceri. Situații periculoase care devin
conflictuale. Se impune cu forța un model de liniște sau de cal. Probleme de natură intelectuală.
Insecuritate. Precipitare. Teamă de confruntare. Nostalgie. Trăim din amintiri. Bunăstarea nu este
împărțită cu cei care au mai puțin. Se caută o nouă poziție ierarhică. Incoerență. Auto explicată în
mod logic. Dorința de putere. Combinații periculoase. Pierderi financiare. Ochii văd, inima cere.
Probabilitate pusă la îndoială. Pericol prin muncă. Mobilitate redusă ca intensitate, dar generoasă ca
rezultat. Poziție fermă. Slăbirea rezistenței la efort. Se caută prietenii noi. Căile se deschid.
Valorificare. Pașii sunt importanți. Teamă de o eroare personală. Apare grija că impulsul nu poate fi
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controlat. Prea mult interes pentru valori materiale. Liniște rece. Discernământ. Pericol arbitrată de
un cunoscut. Neîncrederea în succesul celuilalt. Relațiile interumane au o notă neglijenta. Domeniul
financiar indică un risc. Se stabilește un nou acord. Apare o soluție la o problemă de inadaptare.
Închipuiri, halucinație, instabilitate. Caracterul liberal depinde de luciditate. Schimbări bruște.
Pierdere unui drept. Acuzații nefondate. Nevoie de a împărtăși un secret. Se caută o soluție la o
constrângere. Este acceptat sprijinul celuilalt. Stimulare puternică a percepției. Viziune. Promisiuni
deșarte. Este nevoie de o decizie majoră. Discuții prea multe despre înjosire sau compromis. Furtună
într-un pahar cu apă. Se încheie un ciclu. Deschidere către o justificare orgolioasă. Fidelitatea este
pusă la îndoială. Separarea nu este atât de rea. O faptă imprudentă este evitată. Sfaturile sunt bune.
Contrastul ajută în consolidarea puterii de înțelegere. Avantaj prin efort propriu. Toleranță. Infiltrare.
Sentimentele mai bune sunt mai vizibile. Creativitate.

Prima decada lunii februarie ne îndreaptă atenția către ceea ce am traversat pe finalul
lunii ianuarie, adică trecerea lui Junon prin Coada Dragonului și intrarea lui Marte pe zodia
Săgetător. Acum Junon se află în continuare în fereastra conjuncției cu Coada Dragonului,
iar Marte pe primul sector de tranzit prin zodia Săgetător. Relația proastă pe care Junon o
va împlini în această decadă cu Jupiter arată că evenimentele noi sunt supuse unui risc, că
nu ar trebui să ne încredem în toate vorbele pe care le auzim, nu ar trebui să ducem mai
departe sfaturile tuturor celor care vor să ne convingă că se pricep la problemele celorlalți.
Pentru ca recomandarea acestea să fie cu adevărat utilă este nevoie ca persoana care le
face să și le poată aplica și ei însăși, să demonstreze că această evoluție prin mișcare
specifică acestei decade nu se face decât prin schimb de experiență, în grup, prin asociere.
Numai în felul acesta problema aceasta a interacțiunii, a stabilității nu se transformă într-o
revoltă socială, nu se pune nimeni de-a curmezișul, nu manevrează nimeni impresiile
celorlalți pentru a produce haos. Acolo unde armonia nu este păstrată, prima decadă a lunii
februarie aduce evenimente care vor strica atât de mult încât abia la începutul lunii
noiembrie se va mai repara ceva.

1 februarie
00:48 opoziție Lună-Venus
04:24 opoziție Lună-Junon
07:02 careu Lună-Jupiter
13:01 trigon Lună-Uranus
21:14 Luna intră în zodia Fecioară
În prima zi a lunii februarie Luna se află pe ultimul sector de tranzit al zodiei Leu.
Lasă în urmă conjuncția cu Capul Dragonului și face acum primii pași în ciclul draconitic pe
care l-a inițiat de pe finalul lunii ianuarie. Din această poziție împlinește două opoziții, una
cu Venus și cealaltă cu Junon, arătând că problemele noi nu sunt deloc noi, ci doar
reinventarea celor pe care le cunoaștem foarte bine. De această dată, ne amintim de ceea
ce nu a fost corect, cuviincios, de ceea ce ne-a agasat sau de ceea ce nu ne permite să
evoluăm prin noutate. Înțelegem, în consecință, că elementele noi trebuie integrate cu efort
în dimensiunea personală, adică este nevoie de muncă suplimentară. Cu Luna pe zodia Leu
este greu de crezut că se va implica cineva în efort suplimentar. Munca va fi o continuare a
unor demersuri pe care individul le poate opri.
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O problemă foarte importantă pe care o vom conștientiza în prima zi a lunii februarie
este cea legată de aspirații. Aspirațiile momentului sunt în mare parte fanteziste și ele
creează animozități în grupuri, atrag critici gratuite, îi pun pe oameni să se certe, să fie în
contradicție, pentru că sunt evidențiate persoanele care plimbă în mod greșit informația de
la un om la altul, deși, poate, în momentul acesta ar trebui să tacă. Cel care nu se
conformează acestei situații își va construi speranțe false și va ajunge foarte curând să fie
dezamăgit de propriile limite. Dacă, pe de o parte, opozițiile pe care Luna le realizează cu
planetele din Vărsător arată că există o problemă de conștiință pe care o refuzăm, care ni
se prezintă foarte clar, printr-un eveniment, printr-un episod reeditat, relația proastă pe care
Luna împlinește cu Jupiter arată îndoială, suspiciune, un mare deficit de încredere în sine
pe probleme pe care nu le-am împărtășit celorlalți. Acum, în prima zi a lunii februarie, avem
ocazia să vedem dacă în decada anterioară, adică pe finalul lunii ianuarie, am refuzat să
împărtășim aceste informații celorlalți pe baza unui motiv real, obiectiv sau pur și simplu am
făcut-o din răutate, din invidie sau din obtuzitate. Dacă există un argument solid, dacă nu
facem apel la limite personale atunci avem ocazia să vedem că partenerii de acum sunt
indecenți sau înclinați să greșească. Lucrul acesta se întâmplă pentru că și acești parteneri
au drame personale pe care nu le-au împărtășit și care îi cuprind acum ca într-o capcană.
Dacă devenim atenți asupra faptului că fiecare are o poveste interesantă de viață,
fiecare încearcă în momentul acesta să se detașeze de obiceiuri rele, proaste, să nu se lase
în voia răului personal pe care îl conștientizează, dar pentru care nu are soluții, putem deveni
mult mai indulgenți și nu îi vom acuza în mod gratuit pe acești parteneri de indecență. În
felul acesta, se poate pune o bază serioasă și durabilă pentru colaborări care se vor întinde
până la toamnă. Cu toate acestea, ar trebui să fim puțin mai atenți la obiceiurile pe care
suntem tentați să le oferim celorlalți ca exemple de bune practici. Pe acest fond negativ
susținut de careul în T pe semne fixe ce are planeta Jupiter ca focar, pe fondul acesta al
instabilității și al neputinței de a pune la dispoziția celorlalți și dramele personale, nu doar
ceea ce este bun, intervine trigonul Lunii cu Uranus, adică o nerealistă stimă de sine. Poate,
pe o altă conjunctură, lucrurile acestea nu ar fi fost atât de grave, iar demersurile nu ar fi
fost atât de complicate. Încrederea în sine ce vine din relația bună Lună-Uranus ar fi erodat
raporturile sociale bolnăvicioase, vicioase, toxice, ceea ce ar fi produs un rezultat bun. Acum
atenția este îndreptată pe probleme care nu au fost soluționate, iar această încredere în
sine supradimensionată ar putea să devină un factor ce va duce, în mod inevitabil, la izolare.
Trecerea Lunii pe zodia Fecioară în seara acestei zile ne va face mai atenți la
sănătate, la autoreglare, la ceea ce inhibă într-un mod pozitiv, prin argument, pentru că nu
e timpul necesar, pentru că nu avem resursele adecvate, nu din frică. Frica va face ca aceste
pretenții să fie fără rost și primul semn că am intrat pe un drum greșit este cearta. Oamenii
dezechilibrați de propriile pretenții ridică acum tonul, se impun, se arată iritați, iar rezultatul
este ușor de dedus. Nu ar trebui să ne mirăm dacă, pornind de la conflictele zilei de 1
februarie, ajungem să credem că facem parte dintr-o conspirație sau în jurul nostru există
deja una căreia nu știm cum să-i facem față. Pasul următor este dat de apelarea la
instrumente mai puțin corecte. Minciuna este unul dintre ele și ea va fi puternic inserată în
ecuația astrală a zilei de 2 februarie care, în plus, are și capacitatea de a stabiliza, fără să
conteze dacă ceea ce va permanentiza este bun sau rău.
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2 februarie
03:50 careu Lună-Marte
05:24 trigon Lună-Saturn
12:58 trigon Lună-Lilith
18:32 opoziție Lună-Neptun
Nu tot ceea ce este construit prin careu sau opoziție conține o notă conflictuală. În
astrologia modernă se știe că relația de careu în orbul cel mai mic, în toleranța cea mai
mică, reprezintă și aspectul eliberator. Severitatea zilei de 2 februarie ne vorbește despre
ceea ce ar trebui să facem pentru a ne elibera de gândurile personale, de poveștile triste
ale celorlalți, de ceea ce nu este serios și nu are durabilitate. Se întâmplă lucrul acesta
pentru că în dimineața acestei zile Luna va trece prin conjuncția cu Saturn și ne va vorbi
despre necesitatea eliberării de acțiunile extremiste. În cuvinte mai simple, realizăm că nu
ne ajută cu nimic să insistăm cu efortul, cu demonstrațiile, cu lenea, cu relaxarea sau alte
forme care ar putea pe alte conjuncturi să ne ajute în restabilirea echilibrului. Ceea ce ar
trebui dus mai departe acum prin aport personal poate însemna un nou traseu care cere noi
resurse pe care în
momentul acesta nu le
avem. Asta înseamnă că 2
februarie are nevoie să
puncteze un edificiu, o
construcție, ceva logic și
operațional, o victorie
clară
împotriva
unui
pericol sau împotriva unei
decăderi.
Luna
din
Fecioară îi îndeamnă pe
oameni să fie calculații,
atenți la emoțiile lor, ba
chiar unii, din exces de
zel, vor renunța la această
notă
emoțională
considerând că rezultatul
practic este mult mai
important. Și prin faptul că
Luna trece prin zodia
Fecioară, dar ci și pentru
că ea se află acum în opoziție perfectă cu Neptun 2 februarie capătă o notă practică. Există
o frică de lucruri ascunse, de sărăcie, de puțin, de ceea ce nu este calculat, cântărit sau
încadrat pe motiv că pe mai departe, această neștiință a rostului sau a cantității se va
răzbuna. Ar trebui să avem încredere în propria devenire, în propriul parcurs, să nu credem
că trăim ca o buruiană printre plante folositoare, să nu considerăm că ceea ce nu știm este,
de fapt, ceea ce ne poate distruge sau compromite. Dacă vom alege să gândim în modul
acesta vom da misterului o notă pozitivă și vom vedea că până la sfârșitul acestei zile vom
avea timp și de curățenie, și de ordine, și de înțelegere. Nu ne ajută la nimic dacă
transformam această nevoie de precizie într-un argument pentru a susține teama sau
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suspiciunea. Avem deja din ziua anterioară prea multe gânduri despre greșeli, nedreptate
sau abuzuri și ar fi prea mult să le adăugăm și pe cele de acum.
Dacă ne oprim asupra echilibrului atunci nu vom transforma prioritățile zilei de 2
februarie în motive de revendicare. Vom fi siguri pe achizițiile personale chiar dacă ele sunt
puține sau incomplete, chiar dacă deocamdată nu putem discerne ce anume vom duce pe
mai departe pe viitor, ce ne este strict necesar acum și ce ar trebui să lăsăm în urmă. Prin
gândul acesta de echilibru punem bazele unor colaborări susținute pe rațiune, pe logică, pe
acțiuni concrete. Așa, victoria pe care o obținem este clar orientată împotriva unui pericol și
ne vom bucura pe mai târziu că am avut tăria de caracter pentru a fi lucizi, încrezători în
ceea ce destinul ne are deja rezervat.
O altă componentă a zilei de 2 februarie este cea dată de trepidațiile problemelor de
conștiință. Dacă cele două unghiuri pozitive ale zilei, trigonul lună Saturn și trigonul LunaLuna neagră sunt încadrate de ale două negative, un careu cu Marte și opoziție cu Neptun,
problematica acestei zile va fi una de afirmare dureroasă. Opiniile personale trebuie
analizate într-un context nou, deși, după cum am văzut în ziua anterioară tot ceea ce este
nou este și necopt, incomplet, incapabil să ne ofere satisfacția pe care o cere. Astfel, pasul
pe mai departe, devenirea individului atât în ceea ce privesc relațiile personale, cât și în
împlinirea a încă unei etape în destinul personal primește un mare semn de întrebare, o
suspiciune legată de durabilitatea. Dacă nu suntem lacom și rămânem în continuare în
această zonă a bucuriilor definite deja atunci baza pe care o punem pe 2 februarie va fi
suficient de solidă încât să reziste până spre sfârșitul anului. În caz contrar, ne vom
compromite crezând prea mult în reacțiile celorlalți, crezând că este mult mai important
destinul lor decât propriul destin, că sunt mult mai importante demersurile lor decât propriile
demersuri. În consecință, apar depersonalizări, deviații de la traseul personal cel care ar
trebui să aducă multe satisfacții. Cel care procedează în felul acesta arată că nu numai
acum este zdruncinat, ci a fost și pe finalul lunii ianuarie și ar trebui să-și facă într-un mod
foarte realist și clar autocritica pentru a nu merge mai departe prin rău, ci prin autocontrol.
Asta înseamnă a construi din aproape în aproape un traseu fals care, până la urmă, va avea
asupra vieții personale un efect foarte negativ.

3 februarie
06:27 trigon Lună-Pluton
09:11 sextil Lună-Jupiter
16:44 opoziție Lună-Chiron
16:44 conjuncție Venus-Junon
17:55 sextil Mercur-Marte
23:47 Luna intră în zodia Balanță
Ceea ce în primele două zile ale lunii februarie a fost o problemă socială se
transformă pe 3 februarie într-o problemă personală. Fiecare va avea ceva să-și reproșeze
pe 3 februarie și nu va fi ușor să găsim contraargument la ceea ce știm foarte bine că am
greșit sau nu am împlinit. Luna își încheie în această zi tranzitul său prin zodia Fecioară și
apar probleme, nu doar de opinie, ci și de administrare. Cine va dori să se revigoreze va
accepta propuneri venite din partea celorlalți, se va implica în parteneriate, în schimburi de
experiență, va lucra mai bine în echipă, i se va părea mult mai interesantă opinia celuilalt.
Apoi, pentru că ziua are o notă specială, ne vom simții revigorați de prezența celorlalte
persoane. În această zi Luna trece prin opoziția cu Chiron și problema de interacțiune de
acum se construiește pe o ipostază benefică, pe un talent, pe o deschidere, pe o capacitate
specială dovedită anterior. În felul acesta se poate explica de ce concentrarea pe o opinie
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personală nu va crea valuri de nemulțumire, ci va atrage atenția asupra unor opinii
constructive. Lucrul acesta poate fi explicat și de faptul că cea mai mare parte din zi planeta
Pluton mediază această opoziție dintre Lună și Chiron. Un patrimoniu care există deja, unul
bun sau o abilitate pe care au anturajul le-a utilizat mediază acum această problemă de
opinie și o transformă într-o discuție în contradictoriu care se soldează cu un rezultat foarte
bun.
Povestea zilei de 3 februarie se referă la muncă (munca față de sine, față de celălalt,
capacitatea de a ne adapta la nevoile celorlalți, la problemele lor fără a fi iritații sau a fi
nemulțumiți că suntem exploatați sau solicitați într-un moment nepotrivit). În momentul în
care apare solicitarea vom considera că este cea mai bună invitație, cel mai frumos lucru
pe care am putea să-l facem acum. Cei care sunt superficiali se vor bucura de toată această
construcție socială considerând că și așa nu aveau chef să facă ceva anume, și așa se
plictiseau. Invitațiile venite din partea celorlalți par să îmbogățească patrimoniul personal și
să îl plaseze într-o ipostază specială. Dacă în momentul acesta individul își compară munca
sa cu a celorlalți va fi descumpănit și va renunța la patrimoniul său considerând că doar
celălalt are valorile cele mai importante. Ar fi o greșeală să procedăm așa pentru că ecuația
zilei de 3 februarie, din punctul de vedere al realizărilor personale, al evidențierii lor este una
care ajuta pe toată lumea.
Relația bună pe care Mercur și Marte o împlinesc în a doua parte a zilei le vorbește
oamenilor despre un fond care va fi valorificat pornind de la un element subiectiv. Ceea ce
este subiectiv este acum foarte bun, se bazează pe o judecată mai veche, pe o experiență
mai veche și nu reprezintă un factor de destabilizare. S-ar putea ca pe unii să-i deranjeze
subiectivismul celorlalți, iar lucrul acesta se întâmplă pentru că ei, ca ființe, nu s-au împăcat
niciodată cu propria opinie. A fi în armonie cu propria opinie și a nu depăși o limită a
supraaprecierii reprezintă un semn de armonie care poate fi văzută de toată lumea și,
deopotrivă, apreciată.
În consecință, 3 martie devine o zi de onestitate prin performanța pe care o putem
demonstra. Este posibil ca această performanță să nu fie ceva ieșit din comun, ci să fie cea
mai bună versiune a celui în cauză, adică să folosească cele mai frumoase cuvinte din ultima
perioadă, să aibă mintea foarte clară, ideile să fie foarte frumos exprimate, iar faptele să fie
făcute fără să aștepte o plată. Doar așa se poate explica de ce exprimarea personală ajută
mult pe 3 februarie în a compensa o slăbiciune personală. Povestea de viață a celui care
se exprimă are, prin ecuația astrală zilei de 3 februarie, multe dureri, picanterii, obstacole și
motive de boală. Prin concluziile pe care individul le selectează acum se înțelege că aceste
obstacole nu duc neapărat la boală, cât la înțelegerea dezechilibrului pentru a-l ajuta pe cel
în cauză să devină înțelept. Cel care arată pe 3 februarie că este înțelept nu mai trebuie să
demonstreze că a depășit un obstacol, pentru că lucrul acesta se va înțelege de la sine.
Dacă în această perioadă Soarele nu s-ar afla în fereastra conjuncție cu Coada Dragonului
conjunctura zilei de 3 februarie nu ar fi pus accentul pe experiențele personale, pe ceea ce
știe să facă omul cel mai bine, ci ar fi pus accentul pe un vârf, pe un moment de glorie, cel
care ar fi putut deveni un episod memorabil în viața individului. Așa, acest episod memorabil
vine în raport cu propriul trecut care s-ar putea să nu aibă nimic spectaculos ori prin
prezentarea lui să nu producă impresii atât de ample precum produce un moment de glorie.
Lucrul acesta devine, astfel, un moment al gloriei personale care nu poate fi niciodată pus
pe picior de egalitate cu un moment al gloriei de grup. Cu toate că pentru individul în cauză
gloria personală are o greutate mult mai mare în destinul său decât gloria socială, cea din
această lume, pe 3 februarie valoarea ei nu va fi văzută la adevărata intensitate. Atât timp
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cât această lumină nu strălucește prin grupul în care este integrat, cu greu va fi văzută ca
una remarcabilă.

4 februarie
01:46 opoziție Soare-Capul Dragonului
08:06 careu Venus-Jupiter
08:55 careu Lună-Saturn
09:17 sextil Lună-Marte
10:35 trigon Lună-Mercur
17:00 careu Lună-Lilith
Doar cel care este pregătit poate să treacă cu bine prin încercarea zilei de 4 februarie.
Trecerea Soarelui prin Coada Dragonului coincide cu împlinirea careului dintre Venus și
Jupiter. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, Luna, aflată deja în tranzit
prin zodia Balanță, va trimite două careuri, unul către Saturn, iar celălalt către Luna neagră,
cele două fiind în fereastra conjuncției. Schema astrală a zilei de 4 februarie se referă la o
mare păcăleală, la repetarea unei greșeli, cu aceeași implicare, cu aceeași determinare, cu
aceeași încredere că facem bine. În realitate, repetarea greșelii vine să susțină un exces de
voință la care nu am renunțat nici pentru că vremurile au fost tulbure, nici că am trecut prin
încercări majore și pretențiile unui prieten nu ne-au permis să vedem foarte departe. În
consecință, 4 februarie poate deveni și o zi a complicațiilor cu cei apropiați, cu cei în care
am investit încredere, cu cei cărora le-am dăruit o parte din suflet, o parte din achiziții, din
idealuri. Ne vedem pe 4 februarie aspirațiile călcate în picioare, strivite într-o acțiune socială
lipsită de înțeles, de sens, de perspectivă ca și cum suntem carne de tun, obiect valoros
folosit la o licitație, bun pus pe tarabă pentru vânzare.
Nu încape discuție că momentul acesta reprezintă și o evadare din realitate, o
întoarcere la realizările mai vechi ce nu au echivalent în prezent. Ceea ce încercăm să
aducem din trecut este abuziv, lipsit de profunzime, poate chiar în absența unor valori
spirituale sau dominate de o mare criză. Dacă ar fi să facem trimitere la corelațiile care
există între decade, atunci experiențele care au venit spre noi pe finalul lunii ianuarie, cele
marcate de trecerea lui Junon prin Coada Dragonului, relații mai vechi, dureroase,
enervante sau bolnăvicioase, înțelegem de ce o parte din amprentele evenimentelor mai
vechi se regăsesc și în comportamentul individual. La momentul respectiv ne-am lăudat cu
faptul că evenimentele sociale pe care le-am parcurs nu și-au pus amprenta asupra
comportamentului, nu ne-au schimbat. Acum, când Soarele trece prin Coada Dragonului
înțelegem că, de fapt, lucrurile stau altfel, că ne-am construit mijloace de atac, de apărare,
de protecție în conformitate cu obstacole mai vechi, deci suntem deja schimbați. Dacă pe 4
februarie Venus nu ar fi trecut prin careul la Jupiter, gesturile de acum nu ar fi fost ample, ci
dominate doar de o dramă personală pentru care nu există, nici de această dată, o soluție
unanim acceptată. Așadar, schemele pe care le parcurgem acum sunt dominate de
neputința de a face față unei mari minciuni, de a ieși dintr-un mecanism social care nu este
bun și pe care îl vedem exact așa cum este.
Desigur, nu se poate vorbi pe 4 februarie nici de reparare și nici de perfecțiune, deși
trecerea lui Venus prin zodia Vărsător, aflată într-o relație destul de delicată cu Jupiter de
pe Scorpion, un semn al puterii, aduce ambițiile personale într-o poziție foarte delicată.
Omul, dacă va fi constrâns de o situație exterioară sau de invitația celorlalți, să vorbească
despre sine, va minți, va prezenta situația într-un avantaj personal impresionant, va spune
despre sine că este o victimă, că nu a dorit să facă rău nimănui. Prin accentuarea acestor

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

83

semne de putere lucrurile stau taman invers. Există o mare minciună care va fi spusa pe 4
februarie și care, dacă are susținerea grupului, dacă și cel care o lansează este protejat de
grupul de apartenență, va crea un țel fals, va compromite grupul în sine și va produce un
val de schimbare ale cărui urmări vor fi observate abia la toamnă, în prima decadă a lunii
noiembrie. Până atunci se vor produce multe schimbări, în cascadă, se vor schimba stăpânii
între ei, iar cel care minte acum pentru a susține acest proces anarhic va fi slugă la toți.
Prin ecuația astrală a zilei de 4 februarie procesul evoluției este anevoios, tocmai
pentru că oamenii sunt puși în situația de a recunoaște un mare defect și din această cauză
cred că norocul i-a părăsit. Dar lucrurile nu sunt atât de rele. Există instrumente personale
care îl pot ajuta pe cel în cauză să nu privească realitatea înconjurătoare prin dramă, cu
toate că Luna trimite două careuri către planetele din Capricorn și se implică în careul minor
ce are planeta Marte drept focar și ar putea fi o dovadă de mobilizare, de satisfacții venite
prin activități de creație. Există o fereastră deschisă către liniște, există o poartă foarte
îngustă prin care putem trece și ea este legată de rutină. Niciun element dintre cele trei care
participă la desenarea triunghiului minor nu susține rutina. Ea vine ca o necesitate care
echilibrează balanța valorilor. Nu suntem încurajați să apelăm la elemente de rutină, nu ne
face plăcere că trebuie să invocăm așa ceva acum, dar pentru că schema aceasta impune
performanță în orice, pentru că această forță care echilibrează va fi preferată. De aceea,
momentul de față, paradoxal, prin bine, va fi văzut ca unul de durere maximă. Este posibil
ca unele persoane, abile, viclene, să creadă că rutina poate fi abordată doar de la începutul
demersului, doar ca un element care deschide un traseu și apoi se pot întoarce la
preocupările mai vechi. Cel care nu este consecvent de la început și până la sfârșit, cel care
va face cât mai multe devieri de la traseul stabilit inițial, este informat că de fiecare dată
când se depărtează de la cale își taie din victorie. Cu cât este mai consecvent și mai serios
în munca sa cu atât mai mult va avea garanția succesului.

5 februarie
02:28 sextil Lună-Capul Dragonului
04:39 trigon Lună-Soare
11:27 careu Lună-Pluton
14:31 trigon Lună-Junon
17:37 trigon Lună-Venus
18:55 careu Jupiter-Junon
20:48 opoziție Lună-Uranus
Abia pe 5 februarie vom reuși să dezlegăm misterul acestei decade. Prin relația
proastă pe care Jupiter o definitivează cu Junon înțelegem că schema prezentă nu are prea
multe de oferit. Unii vor pierde o oportunitate pentru că se precipită, se tem de confruntări,
au nostalgii ciudate sau nu au viziune. Alții vor fi prea mult ancorați în trecut și gândul de
reușitele va fi străin. Există o mare presiune care planează asupra noastră pe 5 februarie
pentru că amintirile sunt prea puternice, prea dureroase sau prea complicate.
Relația bună pe care Luna o are de împlinit acum cu Axa Dragonului, fără a reuși să
medieze tendința Nodurilor, arată că soluțiile bune deocamdată nu pot fi puse în aplicare.
Există, însă, o relație bună între Lună și Soare ceea ce înseamnă că patrimoniul pe care-l
folosim acum este unul bun, adică beneficiem de impulsuri corecte, de o bunăstare ce, în
esență, este bună și corectă, dar aceasta nu este folosită cum trebuie. Presiunea cea mare
vine din faptul că Luna va trebui să treacă în această zi întâi prin careul cu Pluton și apoi
prin opoziția cu Uranus ceea ce va transforma 5 februarie într-o zi de tribut. Plătim tribut
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mâniei, resentimentelor, agresivității. Lucrul acesta este explicată prin faptul că Luna, de pe
finalul tranzitului său prin zodia Balanța, pune planetele din Vărsător într-o postură
privilegiată. Nevoia de libertate are acum o importanță prea mare prin mesajele pe care le
transmite, prin impulsurile specifice, prin argument și se pare că toate acestea sunt tardive.
Deja conflictul este declanșat, deja lucrurile sunt stabilite, deja suntem într-o stare de agitație
sau de mândrie de la care nu ne mai poate întoarce nimeni. În consecință, din acest punct
de vedere 5 februarie poate deveni o zi de revendicare când poziția socială se poate distruge
pentru că oamenii nu au coerență, se precipită, se tem să spună adevărul în față și ascund
toate lucrurile acestea invocând alte motive, cele legate de libertatea emoțiilor, de idei, de
libertăți promovate pe finalul lunii ianuarie sau de altele care nu au legătură cu ceea ce se
întâmplă acum. Semnul acesta de revoltă ne pune în dificultate, ne arată că explicațiile la
care facem apel nu trebuie să aibă doar logică, ci trebuie să lucreze și cu instrumente care
au perspectivă.
Atitudinea nervoasă a zilei de 5 februarie nu poate oferi o perspectiva prea mare
pentru că impulsurile agresive nu oferă rezultate bune decât pe termen scurt, iar acest
termen scurt nu este mai mare de câteva săptămâni. Asta înseamnă că, cel mai târziu la
finalul lunii februarie, vom întoarce privirea către prima decadă a acestei luni pentru a
înțelege dacă ceea ce am ales a fost bun sau nu. Marile episoade ale vieții personale, marile
demersuri care implica oamenii și legile lor se întind până la toamnă. Dorințele individului,
plăcerile sale, aspirațiile care și-au pus amprenta asupra bunăstării acumulată în ultima
perioadă au nevoie de o etapă intermediară, să fie confirmate sau reconfirmate pe finalul
acestei luni. Asta înseamnă că micile înțelegeri cer mai puțin de o lună, iar marile înțelegeri
vor dura până la toamnă, cu câteva etape intermediare programate în mai multe momente
ale acestui an, în special în lunile aprilie și mai. Două momente din aprilie și într-un singur
moment luna mai ne vom aminti cum ne-au fost gândurile în această decadă. Pentru că pe
5 februarie se împlinește careul lui Jupiter cu Junon (aspect reprezentativ al decadei) ne
vom întoarce către această zi pentru a vedea dacă deciziile luate sunt bune, dacă oamenii
cu care lucrăm sunt așa cum ne dorim, dacă rezultatele obținute ne mențin la înălțime sau
doar ne creează impresia de putere.
Apoi, un alt element important al acestei zile face trimitere la o poziție ierarhică. Există
multă incoerență în toate aceste pretenții pe care le lansăm pe 5 februarie și care va face
ca povestea momentului să fie una dominată de amintiri sau chiar foarte tristă. Cine va
merge mai departe cu agitația va arăta că viitorul nu-i poate oferi prea mult, că trăiește întro zonă conflictuală a societății definită de raportul de putere dintre Jupiter și Pluton, planete
care participă pe cerul astral al momentului la o configurație numită Nicovală, împreună cu
Luna și cu Venus. O stima de sine prea ridicată, o indiferență față de nevoile celorlalți, o
atenție prea mare acordată propriilor conflicte face din momentul acesta unul de
insecuritate, care-l va ține captiv pe individ în aceste convingeri, în realitatea construită pe
ceea ce alege să vadă. Chiar dacă, pe mai târziu, se va întâlni cu oportunități care ar putea
să-i arate că progresul și vindecarea sunt direcții distincte, dar și diferite de sintezele anului
anterior, calculele sunt simple și delicate și pot merge mai departe în forma aceasta. Natura
conflictuală pe care o demonstrează pe 5 februarie îi va ține captivi și le va întuneca mintea.
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6 februarie
06:00 Luna intră în zodia Scorpion
16:09 sextil Lună-Saturn
Trecerea Lunii pe zodia Scorpion aduce un moment de nemulțumire. Schema pe
care o cunoaștem s-ar putea să nu ne mai satisfacă, gândurile pe care le avem despre viață,
despre oameni sau despre colaborări intră, începând cu dimineața zilei de 6 februarie, întro criză. Momentul acesta nu ne vorbește însă despre aportul personal, ci doar despre
reacțiile pe care le avem la un mesaj de grup. Dacă am știi foarte clar care a fost aportul
personal la toate aceste demersuri atunci am putea judeca obiectiv toată schema aceasta,
am putea vedea mult mai clar dacă realizările despre care spunem că le-am primit le-am și
meritat. Așa, rămâne o secvență enigmatică, o ipostază care se încadrează în aceeași zonă
a supraevaluărilor. Este adevărat, dorința de putere va fi atât de intensă încât situațiile
periculoase pe care le vom parcurge ni se vor părea provocări pe care trebuie să le
respectăm așa cum se cuvine. Dacă în această perioadă Luna nu s-ar fi aflat pe zodia
Scorpion atunci oamenii nu și-ar fi oferit circumstanțe atenuante, nu ar fi avut un patrimoniu
afectiv la care să facă trimitere și pe baza căruia să-și ofere explicații, scuze, motivații.
Așadar, schema aceasta duce mai departe o teamă de confruntare pe care am
parcurs-o cu maximă intensitate pe 5 februarie, în ziua anterioară, când s-a împlinit careul
perfect dintre Jupiter și Junon. Acest unghi este foarte activ și acum, însă, în plus, primește
și suportul unei noi poziții a Lunii. Pe Scorpion, Luna aduce în acest conflict relațional,
ambiție și dorință de putere ceea ce va face ca pericolul unui derapaj să fie mult mai mare.
În contextul acestei decade, cel care se bazează mult pe experiențele pe care le-am
acumulat pe finalul lunii ianuarie, dorința de putere devine o motivație absolut firească
ambiție. Astfel, prin ecuația astrală a zilei de 6 februarie, oamenii îndrăznesc să viseze la
noi realizări, să obțină o nouă poziție ierarhică, iar dacă aceasta încă nu este accesibilă,
măcar să obțină promisiunea că va putea fi primită vreodată. Trecerea Lunii pe zodia
Scorpion este o poziție destul de delicată pe care oamenii o vor trăi cu implicare. Imediat ce
a intrat pe zodia Scorpion, Luna a intrat și în fereastra sextilului cu Saturn, ceea ce aduce
un plus de încredere în sine pe motivații care nu au fost verificate, pe demersuri care nu au
fost împărtășite. Fără feedback schemele de acum pot fi ciudate, complicate de
supraevaluare sau, din cauza eșecului, însușite pe mai târziu de alții.
Din fericire, există și o notă pozitivă ce poate fi aplicată zilei de 6 februarie și ea se
referă la capacitatea de a rezista unei lovituri. Luna de pe primul sector de tranzit al zodiei
Scorpion le aduce oamenilor aminte despre puteri mai vechi. Unii nu se vor duce foarte
departe în timp, ci spre finalul lunii ianuarie, când au participat la un episod social valoros,
când au obținut o victorie și la aceasta vor face apel acum. Nu se vor gândi la pierderile
financiare, la dezamăgirile provocate prietenilor, la tristețile pe care le-au parcurs la
momentul acela, ci doar la avantajele care alimentează acum speranța. Este adevărat, din
toată această schemă se poate desprinde și o mobilitate care poate duce la un rezultat
foarte bun. Acest rezultat nu poate fi însă durabil, el nu poate ține locul marilor realizări, cele
care se bazează pe înțelegerea cu partenerul de dialog, comunicarea transfrontalieră,
schimburi de experiență între persoane aflate pe tronsoane diferite.
Din nefericire pentru cei care nu au încă un psihic matur, ecuația astrală a zilei de 6
februarie aduce o poziție fermă, complicații ciudate care pot duce foarte ușor la pierderi de
vitalitate. Slăbirea rezistenței se va face acum, pe 6 februarie cu consecințe drastice asupra
sănătății, asupra unui proces de vindecare. Ceea ce se oprește pe 6 februarie nu va putea
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fi dus mai departe, ci va putea fi reluat la începutul lunii noiembrie însă în alte condiții. La
momentul acela Uranus se întoarce pe zodia Berbec, Jupiter intră pe domiciliu și se va face
apel la o performanță pe care oamenii deocamdată, acum, la început de luna februarie, nici
măcar nu o intuiesc. Această performanță este în consonanță cu ideea de progres și de
vindecare pe care o vom explora de-a lungul acestui an. Asta înseamnă că rămâne de văzut
cum vor gestiona patrimoniul personal pe finalul lui februarie, în aprilie și în mijlocul lunii
mai. Acestea sunt reperele care vor pune la grea încercare psihicul celui care consideră în
momentul acesta că nu este pregătit pentru un salt spectaculos. Este de la sine înțeles că
momentul de față atrage atenția asupra unui indicator. Dacă ni se pare că rezistența la efort
este mult diminuată, atunci să fim atenți și la cealaltă parte a avertismentului astral, care se
referă la un dezechilibru ce poate afecta starea de sănătate. Ceea ce se strică acum va
putea fi reparat abia începând cu prima decadă a lunii noiembrie.

7 februarie
00:52 sextil Lună-Lilith
01:46 careu Lună-Mercur
03:37 sextil Venus-Uranus
06:40 trigon Lună-Neptun
10:24 careu Lună-Capul Dragonului
17:57 Ultimul pătrar
20:18 sextil Lună-Pluton
23:56 conjuncție Lună-Jupiter
Un reper foarte important al acestei decade este și ziua de 7 februarie când Venus
se va afla într-o relație foarte bună cu Uranus. Cei care privesc unghiurile astrale cu o
oarecare superficialitate vor considera că acesta este un moment de deschidere și
rafinament, când optimismul trece înaintea pesimismului și când va fi suficient să
zâmbească pentru ca lucrurile să se repare de la sine. Vom vedea însă că lucrurile stau
altfel. Dacă pe 7 februarie Luna nu s-ar fi aflat în careu la Axa Dragonului atunci acest
optimism ar fi avut cu adevărat un impact major asupra marilor proiecte, asupra frământărilor
din această perioadă, cele care pornesc de la probleme existențiale și care au nevoie de
mai mult timp pentru a se împlini. Dacă ar fi existat o poziție pozitivă sau neutră a Lunii față
de Axa Dragonului, relația bună a lui Venus cu Uranus ar fi adus sarcini ușoare, cele care
pot fi îndeplinite fără prea mult efort, într-un timp foarte scurt, cele care i-ar fi redat individului
un optimism tonic, revigorant și mulțumitor. Din nefericire, peste această poziție se
suprapune careul Lunii la Axa Dragonului, iar asta înseamnă că oamenii vor privi
conjuncturile sociale prin prisma a ceea ce nu au obținut până acum, a ceea ce nu a trecut
prin sita deasă a încercărilor existențiale pe care nu le pot depăși acum din diverse motive.
Unul dintre aceste motive este faptul că au în preajma lor oameni care râvnesc spre același
bun și dacă ar fi să se implice într-un demers care ar duce la împlinire ar trebui să fie în
competiție cu ei. Apoi, mai avem de-a face și cu schimbări neprevăzute, cu incapacitatea
de a înțelege noul traseu, cu neputința de a fi veseli atunci când ceilalți se bucură, de a fi
foarte optimiști și jovial atunci când ni se spune că trebuie să fim așa.
Pentru unii 7 februarie vine cu prieteni noi împreună cu cu noul traseu existențial, cu
o teamă de destăinuire, cu o grijă față de problemele emoționale ale celorlalți ca și cum
gelozia, indecența sau minciuna sunt întâlnite pentru prima dată. De aici înțelegem că multe
din cele pe care le-am traversat pe finalul lunii ianuarie și care vin din nou spre noi ni se par
obositoare, prea intense, prea reci sau prea periculoase. Nu se știe câți vor fi pregătiți pentru
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toată această scenă, câți vor trece dincolo de pericolul construit în decada anterioară și
împlinit acum, nu se știe câți vor face apel la educația primită în familie, la bunul simț clasic,
la moralitate.
Pentru a ieși din această situație unii se vor gândi că revigorarea este soluția cea mai
bună. Prin relația bună dintre Venus și Uranus revigorarea înseamnă amabilitate, succes,
dinamism, bună dispoziție. Din nefericire, lucrul acesta va fi făcut și pe seama celuilalt,
pentru că Venus de pe zodia Vărsător are acest talent de a jigni fără să intenționeze, doar
pentru că i se pare mult mai importantă propria satisfacție decât nevoile celorlalți.
La nivel social schema zilei de 7 februarie aduce un progres care se termină foarte
repede, care este iluzoriu, dar și mesaje care nu pot fi privite ca fiind de vindecare, ci mesaje
de confort. Dintre toate acestea se evidențiază neîncrederea într-un factor imatur ca și cum
acest element este vinovat de toate relele omenirii. Înclinația către filozofie, către relații
interumane libere de prejudecăți face din ecuația zilei de 7 februarie una extravagantă. Va
ieși cu bine din toată această situație încurcată omul care nu se întâlnește cu propriile erori,
care trăiește într-un mediu ce tolerează anumite derapaje, chiar dacă nu le încurajează. În
aceste medii, concepțiile superioare legate de filozofie, cunoaștere sau metafizică oferă
motivații pentru a depăși un pericol pe care l-am conștientizat pe finalul lunii ianuarie. De
această dată nu vor fi suficiente nici amabilitatea, nici buna creștere, nici educația primită la
școală. Va fi nevoie în acest context de o picătură de intuiție în plus pentru a anticipa un
pericol. Lucrul acesta se explică prin faptul că în această perioadă, nu doar pe 7 februarie,
există o mare presiune venită din faptul că peste Coada Dragonului au trecut mai multe
planete, că Mercur se va afla la un moment dat în conjuncție cu acest element și va încheia
o serie de transformări sau de avertismente, o suită întreagă de episoade de care ne
amintim și din care ar trebui să extragem învățăminte. Nu vor reuși să treacă peste această
încercare oamenii care se preocupă de eșecul celorlalți, de neglijențele lor, de pierderile
materiale sau de tristețile care nu sunt încă depășite. Avem nevoie acum să înțelegem care
sunt dramele proprii pentru a fi mai indulgenți cu ceilalți, pentru a nu-i mai acuza de
neglijență atunci când pur și simplu sunt depășiți de situație. Cel care va proceda în felul
acesta va vedea că progresul se face prin compasiune, cea care este cu mult superioară
celorlalte sentimente. Prin compasiune omul arată că înțelege și ceea ce se întâmplă cu
sine, dar și ceea ce se întâmplă cu celălalt.

8 februarie
01:35 careu Lună-Junon
08:14 trigon Lună-Chiron
09:19 careu Lună-Venus
15:56 Luna intră în zodia Săgetător
Pe final de tranzit prin zodia Scorpion, Luna creează animozități. Va trece pe 8
februarie prin careul cu Junon, prin trigonul cu Chiron și, iarăși, printr-un careu, cu Venus.
Apoi, în a doua parte a zilei își va încheia tranzitul prin zodia Scorpion și va intra pe
Săgetător. Dacă până acum ne-am gândit că nevoile celorlalți constituie o mare problemă
și nu putem merge mai departe decât dacă le înțelegem sau dacă le ignorăm, de această
dată suntem mult mai aproape de calea de mijloc. Pentru că suntem aproape de calea de
mijloc ni se pare că suntem mai puternici, deci ne vom simți îndreptățiți să privim spre ceilalți
cu un aer de superioritate. Unii se vor simți liberi să își exercite puterea și o vor face asupra
celor pe care îi au în preajmă, asupra celor pe care-i întregesc, asupra celor cu care au
colaborat până acum și cărora le-au făcut declarații de dragoste. Alții, vor considera că
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trebuie să-i provoace pe cei care se află în vârful unei ierarhii pentru că numai în felul acesta
pot să se ridice, numai în modul acesta reușesc să atragă atenția celorlalți asupra calităților
personale.
În realitate, 8 februarie ne scoate în evidență o problemă de caracter. Acum trebuie
să vindecăm, nu un organ, ci o stare a sufletului, o atitudine. Pentru că lucrul acesta nu vine
de la sine, mulți se vor vedea în fața unor schimbări bruște, unele chiar de atitudine, de
aceea poate deveni refractari, duri sau capabili să ia hotărâri bruște, deși până acum nu au
arătat că pot să facă lucrul acesta. Relația proastă pe care Luna și Junon o împlinesc în
noaptea de 7 spre 8 februarie arată că dialogul interior este la mare artă. Este posibil ca
mulți să-și petreacă această noapte în stare de veche, având insomnii, refuzând să doarmă,
refuzând ceea ce îi face
oameni liniștiți și plăcuți.
Dacă această relație de
careu nu s-ar fi realizat între
Luna din Scorpion și Junon
din
Vărsător,
situația
aceasta nu ar fi ieșit din
tipare, ci ar fi adus o
tensiune pe care oamenii ar
fi dus-o în lumea somnului,
în planul subtil, nu ar fi trăito în stare de veghe sau nu
ar fi parcurs-o în modul
acesta. Astfel, discuțiile pe
care individul le are cu el
însuși în timpul nopții vor fi
edificatoare referitor la
ceea ce va face în timpul
zilei, în stare de veghe, în
special până când Luna va
trece pe zodia Săgetător,
adică în preajma orei 16.
Prin toată această
schemă oamenii participă la o mare furtuna, una de atitudine, de educație, ce poate deveni
în timp una de autoeducație sau de reprezentare. Pe 8 februarie vocea este importantă,
atitudinea, mesajul care rămâne în urma unui individ. Unii vor crede că este o ipostază de
emancipare, când își pot permite să țipe foarte tare, să invoce motive de revoltă sau de
succes, să se exprime indisciplinat, violent sau chiar brutal. Reținerile pe care le au față de
cei care au arătat sentimente frumoase și profunde demonstrează că persoana în cauză
trece printr-o perioadă de constrângeri. Prin relația proastă dintre Lună și Venus aceste
constrângeri nu se referă doar la stările sufletești, ci și la motivele de libertate. Aceste motive
de libertate pot duce la divorț, deși cuplul dădea semne că își rezolvă problemele personale,
pot duce la anularea datelor contractuale, la încheierea unei înțelegeri, la pierderea unui
bun. Discuțiile despre bani nu sunt excluse, la fel și conversațiile despre nevoi, despre
motivele de emancipare sau de control. Nu trebuie să uităm că cele mai multe aspecte
comportamentale ale zilei sunt definite de unghiurile care se împlinesc atunci când Luna se
află în Scorpion. După ce Luna va intra pe Săgetător va avea asupra conștiinței individuale
un impact eminamente terapeutic. Va împlini primul unghi în dimineața zilei de 9 februarie,
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ceea ce înseamnă că seara zilei de 8 februarie va fi liniștită și deconectantă. Ceea ce este
intens se consumă în prima parte a zilei, dar asta nu înseamnă că este ușor de recunoscut
sau de parcurs. Atitudinile refractare nu sunt banale pentru că au integrate revolte mai vechi,
amenințări mai vechi, angoase mai vechi.
Dacă în toată această ecuație oameni aduc în discuție motivele de asociere sau de
despărțire atunci avem de-a face cu o evoluție foarte complicată care se va evidenția și pe
finalul lunii februarie, dar și în luna aprilie și în mijlocul lunii mai, celelalte repere în care se
vor regăsi trăsăturile acestei decade. Toată această schemă complicată va putea fi depășită
prin seriozitate. Acolo unde seriozitatea nu este pusă în dificultate de hotărârile complicate,
de constrângerile celorlalți, directe sau voalate, acolo avem de-a face cu o reușită bazată
pe experiențele personale, nu pe conjuncturi de moment.

9 februarie
08:41 conjuncție Lună-Marte
15:31 opoziție Mercur-Capul Dragonului
18:05 careu Lună-Neptun
21:31 trigon Lună-Capul Dragonului
22:32 sextil Lună-Mercur
Trecerea lui Mercur prin Coada Dragonului aduce un eveniment care a fost anunțat
încă de la începutul acestei decade, de pe vremea când Luna trecea din Leu pe Fecioară,
lăsând în urmă o promisiune. Acum promisiunea ajunge în etapa finală, dar mulți vor
constata că acestea sunt deșarte. Este foarte posibil ca întâlnirea cu această promisiune să
însemne și adoptarea unei decizii într-o viteză maximă, pentru a compensa deficitul impus
de o eventuală onorare a acestei promisiuni. Invocarea motivului neputinței, lipsei
patrimoniului sau alte motive din cauza cărora această promisiune să nu fie împlinită va fi
elementul de care ne vom folosi pentru a evita pierderea unui drept. Din nefericire, schema
astrală a zilei de 9 februarie nu are coerența pe care ne-o imaginam la începutul acestei
decade. Visăm prea departe sau la realizări mult prea mari, prea intense sau pentru care nu
suntem pregătiți și uităm că în urma noastră există prea mulți stimuli care ne duc spre ruină.
De fiecare dată când Mercur trece prin Coada Dragonului ne vin idei năstrușnice,
unele dintre ele fiind sugerate de anturaj sau abordate și pe alte conjuncturi. Acum ni se
pare că putem face o sinteză a puterilor mai vechi, ne putem concentra mult mai ușor și, de
asemenea, visăm mult mai îndrăzneț că beneficiem de un sprijin puternic din partea
celorlalți. 9 februarie este o zi de luptă, de confruntare și de demonstrație. Relația bună pe
care Luna de pe zodia Săgetător o are cu Axa Dragonului, prin care reușește să medieze
tendința Nodurilor, are acum asupra conștiinței individuale un impact teribil. Este adevărat
că această conjunctura aduce o mare forță, o viziune multidimensională asupra unor
demersuri, capacitate de control și de adaptare rapidă la situații limită. Mulți vor putea să
transforme norocul în ghinion pentru că se concentrează foarte bine la momentul potrivit, nu
neapărat că sunt atenți asupra acestei situații toată ziua. Acesta este, de fapt, marele
avantaj al zilei de 9 februarie. Dacă prin această reprezentare ne trezim la realitate și nu
visăm că în întunericul pe care vrem să-l explorăm vom găsi un izvor al vieții, vom fi și
suficient de realiști încât să facem față pericolelor pe care le aducem din trecut împreună cu
puterile.
O altă problemă a zilei de 9 februarie este nevoia de confruntare. Prin această nevoie
de confruntare oamenii se incită unii pe alții, se provoacă, adică împlinesc acele promisiuni
greșite pe care le-au făcut la începutul acestei decade. Acesta este momentul când ar trebui
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să ne amintim că evoluția lunii februarie se face prin trasee întortocheate, unele dintre ele
atât de complexe sau de complicate încât ar putea să-i facă pe unii să se piardă, să rămână
pe traseu, dar să aibă impresia că fac ceea ce trebuie pentru a ajunge la capăt. Cei care se
vor comporta în felul acesta nu vor mai avea timp să ajungă la sfârșitul demersului, nu vor
mai avea timpul necesar să ajungă la capăt. Drumul zilei de 9 februarie va fi dus la bun
sfârșit, va fi împlinit de succes dacă este ajutat de decizii majore. Marea mobilitate a ideilor,
marea nevoie de mișcare, de neîngrădire pe care o lansează trecerea lui Mercur prin Coada
Dragonului și prin care se stimulează percepția într-un mod aparte, are nevoie și de o viziune
realistă asupra vieții nu va fi suficient acum să ne formulăm o nevoie, ci va trebui să facem
și un inventar asupra a ceea ce vom folosi pentru a ne îndeplini. Relația proastă pe care
Luna o are cu Neptun arată că ne lipsește această viziune de ansamblu. Aducem din trecut,
din mari perioade sau din momente importante ale vieții, idei care nu s-au împlinit, iar asta
înseamnă pentru unii că au viziune de ansamblu. Viziunea de ansamblu acum este cea care
se desfășoară în afara fricilor care au fost în trecut bariere și din cauza cărora demersurile
pe care le reluăm acum s-au împlinit. Ghinionul zilei de 9 februarie vine să ne reamintească
faptul că eșecul mai vechi nu a devenit o realitate în conștiința individuală doar pentru că sa împrietenit prea mult cu promisiunile deșarte, ci pentru că l-a încurajat pe individ să se
supraapreciere și să creadă că poate reuși în această direcție de unul singur. Refuzul
colaborării, asocierilor, refuzul a tot ceea ce venea din partea celuilalt pe motiv că victoria
nu trebuie împărțită cu alții, constituie cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem
acum. Asta înseamnă că de dragul reușitei ar trebui să lăsăm acum deoparte intrigi sociale,
ambiții mai vechi, combinații intre promisiunile formulate la începutul acestei decade și altele
mult mai vechi care s-au bazat la momentul respectiv pe umilințe. Trecerea lui Mercur prin
Coada Dragonului le activează acum pe toate acestea dar nu ne oferă o viziune clară asupra
a ceea ce folosim și nici asupra locului unde trebuie să ajungem. Pentru un om imatur, care
dorește să rezolve o problema deși, în mod paradoxal, chiar pe această problemă este în
perioada de formare, ipostaza de față aduce un alt eșec sau la o altă experiență din care ar
trebui să înțeleagă, ca și altădată, că nu este încă pregătit pentru așa ceva. Cu toate acestea
mulți se vor arunca în vâltoarea vieții, cu capul înainte, fără judecată crezând că le este
permis, merită ori că acestea sunt cele mai importante priorități ale vieții.

10 februarie
11:15 sextil Lună-Soare
16:01 sextil Lună-Junon
18:38 trigon Lună-Uranus
20:42 careu Lună-Chiron
Ultima zi a acestei decade ar trebui să fie una de liniște. Chiar dacă presiunea care
vine din trecerea lui Mercur peste Coada Dragonului se va mai păstra și acum, mult mai
importante pentru proiectele personale va fi pe 10 februarie faptul că Venus va trece pe
ultimul grad din zodia Vărsător. Dacă pe 9 februarie oamenii au văzut că nu-și pot atinge
foarte repede realizările pe care și le doresc, 10 februarie devine o furtună într-un pahar cu
apă. Nu se știe dacă schema aceasta va fi dominată exclusiv de îndoială sau dacă doar
micile instabilități vor fi explorate la o limită nepermisă. Important este că rezultatul va fi
definit de imprudență.
Așadar, povestea zilei de 10 februarie le va vorbi oamenilor despre fidelitate, despre
încadrare, despre prietenii analizate greșit sau explorate acum cu luciditate dureroasă. De
fiecare dată când Venus trece peste ultimul grad al unei zodii apare o dramă și fiecare dintre
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acestea ne vorbește despre gradul de maturitate la care am ajuns. De această dată există
o corelație interesantă între diversitatea evenimentelor pe care le aducem din trecut cu
mintea sau concret, prin trecerea lui Mercur pe Coada Dragonului, și tranzitul lui Venus pe
ultimul grad din Vărsător. Ceea ce nu este în regulă acum se află la baza unor afecțiuni, la
baza unor obstacole sociale deși pana acum am crezut altceva. Pentru început, propria
viziune va deveni marele obstacol al momentului și mult mai câștigat va fi cel care se va
ocupa toată ziua de clarificări. Îndemnul care va domina spectrul preocupărilor zilei de 10
februarie nu ajută în a ne clarifica, în a ne lămuri, în a deveni mai atenți, mai lucizi sau mai
toleranți. Lucrul acesta este invocat în discuții sau ne întâlnim cu el atunci când
conștientizăm că o problemă s-a inflamat prea mult și credem că ipostaza aceasta devine
vizibilă pentru că este încălcată toleranța, pentru că ne lipsește luciditatea sau viziunea de
ansamblu, dar nu voi face nimic în sensul acesta. Doar un om matur, cu tărie de caracter,
cu o viziune clar conturată strict pe problemele de maximă urgență acum va evita decizii
imprudente, nu se va asocia pe impulsuri de moment ce își va petrece ziua meditând la
ceea ce ar trebui să facă până la finalul acestei luni. Aceste persoane se vor remarca în
grupul de apartenența prin liniște, prin cald, prin absența lăcomiei.
Acest calm imperturbabil va fi un impuls de progres și de vindecare și pentru cei care
se implică acum în combinații ciudate, care îi depășesc și care ar trebui să îi ducă la evoluție
prin mișcare, dar nu reușesc să facă o combinație între ideal și mobilitate, rămânând doar
niște persoane agitate. Cu alte cuvinte, ziua de 10 februarie va fi definită de un contrast care
scoate în evidență o atitudine orgolioasă, îi separă pe oameni după faptele lor și îi lasă în
această zonă. Mulți se vor păcăli crezând că dacă se implică în activități de grup, grupul,
prin forța sa, va produce efecte pe care individul în singularitate nu le poate obține. Avantajul
de a lucra în grup nu este acela de a beneficia de merite pentru care nu am lucrat, ci de a
avea acces la mai multe experiențe. Realizările individuale rămân în continuare o prioritate.
Faptul că Venus trece acum pe ultimul grad al zodiei Vărsător accentuează această notă
orgolioasă, negativă care vine din acest semn și care se referă la viziune. De această dată
nu avem de-a face cu o viziune de ansamblu, ci cu o opinie obtuză, nu pentru susținerea
propriului ideal, ci pentru mutilarea sa. Individul trăiește într-un glob de sticlă și crede că
aceasta este întreaga lume. Își stabilește regulile și se vede stăpân peste moșia sa.
Libertatea pe care o are în spațiul acela îngust este una exemplară, dar ea nu are nimic dea face cu realitatea comunității. Va vedea lucrul acesta foarte clar individul care va dori să
iasă din acest glob de sticlă, care va avea curajul să se raporteze la experiențele celorlalți
pentru a vedea că lumea înseamnă mult mai mult decât ceea ce a gândit până acum sau
ceea ce crede că înțelege.
Un alt element important al zilei de 10 februarie este cel legat de viziune. Viziunea
asupra toleranței, asupra atenției, dar și asupra bunurilor celorlalți ne permite acum să
înțelegem ce ar trebui să facem până la toamnă. Cu toate că o confirmare a autoreglării
referitor la ceea ce inițiem acum va fi vizibilă la începutul lui noiembrie, mai sunt câteva
etape intermediare pe care le vom parcurge în lunile aprilie și mai de care vom ține cont și
pe care la momentul respectiv le vom invoca, le vom explica pentru ca mesajul inițial acum
să nu se piardă. Cel care va observa pe 10 februarie că viziunea nu chinuie, nu constrânge,
ci propune va avea șansa ca în lunile aprilie și mai să se descurce cu provocările pe care
aceste două intervale le vor lansa.

Așa după cum se poate constata, prima decadă a lunii februarie ne lansează
provocarea de a construi noi evenimente, dar nu prin ceea ce ne este accesibil, ci prin ceea
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ce nu am putut să facem altădată. Pentru unii realizările acestea vin într-o zonă a stării de
sănătate, a vindecărilor, iar pentru alții vin prin împlinirea unor demersuri sociale de o
maximă importanță. Relația proastă dintre Junon și Jupiter aduce o constrângere pe care o
putem depăși pentru că este una personală, una pe care o cunoaștem foarte bine și cu care
ne-am mai întâlnit. Dacă ne vom preocupa mai mult de probleme celorlalți și mai puțin de
propriile probleme vom vedea că situațiile pe care le parcurgem se complică și mai mult, că
ne implicăm în combinație din ce în ce mai ciudate pe care nu vom putea să le rezolvăm.
Duritatea deciziilor face parte din războiul pe care individul îl duce cu el însuși și care în
această decadă a mai împlinit o etapă.

Decada a II-a (11-20 februarie 2018)
Teama de distrugere. Aventură. Combinații distrugătoare de
forme. Inventivitate.

DECADA NR. 5
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

18

21-30 iunie

Confirmă autoreglarea

19

1-10 iulie

Nevoie de mișcare. Căldura sufletească nu este o slăbiciune. Argumentul este folosit
împotriva aroganței. Dragostea vindecă o nedreptate. Sentimentele necinstite sunt iertate.
Discernământ. Evoluție într-o direcție greșită. Viziune cuprinzătoare. Potențialul personal este
cristalizat. Avantaj de scurtă durată. Compromisul pare soluția tuturor problemelor. Se discută despre
maturizare. Subiectivitate. Drumul este deschis. Resursele cer o adaptarea sentimentului. Rivalitate.
Voință. Faptele violente sunt explicate mult mai bine. O ruptură joacă un rol important. Revelație.
Contract nou. Relațiile dintre oameni se bazează pe educație. Binele vine prin moralitate. Ceea ce
este în interior este bun. Apar modificări de structură. Rezistență. Presiune puternică. Interes pentru
rafinament, cunoaștere, artă. Prin individualizare se trece dincolo de brutalitate. Adevăr compromis.
Noile relații sunt investigate rapid. Se așteaptă prea mult de la un bine recent. Cristalizează în
potențial. Spirit practic. Adevăruri probabile. Lipsa de profunzime prăbușește moralitatea. Separare.
Captivitate. Idei înțepenite. Pericol de a pierde un prieten. Concentrare. Se îmbunătățește o relație,
dar se pierde un bun. Rememorare. Reculegere dureroasă. Se iese dintr-o încărcătură prin convingere.
Judecata aspră. Voință. Nevoie de a privi totul dintr-un cadru mai larg. Durerea personală nu s-a stins
încă. Creativitate. Cuvinte folosite în folosul celorlalți. Nevoie de confirmare. Se face apel la un
studiu. Jignirile nu mai au atâta greutate. Este nevoie de o rezolvare rapidă. Planuri pentru deviație.
Sentimentele confuze devin și mai confuze. Schimbarea este foarte amplă. Adevărul este scăpat din
mână. Acțiunile ilogice domină prin spaimă. Este plătit un preț. Planul mental lucrează cu informații
despre curaj. Mare concentrare de forțe. Decizii categorice. Refuzul adevărului. Accentuarea unei
traume. Eșecul doare foarte tare. Teama că performanța nu poate fi atinsă. Refuzul a tot ceea ce este
liniștit și agreabil. Apare posibilitatea de a schimba o direcție majoră prin gândul concentrat. Evoluție
prin sentiment. Cantitatea este schimbată cu calitatea. Se obține revigorarea stării de sănătate prin
liniște. Retragere. Participare emoțională la viața cetății. Lipsa de profunzime este combătută prin
retragerea. Problemele financiare sunt iertate. Se dorește mai multă libertate. Mare putere de a
schimba. Regula este folosită foarte bine. Severitate pentru binele personal. Gândul cel îndrăzneț
devine periculos pentru celălalt prin tentație. Originalitate. Pasivitatea o reinterpretare. Avantaje
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importante prin tensiune. Factori perturbatori. Încântarea sufletească ajută la evitarea unei tragedii.
Autocunoaștere. Ușile se deschid. Combinații îndrăznețe. Asocieri de scurtă durată. Tentația de a
schimba calitatea cu plăcerea. Interes pentru avantaje financiare. Un pericol devine atractiv.
Autodeterminare. Se caută noi condiții de colaborare. Gelozie. Prea multă încredere în sentimente
confuze. Sunt înțelese rădăcinile emoțiilor.

A doua decada lunii februarie ne pune în fața unor încercări pe care trebuie să le
depășim cu fruntea sus. În primul rând, se concretizează o complicație socială care până
acum ne-a fost sugerată, am fost informați referitor la o pierdere materială, la o despărțire,
la un obstacol. Acum ne întâlnim cu ceea ce ne-a fost programat, cu dificultatea pe care
trebuie să o depășim în această perioadă și, în sensul acesta, va trebui să dovedim multă
inventivitate pentru a valorifica așa cum trebuie acest moment. Situațiile programate pentru
a doua decadă a lunii februarie, în mare parte, sunt obstacole care pot fi depășite, pentru
că sunt legate de oameni, de ceea ce știm despre ei și de ceea ce suntem dispuși să facem
pentru a menține o relație, pentru a înscrie o expresie frumoasă în conștiința de grup.
În această decadă ne vom gândi că echilibrul va veni din evenimentele programate
pe finalul lunii iunie, când Marte își va iniția mersul retrograd care va dura până la sfârșitul
lunii august. Schema aceasta în care ne punem multe baze are nevoie de autoreglare la
începutul lunii iulie. Asta înseamnă că din această perspectivă a corelațiilor care există între
decade, mijlocul lunii februarie este mult mai practic, ne aduce episoade mult mai ușor de
înțeles decât celelalte de până acum. Prin ceea ce facem acum vom avea un semnal clar,
evenimentele vor avea o cursivitate ușor de citit și de înțeles.

11 februarie
01:19 Venus intră în zodia Pești
01:20 careu Soare-Jupiter
04:20 Luna intră în zodia Capricorn
04:42 sextil Lună-Venus
16:16 conjuncție Lună-Saturn
În prima zi a acestei decade Luna își va încheia tranzitul sau prin zodia Săgetător și
va intra pe zodia Scorpion, nu înainte ca și planeta Venus să treacă din Vărsător în Pești.
Toată această schemă arată că schimbarea se produce în mod brusc, că trecem de la o
expresie foarte dinamică, foarte intensă și demonstrativă, la propriile sentimente, la propria
intimitate, la ceea ce este cu adevărat în forul personal. Un om care până acum nu a
promovat o intimitate frumoasă, care nu a avut ce să arate celorlalți, ci a vorbit cu cuvintele
altora, a imitat gesturile celorlalți se va vedea pe 11 februarie la mâna celorlalți, compromis
de obstacole lor, puși în situația să demonstreze ceea ce nu au fost în stare până acum.
Trecerea lui Venus pe zodia Pești înseamnă a abandona grupul de planete care se află
acum pe zodia Vărsător, a lăsa în urmă libertatea de care ne-am bucurat până acum și pe
care am considerat-o un medicament universal. Așadar, intrăm într-o perioadă de
responsabilizare, de coerență, de căutare a adevărului interior.
Dacă pe zodia Vărsător, Venus i-a îndemnat pe oameni să se exprime liber fără să
țină cont de sentimentele celorlalți, rănind, pe alocuri, fără intenție, doar pentru a menține
sentimentul de libertate și de neîngrădire, trecând pe zodia Pești ni se ridică un voal de pe
ochi, devenim conștienți de propria greutate, de propriile cunoștințe, de propria realitate.
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Această trecere a lui Venus pe zodia Pești poate fi asemănată cu trezirea dintr-un vis,
indiferent că este frumos sau urât. Va fi nevoie de un anturaj elevat, de multă căldură
sufletească, de argumente logice și cuprinzătoare pentru a depăși momentul acesta. Dacă
în această perioadă Soarele nu s-ar fi aflat într-o relație negativă cu Jupiter, oamenii nu sar fi autoînvinuit de greșelile pe care le-au făcut în prima decadă a lunii februarie. Astfel, la
deciziile de acum ne vom întoarce și în mijlocul lunii iunie, pentru a ne obține echilibrul. În
momentul acesta însă gândim că perspectiva a ceea ce facem este mult mai mare, că
dragostea se întinde pe o perioadă puțin mai mare, adică până spre sfârșitul lunii iunie sau
începutul lunii iulie. Toate celelalte direcții ni se par greșite și suntem tentați să le evităm.
Motivul pentru care evităm aceste direcții este chiar teama de pedeapsă și pentru a
ascunde această rană sufletească ne orientăm către situații încărcate de o componentă
fictivă. Fie că ne întoarcem la obiectele mai vechi, la persoane pe care le cunoaștem de
mult timp, fie pentru că refuzăm noutatea, scopul pentru care procedăm în felul acesta are
o explicație eminamente afectivă. De altfel, pe 11 februarie vom fi foarte atrași de căldura
sufletească a celor cu putere de creație, de dăruire sau de sacrificiu. Din nefericire, trecerea
Lunii pe zodia Capricorn nu ne oferă posibilitatea de a fi și flexibili în această stare, ci doar
să retrăim pe aceeași schemă a trecutului emoții la care nu am renunțat. Un om orientat
negativ, care mai are și putere de decizie prin funcție sau demnitate, va face o mare greșeală
pe 11 februarie, va decide greșit în ideea de a-și salva propria popularitate. Are viziune
cuprinzătoare, dar nu are curaj, înțelege propria nefericire sau nefericirile celorlalți, dar nu
este în stare să pună în practică soluția pe care o gândește. Această persoană, dacă își va
aduce aminte că prin Venus pe zodia Pești dragostea învinge totul, vindecă orice fel de
rană, luptă în mod foarte eficient împotriva aroganțelor de tot felul, ajută în discuție, în
salvarea demnității, în liniștirea sufletului, nu vor mai fi atât de temători față de schimbare,
nici atât de încrâncenați pe propriul discernământ. Evenimentul social dominat de propria
dreptate, de propria opinie, de propria viziune, cea care ascunde și teama de pierdere, va
face din începutul celei de a doua decade a lunii februarie o zi celebră. Va fi mai puțin
important că în momentul acesta oamenii vor conștientiza o greutate socială, cât de
importantă va fi teamă că soluțiile de acum nu pot fi puse în aplicare. Deși Venus pe zodia
Pești aduce o viziune cuprinzătoare a binelui, marele bine, ce vine de la Jupiter, nu se poate
împlini pentru că omul în sine, cel care deține cheia succesului sau soluția miraculoasă, nu
este încă pregătit pentru o asemenea mutare. Cel care va considera acum că anturajul este
de vină pe lângă faptul că se înșală, va alege să crească într-un mediu agresiv, complicat,
dominat de absența iertării. Cea mai mare problemă a zilei de 11 februarie este dată de un
factor uman: individul nepregătit să evolueze, nepregătit să împlinească ceea ce gândește.
Propria nefericire va fi proiectată în exterior și prin conjuncturile acestei zile va fi argumentat
într-un mod credibil. Cine vrea să treacă dincolo de aparențe va vedea că totul este de fapt
o iluzie.

12 februarie
01:49 conjuncție Lună-Lilith
07:07 sextil Lună-Neptun
21:21 conjuncție Lună-Pluton
12 februarie aduce un avantaj de scurtă durată și abia acum reușim să surprindem
aspecte esențiale ale decadei. Luna se află acum în a doua sa zi de tranzit prin zodia
Capricorn și va trece prin conjuncțiile succesive cu Luna neagră și Pluton dând un nou sens
vibrației celor două astre care nu sunt încă în conjuncție, dar care se vor comporta așa acum
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din cauza Lunii care trece de la una la cealaltă într-un interval destul de scurt. Gândul de
revoltă va prinde viață, iar cel de îmbogățire a patrimoniului personal va trezi o mare
rivalitate. Nu este complicat să depășim acest obstacol, iar pentru asta va fi nevoie de multă
disciplină, de apel la reguli morale, de o preocupare față de limite, tristețe sau boală.
Înțelepciunea ne vine din durere, din principii sau din aplicarea unor achiziții comportate în
ultima vreme.
Din această cauză, 12 februarie îi îndeamnă pe oameni să vorbească despre ceea
ce îi doare foarte tare. Sunt tentați să facă un compromis, să se apropie de cei care suferă
la fel în ideea că durerea va scădea în intensitate. În realitate, durerea se amplifică pentru
că Luna are acum calitatea de a activa o conjuncție care nu se consumă încă. Prin asocieri,
problemele de acum se înmulțesc, nu se rezolvă. Va fi greu să găsim cheia la toate aceste
neajunsuri imediat ce ele s-au activat. Imediat ce problema este activată și căutăm o soluție
pentru a o înlătura apar ideile progresiste, facem apel la achiziții din prima decadă, ne
gândim că poate ar trebui să nu visăm la realizări pe termen lung, să ne gândim la
adevăratele momente de restricție pe care le-am parcurs de-a lungul vieții și să extragem
de acolo învățămintele utile în momentul de față. În mijlocul lunii iunie ne vom gândi din nou
la lucrurile acestea încercând să extragem din toată situația parcursă în această decadă un
bine dominat de valori perene. Asta înseamnă că dacă în momentul de față nu ne pierdem
în soluții fără viitor, facem apel la propria înțelepciune chiar dacă nu suntem siguri pe soluțiile
pe care trebuie să le punem în aplicare ne risipim teribil și această risipire se va regăsi și în
mijlocul lunii iunie. Momentul acela va amâna succesul până la toamnă ceea ce nu va fi
confortabil.
O altă componentă interesantă ce va fi vizibilă în ecuația astrală zilei de 12 februarie
ține de o rivalitate lipsită de rost. Pentru că Luna pe Capricorn aduce o înclinație spre
rigiditate, tot ceea ce vine spre noi ca element de flexibilitate, ca îndemn spre transformare
sau spre schimbare duce la opoziție. Așa cum este lesne de înțeles, opoziția, pe acest
context, creează rivalități, o competiție ciudată despre care vom avea de spus doar cuvinte
urâte. Nu ne așteptăm să pierdem, nici nu ne dorim lucrul acesta și de aceea vom fi dispuși
să facem tot ce ne stă în putere, chiar să încălcăm regulile, pentru a învinge.
Refuzul de a evolua se pare că este principala cauză a acestei situații ciudate, iar ea
ne aduce din trecut combinații care nu au un înțeles de sine stătător, nu au sentimentul de
stabilitate pe care ar trebui să îl obținem prin trecerea Lunii pe zodia Capricorn. Pentru că
acum Luna obligă cele două elemente astrale, Luna neagră și Pluton, să activeze ca și cum
ar fi în conjuncție, deși deocamdată nu sunt, vom simula și sentimentul de adaptare, de
modelare a ființei la cerințele exterioare. Așadar, totul este bazat pe un teatru ieftin ce are
drept țintă reușita cu orice preț.
Multe din conjuncturile astrale care se consumă în această perioadă nu ne opresc
evoluția, nu opresc traseul, nu susțin rivalitățile decât acum. Asta înseamnă că această
competiție se bazează pe ceea ce am gândit și am făcut pe finalul decadei anterioare. De
această dată apelul a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă este o opțiune personală, nu
un element determinat de conjuncturi astrale obiective. De aceea, unii vor considera că lupta
este dusă într-un alt plan dacă se retrag, dacă dispar din fața adversarului lăsându-l pe
acesta să orbecăie, să îl caute, să-și consume în această etapă toată energia pentru a nu
mai avea cât îi trebuie la momentul real al confruntării. Pare să fie o tactică bună, iar zodia
Capricorn aduce în această confruntare și încrederea, dar și rezistența necesare adjudecării
unei victorii. Este, însă, clar că ipostaza aceasta aduce un disconfort și încrâncenarea pare
să pună gaz pe foc. Va ieși cu bine din toată această secvență omul care este educat.
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Educația are un rol catalizator, iar ea nu va putea fi simulată acum. Cine o are va putea
arăta. Cine nu, dacă va încerca să simuleze, se va face de râs.

13 februarie
01:41 sextil Lună-Jupiter
07:41 careu Lună-Uranus
09:51 sextil Lună-Chiron
17:10 Luna intră în zodia Vărsător
17:24 sextil Uranus-Junon
13 februarie vine cu un inconvenient. Suntem invitați să ne folosim voința deși nu mai
avem suficientă energie pentru o altă confruntare, ea fiind consumată în ziua anterioară.
Actele violente ale zilei de 12 februarie și-au pus amprenta asupra conștiinței personale, iar
acum această descumpănire va fi vizibilă în relațiile pe care le alimentăm. Așadar, povestea
zilei de 13 februarie se bazează pe o ambiție mai veche care ar putea duce acum la
răzbunării. Răzbunarea nu este necesară, nu este utilă, nu este niciodată plăcută, cu atât
mai mult în situații delicate când oamenii sunt marcați de slăbiciune. Ea doar consumă și
aduce o falsă satisfacție. Cu cât își doresc să se răzbune mai mult, cu atât slăbiciunile se
adâncesc, mintea li se întunecă, iar posibilitățile de a-și reveni se reduc foarte mult. De aici
înțelegem că secvențele astrale ale zilei de 13 februarie opresc o colaborare, dar deschid
noi posibilități de exprimare. Dacă alegem să ne răzbunăm le închidem pe toate și ne
amplificăm, prin voință
proprie, necazuri pe
care nu vom putea să
le rezolvăm acum, ci
abia la toamnă.
Prin faptul că
Luna își încheie acum
tranzitul său prin zodia
Capricorn
primim
semnale pozitive. O
ruptură joacă un rol
foarte important acum
și este posibil ca
aceasta să nu apară
într-o relație cu o altă
persoană, ci chiar întro relație cu propria
persoană. Este clar că
momentul
acesta,
tocmai pentru că Luna împlinește o relație negativă cu Uranus, ne îndeamnă să vorbim
despre avere, despre achiziții financiare, despre cum anume ne putem folosi de bani pentru
a câștiga un mare avantaj, pentru a evita o mare pagubă. În ceea ce privesc banii,
colaborarea nu este liberă, dar ea va încerca să treacă dincolo de prejudecăți. De aici se
înțelege că durerea zilei de 13 februarie este ascunsă prin venituri, prin cheltuieli, prin
cadouri. Mulți vor considera că dacă acum își fac ei înșiși un cadou uită de suferință, de
tristețe sau de singurătate. În realitate, totul se bazează pe o mare patima pe care nu am
putut s-o rezolvăm în zilele anterioare, dar cu care ne întâlnim acum cu scopul de ai găsi
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acesteia o soluție. Soluțiile zilei de 13 februarie vin prin intermediul a doi aștri: Jupiter
(dreptate, adevăr) și Chiron (înțelepciune, eliberare).
O altă componentă a zilei de 13 februarie se referă la aventură. Aventura cunoașterii
capătă acum conotații dureroase tocmai pentru că ea se bazează pe o mare frustrare despre
care aflăm în momentul de față că nu poate fi gestionată așa cum am crezut. Unii își vor
îndrepta atenția către colaboratori mai vechi, dar vor dori să dețină într-o zonă privată, în
ideea că evită o pagubă, merg mai departe cu o colaborare liberă, chiar dacă nu la scenă
deschisă. Tot ceea ce înseamnă expansiune către noi zone, către noi spații, obosește și
consumă până și ultimele resurse care au mai scăpat conflictelor anterioare. Cu alte cuvinte,
13 februarie ne vorbește despre normalitate, despre complicații care pot fi rezolvate cu
patrimoniul altora, cu bani, cu fonduri nespecifice, cu sugestii venite din partea altora, pe
care nu le vom aprecia așa cum trebuie. Iată un mare paradox! În contextul anului 2018, cel
care se ocupă de progres și de vindecare, componenta zilei de 13 februarie, privită și prin
trăsăturile decadei, dar și prin cele ale lunii ar trebui să ne ducă spre o concluzie prin
intermediu căreia să prindem mai mult curaj. Acum suntem invitați să ne desprindem de
egoism, să ne vindecăm sufletul de acele dorințe păguboase, care nu au fost folositoare și
care nu vor fi niciodată utile în conjuncturi care ne provoacă. Competiția care a venit spre
noi pe 12 februarie, toate provocările din fața cărora unii au fugit sau pe care le-au privit cu
maximă responsabilitate și l-au abordat ca atare sunt semne că acolo există o problemă, o
boală, există ceva ce trebuie rezolvat repede. Soluțiile zilei de 13 februarie vin prin adevăr,
prin acces la o normalitate care a fost definită de altul. Deci ar trebui să renunțăm la orgolii,
la idei fixe, la încrâncenare și să tatonăm, din aproape în aproape, limitele propriei libertăți.
Este adevărat, prin relația proastă pe care Luna și Uranus o împlinesc se poate vorbi în
momentul de față despre o libertate lipsită de pericol. De aceea suntem ajutați, prin tranzitul
Lunii pe ultimul sector al zodiei Capricorn, să ne deschidem către ceea ce ne poate
completa, dar să o facem cu înțelepciune și prudență. Nu ne ajută cu nimic dacă încercăm
să dăm lovitura, să obținem un mare avantaj dintr-o singură mutare. Contează ceea ce ne
rămâne după această confruntare.
Abia în după-amiaza zilei de 13 februarie înțelegem de ce lucrurile sunt atât de
complicate. Uranus și Junon își definitivează sextilul pe care îl formează de ceva vreme,
aspect care este definitoriu pentru această decadă. Pe baza acestor unghiuri se poate vorbi
despre un contract nou, despre o rezistență la efort, despre o descindere cu scopul de a ne
însușim noi bunuri. Imediat ce Luna va intra pe zodia Vărsător, adică în după-amiaza acestei
zile, multe din cele care ne-au apăsat și care au încercat să ne controleze prin frică, prin
grija zilei de mâine se schimbă. Dorința pare să fie un element definitoriu. Cu toate acestea,
ar trebui să ținem cont de faptul că acolo unde rafinamentul nu a fost demonstrat în zilele
anterioare, el nu va apărea dintr-odată, chiar dacă este vorba despre Uranus, cel care
patronează situațiile neprogramate. Vorbim aici despre resurse care există și care sunt
scoase la lumina. Dacă ele nu există nu avem ce scoate la lumină. Soluția cea mai frumoasă
pe care am putea s-o punem în aplicare în ipostaze de genul acesta este iubirea față de
aproape. Fiind vorba de sextil, se cere îndeplinirea unei condiții esențiale: trebuie să existe
într-o formă potențială. Dacă el nu există, nu va putea fi inventat. Dacă fondul despre care
am spus că este soluția tuturor problemelor nu există, am putea spera ca, pe alte
conjuncturi, să fie creat. Chiar și așa, nu poate fi vorba despre situații excepționale, ci doar
despre unele care ne apropie de linia de plutire.
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14 februarie
00:38 careu Mercur-Jupiter
04:22 sextil Soare-Uranus
12:44 conjuncție Soare-Junon
16:27 sextil Lună-Marte
22:13 opoziție Lună-Capul Dragonului
14 februarie vine cu o problemă de opinie. În noaptea de 13 spre 14 februarie se va
împlini careul perfect dintre Mercur și Jupiter, apoi Soarele va trece prin sextilul cu Uranus
și prin conjuncția cu Junon. Schema aceasta le vorbește oamenilor despre varietăți
comportamentale, despre cât de ușor se pot opune unii altora, despre cât de simplu este să
se asocieze, chiar dacă aceste noi structuri contravin intereselor personale sau sunt
realizate cu persoane pe care le desconsideră. Unul dintre cele mai impozante evenimente
ale acestei decade ce se referă la viața personală este chiar acest careu dintre Mercur și
Jupiter prin care oamenii încearcă să-și găsească rostul în viață. Pe de o parte, Mercur de
pe zodia Vărsător îi îndeamnă să-și investigheze noile relații, iar, de partea cealaltă, Jupiter
de pe zodia Scorpion aduce interes pentru putere ca și cum noile prietenii trebuie să
satisfacă această nevoie mai veche a omului. Așa după cum se poate înțelege, raportul pe
care individul îl are cu ceilalți va fi definit pe 14 februarie de lipsa de profunzime. Nu va fi
însă lipsit de putere. Asta înseamnă că, raportând toată această schemă la trăsătura
generală a anului 2018, cel care le vorbește oamenilor despre progres și vindecare,
atitudinile acestea nu sunt corecte, nu ridică pe nimeni deasupra condiției inferioare și nici
nu le oferă privilegiul de a se desprinde de un șir lung de probleme. Ceea ce se consumă
pe 14 februarie accentuează un conflict, aduce o prăbușire a moralității, o schimbare a
opiniilor în așa fel încât noile asocieri să susțină doar nevoia de putere. Toată această
schemă personală se construiește în jurul preferințelor individului nervos, nemulțumit când
vrea să își înfrumusețeze propria viață, propria condiție prin bunurile celorlalți, pe baza
achizițiilor celorlalți. Este clar că schema aceasta astrală aduce o mare concentrare, însă
cel înțelept se va gândi de mai multe ori înainte de a lua o decizie legată de sporirea puterii
prin directivele de acum. De aici se înțelege că reculegerea zilei de 14 februarie este dură,
atractivă prin pericol, interesantă prin separare, dar dureroasă prin sacrificiul pe care trebuie
să îl facă individul ca să recupereze ceea ce pierdem acum prin ambiție.
Sonoritățile zilei de 14 februarie ne atrag spre o muzică ciudată. Există un spirit
practic pe cerul astral al momentului însă el nu ne ajută să ne menținem la un nivel înalt al
moralității. Această configurație primește și suportul negativ lansat de alte două careuri, unul
care s-a consumat recent, careul Soare-Jupiter, iar celălalt care este activ de ceva vreme,
careul Uranus-Pluton. Ambele accentuează componente ale războiului pe care îl ducem de
ani buni și care definește nota conflictuală al vremurilor pe care le trăim. Prin această
situație, prin această structură periculoasă trebuie privită prăbușirea moralității. Dacă relația
de careu dintre Mercur și Jupiter, pe o altă conjunctură, ar scoate în evidență o stare proastă,
o lipsă de profunzime care se adresează momentului, acum impulsul acesta personal
produce efecte, dar nu în cristalizarea unui potențial, nu în îmbogățirea unui patrimoniu, ci
în a produce o mare distrugere. De altfel, momentul acesta nu este singular, ci el se alătură
unei suite de probleme care se tot consumă de patru săptămâni. 14 februarie este ultima zi
din ciclul lunar care va sfârși cu Luna nouă împlinită pe 15 februarie. Cu alte cuvinte, ceea
ce se întâmplă acum are și rolul de reculegere dureroasă pentru că acum Luna trece prin
Coada Dragonului aducând din trecut ceea ce ar trebui să schimbe calitatea vieții, dar,
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deocamdată, schimbarea aceasta nu se produce pentru că suntem prea ocupați cu
răzbunările. Evoluția întortocheată a lunii februarie atingere pe 14 februarie un vârf
interesant. Cel care este lucid va înțelege că separarea, întâmplările ciudate, renunțarea la
moralitate nu constituie soluții înțelepte, ci greșeli.
Momentul acesta este dificil pentru cei care se ocupă de justiție, care scriu, care
lucrează la biroul de relații cu publicul, dar și pentru persoanele care își văd viitorul ca
depinzând de o asociere care nu s-a finalizat încă. Va fi nevoie de multă tărie de caracter și
de autoeducație pentru a nu transforma concentrarea de acum în împliniri negative. Va
trebui să ne pregătim încă de pe acum pentru a face apel la un studiu, cel pe care îl vom
pune în practică mult mai bine pe 15 februarie, când Mercur se va afla în sextil cu Uranus.
Relația aceasta este activă și acum, dar mult mai interesantă va fi pe 15 februarie, când
Luna va trece prin conjuncția cu Mercur foarte aproape de împlinirea fazei de Lună nouă.
Se pare că momentul de 14 februarie nu este dur în mod gratuit, ci ne arată unde ne duc
reziduurile la care noi dorim să renunțăm.

15 februarie
13:57 careu Lună-Jupiter
17:06 sextil Mercur-Uranus
19:38 sextil Lună-Uranus
20:04 conjuncție Lună-Mercur
21:27 conjuncție Lună-Junon
23:04 Lună nouă
În ceea ce privește nevoia de libertate, ziua de 15 februarie este cea mai interesantă
zi a întregii decade, aducând o judecată aspra a greșelilor pe care le-am făcut până acum,
dar și o viziune mai clară asupra viitorului. Viitorul nu va fi privit acum la modul general, ci
doar acela care se întinde până în mijlocul anului, adică până spre finalul lunii iunie, spre
care se îndreaptă gândul de echilibru, sau începutul lunii iulie care ar trebui să confirme
binele pe care l-am inițiat acum și s-a împlinit pe final de iunie. Relația bună pe care Mercur
și Uranus o împlinesc este semn de lansare sau de relansare, de împlinire a unor așteptări,
este un semn de confirmare pozitivă cum că am folosit în mod corect creativitatea, cuvântul,
termenul sau am respectat etapele derulării unui proiect. Lucrul acesta se întâmplă în
ultimele minute ale actualului ciclu lunar, pentru că, spre seara zilei de 15 februarie, prin
conjuncția Soarelui cu Luna, se inițiază un nou ciclu lunar.
Este posibil ca entuziasmul zilei de 15 februarie să fie un vârf izolat, o stare de bine
care să nu poată fi dusă mai departe și căreia să nu i se găsească o explicație logică. Ceea
ce se întâmplă este plăcut și determină evenimente care au înțeles, dar motivul pentru care
ne simțim în felul acesta va fi de a-i anula zilei misterul. Euforia zilei de 15 februarie arată
că durerea personală nu s-a stins încă și bucuria de acum trebuie să fie o contragreutate la
toate cele rele care s-au întâmplat până acum. Știm că luna februarie aduce o evoluție
întortocheată, iar a doua decadă a sa ne expune la combinații foarte ciudate, ne trezește
interesul pentru aventură și ne atrage atenția asupra fricii de distrugere care ar putea să
împlinească acest rău mai mult decât altădată. Este clar că relația bună pe care Mercur și
Uranus o împlinesc pe 15 februarie este semn de putere, de voință dusă mai departe decât
am crezut, de calcule noi referitor la un viitor care încă nu ne este clar. Dacă adăugăm
acestor aspirații și împlinirea fazei de Luna nouă atunci vom regăsi în toată această schemă
pozitivă și jigniri mai vechi, și combinații de bine și rău, de idealuri îndrăznețe sau descurajări
adânci care fac parte din farmecul vieții. Cu toate acestea, nu putem să privim această
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combinație fără a ne aduce aminte că zilele anterioare au fost lipsite de satisfacție și
satisfacția de acum s-ar putea să împlinească doar ceea ce ne-a lipsit anterior, nu neapărat
ceva de valoare, nu neapărat ceva esențial. Contextul primei jumătăți a acestei decade nu
a fost unul fericit. Deci ceea ce se împlinește acum s-ar putea să strice mai mult decât să
ne împlinească așteptări pe această linie. Bucuriile zile de 15 februarie ar trebui să fie ori de
neînțeles, ori susținute pe achiziții mai vechi, nu din această lună, pentru a fi durabile, deci
pentru a trece de bariera de acum.
Dacă lucrul acesta ne va fi clar pe 15 februarie atunci nimic rău nu ni se poate
întâmpla și Luna nouă care se va împlinii ca un ultim aspect al acestei zile va aduce împliniri,
originalitate, exaltare, expresivitate. Întâlnirea celor doua astre pe zodia Vărsător poate
aduce și o înclinație către romantism, calcule noi față de un viitor care nu s-a împlinit încă
și deci capacitatea de a schimba sensul lucrurilor, de a învinge acolo unde nu am reușit
până acum, de a fi mai puternici și mai buni. Cu toate că, în conformitate cu preocupările
legate de dezvoltarea personală a multor persoane de acum, acestea ar părea simple
sintagme, prin ecuația astrală zilei de 15 februarie ele vor căpăta sens, vor putea fi ușor
integrate într-o structură care există deja, adică vor putea să-și împlinească rostul.
Deși lucrurile acestea sunt mult mai bune decât în alte zile ale acestei decade
parcurse deja, nu ar trebui să uităm că zodia Vărsător, prin faptul că este accentuată acum,
dar și prin faptul că a avut un important cuvânt de spus în ultima perioadă, acolo unde se
află și Coada Dragonului, a produs evenimente care nu au înțeles, care nu se încadrează
în logica firească a lucrurilor, așa cum o cunoaștem, așa cum o știm de ceva timp. Dar nu
înseamnă că dacă lucrurile s-au construit așa înseamnă că sunt greșite, ci înseamnă că
dorința aceasta de libertate a depășit cumva cadrul obișnuit și ea s-a împlinit chiar dacă nu
suntem în stare să vedem rezultatele ei. S-au depășit bariere ale înțelegerii asta înseamnă
că s-a creat o legătură între evenimente despre care eram convinși că nu pot avea nimic în
comun. Depășirea acestor granițe poate fi acum, pe 15 februarie înțeleasă pentru că și Luna
se află pe zodia Vărsător și emoțiile sunt mai libere, neobișnuite, deci capabile să integreze
ceea ce n-am cunoscut până acum. Din fericire, schema aceasta suplimentează inspirația
și binele care ne cuprinde are și o notă afectivă. Atunci când vine vorba de emoții oamenii
recunosc mult mai ușor idealurile decât dacă ar fi explicate în cuvinte. Aceasta este, de
altfel, una din trăsăturile definitorii ale civilizației noastre. Aici, în această parte a universului,
zona cea mai directă, cea mai accesibilă este cea a emoțiilor.

16 februarie
01:19 sextil Venus-Saturn
04:39 Luna intră în zodia Pești
08:11 conjuncție Mercur-Junon
16:55 sextil Lună-Saturn
18:33 conjuncție Lună-Venus
16 februarie ne aduce dorința de a împlini ceva extraordinar. Venus și Saturn își
definitivase sextilul pe care îl formează de ceva vreme, la fel și Mercur cu Junon. Luna trece
și ea din Vărsător pe zodia Pești și subliniază faptul că acum trecem printr-o breșă de
securitate. Din fericire, această breșă de securitate se produce într-o zonă rea pe care o
protejam cu toate eforturile. Faptul că un rău se distruge, că apare o fisură în această zonă
nu poate fi decât un lucru foarte bun pentru evoluție sau pentru vindecare. Episodul acesta
se produce însă într-un cadru lipsit de înțeles, chiar ilogic, la fel vor fi și acțiunile care susțin
demersuri care sunt pe frecvența acestor direcții.
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În primul rând, prin sextilul lui Venus cu Saturn oamenii devin mai atenți la
comportament, la structurile în care se integrează, la recomandări, devin selectivi pentru că
așa le dictează conștiința, așa simt, așa consideră de cuviință. Dacă în această ipostază
Mercur nu ar fi trecut prin conjuncția cu Junon, oamenii nu s-ar fi asociat atât de ușor pe
idealuri foarte bune. Totul ar fi fost o ipostază de o clipă, o efemeridă și lucrurile rele ar fi
mers mai departe. Pe 16 februarie se vor împlini multe din cele pe care le-am gândit în 15
februarie, cărora le-am dat din puterea personală, pe care ni i-am dorit foarte mult împlinite.
Este adevărat, acolo unde idealurile sunt foarte înalte, foarte ambițioase putem vorbi despre
o împlinire definitivă, însă chiar și-n cazul acestora apar primele semne.
Omul superficial va vedea cum norocul trece pe lângă el, cum adevărul este scăpat
din mănă, cum nu mai este tolerat, nici acceptat, ci marginalizat. Selecția impusă de relația
bună dintre Venus și Saturn se aplică pe seama lor, în cazul lor, nu pentru ca viața lor să se
schimbe mai bine. Ei devin, astfel, elementele negative care trebuie curățate, eliminate, care
trebuie să dispară dintr-un loc pentru ca acesta să supraviețuiască. Astfel, momentul pare
să fie unul de curățenie, de epurare, cu scopul de a produce o eroare socială. Este clar că
vor exista și forțe care vor opune rezistență, dar lucrul acesta nu va fi susținut nici de puterea
personală, nici de idealul de grup, ci vor fi simple reacții ale unor indivizi care vor să rămână
pe poziție. Faptul că elementul care dă sens idealurilor asupra cărora lucrăm acum ține de
o asociere, tot ceea ce înseamnă opoziție personală motivată de dorința de a rămâne pe
aceeași poziție va fi sortită eșecului.
În consecință, 16 februarie ne vorbește despre o conduită asupra căreia am lucrat
mult timp. Dacă facem parte din categoria celor care sunt dați la o parte ar trebui să stăm
strâmb și să judecăm drept pentru a vedea ce anume am făcut, cum am greșit, ce resurse
personale am folosit pentru ca poziția aceasta să fie atât de încrâncenată. Apoi, 16 februarie
aduce și o pedeapsă pe greșeli făcute din neatenție pentru că vibrația sintetică a momentului
susține metoda, rigoarea, atenția și precizia. Cel deștept și bun se va ridica deasupra
celorlalți, dar nu este obligatoriu ca această pedeapsă să se facă prin umilirea celui inferior.
Faptul că este marginalizat va fi suficient pentru binele grupului.
De asemenea, 16 februarie este și momentul în care un om profund și înțelept
consideră că trebuie să se retragă, să se ocupe mai mult de el, de idealul său, de ceea ce
trebuie să prețuiască cel mai mult. În ochii celorlalți, această atitudine pare ilogică, însă
oamenii care îi acuză pe cei înțelepți ar trebui să își amintească faptul că planul mental
lucrează acum cu instrumente noi, fără să existe o schismă între ele și cele vechi. Decizia
de retragere vine dintr-un plan mental și pentru că toată lumea activează acum pe o zonă
emoțională ființele acestea vor fi acuzate de decizii pripite, greșite sau rele.
De partea cealaltă, ființele care iau astfel de decizii sunt avertizate că urmează o
perioadă de probleme cu subalternii, cu cei pe care i-au îndrumat, pe care i-au ajutat să se
înțeleagă, să se ajute,. Aceste persoane vor deveni obraznice, se vor desprinde de
învățătura primită, vor încerca să șteargă ajutorul, să anuleze susținerea primită. În felul
acesta, se poate explica din punct de vedere astral această combinație între breșa de
securitate, deciziile pentru o viață mai bună și problemele care ar putea veni ca urmare a
alegerilor de moment. Contextul astral de acum este însă obiectiv și fiecare, în funcție de
locul unde se va situa, va privi această încercare ca și cum va fi cea mai mare greutate a
perioadei. Nu contează unde ne situam, ci important este că decizia de acum să o luăm întro mare sinceritate, meditând asupra ei, evaluând dacă avem resursele necesare pentru a o
împlini. Presiuni vor fi din exterior, important este sa avem resursele necesare pentru a ne
atinge ținta.
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17 februarie
02:11 sextil Lună-Lilith
06:08 careu Lună-Marte
06:28 conjuncție Lună-Neptun
13:20 careu Marte-Neptun
14:24 conjuncție Soare-Mercur
19:47 sextil Lună-Pluton
Din fericire, relația proastă pe care Marte și Neptun o definitivează pe 17 februarie
coincide cu conjuncția Soare-Mercur. Schema aceasta astrală vorbește despre o eliberare
de griji, de temeri, de negație, prin concentrare, prin atenție, prin libertate de expresie.
Deciziile categorice ale acestui moment ne îndeamnă să fim consecvenți, să fim atenți cu
cei din jur, să fim selectivi și să nu mai lăsăm toate gândurile negre să se reflecte în acțiuni.
Cu cât vom fi mai atenți și mai consecvenți cu atât momentul acesta ne va ajuta să fim mai
agreabil și mai eficienți în ceea ce ne propunem. Este adevărat, nu toată ziua va fi așa, ci
doar în prima jumătate a sa. Imediat ce Soarele și Mercur se vor depărta unul de celălalt,
adică spre seară, ambele planete vor intra pe ultimul grad al zodiei Vărsător ceea ce va
transforma toate achizițiile zilei de 17 februarie într-o durere. Refuzul va deveni concret,
nemulțumirea se va transpune altfel, iar oamenii vor certa. Unii vor spune că au ajuns la
conflict din cauza unor decizii, pentru că nu au fost consultați, pentru că au fost deposedați
de un bun pe care îl apreciază sau care le aparține. În realitate, prin trecerea celor două
astre pe ultimul grad al zodiei Vărsător, oamenii devin liberi în a-și exprima gândurile cele
mai ascunse, deci nu ar trebui să luăm de decisiv momentul acesta, tocmai pentru că el nu
are logică.
Privind la modul strict, relația negativă dintre Marte și Neptun se referă la ostilitate, la
confuzie, la refuzul performanței. Dacă zilele anterioare am văzut că au fost anumite situații
care ne-au îndemnat să batem în retragere, să renunțăm la anumite demersuri sociale, să
ne oprim din ceea ce făceam, iar de multe ori singura explicație era că așa consideram de
cuviință, acum a sosit momentul să și explicăm lucrul acesta. În mare parte, explicațiile
acestea sunt binevenite pentru că îi informează pe cei cu care interacționăm despre
frământările pe care le parcurgem, despre traumele pe care nu le mai putem ține sub control.
Ziua aduce însă și un careu între Lună și Marte ceea ce înseamnă că starea aceasta se va
mai continua și începând cu 18 februarie după ce Mercur și Soarele vor trece pe zodia Pești.
Relația negativă dintre Luna care se află acum în zodia Pești și Marte ce devine un fundal
pentru aspectele zilei de 17 februarie va face în așa fel încât toate aceste impulsuri să
meargă mai departe prin argumentul lor.
Oricum, pentru faptul că în această perioadă Marte se află într-o relație bună cu Axa
Dragonului, prin care se mediază tendința Nodurilor, gradul perfect fiind atins pe 19
februarie, nu se poate vorbi despre derapaje, ci mai curând despre conștientizări neplăcute
care duc la eliberare de probleme. De aceea, ar trebui să apreciem adevărul pe care-l
descoperim, adevărul care nu este spus, faptele bune care ne sunt oferite sau invitațiile pe
care le primim pentru a lua parte la eveniment sociale declanșate și susținute de alții. Cine
dorește să rămână în această zonă a problemelor de temperament arată că, nu doar acum,
ci în general, trăiește cu refuzul liniștii și binelui.
O altă problemă specifică zilei de 17 februarie este cea legată de posibilitatea de a
schimba ceva. Schimbarea, cea care este specifică acestei luni, care vine spre noi prin căi
întortocheate, a mai fost abordată de la începutul lunii și până acum. Momentul de față
aduce însă o schimbare prin puterea gândului, prin alegerile pe care le facem. Nici de
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această dată nu se poate vorbi despre liber arbitru, ci doar de o acțiune complet
independentă care nu poate fi prevăzută sau controlată prin astfel de instrumente. Așadar,
ceea ce credem că modificăm prin puterea gândului de fapt ducem mai departe, construim
sub impulsul unor forțe subtile, sub impulsul unor gânduri despre existența cărora am uitat,
împlinim o altă etapă dintr-un demers mult mai mare care se întinde pe mai mulți ani. Ceea
ce ni se pare acum că am schimbat nu este diferit decât de ceea ce se întâmplă acum în
această perioadă, nu față de ansamblul situației, nu este diferit de ceea ce parcurgem în
2018. Mulți vor crede că și-au schimbat condiția, că s-au hotărât pe ce traseu să meargă,
că prin gândurile pe care le au se simt mai bine, mai liberi, mai sănătoși. Schimbarea
aceasta nu se produce peste noapte, ci gândul cel bun de acum s-a lipit de alte gânduri
bune despre existența cărora am uitat. Rezultatul a ceea ce exprimă acum trebuie să ne
ajute să avem mai multă încredere în sine. Cel care nu este victorios în această zi își va
concentra puterea pe ceea ce a pierdut. Este adevărat, și aceasta este o realizare pentru
că informația a ceea ce am pierdut este important pe mai departe. Creșterea și dezvoltarea,
adică progresul și vindecarea, se va face acum prin gândul concentrat către o direcție
pozitivă.

18 februarie
00:13 trigon Lună-Jupiter
06:26 Mercur intră în zodia Pești
07:42 conjuncție Lună-Chiron
14:01 Luna intră în zodia Berbec
19:17 Soarele intră în zodia Pești
Trecerea lui Mercur și a Soarelui pe zodia Pești face din 18 februarie o zi de graniță.
Înainte de a se produce această schimbare Luna își împlinește trigonul cu Jupiter apoi, tot
în dimineața acestei zile, va trece prin conjuncția cu Chiron, după care se pregătește pentru
intrarea pe zodia Berbec, eveniment astral care se va consuma în mijlocul zilei. Trecerea lui
Mercur pe zodia Pești are o însemnătate aparte. Dacă Soarele pe zodia Pești aduce un
interes față de spații mari, Mercur pe această zodie îl face pe om temător față de ceea ce
se află în afară, față de valorile așezate într-o ordine ce urmează să fie descoperită,
inventată de alții, față de emoțiile celorlalți. Dacă Soarele pe zodia Pești poate fi un semn
de putere prin expansiune, Mercur pe acest semn aduce neputința de a înțelege ce se
întâmplă cu ceilalți, incapacitatea de a revigora starea de sănătate pentru că nu putem lăsa
în urmă gândul de boală, gândul care a creat afecțiunea.
Este adevărat, cu cele două poziții vom fi mai interesați de tact, de diplomație, vom
vorbi mai atent, mai puțin sau vom ține cont de preferințele celorlalți atunci când ne
exprimam. De aici până la fapte însă este un drum foarte lung și, de asemenea, faptele
femeilor vor fi diferite de faptele bărbaților pe această nouă poziție. Se poate anticipa că
începând cu 18 februarie zona confruntărilor dintre sexe să ia proporții. Dacă prin trigonul
Lunii cu Jupiter argumentele pe care aceste persoane le au vin dintr-o zonă cunoscută, prin
conjuncția Lunii cu Chiron din dimineața acestei zile înțelegem că soluțiile pe care le oferă
acest domeniu sunt incomplete. Nu se poate vorbi doar despre probleme financiare, nu doar
din acest domeniu vin motivele pentru competiție, pentru confruntare sau pentru scandal, ci
mai sunt și alte domenii, chiar și cele spirituale vor contribui la această notă conflictuală. Din
fericire, schema de față este susținută de relația bună pe care Marte o are cu Axa
Dragonului. Ceea ce suntem îndemnați de un for interior, de propriul gând, să spunem, să
ne exprimăm, se duce mai departe, nu reprezintă altceva decât instrumentul care ne ajută
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să ne descoperim propria libertate. Prin ceea ce facem nu amplificăm o notă periculoasă, ci
ne exprimam. Cel care este puternic va avea un ton diferit de cel care este slab. Aceasta va
fi în primă instanță marea diferență.
Desigur, vor exista și oameni care nu vor ține cont de sentimentele celorlalți, care vor
profita de această linie foarte subțire dintre armonie și conflict și vor abuza de încrederea
celorlalți, de liniștea lor, de atracția către preocupări profunde. Se vor exprima într-un mod
conflictual, dar, chiar și așa, nu vor rămâne prea mult în această stare. Au nevoie de un
moment personal, au nevoie de o explozie, de un debușeu, iar cei care înțeleg lucrul acesta
îi vor ajuta să se exprime sau îi vor lăsa să-și facă de cap. După ce informația se termină,
după ce stare se consumă, devin și ei liniștiți.
O altă problemă a zilei de 18 februarie este cea legată de neglijență. Această
neglijență va fi vizibilă în special în a doua parte a zilei când Luna va intra pe zodia Berbec.
Din prea multă viteză de lucru, din prea multă precipitare oamenii pierd obiecte, noțiunea
timpului, uită informații importante pe care trebuie să le spună mai departe, își uită ușa
deschisă la casă, portofelul în magazin, cheile de la birou în mijloacele de transport în
comun. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral prin combinația explozivă care
apare din trecerea
Lunii pe primele
minute din zodia
Berbec
și
parcurgerea
Soarelui a ultimelor
minute din zodia
Vărsător. În cazul
unora, lucrurile se
vor consuma de o
maniera
foarte
simplă,
adică
evenimentul să nu
poată fi anticipat, să
nu
poată
fi
controlat,
însă
individul să poată
merge mai departe
cu bune cu rele.
Unii vor încerca să
recupereze ceea ce
au pierdut, pentru a se întoarce la starea de mulțumire, însă cei mai mulți vor lăsa lucruri
așa cum sunt. Desigur, dacă este vorba despre o pierdere importantă indicat ar fi să se
încerce recuperarea, dar este important să țină cont și de mesajul astral și să preîntâmpine
o situație de genul acesta. Ceea ce se pierde pe 18 februarie cu greu ar mai putea fi regăsit.
Intrarea Soarelui pe zodia Pești mută centrul de interes de pe libertate de expresie,
prietenie, curiozitate, pe profunzime, sentiment, necesitate. Dacă până acum am colectat,
am adunat și am strâns în ideea că vreodată ne va folosi, începând cu după-amiaza zilei de
18 februarie vom începe să folosim toate acestea. Prima etapă va veni chiar pe 19 februarie
prin împlinirea trigonului perfect dintre Marte și Capul Dragonului, deci prin calitatea
minunată pe care o are această planetă de a media tendința Nodurilor.
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19 februarie
02:14 careu Lună-Saturn
02:41 trigon Marte-Capul Dragonului
11:11 careu Lună-Lilith
16:31 trigon Lună-Capul Dragonului
17:15 trigon Lună-Marte
Relația bună pe care Marte o definitivează acum cu Axa Dragonului ne vorbește
despre o schimbare pe care nu am anticipat-o. Există anumite componente care sunt
integrate acestei schimbări și care ne lasă impresia că în momentul acesta se întâmplă ceva
ce știm, înțelegem, putem cuprinde sau am anticipat. În realitate, noutatea a ceea ce ni se
întâmplă acum este mult mai mare decât ne așteptăm și de aceea nu trebuie să privim către
evenimentele personale sau către cele sociale cu superficialitate, cu indiferență, cu
nepăsare pentru că eșecul de acum declanșează o luptă cu propriul ideal.
De fiecare dată când Marte se află într-o dispunere bună față de Axa Dragonului ni
se întâmplă ceva bun. De această dată binele pe care-l traversăm are alte dimensiuni, să
exprimă într-un mod mult mai frumos și mult mai cuprinzător. Astfel, se pot rezolva acum
probleme de credință, de performanță, de încredere sau de ajutor. Având în vedere că acum
Marte trece prin zodia Săgetător și Luna prin Berbec, cele două planete aflându-se într-o
relație de trigon și, prin implicarea Axei Dragonului în această dispunere, construirea unei
configurații numită zmeu, se poate anticipa că factorii perturbatori vor putea fi anulați prin
educație, prin activități care duc spre pionierat, care ne ajută să ne remarcăm, să ne facem
cunoscuți în fața oamenilor, în fața națiunii sau în fața omenirii. Medierea destinului prin
intermediul lui Marte, dar nu oricum, ci în raport cu Coada Dragonului, cu trecutul, ne
vorbește despre un eveniment bun care repară un mare rău despre care am crezut că nu
va fi înlăturat niciodată. Marte pe Săgetător are însă și o conotație negativă. Este posibil ca
binele care ni se întâmplă acum să fie privit ca un rău de cei care sunt înlăturați, de cei care
pierd poziția, de persoanele care își simt amenințată evoluția socială pentru care nu au făcut
nimic. Este clar că în situații de genul acesta avem de-a face cu o originalitate, cu demersuri
care trec dincolo de rutină sau de pasivitate. Momentul acesta poate deveni unul de glorie,
când mintea este lucidă, când avem viziune de ansamblu, când și emoțiile pot fi încadrate
frumos în așa fel încât rezultatul să mulțumească pe toată lumea. Unii numesc această
ipostază autocunoaștere, alții succes prin faptul că ușile li se deschid foarte ușor, dar vor fi
și oameni care vor spune că succesul reprezintă rezultatul firesc al faptului că dispar factorii
perturbatori. Indiferent cum este explicat, succesul de acum este real.
Având în vedere că întreaga decadă ne oferă posibilitatea de a ne implica în
evenimente care au nevoie de aproximativ patru luni de zile pentru a se împlini și care sunt
în raport cu tranzitul planetei Marte, momentul acesta ne ajută să înțelegem că trecutul nu
trebuie șters cu buretele, nu trebuie uitat complet, el trebuie încadrat în albia
corespunzătoare, pentru ca elemente care sunt practice să producă efecte practice, iar cele
care sunt abstracte să ne ajute să ne extindem viziunea, puterea de pătrundere, capacitatea
de introspecție pentru a cunoaște mai mult. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere
astral prin faptul că relația minunată pe care Marte o are acum cu Axa Dragonului în această
decadă și inițierea mersului retrograd al planetei Marte din a treia decada lunii iunie, când
se află deja pe zodia Vărsător, ne ajută să înțelegem de ce de la începutul lunii februarie și
până acum cât timp zodia Vărsător a fost accentuată am experimentat diverse forme de
libertate. Dacă până acum am tatonat, am experimentat, am cercetat, acesta este momentul
când din tot ceea ce am încercat extragem ceea ce vom folosi pe ai departe. Pentru un
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astrologul care privește spre viitor cu prudentă, schema aceasta este de mare grație, de
maximă originalitate, o structură psiho-emoțională care luptă împotriva pasivității fără a face
pași imprudenți, fără a se precipita, fără a rupe prietenii din plictiseală, rutină sau disconfort.
Momentul acesta în care Marte mediază tendința Nodurilor prin Coada Dragonului care se
află pe zodia Vărsător, semn care va găzdui retrogradarea lui Marte în a treia decadă a lunii
iunie care reprezintă pentru momentul de față echilibrul, înseamnă pentru un pasionat de
autocunoaștere și dezvoltare personală un imbold în a face ceea ce este important pentru
sine având certitudinea lucrului împlinit așa cum se cuvine. Dacă se va pune problema unui
sacrificiu până și gestul acesta minunat va fi un episod marcant în destinul personal, până
și acesta va fi înțeles ca un pas înainte. Nu am avut de la începutul anului și până în
momentul de față o secvență astrală atât de generoasă în a ne ajuta să trecem foarte ușor
peste obstacolele de gândire sau peste micile animozități susținute de careul lunii la Luna
neagră. Ceea ce este clar va trece dincolo de micile răutăți ale momentului.

20 februarie
03:45 careu Lună-Pluton
05:05 sextil Venus-Lilith
13:08 conjuncție Lună-Uranus
18:32 sextil Lună-Junon
21:10 Luna intră în zodia Taur
Ultima zi a decade ne vorbește despre dependență. Relația bună prin care Venus din
zodia Pești se leagă de Luna neagră de pe zodia Capricorn care se află în continuare în
conjuncție cu Saturn, accentuează această problemă de adaptare pe care oamenii o înțeleg
greșit. De fiecare dată când se pune problema înțelegerii tipului de relație în care suntem
implicați ajungem să definim viitorul în funcție de plăcerile prezentului. Schema aceasta nu
duce niciodată la un rezultat foarte bun tocmai pentru că viitorul este definit de ceea ce
preluăm de la alții, de ceea ce, practic, este acum cel mai mare pericol pentru libertatea
personală. Relația bună dintre Venus și Luna neagră nu este un element de mândrie, nu
este un semn că lucrurile se orientează către o finalitate buna, ci dimpotrivă este un semn
de gelozie, de dramă. Tot ceea ce construim pentru a ascunde aceste impulsuri este trist,
îngrijorător și menit să ne ducă într-o zonă ascunsă, dureroasă sau periculoasă.
De fiecare dată când ne aflăm în situația în care conștientizăm că avem de parcurs
relații toxice, bolnăvicioase, ciudate sau care nu duc nicăieri, ne încearcă un sentiment de
deznădejde și dăm vina pe destin, pe viață, pe ceea ce în general oamenii nu pot controla.
În realitate, lucrurile sunt mult mai simple. Nu ne trebuie decât puțină luciditate pentru a
înțelege că relațiile dintre oameni nu trebuie să le anuleze celor care participă la aceste
legături voința proprie, individualitatea sau puterea de a alege. Relația bună dintre Venus și
Luna neagră aduce această dramă a neputinței de a alege care îi îndeamnă pe oameni să
se bucure de lucrurile mici și lipsite de profunzime. În acest context este foarte ușor pentru
o persoană abuzată să se bucure atunci când torționarul nu face scandal, nu acuză, nu
ridică tonul sau nu lovește. Bucuria aceasta este însă o altă înfățișare a dramei pentru că
ea nu exprimă expansiunea, încântarea sau degajarea pe care o simte un om care se
bucură cu adevărat. Este doar semnul că jugul este puțin mai ușor. În acest context al celei
de-a doua decade, cea care se bazează pe inițierea mersului retrograd al planetei Marte de
pe finalul lunii iunie, trădările de-acum vor avea la momentul respectiv un debușeu foarte
periculos. Ceea ce nu putem schimba acum se va transforma atunci în hotărâre ce
accentuează drama personală sau chiar sclavia.
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Progresul și vindecarea, elementele definitorii ale anului 2018, sunt prin ecuația
astrală zilei de 20 februarie puse în dificultate. Oamenii au nevoie pe 20 februarie să
înțeleagă că a sosit momentul să se vindece de etaloanele celorlalți, să-și descopere
propriile valori, să fie independenți, chiar dacă asta înseamnă să greșească. Greșeala face
parte din experiențele personale și un om care se află într-o astfel de situație are nevoie
acum să vadă că nu este greșit să greșești, ci ar putea să fie o mare eroare dacă ar persista
în greșeală. A rămâne într-o relație toxică înseamnă a persista în greșeală, deci este cazul
să înțelegem că relația aceasta bună dintre Venus și Luna neagră nu poate fi de bun augur
pe 20 februarie, nu poate fi de bun augur în acest sector al lunii februarie.
O altă problemă care se va evidenția pe 20 februarie și care va accentua trăsăturile
indicate mai sus, un alt element care va defini motivul pentru care trebuie să ne eliberăm de
drame, este gelozia. Gelozia zilei de 20 februarie va rămâne în conștiința personală și în
conștiința de grup ca un element care are rădăcini foarte profunde. Pe lângă ceea ce se
întâmplă între Venus și Luna neagră, pe cerul astral al zilei de 20 februarie Luna mai
încearcă să facă o alianță interesantă cu Uranus. Având în vedere că Uranus se află acum
în continuare în fereastra careului cu Pluton, împlinind pe mai departe încă o etapă în ciclul
războiului, înțelegem că ipostaza aceasta de gelozie nu poate fi o trăire de moment, un
impuls care se stinge ușor, ci un element care va argumenta alte trăsături, alte reacții, alte
fapte.
Pentru a trece peste acest impas, pentru a merge mai departe într-un mod armonios,
pentru a nu transforma momentul acesta minunat într-o noutatea răului, ci într-o noutate a
binelui, avem nevoie de relații frumoase, de oameni buni și sinceri. Nu este nevoie de un
număr foarte mare de oameni în jur, ci doar de câțiva care simt frumoși și care, prin
experiențele personale, reușesc să selecteze din acest cadru general, ceea ce liniștește,
hrănește, impulsionează. Nu trebuie să neglijăm acest aspect pentru că relațiile toxice au
fost dintotdeauna o mare problemă pentru cei care formează, dar și pentru urmași. Copilul
nu se poate dezvolta psiho-emoțional corect într-un mediu în care părinții trăiesc un conflict
pe care nu doresc să-l rezolve. Problema orgoliilor va fi pe 20 februarie prezentat într-un
mod blând, dar rădăcina ei este la fel de rea.

Cea de-a doua decadă a lunii februarie împlinește o altă etapă a evoluției
întortocheate, cea care în această zonă ne atrage atenția asupra distrugerii. Unii vor genera,
fără intenție, o distrugere în zona celorlalți, în domeniul celuilalt, în ograda altuia, dorind de
fapt să împlinească o aventură. Alții, își vor formula aceste dorințe de distrugere într-un mod
clar, vor face trimitere la momente importante ale anului anterior când și-au dorit ca măcar
o dată în viață să treacă prin așa ceva. Noi nu facem previziuni pentru o ființe care își
propune să se răzbune, care își stabilesc drept obiectiv principal umilirea celorlalți. Aceste
persoane nu vor fi informate de aceste previziuni astrale. Noi, ceilalți, știm că a doua decadă
a lunii februarie se bazează foarte mult pe dorințele echilibrate, cele care ne ajută să
producem o schimbare, oricât de mică, prin putere bună, prin creativitate. Ceea ce facem
acum bine se va înmulții începând cu a treia decada lunii iunie.
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Decada a III-a (21-28 februarie 2018)
Excelență. Meandre obositoare. Griji pentru reconstrucția unui
ideal. Emancipare. Sobrietate.

DECADA NR. 6
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

12

21-30 aprilie

Confirmă autoreglarea

4

1-10 februarie

Echilibru. Cel ambițios are curajul să o ia de la capăt. Avertizare. Perioadă interesantă.
Receptivitate. Anturajul lansează pretenții obositoare. Inspirație. Emoție frumoasă. Ne însușim
exemplele celorlalți. Libertate de-a simți. Se consolidează o structură socială bună. Evoluție prin
stabilitate. Bunele maniere sunt evidențiate. Perioadă de creștere, creativitate, aprofundare.
Destindere. Putere de înțelegere. Evenimentele sociale numai sperie. Revoltă împotriva aceea ce
frânează. O nedreptate este abordată frontal. Sfaturi utile. Nevoie de curățenie. Provocare.
Inventivitate. Atracție către mister. Iubirea este aprofundată. Intelectul trece în plan secund. Întâlnirea
cu vibrații noi. Acțiunile celorlalți sunt îndreptate către corectare. Respect. Interes față de transfer.
Efectele de idei sunt rezolvate prin schimb de experiență. Familiaritate. Nevoie de protecție. Se caută
o putere mai mare într-un plan ascuns, în suflet, în lumea de dincolo. Curaj. Acțiunile exclusiviste
vorbesc despre evenimente ciudate. Compromisul este îndreptat împotriva răului. Discuții despre
stabilitate. Apare o frământare în centrele de putere. Un factor psihic ne atrage atenția asupra
inadaptării. Reacții nepotrivite. Tipul inferior este obligat să se adapteze. Dorințe ciudate. Evoluție
prin mișcare. Respect pentru reușita obținută prin efort propriu. Moralitate. Intervenții inoportune.
Problemele personale sunt mai importante decât problemele colective. Răspunsul personal este tolerat
de celălalt. Hotărâre. Amploare. Împrejurări fructificate prin potențialul propriu. Prea multă
sensibilitate creează rivalități. Judecata pripită deformează percepția asupra realității. Acțiunea
singulară nu este susținuta. Cadrul social susține doar demersurile de grup. Dificultăți de natură
relațională. Pedeapsă. Reculegere. Teamă de compromis. O problemă personală este judecată în
public. Afacerile sunt marcate de un eșec. Există o neșansă care are putere prea mare. Auto indulgență.
Disciplină. Invidiile celorlalți sunt și ele puternice. Munca trebuie duse mai departe. Gândul de
răzbunare contrazice un echilibru emoțional. Se schimbă opinia. Pasiune spuse. Interesul emoțional
devine fundamental. Echilibru în atingerea unui țel. Emoții calde. Parteneriate eficiente. Îndrăzneală.
Gândul celui puternic este apreciat. Raporturi amicale transformate în alianțe. Interes pentru
combinații diverse. Schimbări în statutul social. Legăturile interumane se bazează pe schimbul de
idei. Planurile de viitor au o componentă afectivă importantă. Viziunea este adevărată, dar se bazează
pe experiențele deosebite. Se primește un răspuns. Contrast. Se dorește o stabilitate permanentă, dar
nu se face nimic în sensul acesta. O eroare ne apropie de un rău invizibil.

A treia decada lunii februarie ar trebui să fie puțin mai liniștită în evenimente pentru
că o parte dintre problemele pe care le-am parcurs în ianuarie sau în primele două decade
ale lunii februarie trec în planul secund. Zodia Pești se accentuează și apare o nouă
motivație, cea de excelență, la care vor avea acces doar persoanele bine pregătite. În
consecință, cea de-a treia decadă a lunii februarie va însemna un moment de emancipare
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doar pentru cei pregătiți, doar pentru persoanele care în primele două decade ale lunii
februarie au excelat la un anumit capitol.
Din punctul de vedere al corelațiilor care există între decade acest sector face
legătură cu ceea ce se va consuma pe finalul lunii aprilie, așa cum s-a întâmplat și în prima
decadă a anului 2018, când Marte trece prin conjuncția cu Saturn, iar Jupiter printr-un trigon
cu Junon. Decada aceasta, dominată de trecerea lui Junon pe zodia Pești chiar din a doua
zi a acestui sector, canalizează întreaga energie, întreaga putere către un ideal ambițios,
către un punct foarte înalt, către un vârf celebru din care victoriosul să aibă o adevărată
viziune de ansamblu. Dacă această directivă ar fi fost situată într-un alt an, nu în cel care
se ocupă de progres și de vindecare atunci nu s-ar fi pus problema ca momentul acesta să
fie unul foarte valoros și din punctul de vedere al destinului. În consecință, schema aceasta
se referă la o elongație, la o extindere a propriei puteri către limite pe care nici măcar nu ni
le-am imaginat.

21 februarie
01:15 sextil Lună-Soare
07:09 sextil Lună-Mercur
09:10 trigon Lună-Saturn
17:55 trigon Lună-Lilith
20:41 conjuncție Venus-Neptun
21:17 sextil Lună-Neptun
21:21 sextil Lună-Venus
22:22 sextil Mercur-Saturn
22:24 careu Lună-Capul Dragonului
Prima zi a acestei decade se referă la rezonanța pe care un individ o are cu vocile
întunecate. Aceste voci întunecate ar putea fi voci ale conștiinței, voci pe care le inventăm,
sonorități care ne rămân în memorie din ceea ce auzim, din ceea ce recepționăm. Tot aici
se încadrează și imaginația, cea care va fi foarte bine, frumos și constructiv explorată prin
relația bună care se construiește acum între Venus și Neptun. Pentru că Neptun se află în
domiciliu de câțiva ani buni, iar Venus în fiecare an trece prin această conjuncție, ne poate
aduce o ușurință în a înțelege mesajul care ne este transmis, o putere specială de a schimba
natura lucrurilor, de a arăta care este frumusețea adevărată, care este schema pe care
trebuie să o aplicăm pentru a nu pierde un privilegiu, pentru a rămâne în continuare la o
poziție foarte înaltă. Relația bună dintre Venus și Neptun face trimitere însă și la forul interior,
la o emoție foarte frumoasă, constructivă, cea care se exprimă la momentul oportun, tot sub
impulsul unei voci interioare.
Există persoane care confundă această problemă cu altele și pe care nu o pot
gestiona. Unii o pun pe seama imaginației, alții consideră că au căzut pradă unor structuri
subtile și trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a se elibera. În realitate, a fi rezonanță
cu un mesaj subtil este un proces cât se poate de firesc. Dacă am știi cât la sută din
gândurile personale sunt creații proprii atunci am putea stabili care dintre vocile interioare
sunt de fapt elemente negative, care ne duc la pierzanie, care dintre ele sunt forțe ale răului.
Așa, nu știm, deci obligația noastră este să investigăm, să analizăm, să raportăm la efectele
produse.
În ecuația astrală zilei de 21 februarie schema aceasta a rezonanței negative se
referă de fapt la o avertizare. Vocile interioare ne pot apărea acum în timpul visului, în stare
de visare, pot să ne transmită mesaje prin intermediul celorlalți care ne spun ceea ce te
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interesează fără să știe că de fapt ne-a ajutat de mult. Există o mare libertate de expresie,
o mare putere de creație în toată ecuația astrală a zilei de 21 februarie și de aceea avem
nevoie să fim deschiși pentru a ne racorda la o vibrație cât mai înaltă, semn că suntem întrun trend ascendent, pe evoluție, pe stabilitate, că lucrăm pentru potențarea propriilor valori,
și prin atenție, dar și prin disciplină. Relația bună pe care Mercur o are cu Saturn ne vorbește
despre o disciplină pe care am putea să o folosim în creație, în evoluție sau în consiliere.
O altă componentă a zilei de 21 februarie este cea legată de liniște. Iubirea prin
elementele pe care le experimentăm în momentul de față face referire la ceea ce trebuie să
depășim pentru a atinge momentul de relaxare, de destindere sau de evoluție. Gelozia,
tristețea, reprimarea, austeritatea sunt câteva dintre elementele pe care acum le putem
depăși cu prudență și cu atenție. În momentul acesta Luna se află pe zodia Taur și ne
îndeamnă ca toate aceste experiențe să fie puse la baza unui comportament, să facă parte
din ceea ce numim definirea propriilor nevoi. Schema aceasta face referire și la o structură
socială care ne va deveni brusc accesibilă printr-o deblocare. Se poate vorbi ca pe 21
februarie oamenii să aibă acces la cunoștințe profunde, să se înțeleagă altfel, mai bine, mai
profund, idealuri pentru care nu au avut până acum niciun interes. În felul acesta, se poate
stabili că începând cu 21 februarie, ne gândim la cum anume trebuie să producem o
schimbare, să ne evidențiem calitățile, să ne impunem în grupul de apartenență prin
creativitate și prin sensibilitate.
Este clar că momentul acesta de reglare ce apare pe finalul lunii februarie se bazează
foarte mult pe prima decadă a acestei luni când evoluția a fost realizată prin mișcare. Este
adevărat, fiind vorba despre același sector, adică luna februarie, lucrurile sunt întortocheate
și ceea ce ni se întâmplă acum seamănă, din această perspectivă, cu ceea ce am traversat
în prima decadă a lunii februarie. Asta înseamnă că prin trecerea lui Junon pe zodia Pești,
dar și luând în calcul corelația cu prima decadă a lunii februarie când Jupiter s-a aflat întrun careu cu acest asteroid, apar idei revelatoare, cele care sunt născute din combinații
foarte ciudate, foarte complicate sau care apar ca urmare a dorinței de evoluție. De această
dată dorința de progres nu mai este o problemă, ci este un instrument pe care-l folosim
pentru a ne înțelege mai bine cu ceilalți, pentru a înțelege care este propria problemă pe
care am transformat-o în propriul obstacol. Având în vedere că ultimul aspect al zilei de 21
februarie este, de fapt, o relație negativă a Lunii cu Axa Dragonului, înțelegem că acest
obstacol de înțelegere, de conștientizare, de viziune, dacă este depășit, duce la stabilitate.
De fiecare dată când Luna trece printr-o astfel de relații cu Axa Dragonului apare un
sentiment de frustrare, de negație, de refuz, de teatru. Dacă în momentul acesta
conștientizăm că ne este oferit un mare privilegiu, acela de a simți, vom înțelege de ce
autoreglarea momentului se bazează foarte mult pe asocierile din prima decadă a lunii
februarie, în special cele pe care le-am abordat cu încredere, cu sinceritate, cu curajul celui
care dorește să sfideze o forță care limitează libertatea de expresie.

22 februarie
09:26 trigon Lună-Pluton
13:42 opoziție Lună-Jupiter
20:42 sextil Lună-Chiron
Pe 22 februarie Luna se află în plin tranzit prin zodia Taur și va trebui să treacă, în
mijlocul zilei, prin opoziția cu Jupiter. În consecință, schema astrală a momentului de 22
aprilie se referă la putere. Din fericire, toate aceste conflicte ale momentului încurajează
către dezvoltarea unei atenții aparte. Puterea de înțelegere se ridică deasupra celorlalte
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puteri cu scopul de a-i oferi individului viziune de ansamblu. De altfel, ceea ce vine spre noi
pe 22 aprilie este o altă etapă întreținută de vibrația zodiei Pești, cea care ne ajută să
cuprindem cât mai mult, să experimentăm, să dăruim cât mai mult.
Pentru unii va fi o zi de complicații, o zi în care aleg să se destindă, să fugă din fața
responsabilităților, să nu mai fie atât de vigilenți, atât de disciplinați, adică să refuze ceea ce
ar trebui să învețe acum pentru simplul motiv că nu înțeleg, nu sunt în stare să puncteze,
să vadă care este esența și deci nu sunt în stare nici sa ajungă la ea. Așa după cum se
poate constata momentul acesta în care Luna se află pe zodia Taur pare să fie unul de
risipă. De fiecare dată când Luna trece prin acest semn ne ajută să stabilizăm o idee, o cale,
un procedeu. Ceea ce vine prin această poziție este un exemplu de disciplină, de muncă și
de seriozitate. Cei care procedează altfel arată că risipesc un moment de concentrare și de
eficiență.
În realitate,
toată
această
schemă astrală ne
vorbește
despre
exercitarea puterii.
În momentul acesta
Junon se află pe
ultimul grad din
zodia Vărsător și va
lansa
asupra
celorlalți o invitație
la a demonstra
care este libertatea
de expresie și cât
de departe putem
ajunge.
Evenimentele
sociale predispuse
de toată această
schemă
care
pregătește
trecerea lui Junon
pe zodia Pești,
marele eveniment
al acestei decade,
ne arată dacă cei cu care ne-am întreținut până acum răspund solicitărilor pe care le-am
lansat, dacă au puterea de înțelegere adecvată, dacă sunt capabili să înțeleagă
evenimentele în care sunt integrați. Dacă ar fi să judecăm toată această schemă după
opoziția Lunii cu Jupiter, rezultatul nu va fi unul bun. Noi, pentru că studiem astrologia, nu
doar citim informații despre câteva unghiuri care se împlinesc la un moment dat, înțelegem
că toată această schemă astrală a celei de a treia decade a lunii februarie se bazează mult
pe ceea ce se va consumă pe finalul lunii aprilie, când Junon va părăsi zodia Pești și va
intra în Berbec. Asta înseamnă că în momentul de față dramatismul situației nu vine din
relații complicate, ci vine dintr-o gândire complicată. Nu anturajul sau relația în sine este
problema, ci alegerile pe care le facem noi pentru a impune relației o anume desfășurare.
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Prin ceea ce se întâmplă pe 22 februarie oamenii pot trece foarte ușor către partea
întunecată a firii lor, pot ușor să abordeze frontal o nedreptate și să piardă. Totuși, este mai
puțin important că pierd, cât de important este să vadă cu cine au de-a face, cât de întins
este spațiul pe care se poate extinde un adversar. În felul acesta, poate constata dacă acela
este comun sau nu, iar dacă este comun va fi nevoie de o curățenie. Oameni care se
integrează în acel spațiu trebuie să verifice instrumentele care vin de acolo. De aceea,
schema zilei de 22 februarie dacă face trimitere la o nedreptate, dacă investighează atacul
frontal al unui adversar, tocmai pentru că Luna se află în zodia Taur, ne-ar îndemna să
credem că răul acesta este peren, este edificator, că acesta este elementul împotriva căruia
trebuie să ne mobilizăm. Cel care trece dincolo de aparențe nu va uita că în această
perioadă Marte se află într-o dispunere foarte bună față de Axa Dragonului și soluțiile care
ne vin prin dovedirea performanței reprezintă și calea cea mai simplă, traseul cel mai frumos
pe care am putea merge.
O altă componentă a zilei de 22 februarie se referă la puterea de înțelegere. Cel care
abordează în mod frontal un adversar crede că poate înțelege tot ceea ce vine din partea
sa. În realitate, momentul acesta este dominat de multe impulsuri, de aceea judecata nu
poate fi privită ca una prea profundă, ea nu ne poate oferi prea multe. La modul concret,
momentul acesta aduce o problemă cu apa, care nu mai poate oferi informații care trebuie,
nu mai poate întreține procese, nu mai poate face transferul pe care-l făceam pe vremuri.
Problema apei pe 22 februarie devine și o problema pământului, iar în conștiința individuală
toate acestea se transformă într-un motiv de schimbare. Acest motiv de schimbare nu a
venit spre noi pentru prima dată acum. El a fost conștientizat și la începutul lunii februarie
care devine acum intervalul ce ne ajută să ne autoreglăm. Omul care poate lucra foarte ușor
cu informația ascultă acum sfaturile și nu refuză curățenia. Îndemnul la curățenie face
trimitere și la cea fizică, dar și la cea emoțională sau spirituală.

23 februarie
01:25 careu Lună-Junon
02:06 Luna intră în zodia Gemeni
10:05 Primul pătrar
19:48 careu Lună-Mercur
22:10 Junon intră în zodia Pești
Prin trecerea Lunii pe zodia Pești ne întoarcem la esență. Gândim că lucrurile pe care
le-am făcut până acum sunt dovezi de risipă, de pierdere a controlului sau expresii ale unei
forțe conflictuale. În realitate, toate aceste experiențe au rostul pe care îl merităm și nu ar
trebui să privim către această schimbare cu reticența sau cu un criticism atât de dur.
În noaptea de 22 spre 23 februarie Luna va intra pe zodia Gemeni și va împlini un
careu cu Mercur, cel care se află acum în plin tranzit prin zodia pești. Pe zodia pești va intra
și Junon, însă în seara acestei zile după ce se va consuma și Primul Pătrar. Ecuația astrală
a zilei de 23 februarie ne vorbește despre experiențele care nu trec ușor, despre o formă de
cunoaștere care poate fi ușor confundată cu ceea ce este accesibil, cu ceea ce ne amintim
foarte ușor, cu ceea ce ne este familiar. Familiaritatea aduce zilei de 23 februarie o notă
interesantă prin faptul că produce un transfer al valorilor dintr-o zonă a expresivității, a
indiferenței sau a jocului, într-una a responsabilității. În toată această ecuație, intimitatea
joacă un rol foarte important. Dacă prin careul Lunii cu Junon lucrurile acestea nu ni se vor
părea interesante pentru că acest aspect se consumă la gradul perfect în timpul nopții, dar
și pentru că se activează de pe ultimele grade ale zodiilor Taur și respectiv Vărsător, prin
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careul luminariilor avem clar senzația că lucrurile care până acum s-au consumat și care au
lucrat asupra patrimoniului, pentru a-l îmbogății sau pentru a-l face mai accesibil celorlalți
au nevoie de o verificare suplimentară. Acesta este un element care se încadrează în deviza
generală aplicată lunii februarie, cea care face trimitere la o evoluție întortocheată.
Momentul acesta ne aduce, așadar, o sobrietate care ne păcălește că așa arată
emancipare. Abia după ce Junon va intra pe zodia Pești vom vedea dacă toate aceste
întoarceri, dacă toate aceste reverificări, revizuiri sunt de viitor sau nu. În momentul acesta,
când Junon trece pe ultimul grad al zodiei Vărsător, suntem pasibili să ajungem la concluzii
eronate nu pentru că ceea ce-am făcut a fost greșit, ci pentru că forțele negative a ceea ce
am experimentat încă din anul anterior, din luna decembrie, se concentrează acum pe un
teren care nu poate oferi stabilitatea necesară și care se vor dovedi un fel de nisipuri
mișcătoare.
Tocmai de aceea pe 23 februarie mulți vor urmări să-și dovedească superioritatea
apelând la povești interesante de dragoste, de ură, de război. Vibrațiile care sunt emanate
din aceste povești, schemele educaționale la care acestea fac trimitere nu vor fi capabile să
corecteze un comportament îngrijit dacă acesta a fost vizibil încă din anul anterior. Prin ceea
ce se întâmplă pe 23 februarie se va căuta o putere mai mare într-un plan ascuns, poate
chiar în suflet sau în lumea de dincolo. Lucrul acesta va fi vizibil prin trecerea lui Junon pe
zodia Pești, semn de coerciție, de viziune amplă asupra vieții, asupra sentimentelor, de
selecție interesantă pe care oamenii pot să o facă atunci când nu sunt constrânși, pentru a
se proteja de pericole intuite, deduse sau pentru a nu pierde.
O altă componentă a zilei de 23 februarie se referă la ceea ce pot face oamenii cu
experiențele. Acum când Junon își încheie tranzitul prin zodia Vărsător valorile țintesc spre
suflet, spre înțelegere și ceea ce am învățat până acum va putea fi mult mai ușor explicat,
exemplificat, transpus în cuvinte simple, prezentat într-o formă care să impresioneze sau să
convingă. Exemplul de viață al celui care se evidențiază pe 23 februarie este unul foarte
clar, foarte frumos și prezentat la o vibrație foarte înaltă. Nu trebui să uităm că în momentul
de față cerul, prin unghiurile care se împlinesc acum, lansează mesaje provocatoare. Pe
lângă cele pe care le știm deja și care ne îndeamnă să ne formăm o viziune de ansamblu
asupra ideilor, asupra emoțiilor sau asupra credinței, intervine și Junon, adică să privim
foarte departe în ideea de a găsi acolo persoana cea mai potrivită cu care să colaborăm
până spre sfârșitul lunii aprilie când Luna va intra pe zodia Berbec. Cel matur va fi suficient
de deschis pentru ca opiniile sale să nu devină motive de teama pentru ceilalți, să nu fie un
argument în favoarea a ceea ce pe viitor unii oameni vor refuza. Trecerea lui Junon pe zodia
Pești ar putea să aducă în cazul oamenilor slabi și tendința spre izolare, adică de a renunța
la bunele maniere sau de a renunța pur și simplu la anturajul pe care l-au avut până acum.
Dacă până acum anturajul nu a fost bun, renunțarea cu pricina este bună. Desigur, pentru
că fiecare dorește să trăiască frumos, bine și într-un mediu armonios, este puțin probabil ca
mediul să fie atât de rău încât renunțarea la el să producă un salt spectaculos. Asta
înseamnă că pe 23 februarie este nevoie de multă rațiune, de multă atenție și multă luciditate
pentru ca nu, din lăcomie, să atragem răul doar pentru că acum încercările la care ne spune
produce un salt evolutiv atât de bun și de frumos.
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24 februarie
01:27 careu Lună-Neptun
02:10 sextil Lună-Capul Dragonului
06:23 careu Lună-Venus
07:54 opoziție Lună-Marte
16:47 sextil Mercur-Lilith
21:57 sextil Lună-Uranus
Pe 24 februarie Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Gemeni, se va afla într-o relație
bună cu Axa Dragonului în așa fel încât se poate media tendința Nodurilor și mesajul său
să fie auzit, recepționat sau încadrat corect. Ceea ce vine spre noi pe 24 februarie seamănă
mai curând cu un îndemn la stabilitate, însă această stabilitate va trebui să fie atinsă după
ce trecem o probă de foc. Această probă de foc se referă la gândire, la expresivitate, la a
renunța la teatru, la gesturile false sau la impulsurile inferioare. Lucrul acesta poate fi
observat din faptul că Luna se află acum împreună cu Venus și cu Marte într-o dispunere
numită careu în T pe semne mobile. Este greu de crezut că un om care a cunoscut până
acum natura inferioară, care a avut crize de nervi pe care să nu și le poate controla dacă nu
se exprima, dacă nu strică ceva, dacă nu își spune oful, dacă nu jignește, să facă față unei
asemenea situații. Venus de pe zodia Pești are o calitate aparte, aceea de a tempera
sentimentele și de a ierta. Nu trebuie să uităm însă proverbul: "Să te ferești de mânia omului
calm!”. Pe 24 februarie despre asta este vorba, despre o mânie, despre revolta celui liniștit
care a cunoscut până acum momente aparte de profunzime și care nu se poate adapta în
vulgaritatea pe care o întâlnește acum. De aici înțelegem că momentul aduce efort, un
compromis îndreptat împotriva răului, o frământare în marile centre de putere care nu pot
duce la nimic bun. Pentru a ieși din toată această încurcătură oamenii sinceri vorbesc despre
problemele lor, îi informează pe cei cu care interacționează despre cum ar reacționa dacă
ar fi puși în situații ciudate, în situații limită. Desigur, asta nu înseamnă că metoda cu pricina
este universală. Nu înseamnă că schema la care apelează aceste persoane evită neplăceri
sau poate fi pusă în aplicare de toată lumea.
O altă componentă a zilei de 24 februarie este cea care se referă la sextilul dintre
Mercur și Luna neagră. Dacă pe acest fond al tranzitului luni prin zodia Gemeni, cu toate
elementele pozitive sau negative care se consumă acum nu s-ar fi suprapus acest aspect
atunci dorințele de acum nu ar fi fost ciudate, ci ele s-ar fi exprimat frumos, respectuos, chiar
dacă pe alocuri am fi avut parte și de puțină competiție.
Schema aceasta ne poate tenta cu revenirea la o formă de revoltă pe care nu o
înțelegem sau despre care nu putem inventa prea multe lucruri. Nu știm în momentul acesta
de ce se pune problema să inventăm ceva pentru a depăși un obstacol, dacă tot această
formă de expansiune ni se va părea cea mai bună soluție pentru a ne proteja de tipul inferior.
Desigur, nu toată lumea aspiră către comportamente profunde și rafinate. Mai sunt
și oameni care se simt bine în vulgaritate, atunci când nu se interesează de nimic, atunci
când lenevesc. Deși acest tip de previziune nu li se adresează, schema astrală a zilei de 24
februarie are ceva aparte pentru ei. Aceste persoane vor părea acum superioare celorlalți
pentru că se mișcă mai ușor, pentru că au o flexibilitate mult mai mare în mediul în care au
ales să trăiască, se dovedesc mult mai eficiente în a administra bunurile pe care le au jur
doar pentru că au mai mult spirit practic. Dacă ne pierdem cu firea sau uităm că, de fapt,
eficiența pe care o probează pe 24 februarie se referă la obișnuință de a lucra cu anumite
instrumente, la îndemânarea pe care am obținut-o prin exercițiu, atunci ecuația astrală zilei
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de 24 februarie ne va surprinde, vom fi tentați să vedem elementul inferior ca fiind un veritabil
performer, iar metoda sa de lucru un element practic ieșit din comun. El este eficient doar
acum. Nu trebuie să generalizăm. În felul acesta, suntem păcăliți de idei false, de interpretări
eronate, în felul acesta scoatem în evidență lucruri care ar trebui lăsate în partea întunecată.
Este adevărat, în lumea lor oamenii aceștia inferiori sunt foarte eficienți. Asta nu spune nimic
despre cum s-ar descurca dacă ar ieși din bârlogul lor, din mlaștină. Nu este niciun secret,
cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală
știu că lucrurile acestea sunt specifice planurilor, nu legăturilor dintre planuri. Cel care
dovedește o flexibilitate specială în a trece de la un nivel la altul, acela este cu adevărat un
personaj aparte, o ființă de succes, un om care nu obosește să fie ceea ce este cu adevărat.

25 februarie
00:05 careu Lună-Chiron
05:04 Luna intră în zodia Rac
06:05 trigon Lună-Junon
14:01 careu Venus-Marte
14:25 conjuncție Mercur-Neptun
16:37 trigon Lună-Soare
16:49 opoziție Lună-Saturn
19:45 sextil Soare-Saturn
Pe 25 februarie Venus va definitiva relația proastă cu Marte indicată anterior, având
ca fundal unghiuri frumoase la care participă Neptun, Mercur, Saturn precum și Soarele cu
Luna. Schema aceasta ne vorbește despre ambiția pe care vrem să o folosim acum în a
transforma dezastrul în care trăim într-un rai. Schema aceasta ar putea să îi pună în
dificultate pe cei care sunt orientați negativ, în ideea că nu mai sunt ascultați, nu mai sunt
băgați în seama, sunt ignorați sau faptele lor nu mai sunt atractive. Având în vedere că în
această decadă echilibrul este susținut de ceea ce este programat a se consuma pe finalul
lunii aprilie, când Pluton își inițiază deplasarea retrogradă, iar Junon va intra pe zodia
Berbec, momentul acesta ni se va părea ca fiind unul de proiectare. Ne planificăm încă de
pe acum să atingem o performanță, să fim foarte buni în administrarea problemelor
personale, să nu dăm importanță celor colective pentru că par obositoare sau lipsite de
sens. Lucrul acesta este explicată de faptul că cele mai multe unghiuri care se împlinesc
acum fac referire la o notă personală. Avem careuri, un sextil, o conjuncție. Desigur, avem
și două trigoane și o opoziție, dar acestea au intensitate mult prea slabă și nu vor putea
schimba nota generală a acestui moment. Prin urmare, variabilele momentului ne îndeamnă
să acordăm importanță rivalității, să privim cu un ochi critic spre întârzierile sau ieșiri din
ritm, să nu fim pătimaș, dar să fim disciplinați, să nu fim critici la adresa celorlalți, dar nici
prea indulgenți. Schema astrală a zilei de 25 februarie ridică, așadar, o problemă de
judecată pe care ar fi trebuit să o abordăm și la începutul lunii februarie, decadă spre care
se îndreaptă acum autoreglarea. Astfel, ne echilibrăm încercând să recuperăm timpul
pierdut.
Unii vor considera că această autoreglare este susținută de proiectele de grup, având
în vedere că ele au fost create într-o perioadă în care a existat o coeziune împotriva unui
dușman comun, am parcurs un progres. În realitate, momentul zilei de 25 februarie nu ne
ajută să privim atât de departe, să fim atât de eficienți în a administra un bun public. De
altfel, nici nu ar trebui să ne punem problema că în momentul de față putem trece dincolo
de obstacolul social. Relația proastă a lui Marte cu Venus este foarte prezentă și prin
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intermediul ei vom putea explica acele tensiuni care se pot răsfrânge asupra întregului grup,
asupra comunității.
Relația bună pe care Soarele o are acum cu Saturn ne vorbește despre o disciplină
pe care am refuzat-o la începutul acestei luni. În mare parte, și evenimente sociale fac
trimitere tot la acest episod cu atât mai mult cu cât Luna, intrată pe zodia Rac, adică în
domiciliu, va trece acum, în această zi, prin opoziția cu Saturn. Nu ar trebui să ne speriem
de faptul că unele proiecte trebuie să fie abordate cu mai multă disciplină, cu mai multă
metodă. Așa trebuie să fie în momentul acesta, acesta este modul cel mai eficient de a
ajunge la mulțumirea sufletească.
Un alt element care se va evidenția din ecuația astrală a zilei de 25 februarie se referă
la cunoaștere. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de
cercetare spirituală vor avea o încercare în plus față de ceilalți. Problemele li se vor părea
mult mai mari, percepția realității va fi mult mai dură, viziunea mult mai ciudată. De aceea
lucrurile nu trebuie să fie raportate la nemulțumirea din ultima perioadă, nu trebuie să punem
observațiile de acum, cele care sunt rodul unei evoluții de ani de zile, pe o stare de moment,
una de irascibilitate, de nemulțumire sau de agresivitate, adică pe careul Venus-Marte care
este activ doar câteva zile. Cel care va ști cum să procedeze pentru a nu cădea pradă
acestui impuls va arăta că este un om puternic, că nu se lasă pradă pasiunii, că rivalitățile
nu sunt pentru el și că viața sa are un rost aparte, chiar dacă în acest moment comunitatea
nu-l apreciază. Practic, despre asta este vorba pe 25 februarie și doar în felul acesta se
poate explica toată această combinație de bine și rău, de mulțumire și de frustrare, de calități
și defecte. Efortul de a trece dincolo de aparențe va fi încununat cu succes, însă nu acum,
ci în decada următoare, adică în primele zile ale lunii martie, cele care ne oferă privilegiul
de a ne bucura de ultimele zile de mers direct al planetei Jupiter prin Scorpion din această
parte a anului. Pe 9 martie Jupiter va intra în mers retrograd, deplasare care va dura până
pe 10 iulie. Liniștea puterii, ambiției, a curajului de a răscoli în adâncuri pentru un avantaj își
consumă acum, pe final de luna februarie, dar și în primele zile ale lunii martie, cele mai
importante resurse repartizate primei jumătăți de an 2018.

26 februarie
01:13 opoziție Lună-Lilith
03:49 trigon Lună-Neptun
05:47 trigon Lună-Mercur
13:12 trigon Lună-Venus
15:09 opoziție Lună-Pluton
19:16 trigon Lună-Jupiter
23:50 careu Lună-Uranus
Spre deosebire de ceea ce am văzut că s-a întâmplat pe 25 februarie, ziua de 26
februarie ne oferă provocări mult mai mari. În primul rând, Luna se află acum în mijlocul
zodiei Rac și va trimite raze negative către astrele din Capricorn, dar și relații pozitive către
Jupiter din Scorpion și planetele din Pești. Ceea ce vom parcurge pe 26 februarie este o
mare încercare legată de intuiție, inspirație, comunicare cu cei de lângă noi, cu cei care au
trecut dincolo, cu oamenii care au demonstrat că au putere și pot înțelege mai multe. În plus,
pentru că Luna împlinește și un careu cu Uranus, deci participă la o configurație numită
careu în T pe semne cardinale, ce are planeta Uranus ca focar, se poate vorbi pe 26
februarie despre o răzbunare. Răzbunarea de acum nu este simplă, nu este ușoară tocmai
pentru că vine spre noi prin declarații de război, prin descinderi în forță, prin ceea ce oamenii
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cred că-și pot împlini cu forța, fără măsură, împotriva bunului simt sau împotriva liniștii. Este
prima dată când Luna din Rac, din domiciliu, generează astfel de evenimente. Dacă în anul
anterior ne-am mai putut bucura de momente de liniște atunci când Luna trecea prin
domiciliul său, acum, când s-a reactivat careul dintre Uranus și Pluton, când motivul
conflictului este reinventat se poate vorbi despre o nepăsare ce-l indispune pe cel ce vrea
să evolueze, despre o durere care este ignorată și pentru recunoștea căreia un om simplu
este dispus să facă orice, chiar să declare război sistemului.
Vorbim aici despre evenimente mici, despre impulsuri de moment, reacții personale,
idei care vin dintr-o filozofie de viață construită cu greu și care produc reacții sociale de mare
reverberație, cu urmări majore care ar putea face din ultima decadă a lunii februarie una
celebră. Există și oameni care se pot deconecta de această presiune socială, însă asta nu
înseamnă ca aceștia vor fi mai mulțumiți, mai fericiți sau mai împăcați cu propria condiție.
Desigur, nu putem generaliza, nu toți oamenii vor avea astfel de reacții, însă cei care le vor
avea se vor evidenția, vor fi mult mai ușor văzuți de ceilalți, chiar dacă și la începutul lunii
februarie au trecut prin aceeași situație și nu i-a văzut nimeni.
Vom putea să depășim această situație delicată, ne vom putea situa pe un tronson
evolutiv, vom putea să evităm eșecurile în afaceri, în negocieri, în schimbul de experiență
sau în înțelegerea propriului Eu dacă suntem atenți la nemulțumirile celorlalți. Ecoul ne
luminează. Lucrul acesta este explicat prin faptul că presiunea socială este aceeași pentru
toți, presiunea spirituală este egală pentru toți cei care se interesează de acest sector. Dacă
ne oprim din a acorda mai multă importanță durerii personale pentru a o urmări pe a
celorlalți, vom vedea că toți facem
parte din același nucleu, că toții
suntem expuși acelorași predispoziții.
O altă problemă care ni se va
evidenția pe 26 februarie este cea
legată de disciplină. În momentul
acesta, când Luna trece prin opoziția
cu Luna neagră, dar și prin cea cu
Pluton, apare o problemă legată de un
compromis. Compromisul pe care lam făcut la începutul lunii februarie se
răzbună acum sau este transformat
într-un motiv de război. Oamenii se
simt umiliți că a trebuit să treacă prin
așa ceva, își acuza vecinul, pisica,
politicienii pe care-i vede la televizor,
acuză pe toată lumea și refuză să se
uite în ograda proprie. Vor depăși cu
bine această problemă de disciplină
cei care nu urmăresc să celorlalți
impună propria opinie, nu urmăresc să
fie văzuți ca salvatorii planetei sau ai
celor din jur, ci vor doar să se remarce
la capitolul muncă, disciplină sau
respect. Accentuarea zodiei Pești, în
contextul acesta al presiunii legată de
recunoașterea personală, îi poate
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împinge pe oameni să facă gesturi pe care altădată nu au crezut că sunt în stare să le facă.
Ceea ce-și propun acum vor atinge, ceea ce vor se împlinească acum vor împlini pentru că
reușesc, fără să știe nimeni cum, să-și găsească un alt izvor al puterii. Așadar, ceea ce se
întâmplă pe 26 februarie nu este o banală schimbare de opinie, ci este un concurs de forțe
care ne ajută să ne apropiem de echilibru. Dacă acum ni se pare că echilibrul trebuie definit
prin performanță, adică nu putem să fim liniștiți, împăcați, în afara unui factor coroziv decât
dacă avem o performanță, adică Marte din Săgetător mediază tendința Nodurilor, pe finalul
lunii aprilie, decadă spre care se îndreptă echilibrul de acum, Marte va fi în conjuncție cu
Pluton, planetă care i se opune acum Lunii din zodia Rac. Abia atunci vom înțelege că, de
fapt, tot ceea ce întreținem acum cu mare efort, cu mare consum de energie se păstrează
doar dacă este protejat de conflict. Cel care vrea să câștige timp va face lucrul acesta încă
de pe acum.

27 februarie
01:58 trigon Lună-Chiron
06:41 Luna intră în zodia Leu
12:20 sextil Venus-Pluton
Cu cât ne apropiem mai mult de finalul acestei luni, atât gândurile se așază mai bine,
opiniile se cristalizează, iar intenția de a schimba ceva în mediul de apartenență devine
sinonim cu volumul de lucru. Știm că luna martie lucrează cu alte informații decât luna
februarie, adică ne va încuraja să vedem munca drept o forma de terapie. Prin relația de
sextil dintre Venus și Pluton evoluția se orientează către o muncă pe care acum doar o
gândim, doar o proiectăm. Asta înseamnă că momentul de față face trimitere la pasiune, la
ambiții foarte mari care cer eforturi pe măsură. De aici se înțelege că latura emoțională a
vieții va fi cumva ignorată pe 27 februarie, trecută într-un plan secund sau supusă unor
parteneriate ce ar trebui, prin ceea ce se consumă acum, să fie eficiente. Deocamdată lucrul
acesta legat de eficiență nu se confirmă, nu este susținut nici de efort, nici de ecoul pe care
îl primim din planul social.
Prin ceea ce se consumă acum, pe 27 februarie, mulți vor avea impresia că au timp
pentru toate și trebuie să depună efort, nu trebuie să muncească atât de mult, nici să se
consume atât de tare pentru ceea ce nu reușesc să obțină. Deoarece în dimineața acestei
zile Luna va intra pe zodia Leu, valorile personale sunt acum, prin legătura care există între
Luna din Leu și Soarele din pești, supuse unui mare semn de îndoială. Valorile personale
trebuie acum confirmate prin creativitate, prin căldura contactului, prin ceea ce nu am avut
nici timp și nici interesul să arătăm până acum. Multora, această zonă li se va părea deosebit
de interesantă, educative sau de constructive, tocmai pentru că hrănește un interes
personal, chiar egoist, alimentează gradul de satisfacție și ne depărtează atenția de la
eficiență și o duce spre mulțumire. Mulțumirea zilei de 27 februarie nu este ceea ce ar trebui
să fie, ea nu ne protejează de evoluția realizată prin metode întortocheate, nu simplifică
nimic, nu rezolvă ceea ce până acum era foarte încurcat. De aici pot apărea situații penibile
care vor încurca și mai mult lucrurile simple care ar putea să se rezolve de la sine dacă leam lăsat.
Ceea ce enervează foarte mult din ecuația astrală a zilei de 27 februarie se referă la
întâlnirea cu un personaj protejat. Având în vedere că Luna de pe zodia Leu susține această
idee de protecție, dar și coroborând toată această direcție cu accentuarea zodiei Pești,
combinația dintre căldură și comoditate, dintre inițiativă și plictiseală, se transpune acum
prin evidențierea unui personaj protejat. Dacă acest personaj protejat la începutul lunii
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februarie a dovedit că are cunoștințele necesare pentru a se ridicare deasupra celorlalți,
pentru a fi puternic sau pentru a nu depinde de nimeni, momentul acesta devine unul de
mare glorie, de mare reușită, de mare împlinire. Puterea de selecție va face o mare diferență
între aceste personaje care au probat anterior că sunt eficiente și cele care au trăit toată
viața pe spinarea altora. Personajul protejat care au dovedit până acum că poate lucra, că
poate fi deasupra celorlalți, că se poate remarca și prin rezultate personale, nu doar prin
cele oferite, poate impune acum o mare modificare în metoda de lucru în așa fel încât ceea
ce obține să un profit pentru grup sau chiar comunitate. Prin ceea ce dovedește acum
oamenii văd că este bine să protejezi pentru că, așa, favorizezi. Nu ne putem hazarda, însă,
să considerăm că toți cei care au fost văzuți la începutul lunii februarie ca fiind eficienți au
fost cu adevărat așa. Diferența dintre aceste persoane, adică evidențierea întreținutului de
cel cu adevărat creativ, care este protejat acum doar conjunctural, nu ca o cârjă atașată
pentru viață, este dată de capacitate de sinteză. O persoană care de fiecare dată când este
întrebata se întoarce și caută opinia celuilalt nu poate avea acum puterea să sintetizeze,
pentru simplul fapt că nu are ce sintetiza. El doar adaugă prin răspuns, nu reglează. Un om
care se adaptează din mers, care nu desconsideră ajutorul pe care îl privește, dar dorește
ca în toată această susținere să aibă o notă personală, realizează pe 27 februarie că viitorul
său depinde mult de relațiile amicale, de valorile pe care le cultivă, de amabilitatea pe care
o arată, de binele pe care îl oferă celorlalți.

28 februarie
05:21 conjuncție Lună-Capul Dragonului
15:29 trigon Lună-Marte
20:36 careu Lună-Jupiter
Ultima zi a lunii februarie ne arată că speranțele pot să fie deșarte, că putem ajunge
într-un punct în care depresia să-și spună cuvântul, să fim marginalizați, să nu ni se
împărtășească opiniile și să ni se pară că a venit sfârșitul lumii. Din fericire, tot ceea ce este
acum negativ este o mare iluzie, un lucru ce ar trebui respins, ignorat.
În dimineața zilei de 28 februarie Luna va împlini o conjuncție cu Capul Dragonului,
inițiind un nou ciclu draconitic. Prin ceea ce se consumă acum înțelegem că planurile de
viitor încep să se clarifice, să fie mai interesante, mai atractive sau mai eficiente. Este clar
că Luna, aflată în continuare pe zodia Leu, aduce vieții private o notă afectivă evident. Mulți
vor avea impresia că pot schimba soarta lucrării lor, că pot schimba ceea ce este scris, că
evenimentele sociale sunt la mâna lor și își pot decide propriul destin. În realitate, prin faptul
că Luna trece de la conjuncția cu Capul Dragonului la trigonul cu Marte, planetă care în
momentul de față nu mai mediază tendința Nodurilor, dar ar putea să o facă pentru o scurtă
perioadă de timp prin intermediul Lunii, înțelegem că ultima zi a lunii februarie este, de fapt,
încheierea unui ciclu pe care vrem să-l vedem evolutiv, dar el este doar social, adică nu este
marcat de trepte care urcă, ci de etape pe același nivel. Concomitent cu încheierea unui
ciclu, prin conjuncția Lunii cu Capul Dragonului, se deschide un capitol al vieții, oamenii pot
să acceseze din invizibil mult mai ușor idei, noțiuni, puteri, energie, deci abia după aceea
se poate considera că ni se oferă șansa de a urca.
Ceea ce este important de consemnat vine din faptul că un pericol stă să se consume
tocmai pentru că ni se pare că această schimbare de viziune înseamnă și schimbare de
statut. Statutul ține de finalizarea unui ciclu liniar, iar viziunea este un instrument care ne
facilitează evoluția. Unii vor ignora avertismentele, vor fi mai puțin vigilenți la pericolele
sociale și pentru că nu-și permit lucrul acesta devine vulnerabili în fața unui factor coroziv.
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Dacă sunt înconjurați de oameni care-i admiră, această admirație protejează pentru că
atenția oamenilor devin un fel de scut de care un obstacol social nu poate trece.
Având în vedere că ultimul aspect al acestei zile și, implicit, al lunii ne arată că
dreptatea nu este repartizată oricui,
că dacă vrem să ajungem acolo
trebuie să fim preocupați de
interesul
social,
de
binele
comunității, schema astrală a zilei de
28 februarie ne vorbește despre o
eroare ce poate să ne apropie de un
rău invizibil pentru a se încheia. În
consecință, multe lucruri pe care
vrem să le grăbim, considerând că
este loc, avem puterea necesară, ne
este permis să procedăm așa ne
complică și mai mult viața și ar putea
chiar să ne îmbolnăvească. Având
în vedere că rolul planetei Jupiter pe
finalul lunii februarie și începutul lunii
martie este unul de clarificare, de
informare, dar și de încheiere a unor
socoteli, a unor etape, nu este
permis acum să transformăm
momentul de început dat de
conjuncția Lunii cu Capul Dragonului
în noi proiecte sociale, unele foarte
ambițioase, mult mai ambițioase
decât ne țin puterile. Cei care vor
desconsidera această situație, care nu vor vedea în conjuncturile de acum îndemnul la a ne
rezolva problemele cu trecutul și a intra în noua etapă curați, își vor duce în luna martie
problemele și vor trebui să muncească la dublu. În felul acesta, constatăm că lucrurile nu
sunt chiar atât de complicate, nu sunt atât de agresive și nici nu sunt orientate împotriva
individului, ci doar individul alege să selecteze greșit ceea ce ar putea să lase să se
împlinească de la sine, iar el să fie, spre finalul lunii martie, principalul beneficiar. În modul
acesta, oamenii arată că sunt puternici prin deciziile pe care le iau, severi atunci când se
pune problema să facă un compromis, dar foarte flexibili în momentele care le oferă
posibilitatea să se emancipeze. Accentuarea zodiei Pești oferă acestor ființe posibilitatea de
a vedea foarte departe fără a trăi cu teama acestui moment de conștientizare, fără a le fi
afectat statutul, privilegiile sau viziunea asupra vieții. Pe aceste persoane munca pe care
trebuie să o abordeze în luna martie îi va speria. Vom vedea că următoarea luna aduce, cu
fiecare zi a sa, un îndemn de a muncii într-un anumit domeniu, într-un anumit mod sau cu
anumite instrumente.
Așadar, cea de-a treia decadă a lunii februarie ne vorbește despre excelență.
Trecerea lui Junon pe zodia Pești transformă această excelență într-o viziune cuprinzătoare,
cea care ar putea să-i sperie pe oameni slabi care nu sunt încă pregătiți să evolueze.
Puterea de pătrundere, forța pe care o dovedește un om simplu și profund transforma
această a treia decadă a lunii februarie într-un salt către pionierat. Prin această calitate
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specială a vieții, prin trăsăturile acestea remarcabile pe care le probează un om profund și
simplu, trecerea lui Junon prin zodia Pești, de acum și până la finalul lunii aprilie, reprezintă
o etapă de observație. Starea de martor devine pentru un om profund și simplu o armă cu
care se protejează împotriva decăderii, împotriva celor răi, împotriva părții sale întunecate.
La capitolul evenimente, această a treia decadă ne atrage atenția asupra sincerității
relațiilor, asupra selecției valorilor personale, dar și asupra unor evenimente care trebuie
lăsate acolo unde sunt, nu duse în viitor.
Luna februarie aduce, așadar, o experiență în plus față de ceea ce am traversat în
luna anterioară. Sedimentarea compromisă de păcat s-a transformat în această lună într-o
evoluție întortocheată, în nenumărate motive de progres sau de tristețe, de renunțare sau
de eșec, ipostaze care i-a determinat pe oameni să privească spre viitor cu o oarecare
reținere. Ni se va părea acum că lucrurile nu au fost așezate așa cum trebuie, ca am fost
solicitați într-un mod mai puțin plăcut, că ni s-a spus adevărul, că am fost ținuți departe de
privilegiile pentru care am lucrat mult timp. Din această perspectivă, mulți vor considera că
și luna martie va fi la fel, adică desfășurată în același registru, în aceeași notă severă,
agresivă, revoltătoare. În realitate, ceea ce am păstrat de-a lungul acestor trasee
întortocheate va fi evidențiat prin muncă, dar nu prin efort foarte mare, ci prin efortul adecvat,
prin măsura real. Mincinosul din februarie va trebui să ducă muncă de lămurire mai mult
decât alții în martie pentru a fi crezut. Leneșul din februarie va trebui să muncească mai mult
pentru a obține strictul necesar în luna martie. Cine crede că efortul lunii februarie este lipsită
de valoare se înșală.
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Experiențele lunii februarie, dar și cele care au fost acumulate în prima lună a anului,
își vor găsi un rost aparte în spațiul lunii martie. Deviza generală a acestei luni ne spune că
munca este o formă de terapie. Așadar, pentru prima dată anul acesta ne vom afla în fața
unor direcții terapeutice importante, în fața unor procese care se vor continua, în același
registru, de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la o decadă la alta pentru echilibru
și armonie. Variațiile impuse de trăsăturile specifice zilelor îl vor pune în dificultate pe cel
leneș, însă doar la începutul acestei luni, doar în prima decadă a lunii martie când din inerție
încă mai sunt active trăsături ale lunii februarie.
La capitolul evenimente astrale cea de a doua decadă a lunii martie este mult mai
bogată în evenimente, aducând și trecerea lui Marte pe zodia Capricorn, adică în exaltare,
semn care va face prin intermediul acestei planete o mare figură. Vom avea capacitatea de
a gândi în perspectivă, de a arăta în ce mod am devenit eficienți, de a avea o adâncime a
percepție care nu ne va mai părăsi anul acesta. Din multe puncte de vedere luna martie este
frumoasă, educativă și evenimentele pe care le parcurgem vor fi de bază pentru realizările
anului 2018.

Decada I (1-10 martie 2018)
Reducere. Este salutată o schimbare. Combinații diverse. Revenire
la o preocupare mai veche. Educație prin efort susținut. Minciuni
deconspirate.

DECADA NR. 7
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

19

1-10 iulie

Confirmă autoreglarea

3

21-31 ianuarie

Se participă la o mare schimbare. Naivitate este pedepsită dur. Nefericire. Tristețe. Noroc prin
schimb de experiență. Tensiune socială. Depășirea unei limite. Vorbirea este importantă. Cuvântul
este folosit ca o armă. Duritate. Ghinioanele sunt evitate. Creativitate. Este ratat un start, dar este
continuat un demers bun. Intensitate dureroasă. Viziune cuprinzătoare asupra evoluției personale.
Inventivitate. Idealism. Tensiunea este depășită cu succes. Claritate este obținută numai prin schimb
de experiență. Plafonare. Dizolvare. Optimismul este plătit scump. Atitudini ferme. Revigorare.
Acțiunile personale se împletesc cu cele sociale. Se întâlnește un mediu favorabil. O problemă
personală se agravează prin refuz. Ceea ce este superior îngrijorează. Complicații legate de ordine,
precizie, disciplina. Sfidare. Cel slab simte nevoia de apreciere. Sensibilitatea. Răbdare este încercată.
Inspirație. Exprimare frumoasă prin scris. Suntem în stare să dăm sfaturi bune. Schimbul de
experiență se bazează pe adevăr. Este adusă la lumină o faptă săvârșită cu grijă sau teamă. Senzațiile
și sentimentele sunt confundate. Compasiunea este dovedită într-un moment delicat. Vitalitate.
Sugestii pozitive. Se fac planuri de muncă. Interiorizarea ajută. Ghinioanele sunt evitate prin logică
și ajutor. Reușita motivează. Teamă de pericol. Abandon. Avantajele personale sunt judecate greșit.
Modestie. Slăbiciunea nu înseamnă neapărat boală. Impulsivitate. Nevoie de confirmare. Uitare
selectivă. Grijă față de împlinirea unui deal. Atracție către cetățenii. Deposedare de bunuri materiale.
Intensitate emoțională dureroasă. Se caută disciplina prin obicei mai vechi. Viața pare un vis frumos.
Dorință de cucerire. Competiție. Instabilitate. Adaptare dificilă. Revoltă împotriva celui slab.
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Problemele personale sunt abordate după regulile celorlalți. Încordare. Nesupunere. Dinamism.
Eforturile personale sunt încununate de succes. Starea de vitalitate se revigorează. Probleme de
conduită. Neastâmpăr. Se trece ușor de la o extremă la cealaltă. Răceala sufletească este confundată
cu dreptatea. Căldura sufletească este confundată cu pasiunea. Tenacitate. Angoasă. Dezamăgire față
de un partener. Aparențele înșală. Indiferență. Se caută dreptatea prin metode abuzive. Revenirea la
o putere mai veche. Însușirea bunurilor celorlalți. Prietenii trădează. Abandon. Pagubă. Neșansa.
Repararea trecutului prin recunoașterea unei greșeli. Severitate. Severitate. Binele nu vine de la sine.
Aventură. Nevoie de vindecare. Surprize sociale. Secretele dezvăluite sunt greu de digerat. Puterile
sunt împărtășite. Tăria de caracter poate compromite un ideal. Ne raportăm la forțe care nu sunt
specifice. Tristețea poate duce la depresie.

Prima decadă a lunii martie ne spune că echilibrul îl obținem prin evenimentele ce
urmează să se consume la începutul lunii iulie. Cu alte cuvinte, ceea ce facem acum se
bazează mult pe un proces de revenire, de încheiere a unei perioade de penitență, de
așezare pe alte nevoi, unele de o noutate absolută, dar și de a asculta ecourile care ne vin
din necunoscut. Cei care în primele două luni ale anului au fost leneși, care nu au privit cu
responsabilitate, care au trăit doar prin grija zilei de mâine, vor avea mari probleme în a
accepta o astfel de viziune. Aceste persoane se vor baza doar pe procesul de autoreglare,
cel care vine din a treia decadă a lunii ianuarie. Cred că au în continuare multe de reparat,
de așezat, de pus în ordine, cred că evoluția se face prin mișcare însă nu înainte, ci spre
ceea ce nu s-a împlinit încă, spre trecut, spre certitudinea evenimentului despre care credem
că știm totul. Autoreglarea de acum care face legătura cu episoadele celei de a treia decade
a lunii ianuarie, adică ne scoate în evidență un teribilism ciudat, impulsuri care nu au înțeles,
care nu au logică, evenimente lipsite de profunzime ce ne consumă prea multe resurse.
Ideal ar fi să facem un efort și să ne gândim că invitația la a repara trecutul trebuie să fie
susținută de un context astral mult mai amplu, trebuie să reprezinte un mesaj lansat de mai
multe aspecte. Asta înseamnă că mult mai importantă este redobândirea echilibrului, adică
acum, în această decadă, când Jupiter își inițiază deplasarea retrogradă, să ne gândim la
ceea ce nu ar trebui să pierdem pentru ca începutul lunii iulie să ne poate oferi posibilitatea
de a rămâne cel puțin în stadiul în care suntem acum. Retrogradarea lui Jupiter pe Scorpion
are o mare duritate și ea afectează, deopotrivă, și persoanele, dar și grupurile de oameni.
În consecință, pierderile de putere, prin această retrogradare, sunt inerente și fără o schemă
de lucru clar definită este greu ca acestea să fie evitate.

1 martie
01:13 trigon Lună-Uranus
01:56 careu Mercur-Marte
06:42 sextil Mercur-Pluton
07:59 Luna intră în zodia Fecioară
12:16 opoziție Lună-Junon
13:21 trigon Venus-Jupiter
20:11 trigon Lună-Saturn
Prima zi a lunii martie ne pune în gardă referitor la cât de important este să avem
respect față de valorile celorlalți. Această zi se află înainte de Luna plină care se va împlini
în noaptea de 1 spre 2 martie. De aici se înțelege că acest crescendo, indiferent că face sau
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nu trimitere la un cadru social important pentru individ sau pentru grupul său de apartenență,
ne îndeamnă să fim atenți la motivele la care apelăm pentru a depăși o limită. Pentru unii,
limitele sunt de ordinul conștiinței, a ideilor, sunt legate de o stare sufletească apăsătoare,
de propria nefericire. Alții consideră că au fost până acum puși în dificultate pentru că nu au
avut limbajul necesar, nu au folosit cuvintele potrivite, nu au fost suficient de creativi.
Contextul acestei zile nu-i va ajuta să fie foarte creativi, să recupereze ceea ce au pierdut,
dar meditația pe care o realizează asupra propriilor acțiuni îi informează despre cum ar
trebui să procedeze. Primul pas pe care consideră că trebuie să-l facă este cel legat de
respectul față de binele altora, față de patrimoniul lor, față de ceea ce este important pentru
ei. În acest context, propria nefericire se va transforma, în cazul oamenilor invidioși, în
lăcomie, adică își vor propune să obțină ceea ce văd la alții și consideră că îi împlinește.
Aceste persoane își construiesc din aproape în aproape propriile ghinioane, își proiectează
în viitor iluzii pe care le vor uita începând cu a doua decadă a lunii martie. Pentru că forma
gând este deja creată, o parte din energia personală va fi cooptată pentru ca acest ideal,
această iluzie să se împlinească atât cât se poate. Paradoxul vine din faptul că această
decadă, în ansamblul său, face legătura prin intermediul lui Jupiter între inițierea mersului
retrograd al acestei planete și revenirea la mersul direct. Acum Jupiter împlinește un trigon
cu Venus și are deplasare directă, iar asta înseamnă că nimic din ceea ce se întâmplă pe
spațiul public nu ne constrânge să fim atât de riguroși cu puterea personală, să nu ne
aruncăm în vâltoarea vieții crezând că totul este posibil. Noi, pentru că studiem astrologia,
nu suntem doar consumatorii unor previziuni astrale, știm că impactul acestui mesaj nu
trebuie neglijat. De aceea relația bună pe care Venus și Jupiter o împlinesc 1 martie nu
trebuie folosită ca o armă, ci ca un instrument de cunoaștere. În stadiul acesta, însă,
cunoașterea trebuie să pornească de la o investigare, de la analiză, de la o listă de prieteni
la care putem apela, de la oameni cu demnitate, cu funcție sau cu putere ce fac parte din
schema reușitei așa cum gândim acum.
Acolo unde lucrurile acestea nu sunt luate în considerare, acolo unde oamenii își
explorează mai mult propria nefericire, nu putem vorbi de motive de transformare. Relația
bună pe care Mercur și Pluton o împlinesc în dimineața acestei zile, când Luna se află în
continuare în plin tranzit prin zodia Leu, ridică o problemă de transformare ce se poate
preschimba într-o problemă de evoluție. Mulți se întorc la preocupări mai vechi și atunci
ratează aceste motive de evoluție considerând că norocul le vine prin schimbul de
experiență. Acest schimb de experiență este încununat de succes, este util individului, însă
numai în cazul în care condiția inventarierii, a realizării unei liste este deja îndeplinită.
O altă componentă a zilei de 1 martie se referă la naivitatea care va fi pedepsită dur
acum. Imediat ce Luna va intra pe zodia Fecioară va trebui să treacă prin opoziția cu Junon
și ne întâlnim cu o tensiune socială pentru care, în momentul de față, nu avem soluții. Lucrul
acesta este foarte dur și pentru că avem convingerea că realizările cele mai mari ale lunii
martie se produc prin schimbări radicale pe care nu prea am vrea să le facem. Nu, este o
greșeală! Marile schimbări ale lunii martie se produc prin muncă, prin mare efort, prin
sârguință, prin respectul pe care trebuie să-l acordăm celor care au deja achiziții, au deja
realizări importante la capitolul progres și vindecare. Dacă ne lăsăm antrenați în aceste
conflicte sociale ratăm un start, dar nu la modul general, ci unul strict pe demersul
reprezentativ al lunii martie. Este, așadar, important să ne ajustăm viteza de reacție, să ne
îndreptăm atenția către creativitate și să ne bucurăm de norocul pe care-l avem acum, nu
să tânjim către norocul altuia. Această apăsare care vine de pe zona socială nu este
întâmplătoare, este rezultatul unor demersuri rele pe care oamenii le-au făcut cu bună știință
în primele două luni. Astfel, cei care au căzut testul sedimentelor compromise de păcat, cei
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care s-au pierdut cu firea, rătăcind pe trasee întortocheate, considerând că aceasta este
evoluția lor se vor arăta agresivi în prima zi a lunii martie. În momentul de față nu vor avea
nicio problemă cu genul acesta de comportament considerând că acesta este norocul lor.

2 martie
02:52 Lună plină
04:52 trigon Lună-Lilith
07:00 opoziție Lună-Neptun
15:06 trigon Mercur-Jupiter
18:28 trigon Lună-Pluton
19:30 careu Lună-Marte
22:40 sextil Lună-Jupiter
23:48 opoziție Lună-Mercur
Luna plină din 2 martie ne aduce mult curaj. Pentru că în prima zi a lunii martie nu
ne-a fost clar unde mergem, în ce direcție ne deplasăm și ce anume ar trebui să facem până
la începutul lunii iulie, așa după cum ne sugerează legătura dintre decade, acum putem,
prin trigonul Mercur-Jupiter, să înțelegem care sunt experiențele pe care le putem avea.
Unele dintre ele sunt legate de redobândirea unei stări de sănătate pe care am avut-o pe
vremuri, de dizolvarea problemelor sau conflictelor sociale. Altele sunt legate de sporirea
puterii de convingere. Cu Luna pe zodia Fecioară oamenii sunt acum încărcați de
sentimentul că nu sunt ascultați, opinia lor nu este urmărită, deciziile pe care le auzi sunt
greșite pentru că nu sunt ajutați. Lucrul acesta va fi vizibil atât în dimineața acestei zile, când
Luna va trece prin opoziția cu Neptun, dar și spre seară, când se vor împlini careul cu Marte
și opoziția cu Mercur. Această opoziție dintre luminarii, această fază a Lunii pline devine un
element de bază într-o configurație numită vapor. Presiunea de acum, curajul pe care-l
dovedim nu este întâmplător, ci se bazează mult pe aptitudinile ferme pe care le-am mai
probat și pe alte conjuncturi. Acum facem din nou trimitere la ele, suntem din nou încurajați
să rezolvăm o tensiune, să ignorăm caracterul dezagreabil al unor conjuncturi sociale, să
stăm departe de persoanele toxice.
Luna plină din Pești, cea care se consumă cu Soarele pe zodia Pești și Luna pe zodia
Fecioară, vorbește despre un idealism incomplet. Ceea ce înțelegem și considerăm că
trebuie să facem pe mai departe este exact ceea ce ne împlinește acest idealism, exact
ceea ce ne lipsea pentru a deveni puternici așa cum am crezut că trebuie să fim.
Cu toate acestea, lucrurile, după schema astrală a zilei de 2 martie, sunt liniștite.
Optimismul care nu se încadrează în această rigoare, în această schemă a lucrurilor
așezate într-o ordine precisă, este plătit scump, tocmai pentru că dorește să se desfășoare
fără o bază. Luna pe zodia Fecioară nu are deocamdată o bază a creativității, ci una a
administrării. Dacă nu ne stabilim clar care este patrimoniul pe care îl folosim, dacă nu facem
apel la o bază deja conturată, administrarea va fi deficitară și vom depinde foarte mult de
ceilalți. După cum am văzut în primele două luni ale anului relațiile pe care le dezvoltăm cu
ceilalți nu sunt dintre cele mai fericite.
Doar un om puternic va reuși să treacă dincolo de această plafonare. Cel slab va
considera că puterea care vine din faza de Lună plină, energia pe care o conștientizează în
momentul acesta, îl îndeamnă să se uite în trecut. Capcana cea mare nu vine din faptul că
procedează în felul acesta, ci că alege să facă lucrul acesta pentru a-și împlini o plăcere.
Opozițiile care apar pe axa Fecioară-Pești sunt un veritabil inamic al plăcerii. Așadar, gândul
care ne duce spre o satisfacție de genul acesta ne duce foarte aproape de consecințe
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dezastruoase, ne îndeamnă să luăm decizii ca în trecut, să procedăm la fel și, deci, să
ajungem la același rezultat.
Metodele de vindecare pe care putem să le folosim pe această Lună plină sunt cele
care se bazează pe procesul de administrare, pe purificarea corpului, a minții, pe
inventivitate pornind de la un proces care a fost inițiat în lunile din urmă și acum trebuie dus
mai departe. Tot ceea ce este complet nou ne va duce spre trecut, va fi legat de o plăcere,
deci nu poate avea acum un rezultat bun. Astfel, se poate vorbi pe 2 martie și despre o
problemă de educație, una pe care nu o putem analiza așa cum trebuie, care conține și
calități și defecte, dar pentru că este legată de trecut, deci de o plăcere, trebuie dizolvată.
În cuvinte mai simple, ceea ce nu înțelegem forte clar pe 2 martie refuzăm, alungăm,
ignorăm, deși totul este rău. În tot acest demers ne vom comporta și foarte dur cu cei care
ne apreciază, vom greși și prin ton, dar și prin faptă, iar dacă pierdem din vedere că 2 martie
este o zi de administrare, greșelile se vor repeta și în zilele următoare. Avem nevoie de
claritate, de minte limpede, să vedem realitatea exact așa cum este, iar acolo unde ni se
pare că totul este întunecat sau că nu este clar așa cum ne-am dori, să nu intervenim, în
acea zonă să nu intrăm, să o lăsăm pentru alte conjuncturi ce ar putea să ne ajute mai mult
decât cerem acum. Prin aceste episoade înțelegem că suntem legați de cei pe care-i
întâlnim acum printr-un fir invizibil și nu rezolvăm nimic dacă stăm încuiați în casă, dacă nu
schimbăm traseul către locul de destinație pentru a nu întâlni anumite persoane, nu
rezolvăm nimic dacă nu interacționam fizic. Oamenii acționează și pe alte planuri, acolo
unde sunt de fapt conturate acum obstacolele cele mai mari.

3 martie
01:51 opoziție Lună-Venus
05:52 opoziție Lună-Chiron
10:24 Luna intră în zodia Balanță
10:36 sextil Soare-Lilith
23:20 careu Lună-Saturn
Sextilul Soarelui cu Luna neagră, ce se va împlini în dimineața zilei de 3 martie, le
vorbește oamenii lor despre minciuni prezentate într-un mod foarte frumos. Vorbele zboară,
faptele nu sunt înțelese așa cum trebuie, și pentru că totul se produce într-o mare viteză,
din inerție față de ce s-a consumat pe 2 martie, mulți au impresia că trăiesc o mare
diversitate, că trăiesc intens, că sunt pe val. În realitate, 3 martie cere mai multă atenție
decât au solicitat în primele două zile ale lunii, mai mult interes față de ordine, precizie,
disciplină.
Luna își va încheia în dimineața acestei zile tranzitul prin zodia Fecioară, intrând pe
zodia Balanță și contribuind substanțial la această degajare a sentimentului de
responsabilitate. Abia spre seară când se va afla în careu cu Saturn oamenii vor realiza că
ziua nu a fost așa cum am văzut ei, că marea diversitate de evenimente nu înseamnă și
bogăție de experiențe. În toată această vâltoare, în tot acest complex putem găsi și medii
favorabile, ne putem întâlni și cu oamenii care au un interes față de libertatea de expresie,
care practică meserii liberale, care nu sunt excesiv de atașați de interesul propriu, deci
flexibili și plăcuți. Pentru ai putea vedea și, în consecință, pentru a putea interacționa cu
aceste persoane este nevoie să ne impunem o disciplină de lucru. Aceasta este cheia
universală pe care o putem folosi pe 3 martie, și numai prin intermediul ei ne vom putea
bucura de efectele pozitive ale acestei conjuncturi astrale. Luna neagră are extrem de rar
un impact pozitiv, adică atunci când creează o negație la o negație care există deja. În
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contextul de față, lucrurile nu sunt clar conturate, deci negația pe care o impune nu face
decât să mestece binele cu răul și să ne inducă în eroare. Ceea ce este bun ni se va părea
rău prin faptul că este un bine incomplet, iar ceea ce este rău ni se va părea bun pentru că
s-a împlinit parțial, deși nu credeam că s-ar fi putut împlini vreodată așa. În felul acesta,
aspectele zilei de 3 martie sunt legate între ele de o suspiciune stranie, de îndoiala că în
orice moment situația putea scăpa de sub control.
Primul element negativ care ne va ieși în întâmpinare va fi unul din zona intimă.
Acolo lucrurile sunt foarte intense, dure și numai în această zonă probleme personale pot
intra într-un derapaj accentuat.
Pe zona publică oamenii se tem
să intervină din primul impuls, iar
lucrul acesta se explică din punct
de vedere astral prin faptul că în
afara acestei relații frumoase
dintre Soare și Luna neagră care
nu produce efecte bune, Luna
participă doar la construirea unor
relații negative pe cerul zilei de 3
martie. Acest semn de îndoială
va fi, așadar, mult mai vizibil pe
zona publică. În zona intimă,
unde inhibițiile nu sunt supuse
unui proces de autocontrol atât
de strict, apar conflictele, este
refuzat un mod de interacțiune,
opiniile celorlalți nu mai contează
atât de mult, iar revolta este
intensă. În această secvență
explozivă mulți consideră că își
găsesc echilibrul dacă se duc în
parc, dacă plimbă cățelul, dacă
se duc la cinematograf sau pur și
simplu dacă pleacă de-acasă.
Tot ce este plasat într-un spațiu
mic, fie fizic așa cum este casa,
fie psihologic așa cum sunt
relațiile pe care le cunoaștem,
poartă pe 3 martie o notă
agresivă. Lucrurile se rezolvă
foarte simplu dacă fiecare dintre
aceste personaje care participă
la conflict își impune o disciplină
de exprimare, de interacțiune
sau de faptă.
O altă problemă care
apare în ziua de 3 martie este
cea legată de invidie. Sub
pretextul că superioritatea ne
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îngrijorează, de fapt ne îngrijorează reușita superioară a partenerului de dialog. Și-n cazul
de față lucrurile se pot așeza pe o albie liniștită dacă există disciplină, dacă nu ne justificăm
această invidie prin sensuri profunde, filozofice, abstracte. Desigur, există explicații pentru
care se întâmplă toate acestea, adică ele au un înțeles, dar cel care dorește să se mintă va
ocoli. Explicația cea mai simplă pe care o putem da acestei invidii este legată de atenția
slabă, de dezinteresul arătat în primele două luni ale anului față de progres și vindecare,
față de cunoaștere, față de autocunoaștere. În absența unei maturități construite în felul
acesta oamenii, pe sextilul Soare-Luna neagră, devin vulnerabili, supuși îndoielii pe care nu
și-au rezolvat-o, victime ale conflictului pe care nu l-au stins prin voință proprie.

4 martie
08:39 careu Lună-Lilith
10:02 sextil Lună-Capul Dragonului
15:53 conjuncție Soare-Neptun
20:09 conjuncție Mercur-Venus
22:36 careu Lună-Pluton
23:24 conjuncție Mercur-Chiron
Conjuncția Soarelui cu Neptun este semn de sensibilitate și de profunzime, aspect
pe care îl parcurgem în fiecare an când ne aflăm în zodia Pești. De această dată conjuncția
Soarelui cu Neptun coincide cu conjuncția lui Mercur cu Venus pe zodia Pești. Foarte
aproape de cele două planete Venus și Mercur se află și Chiron, iar asta înseamnă că ziua
de 4 martie ne aduce putere de concentrare pe un ideal ambițios, capacitate de sinteză și o
emoție constructivă pe care să o folosim în deciziile acestei luni. Ceea ce se întâmplă pe 4
martie seamănă cu un schimb de experiență bazat pe un mare adevăr la care ajungem prin
efort propriu. Dacă trecerea Soarelui peste gradul la care se află acum Neptun ne ajută să
avem o viziune asupra lumii în care trăim, asupra oamenilor, asupra complicațiilor la care
se expunem, evitând întârzierile și problemele generate de acestea, conjuncția lui Mercur
cu Venus îi îndeamnă pe oameni să se concentreze pe propriul ideal. Așadar, există multă
subtilitate în ecuația astrală a zilei de 4 martie, iar această subtilitate se poate transforma
într-o mare curiozitate. Comunicarea este ușoară, dar prin concentrarea asupra propriul
interes ea poate deveni foarte dificilă deoarece oamenii nu mai au un bun comun și nici nu
mai sunt interesați să-și împărtășesc propriile opinii. Dacă în această perioadă Luna nu sar fi aflat într-o relație proastă cu Pluton atunci în toată această construcție socială nu s-ar
fi pus problema unui probatoriu. Fiecare va avea impresia că trebui să dovedească celorlalți
că spun adevărul, că au cele mai bune intenții, că faptele pe care le fac nu sunt lipsite de
sens, nu sunt haotice, că sunt importante pentru destinul personal sau pentru cel colectiv.
Acest probatoriu complică lucrurile zilei de 4 martie și îi îndeamnă pe oameni să se întoarcă
spre trecut. De asemenea, relația bună pe care luna o are cu Axa Dragonului nu permite
acesteia să medieze tendința Nodurilor, nu-i ajută pe oameni să meargă mai departe, nu le
oferă acel element care le lipsește, nu-i pune în situații în care unele se mai rezolvă și de la
sine. Asta se pare că este cea mai mare problema zilei de 4 martie și numai în felul acesta
se pot explica problemele de comunicare ce apar pe conjuncturile atât de frumoase la care
participă Mercur.
O altă problemă care va fi vizibilă în ziua de 4 martie este cea legată de un
comportament pe care vrem să-l medităm și prin intermediul căruia dorim să ne facem
remarcați. Am văzut că nu este o noutate, lucrul acesta s-a mai întâmplat și în lunile
anterioare, însă de această dată acest comportament vine să susțină obiceiuri eronate.
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Obiceiul de a face rău celorlalți, de a consuma substanțe care afectează starea de sănătate,
care întunecă mintea, care oprește evoluția, care schimbă starea de conștiință în mod
artificial, nu printr-un impuls personal, îi poate priva pe oameni de compasiune, de înțelegere
de profunzime sufletească. Prin toate aceste elemente, senzațiile sunt modificate, visul de
a trăi mai bine rămâne o iluzie, iar omul va trăi dramatic. Pentru aceste persoane cele două
conjuncții care se împlinesc astăzi și care ar putea să schimbe în mod substanțial viața,
alimentează grija și teama pentru ziua de mâine, nu speranța că, prin mobilizare, prin
muncă, prin efort și seriozitate putem învinge orice obstacole.
Revenirea la obiceiuri mai vechi este o problemă delicată pe care vom încerca să o
rezolvăm acum. Unii se vor ocupa de fapte rele, întorcându-i pe ceilalți de pe traseul lor,
schimbându-le opinia, punând în dificultate relațiile pe care le au și stricându-le viziunea
asupra lumii. Aceste persoane reușesc să-i zdruncine pe cei care nu sunt încă pregătiți să
evolueze pentru că ideea de performanță nu poate fi înțeleasă acum corect. Dacă deviza
generală aplicată acestei luni se referă la muncă, dar nu oricum, nu la efort fără cap, ci la
munca privită ca o formă de terapie, este clar că în contextul acesta avem nevoie de
achizițiile celorlalți. Unii au nevoie de oameni, de relațiile lor, alții au nevoie de patrimoniu
cultural, de înțelepciunea la care a ajuns grupul în care s-a integrat, națiunea sau rasa
umană în ansamblu. Efortul și seriozitatea sunt cele două elemente care ne ajută să
valorificăm vibrațiile zilei de 4 martie într-un mod frumos, elegant, iar ceea ce învățăm acum
să rămână, fie prin gândurile pe care le scriem, fie prin cele pe care le exprimăm, pe care le
vorbim, pe care le transpunem în gesturi.

5 martie
00:59 conjuncție Venus-Chiron
02:02 sextil Lună-Marte
08:23 opoziție Lună-Uranus
15:27 Luna intră în zodia Scorpion
23:58 trigon Lună-Junon
Pe 5 martie Luna își încheie tranzitul prin zodia Balanță și va trebui să treacă prin
opoziția cu Uranus. Asta înseamnă, așa cum am văzut și în alte ipostaze similare,
reactivarea careului în T pe semne cardinale ce are planeta Pluton drept focar. În noaptea
de 4 spre 5 martie Venus va trece prin conjuncția cu Chiron și ne trezim de dimineață cu
poezia învățată, cu ceea ce credem că ar trebui să facem, cu planurile pe care trebuie să le
ducem mai departe, cu ceea ce nu am împlinit anterior și trebuie, începând cu momentul
acesta, să definitivăm. În mare parte, aspirațiile acestea sunt foarte bune, dar dacă aducem
din trecut și conflicte, dacă nesiguranța de acum se bazează pe orgoliu, mândrie,
incertitudine sau agresivitate atunci dorința de muncă nu este decât o altă formă de răutate
pe care vrem să o exteriorizăm. Nu este pentru prima dată când observăm că oamenii își
disimulează adevăratele intenții. De fiecare dată când Luna trece prin opoziția cu Uranus
apar probleme de relații, de atenție sau de toleranță care nu vin din senin, ci sunt trăiri
vicioase reactivate.
Este clar că în acest context omul profund și elevat nu va rămâne în aceste senzații
de boală, în aceste sentimente vicioase, nu va duce mai departe dezechilibre spirituale, ci
va arăta că maturitatea sa este dovada faptului că efortul pe care l-a depus până acum a
fost unul foarte bun.
Așadar, 5 martie aduce în prezent curiozități ciudate care au fost vizibile și în zilele
anterioare și care sunt pe punctul de a produce acum avantaje personale importante. Dacă
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aceste avantaje sunt obținute prin modestie, prin slăbiciune, nu prin vicii, atunci rezultatul
va fi încadrat în aceeași zonă a maturității, nu va duce mai departe conflicte parteneriale și
nici crize de nervi. Viziunea de ansamblu care ne vine de pe zodia Pești accentuează nevoia
de a ne perfecționa, de a fi mai educați și mai sensibili, nu de a fi împotriva tuturor. Diferența
aceasta le spune oamenilor că revenirea la o preocupare mai veche înseamnă a duce mai
departe un demers oprit cândva, nu a aduce în prezent ceea ce am făcut și altădată fără un
rezultat concludent.
Dacă această condiție este îndeplinită, atunci vibrația conjuncției Venus și Chiron ne
ajută să ne sporim vitalitatea, să gândim pentru binele familiei, să ne întoarcem la armonia
vieții intime, adică să lăsăm deoparte scandalurile pe care le-am tot parcurs în primele două
luni. Este adevărat, există și o picătură de nonconformism în toată această schemă, însă
neprevăzutul nu mai este acum ceva periculos. Poate deveni periculos dacă aducem în mod
intenționat din trecut complicații mai vechi. Altfel, lucrurile sunt provocatoare, ne mobilizează
să avem mai mult curaj în a ne depărta puțin de convențional, să trecem dincolo de limite
ce au inspirat până acum teamă. Dacă în ziua anterioară compasiunea a fost dovedită întrun moment delicat, înțelepciunea de acum nu se va putea exprima, nu va putea să-l ducă
pe om dincolo de boală, adică la vindecare. În consecință, ceea ce pentru un om sârguincios
și respectos reprezintă o reușită pe demersuri neconvenționale, pentru un om limitat și
speriat, blocat în agresivitatea sa, ipostază astrală a zilei de 5 martie aduce avantaje pentru
alții, slăbiciune care accentuează boala și care se transformă în confirmări ale condiției
inferioare. Din acest punct de vedere schema astrală a zilei de 5 martie este și informativă,
pentru că ne arată ce pierdem dacă nu lucrăm pentru binele și armonia grupului, cât de
multe ghinioane vom avea dacă facem o greșeală pe care o considerăm nevinovată.
În a doua parte a zilei, când Luna se va afla deja pe zodia Scorpion lucrurile acestea
se complică. Puterea se impune, iar relația bună pe care Luna o împlinește, cu puțin timp
înainte ca ziua să se încheie cu Junon, nu ne mai poate apărea de prea multe probleme.
Unghiul acesta aduce un confort pe care nu mai avem puterea să-l exprimăm, deci
mulțumirea că până la urmă nu am pierdut totul, ci doar o parte. Noi, pentru că studiem
astrologia, știm că lucrul acesta nu este o banală întâmplare. Cel care greșește acum va fi
recoltat într-o structură care trebuie să distrugă convingerile celorlalți. În cuvinte mai simple,
binele înțelept care vine din conjuncția Venus-Chiron nu rămâne în aer, nu rămâne
neutilizat, ci este asimilată într-o structură unde se constată acțiuni antisociale. Vom vedea
după ziua de 5 martie că oamenii buni care au eșuat acum devin din aproape în aproape
exponenți ai structurilor antisociale, deși nu aceasta a fost intenția lor.

6 martie
05:34 sextil Lună-Saturn
09:38 Mercur intră în zodia Berbec
15:40 sextil Lună-Lilith
16:26 careu Lună-Capul Dragonului
17:26 trigon Lună-Neptun
21:29 trigon Lună-Soare
Trecerea lui Mercur pe zodia Berbec se referă la încredere în sine, la încrederea pe
care individul o are în anturaj, în grupul de apartenență sau în cei cu care colaborează. Dar
nu acesta este cel mai important eveniment al zilei. Luna, aflată în plin tranzit prin zodia
Scorpion va trece acum prin unghiuri pozitive cu Saturn, Luna neagră și Neptun, iar ultimul
aspect al zilei va fi un trigon cu Soarele. Valorile cu care vom lucra în această zi fac trimitere
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la deposedare, la o tulburare emoțională, la ceea ce omul alege să lase în urma sa, să
declare pierdut, să uite, să renunțe. Lucrul acesta se întâmplă pentru că Luna în mijlocul
acestei zile va trece prin careul la Axa Dragonului și există o mare nemulțumire față de viața
personală, față de idealul propriu, față de ceea ce nu am împlinit până acum și vrem să
împlinim pe ultima sută de metri. Toate aceste modificări de vibrație, toate aceste schimbări
pe care vrem să le împlinim pe ultima sută de metri vor primi pe 6 martie un răspuns negativ.
Sunt multe lucruri pe care nu am reușit să le rezolvăm în primele două luni ale anului și ceea
ce trebuie să împlinim acum ni se va părea greu, dificil, anevoios. Mulți vor avea impresia
că nu pot ajunge la reușită decât dacă se implică într-o competiție, dacă se lasă influențați
de instabilitățile de moment, dacă se abandonează stărilor de moment.
În realitate, ceea ce se consumă pe 6 martie ține mai curând de un traseu, de
conștientizare a unui progres, în mare parte unul emoțional. Pentru că trimiterile emoționale
sunt clare momentul acesta poate aduce și o călătorie în trecut către o zonă care este
încărcată de amintiri dureroase, de neplăceri sau care au fost dominate de evenimente când
am pierdut ceva, am fost deposedați. Așadar, schema astrală a zilei de 6 martie ne
pregătește pentru un mare eveniment care se va consuma pe finalul lunii noiembrie, decadă
când ne vom aminti de ceea ce am făcut acum, de intențiile pe care le-am avut, de cum am
gestionat informații de pe care le deținem, puterea care ne-a fost dată. Așadar, schema
aceasta ne vorbește despre putere, despre ușurința de a gândi în perspectivă fără a
transforma această viziune într-o decizie împotriva propriei persoane.
Faptul că primele minute din zodia Berbec parcurse de Mercur când Venus trece pe
ultimele minute din zodia Pești, aducem acestui moment intenția de a produce o separare.
Cele două planete sunt în conjuncție, chiar dacă ele ocupă pentru o scurtă perioadă de timp
zodii diferite. Mesajul pe care-l transmit din această conjuncție este însă unul aparte. Dacă
Venus pe ultimul grad al zodiei Pești ne atrage atenția asupra lucrurilor nerezolvate, gândul
îndrăzneț, comunicarea ce ar trebui să treacă dincolo de bariere ne ajută să oprim aceste
emoții negative, să privim mai departe și să nu ne lăsăm impresionați de momentele când
ceea ce se întâmplă pe zona publică, ne deposedează. În consecință, ideea de competiție
își are rădăcina în gânduri personale, în impulsurile puternice la care am apelat și la
începutul acestui an și care ne-au bulversat pentru că, la momentul potrivit, nu eram pregătiți
pentru așa ceva. Combinația aceasta de inițiativă prin gând și de reticență prin emoție duce
la instabilitate, iar deciziile sunt marcate de precipitare.
Unii vor părea versatili, prea rapizi în reacții, prea eficienți în ceea ce au de făcut. Noi,
pentru că studiem astrologia, știm că lucrurile acestea nu sunt tocmai potrivite. Cine, pe
careul Lunii la Axa Dragonului, nu este în stare să-și gestioneze corect patrimoniul personal
nu poate vorbi despre achiziții pe termen lung, ci doar despre intensitate, despre un consum,
despre o combustie, despre gândurile de tristețe care îi corodează, care confirmă doar ceea
ce nu este bun, doar ceea ce va duce gradat la uitare. Dacă individul uită anumite informații
care au fost oferite sau la care a ajuns prin efort este mai puțin important sau mai puțin
periculos. Faptul că pe el îl uită lumea, oamenii, comunitatea, va fi foarte dureros pentru că
nu-l ajută să-și împlinească un deziderat al destinului. În felul acesta se poate explica de ce
unghiuri pozitive pe care Luna le realizează cu Saturn și, respectiv, Neptun, planete cu care
reușește să deseneze pe cer un triunghi minor, ne ajută să ne debarasăm de obiceiurile
vechi, ci explorează o notă puternică și agresivă a zodiei Scorpion. Vom vedea, nu foarte
târziu, ci pe 9 martie, Jupiter va intra în mers retrograd pe această zodie. Așadar, Scorpionul
are acum un cuvânt important de spus, nu prin nativii săi, ci prin vibrația specifică. Tot ce
ține de putere, profunzime, abis, transcendență sau abilitatea de a controla ne avertizează
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încă de pe acum că începând cu 9 martie intrăm în linie dreaptă în folosirea acestor
caracteristici. Acum, pe 6 martie, doar ne jucăm cu ele.

7 martie
01:45 Venus intră în zodia Berbec
06:15 sextil Lună-Pluton
10:59 conjuncție Lună-Jupiter
19:29 trigon Lună-Chiron
Trecerea lui Venus pe zodia Berbec aduce sentimente intense, puternice și unele
dintre ele foarte greu de controlat. Oamenii devin capricioși, neatenți, interesați de ceea ce
ar trebui să le ofere satisfacție și mai puțin preocupați de efectele pe care le produc faptele
lor. Din fericire, Luna va trece în această zi prin conjuncția cu Jupiter, prin sextilul cu Pluton
și trigonul cu Chiron. În consecință, combinația aceasta dată de Venus pe primele minute
din zodia Berbec și relațiile pe care Luna le are cu planetele indicate mai sus, ne vorbește
despre o adaptare dificilă, despre nevoi pe care le formulăm cu scopul de a ne fi apreciate,
de a ne revigora dintr-un conflict, dintr-un război. Vibrația specifică zilei de 7 martie se
evidențiază prin nesupunere, prin încordare, prin dinamism, dar și prin impulsul acela de a
proba puterea, influența și de a obține din utilizarea acestora un mare respect. Nu se știe
dacă Luna din zodia Scorpion va reuși să se impună atât de bine în comunitate, nu se știe
dacă omul care până acum a dovedit puterea va putea în momentul acesta să o mențină.
Se știe însă că restabilirea unui drept se face pe 7 martie cu sacrificiu, cu pierderea vitalității,
doar cu revigorarea altor procese ale corpului pe care nu le-am conștientizat până acum.
Mulți vor considera că 7 martie este o zi de maximă putere, un moment în care își pot formula
doleanțe, se pot regrupa, se pot reculege, își pot permite să se relaxeze pentru că multe
lucruri sunt de partea lor. În realitate, dorința de relaxare cu Venus pe primele minute din
zodia Berbec este prima dovadă că intrăm în acest interval cu mari frustrări. Vitalitatea pe
această nouă poziție a lui Venus se exprimă la cote foarte înalte, iar eforturile personale,
atunci când ele există, vor fi încununate de succes. În consecință, omul care fuge de
apreciere, fuge de părerile celorlalți, care se ascunde ori se izolează de toată această
furtună socială arată că trăiește în momentul de față o mare traumă. Noi, pentru că studiem
astrologia, știm că trauma nu este un instrument cu care se poate lucra în momentul de față.
Trecerea lui Venus pe zodia Berbec este semn de inițiativă și de curaj, deci trauma nu își
are locul în această schemă astrală. Cel care o va prefera deși inițiativa este foarte
puternică, este avertizat că intră într-o perioadă de intense frământări și toată această
energie puternică, toată această determinare va fi folosită pentru a-și argumenta propria
durere.
O altă componentă a zilei de 7 martie se referă la revoltă. Venus pe zodia Berbec
aduce sentimente foarte intense și, dacă acestea sunt integrate într-un mediu agresiv, dacă
aceste emoții se întâlnesc cu evenimente care nu și-au atins încă finalitatea, eforturile
personale vor duce la o victorie împotriva celui slab. Venus pe zodia Berbec nu acceptă
dramele emoționale, le ignoră, le scufundă sau le strivește sub greutatea bocancului pentru
a demonstra că curajul este mult mai important decât hrana afectivă. Luna pe Scorpion
excelează la capitolul drame afective, drame sentimentale, complex de inferioritate. Un om
care are această poziție pe tema natală este foarte ușor de rănit, deși, în anumite situații,
poate dovedi o duritate de zile mari. În felul acesta, se poate explica legătura dintre Venus
pe zodia Berbec, în exil, și Luna pe zodia Scorpion, în cădere. Dacă exilul reprezintă o
problemă delicată construită împotriva propriei persoane, adică scoate în evidență o calitate
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pe care individul nu este în stare să o utilizeze, căderea arată că omul este capabil de o
răutate pe care a mai făcut-o și altădată, de energii care sunt folosite conștient și care, prin
suferințele provocate, produc plăcere.
Puterea reprezintă, așadar, apanajul celor care cred că pot învinge pe 7 martie, că
eforturile lor trebuie să fie obligatoriu încununate de succes pentru că sunt superiori
celorlalți. Dacă în tot acest război intervine un personaj sensibil, un om creativ, o persoană
care dorește să-și folosească inițiativa prin artă, prin cultură sau prin cunoaștere, va trebui
să înfrunte toată vulgaritatea, pe care prima decadă a lunii martie o predispune, cu
generozitate. În contextul zilei de 7 martie, vulgaritatea începutului de luna va afecta motivul
reușitei, calitatea energiei vitale, calitatea creativității. Nu se poate vorbi în acest context
despre un succes restabilit, ci doar de unul câștigat prin forță. Acum amândouă planete
individuale sunt pe zodia Berbec, semn care găzduiește de ani buni planeta Uranus. Dacă
reușita personală poate fi atinsă prin război, individul nu va bate în retragere, va accepta
această provocare, va întoarce lumea cu susul în jos doar pentru că el este convins că
trebuie să învingă.

8 martie
00:02 Luna intră în zodia Săgetător
02:34 trigon Lună-Venus
06:17 trigon Lună-Mercur
11:32 careu Lună-Junon
Trecerea Lunii pe zodia Săgetător ar trebui să aducă un moment de respiro. În
consecință, pe 8 martie apar noi probleme, unele de conduită, de precipitare sau de
neastâmpăr. Ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, când Luna trecea prin zodia
Gemeni devine acum, pe 8 martie, dar și în următoarea zi sau în prima jumătate a zilei de
10 martie, expresie a unei reușite care trebuie prezentate la scenă deschisă. Având în
vedere că echilibrul primei decade a lunii martie ne îndreaptă atenția către prima decadă a
lunii iulie, când Junon va trece pe zodia Taur, semnul care acum este lipsit de planete, iar
Chiron își va iniția deplasarea retrogradă, face din momentul de față unul reprezentativ, nu
la capitolul indicat anterior, cel susținut de retrogradarea lui Jupiter care se va încheia tot în
prima decada lunii iulie, ci într-un alt sector, cel al performanțelor pe care le obținem prin
asociere sau prin impunerea unor noi tipuri de asocieri, așa cum nu am făcut-o de la
începutul anului și până acum. În felul acesta, se poate explica de ce o problemă de
conduită, de instabilitate, de precipitare se poate exprima prin răceală sufletească, ceea ce
nu este specific zodiei Săgetător. Știm, însă, că acest semn aduce în zodiac energia
performanței, iar oamenii care nu sunt încă pregătiți să atingă un astfel de nivel, oamenii
care se ofensează foarte ușor și care-i consideră pe ceilalți vinovați de ceea ce nu sunt în
stare să facă, nu au făcut până acum și nici nu vor face de acum încolo, vor obține un mare
avantaj prin angoasă, prin dezamăgire, prin necazurile pe care le vor provoca intenționat
celorlalți, prin înșelarea încrederii, prin răsturnarea motivelor de dreptate. În consecință,
binele nu mai este ce era pe vremuri, iar greutatea devine un fel de modă. Răceala
sufletească este confundată cu dreptatea, iar căldura sufletească va fi confundată cu
pasiunea. Schema astrală a zilei de 8 martie susține faptul că dezamăgirea trebuie să fie o
experiență valoroasă pentru oricine. Având în vedere că acum planetele individuale Venus
și Mercur sunt pe zodia Berbec, este foarte posibil ca intensitatea dezamăgirilor să nu fie
percepută corect. Consecințele însă rămân înscrise în conștiința individuală și le vor fi
observate cel mai târziu la începutul lunii iulie.
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Așadar, cel care este motivat, omul ambițios, omul care dorește să conducă prin orice
mijloc, care se detașează de o latura emoțională, care poate să obțină prin mobilizare multe
și mai și face lucrul acesta în această perioadă, transformă ziua de 8 martie într-o mare
victorie.

O altă problemă a zilei de 8 martie este cea legată de transfigurare. Trecerea Lunii
pe zodia Săgetător îi face pe oameni conștienți de ceea ce nu au reușit să obțină. Este
foarte posibil ca momentul acesta să doară atât de mult încât să afecteze planurile de viitor,
iar acestea să comporte o schimbare, o transformare, o întoarcere la metode mai vechi, la
dureri mai vechi, la dezamăgiri mai vechi. Nu este nicio realizare în faptul că facem acum
investigarea durerilor de altădată pentru că acestea nu pot să ne ajute, nu ne pot susține, ci
doar ne vorbesc despre trădări pe care ar trebui să le uităm. Având în vedere că în mijlocul
zilei Luna trece prin careul cu Junon, asteroid care în prima decadă a lunii iulie va intra pe
zodia Taur, ar trebui ca tot ceea ce se întâmplă acum să ne îndemne mai mult spre
sinceritate ori să ne ajute să ne definim propriile nevoi pe care să le folosim mai atent, mai
corect, mai simplu. Cine folosește inițiativa, curajul și libertatea de expresie predispuse de
această conjunctură pentru a-și defini propriile nevoi, arată că nu se lasă în voia răcelii
sufletești, nu confundă dreptatea cu altceva, ci se pregătește pentru marile evenimente
programate în a doua jumătate a anului. Acest om nu va fi dominată de neastâmpăr, nu va
trece ușor de la o extremă la cealaltă, nu va fi consumat de propriile pasiuni, ci va avea
suficient de mult control asupra a ceea ce i se întâmplă. Dacă în a doua parte a anului vom
vedea oameni care se ridică din mulțime, care obțin performanță făcând puțin, nu ar trebui
să fim atât de superficiali și să credem că doar atât au de făcut. Faptele bune care-i ajuta
pe acești oameni să se remarce la momentul respectiv încep încă de pe acum. Așadar, încă
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de pe acum ne pregătim eficiența unor acțiuni programate a se consuma în a doua jumătate
a anului.

9 martie
02:22 trigon Lună-Capul Dragonului
03:53 careu Lună-Neptun
06:45 Jupiter intră în mers retrograd
13:22 Ultimul pătrar
9 martie este ziua când Jupiter își inițiază deplasarea retrogradă, stare pe care o va
avea până pe 10 iulie, când își va reveni la mersul direct. În tot acest interval va parcurge
un sector important al zodiei Scorpion și ne ajută să ne întoarcem la probleme mai vechi,
cele pe care le-am consumat în primele două luni ale anului și care nu am avut soluție. Cei
care se întorc la soluții mai vechi de fapt reinventează rezolvări care s-au consumat în anul
anterior și care acum ar trebui să fie explorate prin efectele lor, nu să le fie reinventat
procesul în sine. Prin faptul că Jupiter se va afla în această zi în poziție statică pe zodia
Scorpion, înțelegem cât de dificilă este schema astrală a momentului, cât de dureroasă este
apropierea de cei care ne-au trădat, de cei care ne vor trăda, de oamenii care au înscris în
destinul lor să treacă și prin astfel de experiențe. Cel puternic, cel care studiază astrologia,
nu doar este consumatorul de previziuni astrale, își va îndrepta atenția pe 9 martie asupra
ghinionului celorlalți și se va interesa mai puțin de propriul ghinion.
Aproape că multe din evenimentele programate pentru ziua de 9 martie nu vor fi în
stare să repare trecutul pentru că oamenii se vor gândi la groaza de a fi trădați, la durerea
pe care ar putea să o resimtă dacă un om cu care are acum o relație delicată ar putea la un
moment dat să îi înșele. Abandonul va deveni elementul reprezentativ al retrogradării
acestei planete și el dă primele semne încă de pe acum. Faptul că Luna trece în noaptea
de 8 spre 9 martie printr-o relație foarte bună cu Axa Dragonului și va media tendința
Nodurilor prin Coada Dragonului nu ne oferă posibilitatea de a ne gândi foarte mult la
neșansă, la trădările celorlalți sau la marile probleme pe care le avem cu cei din jur și pe
care nu am fost în stare până acum să le rezolvăm. Ea ne ajută să descoperim care sunt
motivele de împăcare, nu să aducem în prezent motivele de dezamăgire. Cu toate acestea,
este greu ca schema aceasta să închidă cercul circumscris al unor realizări care a fost inițiat
încă din anul anterior. Pasiunea pentru putere, interesul față de metode mai puțin ortodoxe,
mai puțin corecte care implică și abuzul, dar și izolarea, au venit spre noi încă din anul
anterior.
Starea de surescitare, de teamă permanentă, va fi tradusă de unii ca un imbold, ca
un impuls, ca o previziune, ca un presentiment asupra a ceea ce urmează să se întâmple.
În realitate, cel care se află acum într-o asemenea stare nu anticipează nimic, ci se teme de
ceea ce se gândește că e posibil să se întâmple dacă lucrurile ar merge în sensul invers.
Retrogradarea lui Jupiter produce un astfel de efect pentru că el, chiar dacă în aparență se
deplasează înapoi, în conștiința oamenilor sensul acesta retrograd înseamnă tot un fel de
mers înainte, pentru că nu merg cu spatele, ci pasul îl fac înainte. Chiar dacă, per ansamblu,
direcția drumului îi duce cam de unde au plecat, faptul că pasul îl fac în față înseamnă pentru
că ei că merg înainte.
Pentru a supraviețui acestei presiuni unii se vor izola în secrete bolnăvicioase, vor
refuza să fie sinceri până și față de oamenii care le-au arătat până acum bune intenții, până
și față de persoanele care nu le-ar face nici cel mai mic rău. Având în vedere că acum
planetele individuale Venus și Mercur se află în plin tranzit prin zodia Berbec există mult
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impuls, deci există puțin interes în autocontrol, dar și mai puțin interes în răbdare. Momentul
static al lui Jupiter pe zodia Scorpion este complet lipsit de răbdare și ghinionul va fi astfel
interpretat după știința fiecăruia, după experiența fiecăruia, deci foarte departe de
adevăratul sens.
Nu se poate stabili însă din această prezentare generală dacă oamenii vor pierde
bani, bunuri materiale, dacă se văd despărțit de prietenii pe care i-au iubit de mult timp, dacă
ipostaza aceasta ar putea să producă rupturi atât de profunde. Doar tema personală poate
indica lucrul acesta dacă există și o predispoziție personală pentru ca acest impuls general
să se poată împlini până la capăt. În toate situațiile, însă, ghinionul va fi perceput ca fiind o
sarcină de lucru, ca o presiune socială, ca o limitare. Mulți vor invoca motivul că s-au născut
în familia care nu trebuie, în țara care nu trebuie sau în epoca nepotrivită. Arătându-se
nemulțumiți de toată această situație arată de fapt ca aceasta este intenția de a repara
trecutul, numai în modul acesta cred că pot să producă o mare schimbare în viața proprie,
numai așa pot ajunge la fericire. Prin Jupiter static pe zodia Scorpion fericirea este o altă
înfățișare a plăcerii, deci nici într-un caz ceea ce știm noi că reprezintă fericirea.

10 martie
02:54 conjuncție Lună-Marte
04:28 trigon Lună-Uranus
07:23 careu Lună-Chiron
11:53 Luna intră în zodia Capricorn
21:31 careu Lună-Venus
Ultima zi a acestei decade ne îndeamnă să fim responsabili, maturi, dar și
independenți, să avem inițiativă, să dovedim dacă până acum am reușit să obținem
vindecarea într-un domeniu. Este foarte posibil ca binele la care am ajuns până acum să nu
ne ajute prea mult adică surprizele sociale să fie atât de delicate, încât ele să nu poată fi
încadrate atât de ușor în albia destinului personal și să ne ofere posibilitatea de a trece în
această perioadă pe nivelul următor. Este posibil ca ele să fie doar satisfacții de moment,
adică să rezolve tristeți care se consumă doar acum, în luna martie. Elementele dificile care
ne sunt aduse la cunoștință pe 10 martie fac, așadar, trimitere la experiențe incomplete.
Oricât de mult ne-am fixat pe stima de sine, că nu degeaba acum Venus și Mercur trec prin
zodia Berbec, numai prin respect față de valorile celorlalți reușim să înnodăm firul unor
evenimente, reușim să fim constanți în bine. Altfel, lucrurile pe care încercăm să le facem,
să le împlinim și cu ajutorul cărora să rupem gura târgului, nu sunt decât greutăți pe care ni
le legăm de gât și pe care vom dori foarte curând să le aruncăm.
Dacă în prima jumătate a zilei Luna, aflat în plin tranzit prin zodia Săgetător, va avea
de împlinit trei unghiuri, cu Mercur, Uranus și Chiron, careul pe care-l va împlini cu Venus
din Berbec când Luna deja se va afla pe zodia Capricorn ne vorbește despre faptul că
tristețea ne curtează ca un animal de pradă. Este greu de crezut că schema aceasta astrală
ne poate proteja de secrete dezvăluite, de compromisuri pe care vom considera că trebuie
să le facem pentru a ajunge la o reușită. Este greu de crezut că omul va menține echilibrul
pe aceste conjuncturi în ciuda impulsurilor pe care le primește din partea celorlalți, în ciuda
gândurilor pe care le are, pe care le-a hrănit în celelalte zile ale acestei decade. Prin
combinațiile acestea, evoluția și progresul, vindecarea și armonizarea cu propria ființă este
un proces anevoios, unul care cere obligatoriu purificare. Purificarea de acum vine prin
acceptarea puterii celuilalt, prin acceptarea faptului că adversarul poate fi deasupra, mai
eficient sau mai abil.
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Este foarte posibil ca obstacolul de acum să fie definit de faptul că totul se face cu
mare greutate, totul pare împotriva firii, împotriva a ceea ce am construit până acum cu mult
efort. În realitate, ziua de 10 martie este definită de o carență majoră de informații, de putere,
dar cu o mare creștere a nevoilor. Cea mai importantă nevoie de acum este cea de a
armoniza ceea ce înseamnă că toate planurile pe care le gândim acum au o perspectivă de
cel puțin patru luni de zile, adică se întind până la începutul lunii iulie. Dacă pe poziția lui
Jupiter static am concretizat că prietenii ne pot trăda, că sunt anumite elemente de caracter
pe care aceștia nu doresc să le schimbe, 10 martie aduce primele evenimente. Este foarte
posibil ca aceste evenimente să fie declanșate de cel care este îngrijorat fără rost, adică
prietenul în sine să nu fie vinovat de trădare, ci cel care i-a provocat reacțiile acestea.
În consecință, ultima zi a acestei decade ne aduce un dinamism pe care vom încerca
să-l reglăm din aproape în aproape, cu oameni care vorbesc altfel, mai pe înțelesul nostru
sau care par mai curajoși, mai îndrăzneți încât evenimentele în care se implică să aibă o
durată mult mai mare, adică să se întindă până la sfârșitul lunii noiembrie. În realitate, nu
contează cât de mult durează până la împlinirea a ceea ce ne propunem acum, cât contează
etapele pe care le vom definitiva pe tot acest parcurs. Unii vor considera că lunile aprilie și
mai sunt foarte importante pentru ceea ce-și propun acum, dar, în realitate, pentru a se
autoregla etapele intermediare vor fi date de trei decade: prima decada lunii septembrie și
primele două decade ale lunii noiembrie.
Lucru cel mai delicat pe care am putea să-l parcurgem în această zi de final de
decadă vine din explorarea unui rău care a provocat până acum surprize sociale importante.
Luna se află în zodia Capricorn, semn care găzduiește de ani buni planeta Pluton și care
produce tot felul de schimbări sociale, unele cu un puternic impact asupra patrimoniului,
asupra bunului social, asupra veniturilor. Patrimoniul, cu Saturn pe zodia Capricorn, are
nevoie acum de baze noi. Din nefericire, zodia Taur este lipsită de planete, dar nu pentru
mult timp. Asta înseamnă că iminenta schimbare produsă de trecerea lui Uranus pe zodia
Taur, marele eveniment al anului 2018 ce se va împlini în 15 mai, îi va face pe unii să creadă
că marile realizări care se vor baza pe aceste schimbări își au începutul în prima decadă a
lunii februarie. În realitate, lucrurile sunt declanșate din prima decadă a lunii martie, cea care
i-a bulversat pe oameni cu schimbări pentru care nu erau pregătiți, i-a pus în fața unor decizii
pe care nu le-au mai luat niciodată, decadă care a avut un caracter reformator evident. Cei
care se vor apropia de adevăr, vor vedea că diferența între prima decadă a lunii februarie și
prima decadă a lunii martie stă în adevăr. Dacă în februarie adevărul a putut fi disimulat prin
combinații ciudate, în martie el este probat prin muncă, prin rezultatele muncii.

Prima decadă a lunii martie ne expune unor probleme pe care nu le-am putut anticipa
nici în primele două luni ale acestui an, dar nici în anul anterior. Faptul că marele eveniment
al acestei decade este inițierea mersului retrograd al planetei Jupiter, care va dura până pe
10 iulie, nu ne oferă prea multe informații încât să facem față la tot ceea ce se va întâmpla
în acest interval de aproximativ patru luni. În perioada aceasta de retrogradare a lui Jupiter,
Uranus, pe furiș, va trece pe zodia Taur, adică în cea mai proastă poziție a sa. Așadar, ar
trebui să ținem cont de intuițiile pe care le avem în această decadă, de schimbările pe care
ar trebui să le facem și să nu mai căutăm nod în papură, să nu mai căutăm justificări pentru
a înțelege foarte bine dacă trebuie să facem sau nu această modificare. Combinațiile diverse
ale acestei decade pot duce și la reveniri asupra unor probleme care ne-au dat de furcă pe
finalul anului anterior sau în primele două luni ale acestui an. Mult mai important însă este
să ne pregătim pentru ceea ce se va întâmpla în toată această perioadă de retrogradare a
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lui Jupiter, care începe pe 9 martie și se termină pe 10 iulie. Munca, așadar, pentru toți cei
care vor să reușească în a doua jumătate a anului, trebuie să fie brățară de aur.

Decada a II-a (11-20 martie 2018)
Succes. Devenire prin acceptarea mesajelor stranii. Descoperiri
triste. Adâncime prin percepție. Cunoaștere.

DECADA NR. 8
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

8

11-20 martie

Confirmă autoreglarea

27

21-30 septembrie

Minciună. Se încearcă schimbarea unei metode. Nu totul stă în explicație. Certitudinile nu mai
sunt ce erau pe vremuri. Aventurile depind de profunzimea gândirii. Cercetări pertinente. Se caută
adevărul. Aici nu înseamnă acum. O tentație mică pare un adevăr major. Poate fi găsit un alt izvor al
puterii. Transformare puternică. Severitatea este privită cu mai mult curaj. Indulgența este
tămăduitoare. Personalizare. Accesibilitate. Toleranță. Severitate în ordonarea emoțiilor.
Punctualitate. Sarcinile sunt îndeplinite cu succes. Viziune clară asupra unei greșeli. Combinații care
reduc durerea. Puterile personale sunt revigorate. Secrete împărtășite. Accente grave. Mișcare
compromisă. Loviturile existențiale sunt resimțite din plin. Schimbarea unui traseu. Reconfigurarea
departamentului personal. Revenire. Binele se scufundă în imaginar. Calea de întoarcere nu mai
sperie. Avem mai multă putere. Mișcările de masă produc vibrații în conștiința de grup. Lipsurile se
adâncesc. Putem mai mult, dar nu suntem impulsionați. Adevărata forță activează în afara plăcerilor
prezente. Visare. Atașamentele se curăță prin iertare. Agravare prin încăpățânare. Simbioză. Evoluție
prin iertare. Ramurile se frâng. Puterile vin din neant. O speranță este tradusă frumos. Natura
inferioară devine răzbunătoare. Căutări sufletești. Intensitatea emoțională scade prin inactivitate.
Plictiseală. Cercetarea presupune efort. Este nevoie de mai multă atenție. Combinații periculoase. Se
pierde un moment de luciditate pentru o răzbunare. Oboseală nejustificată. Pierderea reputației prin
impulsivitate. Accident. Tristețe afișată cu zâmbete false. Este nevoie de ridicare. Luptă cu natura
inferioară. Sunt modificate perspectivele. Cădere din eroare. Abordare abuzivă a unei probleme
sentimentale. Schimbare bruscă. Adevăr necenzurat. Cercetare intensă. Nostalgii ciudate. Revenire.
Drumul cel bun se ridică din noroaie. Gravitatea este temperată. Puterea vin din suflet. Gândul este
mai puternic. Interes pentru ceea ce confirma, studiază, certifică, legiferează. Întoarcere la sacru. Porți
deschise către bine. Depășirea unui impas. Temătorul se apropie de o prăpastie. Ne angajăm într-o
aventură. Compromis pentru a ascunde severitatea. Deviație. Risc de cădere. Cazuistica se schimbă.
Împreună suntem mai puternici. Binele trebuie explicat. Ceartă. Nedumerire. Combinații existențiale
care întârzie o împlinire. Este nevoie de rezervă. Amestecarea valorilor. Crispare. Valori compromise
de teamă. Esența este neglijată. Ne întâlnim cu un adversar periculos. Emoțiile negative se
inflamează. Ceea ce vine prin compromis pare câștigat prin trudă. Speranță într-un bine mai mic.
Proiecte sociale extravagante. Disperarea este auzită mai ușor. Se pierde o rezonanță frumoasă.
Afirmare. Sinteză. Trezim o santinelă. Pașii mici sunt mai siguri, dar sperie mai mult. Nesiguranță.
Soluțiile vin pe căi neobișnuite. Accident din nesupunere. Inspirație. Sensibilitate împărtășită prost.
Severitate. Evoluție. Pionierat. Revigorare. Speranța se bazează mai mult pe vis, decât pe rezultate
practice. Idealizare. Nu se dezvăluie tot traseul. Reinventare. Combinațiile complexe duc la lăcomie.
Nevoia este compromisă de tristețe. Severitate în fața neadevărului. Raportul de forțe se schimbă.
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Simplitate cu forța. Accesibilitate. Confirmare. Culorile sunt instrumente de lucru. Tentații înțelese
greșit. Devenire prin efort.
A doua decadă a lunii martie aduce convingerea că lucrurile se pot împlini și prin
gândurile pe care le primim prin inspirație, și prin succesul pe care îl obținem din aproape
în aproape, prin efort propriu, cu ceea ce avem la îndemână. Relațiile care se construiesc
între decade, vor face din ceea ce se întâmplă acum un etalon de echilibru, urmând ca o
primă confirmare a ceea ce vom face acum să primim pe finalul lunii septembrie. De acum
și până la toamnă, când Marte va trece prin Coada Dragonului, vom avea de experimentat
multe legate de munca, de terapie sau de munca privită ca o terapie, așa cum ne spune
deviza generală a acestei luni.
Referindu-ne strict la ceea ce se întâmplă în această decadă se poate stabili că
încheierea tranzitului lui Marte prin zodia Săgetător și trecerea sa pe zodia Capricorn ne
îndeamnă să avem o atitudine necuviincioasă față te profunzimile celorlalți, față de gândurile
lor, să credem că suntem deasupra tuturor, să ne dăm foarte multă importanță și să ajungem
într-un punct critic. Pentru cel care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de
cercetare spirituală lucrul acesta este bun, ajută la înțelegere, la descoperirea de sine, adică
toate aceste conflicte sunt constructive, încurajează în doborârea barierelor și duc la
cunoaștere. Omul slab devine victima propriului său mod de a gândi de care nu se va putea
debarasa până la toamnă.

11 martie
02:11 sextil Lună-Junon
03:24 careu Lună-Mercur
04:04 conjuncție Lună-Saturn
09:10 careu Mercur-Saturn
13:23 trigon Marte-Uranus
13:56 sextil Soare-Pluton
15:32 conjuncție Lună-Lilith
16:42 sextil Lună-Neptun
Prima zi a acestei decade ne introduce într-un domeniu nou. Mulți vor avea impresia
că această zile aduce un mare succes, însă vor avea numai probleme. Iluzia succesului
vine din trigonul lui Marte cu Uranus, din convingerea că aventurile se vor solda întotdeauna
cu un mare succes dacă cercetările sunt pertinente, dacă se îndrăznește mai mult decât sa îndrăznit până acum. În realitate, relația proastă dintre Mercur și Saturn ne vorbește
despre mari conflicte interioare, despre îndoieli, despre suspiciuni pe care acum le definim
ca fiind tristeți.
Așadar, atitudinea momentului ne îndeamnă să credem în valorile celorlalți și să ne
desconsiderăm valorile personale. Faptul că Luna trece acum prin zodia Capricorn și se
apropie de Luna neagră, cu care va împlini în mijlocul zilei o conjuncție, ne vorbește despre
o mare încercare pe care trebuie să o depășim evaluând minciuna, adevărul parțial,
argumentele false, incertitudinea celorlalți.
Aspectul cel mai dificil al zilei de 11 martie ridică o problemă de legalitate care se
poate clarifica doar acolo unde se spune adevărul. După cum se prezintă cerul momentului,
planetele se grupează pe o secțiune de zodiac destul de restrânsă, iar în afara acestui sector
avem doar Capul Dragonului și Jupiter. Problema aceasta a adevărului, a dreptății, a puterii
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pe care individul dorește să o exercite crezând că își face singur un bine devine cea mai
mare problema a celei de-a doua decade a lunii martie. Din această structură periculoasă
poate ieși omul care a mai experimentat până acum o anume profunzime de gândire. Pe
aceste persoane, tentațiile noi nu le distrug, nu le depărtează de la cale, ci le încurajează
să creadă în destinul propriu, să atingă mari performanțe și să fie folositoare celorlalți. În
momentul acesta, când Mercur și Saturn se află într-o relație proastă, aceste persoane, care
vor deveni cât de curând victorioase, traversează un moment de zdruncin interior, de
neîncredere, de suspiciune, fie că acest moment este argumentat de uitare, refuz, neputința
de a găsi soluția în raport cu problema, fie că vremurile se schimbă și că reușita viitorului se
bazează doar pe o stimă de sine sănătoasă, ceea ce îi cam lipsește individului.
Pe acest fond intervine o altă problemă, cea care se referă la dureri închipuite. Relația
bună dintre Soare și Pluton arată că în momentul de față viziunea de ansamblu, soluțiile
care au fost eficiente până acum, transformările pe care le-a parcurs cel care ne-a oferit
accesul la glorie pot deveni obstacole în a percepe realitatea așa cum este ea. Dacă până
acum am fost eficienți și
am reușit să împlinim
anumite deziderate nu
înseamnă că și de-acum
încolo lucrurile vor fi la
fel. Aspirațiile de acum
au nevoie de instrumente
noi, de relații noi, de
schimbări profunde, nu
de mofturi, nu de
pretenții, nu de o singură
schemă a succesului.
Dacă în momentul acesta
Luna nu ar fi trecut peste
Luna
neagră,
dacă
schema
astrală
a
momentului nu ne-ar fi
vorbit despre certitudinile
pe care le raportăm prea
mult
la
vechile
instrumente,
atunci
noutatea s-ar fi împlinit
de la sine. În felul acesta
se poate explica de ce
grupul de planete de pe începutul zodiei Berbec nu poate media tendința Nodurilor, nu poate
aduce o soluție de destin, nu poate transforma o ipostază de moment într-o soluție pe
termen lung.
O altă problemă care va fi vizibilă, în special în a doua parte a zilei, este cea legată
de tentația de a greși. 11 martie este o zi dificilă din acest punct de vedere pentru că
neputința de a accepta și de a recunoaște greșeala proprie îi face pe oameni să greșească
și să se ascundă. Doar așa minciuna de acum se poate transforma într-o boală, doar
adevărul parțial de acum poate încurca trasee care erau cât de cât clare. Numai omul care
nu uită că accesul la simplitate se face acum prin dovezi clare, nu prin închipuiri, poate trece
dincolo de acest entuziasm periculos. Certitudinile momentului vorbesc despre o disciplină
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a gândirii, o disciplină a faptelor, un respect față de celălalt, față de munca sa. Conflictul
interior de acum îi poate zdruncina atât de mult pe ceilalți încât să creadă că reușitele
celorlalți sunt demne de invidiat. Invidia este cea mai mare problemă a momentului și trebuie
să o evităm.

12 martie
06:14 conjuncție Lună-Pluton
07:42 sextil Lună-Soare
10:58 sextil Lună-Jupiter
17:34 careu Lună-Uranus
20:33 sextil Lună-Chiron
Pe 12 martie Luna parcurge ultimul sector de tranzit prin zodia Capricorn și în noapte
de 12 spre 13 martie va intra pe zodia Vărsător. Momentul acesta aduce împlinirea unor
unghiuri pozitive cu planetele de pe zodiile de apă, dar și un careu cu Uranus. Nesiguranța
al zilei de 11 martie se transpune și acum, tocmai de aceea acum se va evidenția omul care
este punctual, care își îndeplinește cu succes sarcinile profesionale, care nu visează prea
departe, care este serios și arată că echilibrul se susține pe ceea ce face în prezent. Este
posibil ca acest personaj să capteze atenția celorlalți pentru o viziune clară asupra propriilor
greșeli. Există însă și oameni care își exagerează aceste greșeli pentru a arăta că au un rol
mesianic în această lume, că suferința lor este sacră. Modalitatea aceasta prin care un
individ își atribuie roluri mesianice a mai fost abordată de multe ori în analizele pe care le
facem. De fiecare dată rezultatul nu este ușor de înțeles pentru omul comun pentru că o
astfel de situație cere o abordare cu mult peste medie. Din această cauză Luna, trecând
acum prin zodia Capricorn, îi îndeamnă pe oameni să renunțe la tristețe pentru că tristețea
îi trage către o zonă abisală, către ceea ce nu este bun, și îi încurajează să se laude, să se
prezinte așa cum nu sunt în realitate, iar pentru a se menține la poziția respectivă se vor
mobiliza și își vor atribui diferite roluri. Rolul mesianic este unul dintre cele mai dificile dintre
toate pe care individul și le poate atribui. Dacă viziunea nu este clară, dacă atitudinea
individului este obiectivă, dacă puterea sa nu este orientată către binele comunității sau
către binele celor cu care colaborează, pe care îi are în preajmă, atunci rezultatul este
întotdeauna unul dezastruos. Nu va conta în această zi că luna va trece prin conjuncția cu
Pluton, adică vom avea putere de concentrare, vom fi înclinați către echilibru și toleranță,
nu va conta că Luna va fi în sextil cu Jupiter și cu Chiron, adică va fi focar într-un triunghi
minor, va conta că emoțiile sunt constructive și că spiritul practic va fi util celorlalți. Va conta
doar drama care se susține pe o mare nesiguranță, cea care ne ajută să ne concentrăm mai
bine. De lucrul acesta este răspunzător careul dintre Lună și Uranus. Viziunea, prin acest
careu, ne ajută să ascultăm drumul evoluției, dar nu ne ajută să reducem numărul
pericolelor. Din această cauză momentul zilei de 12 martie va fi dominat de o tristețe adâncă,
de sentimentul că nu aparținem locului, grupului sau națiunii în care ne-am născut, că nu
avem nimic în comun cu oamenii cu care interacționăm. Aceasta este, până la urmă, o mare
păcăleală, pentru că lucrul acesta nu este stabilit acum, prin conjuncturile care se consumă
în luna martie, ci a fost stabilit cu mult timp în urmă, poate chiar înainte ca individul să vină
în această lume. De aceea gândul acesta de maturitate care ne cuprinde pe 12 martie ne
poate transforma într-un personaj obscur sau ne poate ajuta să ne prezentăm frumos față
de ceilalți pentru a obține rezultate remarcabile. În felul acesta, împlinim pe 12 martie una
din directivele specifice ale acestei decade, care se referă la succes. Dacă, printr-o mare
mobilizare negativă, nu îndeplinim această condiție atunci ne ducem în tristețe, în gânduri
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mai puțin plăcute și personalizăm ceea ce nu ar trebui să fie personalizat, ne însușim ceea
ce ne trebuie.

13 martie
00:44 Luna intră în zodia Vărsător
07:53 sextil Saturn-Junon
14:38 careu Venus-Saturn
17:18 sextil Lună-Venus
22:05 trigon Soare-Jupiter
23:35 sextil Lună-Mercur

Pe 13 martie Saturn își va definitiva sextilul cu Junon, iar Venus se va afla într-un
careu cu Saturn. În aceeași zi, dar spre seară, Soarele se va afla într-un trigon cu Jupiter.
Binele și răul se combină pe 13 martie într-un chip absolut impresionant. În primul rând,
suntem îndemnați să facem o schimbare majoră, în ideea că succesul va veni prin această
modificare brutală. Apoi, pentru că relația proastă dintre Venus și Saturn nu poate fi ignorată,
ne gândim la ceea ce ar trebui să îi jignească pe ceilalți, să-i dezintegreze, să îi lovească
ori să-i deposedeze de bunurile pe care le iubesc cel mai mult. Gândul acesta de reușită
care se sprijină pe eșecul celorlalți nu ne face cinste. Ar trebui acum să privim departe în
timp, până spre finalul lunii septembrie, decadă care are asupra celei de față un impact
special. Prin ceea ce facem acum și este corect vom reuși să primim un răspuns favorabil
ori să ne integrăm în grupul spre care tindem abia atunci, la toamnă. Dacă susținem încă
de pe acum gânduri de dezechilibru, dacă binele în care ne scufundam acum este unul
iluzoriu, imaginar, de scurtă durată sau care ține doar o singură zi atunci lucrurile acesta nu
vor putea fi împlinite conform așteptărilor. Vom avea puterea, ne vom putea impune față de
ceilalți, vom putea să găsim ceva din ceea ce am acumulat până acum pentru a ne atrage
atenția ori, dacă suntem implicați într-un demers juridic, vom găsi argumentul necesar
pentru ca în momentul de față să obținem un mic avantaj. Procedând în felul acesta nu
facem decât să ne consolidăm o poziție de moment, deci nu înseamnă că vom fi asigurați
pe mai departe, nu înseamnă că și demersurile pe termen lung sunt protejate. Apoi, ar trebui
să luăm în calcul și faptul că în această perioadă Jupiter se află în plin tranzit prin zodia
Scorpion și dorința de putere este foarte intensă. Unii vor dori să se facă remarcați față de
comunitate, față de cei din jur arătând că se pot răzgândi, că se pot întoarce din drum, că
pot produce schimbări în grupul de apartenență și nimic nu-i poate opri. Asta înseamnă că
mișcările pe care le produc sunt obositoare, triste, dominate de o adâncime a percepției pe
care nu au conturat-o niciodată, dar pe care au folosit-o prin intermediul instinctului. Relația
proastă pe care Venus o are cu Saturn pune în acest instinct prea multă manie, prea multă
agresivitate și face din celelalte unghiuri frumoase care se definitivează acum instrumente
pentru o împlinire egoistă. Acesta este rostul pentru care se împlinesc aceste unghiuri pe
13 martie. Reconfigurarea departamentului personal înseamnă pentru cel care lucrează cu
energia sau pentru cel care este implicat într-un proces de cercetare spirituală posibilitatea
de a descoperi care sunt elementele pe care le poate schimba, pe care le poate înflori, cum
anume își poate pune în practică gândirea pozitivă, energiile frumoase pe care le are ca o
înzestrare din naștere.
În consecință, 13 martie poate fi și o zi de mare putere, de creativitate, de mobilizare
care ar putea să împlinească multe din dezideratele acestei decade, așa cum celelalte zile,
poate mult mai generoase în simboluri, în argumente, nu ar putea să o facă. De aceea avem
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nevoie pe 13 martie să nu dăm curs dorințelor de răzbunare, să nu credem că dacă avem
putere trebuie să o folosim în această direcție, că dacă avem energie ne este permis să ne
și modifică traseul pe care mergem. Sunt lucruri care trebuie să rămână în această albie a
binelui, a confortului, a eficienței atinsă prin simplitate. Dacă acum nu vom fi în stare să
atingem aceste ținte, de fiecare dată când vom reveni asupra problemelor care sunt acum
de actualitate vom avea aceeași atitudine, adică ne vom risipi.

14 martie
02:55 opoziție Lună-Capul Dragonului
08:10 careu Marte-Chiron
22:52 careu Lună-Jupiter
Relația proastă pe care Marte o împlinește cu Chiron, în pofida aceea ce știm despre
ea, este acum un semn de bun. Momentul de față, adică cel susținut de ecuația astrală a
zilei de 14 martie, ne vorbește despre neputința de a trece mai departe din cauza lipsurilor.
Acesta este, din nefericire, și momentul când Luna trece prin Coada Dragonului și aduce
mișcări ciudate, trepidații, vibrații într-un plan al conștiinței pe care nu-l recunoaștem foarte
ușor. Este adevărat, Axa Dragonului a intrat pe axa Leu-Vărsător încă din anul anterior,
adică are deja un istoric de aproape un an de zile, însă prin ceea ce se consumă pe 14
martie arătăm că nu suntem încă familiarizați cu lucrurile acestea delicate, cele care țin de
viață, de transformare sau de vindecare. În consecință, ceea ce credem că putem împlini în
a doua decadă a lunii martie, prin adâncirea într-o percepție nouă, înseamnă pentru foarte
mulți adâncirea într-o convingere eronată, într-o forță care activează într-un registru
dizarmonios.
În egală măsură, relația proastă pe care Marte o definitivează acum cu Chiron, cea
care a fost activă și în zilele anterioare și va mai fi ceva vreme activă, reprezintă și un resort
pentru a descoperi care este punctul cel mai dureros, care este problema cea mai mare a
momentului, a perioadei sau a acestei etape de viață. Marte pe Săgetător înseamnă că
parcurgem acum un moment de eficiență, de luciditate cu care s-ar putea să nu ne mai
întâlnim prea curând. El va reveni peste aproximativ doi ani de zile peste poziția pe care o
are acum însă Chiron nu va mai fi aici. De aceea momentul de față ne vorbește despre o
evadare din durere, însă, din nefericire, suntem îndemnați să facem lucrul acesta prin
traseul cel mai scurt care este, de regulă, cel mai neplăcut ori cel mai dureros. Evadarea
din durere se face prin experimentarea durerii în sine, prin acceptarea erorii, prin înțelegerea
demersurilor care țin de evoluția prin iertare. Ceea ce este mult obosește, ceea ce este
concentrat nu poate fi înțeles. De aceea începând cu a doua decadă a lunii martie multe din
cele care vin spre noi prin explicații, prin argumente, prin justificări sau prin recomandări au
nevoie de o formulă mult mai simplă de adresare, de cuvinte puține, au nevoie de o
simplificare pentru a câștiga timp. Dacă pe careul dintre Marte și Chiron nu câștigăm timp
în favoarea vindecării atunci nu vom câștiga timp pentru niciun alt demers.
O altă problemă a zilei de 14 martie vine prin iertare. Atașamentele care sunt
accentuate de unghiurile negative ale acestei zile nu pot fi curățate decât prin iertare de
aceea momentul de față poate fi unul care ne eliberează de povară, care ne ridică spre
înaltul cerului, dar ne și creează impresia că durerile pe care le simțim acum sunt arhetipale,
sunt durerile destinului, durerile familiei, durerile națiunii sau ale rasei umane în ansamblu.
Este de la sine înțeles că în fața acestei provocări doar cel experimentat poate rămâne
vertical, poate lucra și cu instrumente care țin de visare dar și cu cele care țin de practică.
Evoluția prin iertare nu înseamnă prin ecuația astrală a zilei de 14 martie adâncirea în
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greșeală. Înseamnă, înainte de toate, a înțelege care este planul pe care trebuie să-l urmăm
și în care durerea foarte intensă a momentului, conștientizarea umilitoare sau neplăcută a
ceea ce experimentăm acum, se integrează.

15 martie
05:31 sextil Lună-Uranus
09:28 sextil Lună-Marte
11:29 trigon Mercur-Capul Dragonului
12:08 Luna intră în zodia Pești
Pe 15 martie Mercur se află într-o dispunere frumoasă față de Axa Dragonului, dar
nu va putea media tendința Nodurilor. Asta înseamnă că soluțiile de moment, dacă vor fi
proiectate în viitor, dacă vom cere de la viață mai mult și pe o perioadă mai mare de timp,
vom fi dezamăgiți, iar ipostazele în sine în care ne integrăm să nu fie atât de generoase în
realizări sau împliniri. Cu toate acestea, momentul de față este unul frumos, dominat de
căutări sufletești, de liniște dar, deopotrivă, și de o inițiativă interesantă. Pentru că Luna se
află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător libertatea de gândire se transpune acum în idei
novatoare, într-o exprimare la un nivel foarte înalt care va face din momentul de față unul
încărcat de o mare satisfacție. Este adevărat, cercetarea de acum implică și un efort, dar
dacă ne gândim că această relație frumoasă dintre Mercur și Axa Dragonului este susținută
de două unghiuri frumoase pe care Luna le împlinește în dimineața acestei zile cu Uranus
și cu Marte, tot ceea ce iese din ritmul lent, din lene, din inactivitatea poartă și amprenta
unei intensității emoționale de care ne vom aminti pe mai târziu cu mare plăcere. În mijlocul
acestei zile luna va intra pe zodia Pești și emoțiile acestea, în momentul de față, se vor
orienta către cercetare. Relația bună pe care Mercur o are cu Axa Dragonului mai face
trimitere și la investigarea unor erori. Dacă în prima parte a zilei, cu Luna pe zodia Vărsător,
această investigare purta mai mult amprenta informației, se evidenția prin adevărul pe care
trebuie să-l conțină, în a doua parte a zilei lucrurile acesta se vor construi de o manieră
emoțională. În cuvinte mai simple, ceea ce în prima parte a zilei ne motiva, în a doua parte
a zilei ne încălzește inima, ne aduce unde de speranță și ne încurajează să fim mai atenți
la ceea ce simțim și transmitem celorlalți.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor observa că ziua de 15 martie este dominată de o inspirație aparte. Se vor simți
ca și cum ideile sunt plasate în calea lor, le sunt sugerate din subtil, le sunt șoptite, iar lucrul
acesta va face să se simtă ajutați, încurajați, susținuți în demersurile pe care trebuie să le
facă. Aceste persoane vor avea convingerea că pe 15 martie puterile le vin din neant din
necunoscut și nu doresc să le opună rezistență, nu doresc să le refuze. A nu le refuza
această putere pozitivă înseamnă a fi frumos prin fapte, rafinat prin gânduri și profund prin
emoție. Acolo unde lucrurile acestea nu vor fi împlinite avem de-a face cu o natură inferioară
ce se va remarca prin răzbunare. În contextul celei de a doua decade a lunii martie, cea
care ne arată că echilibrul poate fi citit din faptele pe care le realizăm pe moment, că poate
fi observat în momentul în care acționăm, adică nu trebuie să mai așteptăm pentru a
constata așa ceva, relația bună pe care Mercur o are cu Axa Dragonului ne ajută să depășim
momente de regret, să descoperim o cauză a tristeților, să ne motivăm, să ne ridicăm
deasupra a ceea ce a fost inferior și degradant și nu a putut fi rezolvat sau înlăturat de la
începutul anului și până acum. Este adevărat, Mercur în această perioadă se află într-o
dispunere negativă cu Luna neagră, după cum vom vedea și în ecuația astrală a zilei de 16
martie. Momentul acesta aduce însă motive de vindecare, gândul de curaj pe care în mod
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obligatoriu trebuie să-l luăm în considerare. Vom eșua în a duce mai departe către bine
frumos și rafinament directivele acestei zile dacă ne refuzăm acest gând.

16 martie
04:05 sextil Lună-Saturn
06:24 conjuncție Lună-Junon
15:18 sextil Lună-Lilith
15:42 conjuncție Lună-Neptun
17:58 careu Mercur-Lilith
16 martie ne aduce suspiciune, luptă cu natura inferioară, griji față de planurile de
viitor. Dacă încă de la începutul acestei zile ne vom ține sub control aceste gânduri de
îndoială atunci vom depăși cu bine schema astrală a zilei de 16 martie și vom încheia
actualul ciclu lunar așa cum trebuie. Pe 17 martie se va împlini și Luna nouă asta înseamnă
că acum parcurgem ultimele segmente ale actualului ciclu lunar. De aici înțelegem că
tristețile momentului nu sunt întâmplătoare, că motivele de ridicare, de progres și de
aprofundare nu sunt simple expresii motivaționale, nu sunt doar simple cuvinte de duh.
Eșecul
momentului
înseamnă și faptul că de
la începutul anului și
până acum ne-am lăsat
în voia unei întâlniri care
ne-a
consumat
din
rezerve
fără
să
observăm, fără să știm,
fără să înțelegem de fapt
ce
se
întâmplă.
Combinațiile
acestea
periculoase
ni
se
dezvăluie acum, iar
lucrul acesta este posibil
și pentru că Marte are o
relație bună cu Axa
Dragonului și, în plus,
primește
și
ajutorul
planetei Venus. Toate
aceste unghiuri pe care
Venus și Mercur le
împlinesc
cu
Axa
Dragonului și, separat,
Mercur cu Luna neagră
se consumă înainte ca acest ciclu lunar să se încheie. Cu alte cuvinte, ceea ce gândim și
simțim acum, indiferent că este frumos sau revoltător, indiferent că se susține pe o tristețe
ciudată, pe zâmbete false sau pe dorință de progres și vindecare, țin de un demers complicat
care și-a început cărarea în luna februarie, când experimentam o evoluție pe căi
întortocheate. Ceea ce se întâmplă cu adevărat miraculos acum este momentul de
conștientizare. Din zodia Capricorn, Luna neagră nu poate lansa mesaje profunde care să
se explice prin însăși natura lor. Ceea ce credem că înțelegem foarte ușor sau că este clar
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de la prima vedere nu face decât sa acopere adevăratul sens al situațiilor sociale, nu face
decât să sublinieze o severitate, o încrâncenare cu care am lucrat în ultimele luni. Pentru
că momentul zilei de 16 martie nu se referă la tot ceea ce am făcut de la începutul anului și
până acum, gândurile răvășite, emoțiile care nu se pot exprima frumos și distins, idealurile
care sunt prea arzătoare, prea intense, care sunt alimentate de o lăcomie ce nu a fost încă
rezolvată, arată, înainte de toate, că nu suntem obișnuiți să lucrăm pe mai multe fronturi
deodată, că evoluția întortocheată pe care am experimentat-o în luna februarie ne-a arătat
că suntem mici, că suntem încă în perioada de formare, de creștere, că ar trebui să mai
tăiem aripile orgoliilor, să hrănim o stimă de sine realistă, rafinată, nu una egocentrică. În
felul acesta, reușim să deturnăm sensul negativ pe care acest careu dintre Mercur și Luna
neagră îl patronează. Pentru că această relație negativă dintre Mercur și Luna neagră este
considerată și aspectul eliberator, cel care înțelege repede că resursele interioare sunt acum
consumate de tristețe, îndoială, așa cum s-a întâmplat de la începutul anului și până acum,
reușește să iasă din întuneric, reușește să facă un salt rapid atât prin gând, emoție sau
aspirații spirituale, cât și în mod concret, în demersurile personale sau sociale pe care le are
de îndeplinit acum. Și din punct de vedere al tranzitului planetei Marte prin zodia Săgetător
lucrul acesta înseamnă încheierea unei etape. Pe 17 martie și Marte va intra pe zodia
Capricorn deci semnul acesta de progres și de eliberare de păcat, efortul pe care-l facem
acum în mod conștient reprezintă ultima șansă de a atinge o mare performanță.

17 martie
04:06 sextil Lună-Pluton
08:07 trigon Lună-Jupiter
11:03 trigon Venus-Capul Dragonului
15:07 Lună nouă
17:36 conjuncție Lună-Chiron
18:40 Marte intră în zodia Capricorn
20:55 Luna intră în zodia Berbec
21:01 careu Lună-Marte
17 martie aduce împlinirea fazei de Lună nouă ce va avea, pe de o parte, trigonul
Venus-Capul Dragonului, element pe care l-am indicat și anterior, iar, de partea cealaltă,
ingresul lui Marte pe zodia Capricorn. 17 martie devine, așadar, un element reprezentativ la
capitolul cunoaștere, însă nu teoretică, ci practică. Gândul devine foarte puternic prin
schimbul de experiența, prin cercetare, prin analiză. Ceea ce trebuie să rămân în picioare
se legiferează, ceea ce trebuie să se transforme intră într-un proces de analiză, de
autoanaliză sau de verificare intensă. Valorile personale ni se vor părea pe 17 martie că
sunt în criză. Având în vedere că o parte din elementele astrale sunt localizate pe ultimele
trei semne ale zodiacului, iar altele se situează acum pe zodia Berbec, deci pe începutul
unui nou ciclu zodiacal, îndemnul acesta la proiecte noi, la schimbare, la reînnoire va fi privit
cu maximă responsabilitate. Unii vor avea impresia că se întorc la probleme mai vechi, cele
care țin de carieră, de demnitate, de evoluție, de progres. Alții cred că sunt urmăriți de
fantoma trecutului și sunt binecuvântați acum de soartă să se ascundă foarte bine. Aceștia
din urmă vor folosi relația bună pe care Venus o împlinește cu Axa Dragonului pentru
evoluție, pentru a sta de o parte de nostalgiile acestea ciudate, pentru a arăta că sunt
puternici prin ceea ce știu să facă. Tocmai de aceea, trecerea lui Marte pe zodia Capricorn
aduce în contextul acestei decade primul contact cu emancipare. Rutina este un element
care va fi sfidat, iar, dacă luăm în calcul și trecerea Lunii pe zodia Berbec, chiar se poate
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vorbi despre o decizie categorică. Marte pe Capricorn nu este în mod special o poziție
astrală care să indice aceasta emancipare. Ea se produce doar dacă sunt deja pregătite
elementele auxiliare, dacă este deja pregătit terenul. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite
atunci trecerea lui Marte pe zodia exaltării sale aduce un gând puternic, încredere în forțele
proprii, schimbarea viziunii de lucru, a instrumentelor sau chiar a anturajului, elemente care
îl pot duce pe individ pe un teren nou. Am văzut că noutatea nu a fost străină nici în perioada
trecerii lui Marte prin zodia Săgetător adică de pe finalul lunii ianuarie până acum pentru că
și Săgetătorul aduce, atunci când există motivația necesară, contactul cu elemente noi. Spre
deosebire de vechea poziție, pe Capricorn Marte aduce realizări solide, trainice, care sunt
în consonanță cu un destin ce nu poate fi deocamdată explicat, care susțin demersuri
personale integrate în destin ce vor fi importante peste ani. Nu se știe prin ce minune, poate
chiar printr-o grație divină, maniera aceasta de a accesa informații din subtil, intuițiile
acestea spectaculoase transformă ziua de 17 martie, a doua decadă a acestei luni sau chiar
luna martie în ansamblu, într-o veritabilă forță care ar putea să aducă realizările personale
într-un punct foarte interesant.
De partea cealaltă a baricadei îi găsim pe cei care nu au nimic de demonstrat, nu au
calități aparte, nu știu cum să facă pentru a ieși în evidență, nu vor să pună nimic la dispoziția
celorlalți. Acești oameni devin cei foarte vizibili în momentul de față pentru că demonstrează
că sunt buni la capitolul probleme. Știu să-și facă lor înșiși probleme, știu să le încurce
celorlalți planurile, știu să îi coboare sub nivelul optim de vibrație, știu o să le insufle
descurajare și tristețe. Aceste persoane văd porțile deschise către bine, dar nu pot trece
prin ele, urmăresc din umbră combinațiile elitiste în care se implică cei situați în tabăra
cealaltă, dar le refuză pentru a da curs unor revendicări foarte ciudate. Cu cât omul este mai
zgomotos pe 17 martie, cu atât dizarmonia aceasta este mai mare. Pe acest fond, Luna
nouă aduce trăinicie deciziilor, viziune asupra vieții, o mare capacitate de selecție pentru ai ține pe oameni departe de revendicări ciudate, departe de ceea ce ar putea hrăni mai mult
dizarmonia. Motivul pentru care primim o astfel de recomandare îl deducem din deviza
generală a anului 2018, cea care face trimitere la progres și vindecare. Doar așa pot fi atinse
noii etape ale progresului și vindecării, doar așa putem construi edificii care să dureze în
timp. Omul care își hrănește cu propriile sale energii dizarmoniile sociale va primi beneficii
din partea acestor structuri periculoase. Astfel, în timp ce pe viitor, dar nu foarte departe în
timp, ci în a doua parte a anului, cei echilibrați se vor bucura de prieteniile pe care le hrănesc
acum, iar cei care s-au lăsat în voia dizarmoniilor și au crezut că agresivitatea și duritatea
cu care se exprimă acum îi ajută să obțină mult mai ușor beneficiind, vor coabita doar cu
agresivitatea cultivată în momentul acesta. Nimic nou nu va veni pentru ei, nimic nou nu vor
avea în jur.

18 martie
12:15 careu Lună-Saturn
16:00 careu Venus-Lilith
20:21 trigon Lună-Capul Dragonului
23:16 careu Lună-Lilith
23:57 conjuncție Lună-Venus
Imediat ce Marte a intrat pe zodia Capricorn vom constata că resursele pe care le
avem nu pot fi folosite deodată, nu pot fi utilizate pentru noile demersuri decât dacă sunt
pregătite pentru așa ceva. 18 martie devine astfel o zi în care trebuie să facem dovada că
putem depăși un impas. Este adevărat, pentru unii acest impas poate fi mic, redus ca
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intensitate, lipsit de un pericol major. Cu toate acestea, el va fi văzut ca un element intens
prin avertismentul pe care-l indică. Luna, aflată și ea acum în plin tranzit prin zodia Berbec
se va alinia conjuncției Venus-Mercur cea care are asupra destinului acum un impact
interesant. În primă instanță, din partea Lunii ne vin motive de conflict, de ceartă, un gust
pentru risc și pentru competiție. Apoi, când vom vedea că ne luptăm cu morile de vânt, vom
înțelege că este nevoie de puțină moderație, de puțină modestie, de rezervă. Pe acest fond,
relația proastă pe care Venus o definitivează cu Luna neagră este un fel de continuare în
raport cu relația proastă pe care Mercur și Luna neagră au împlinit-o cu câteva zile în urmă,
tot în această decadă. Ceea ce este prezent, ceea ce se consumă acum reprezintă pentru
noi o lecție de viață, de maturitate, de aici. Din prezent ne extragem motivele care ne ajută
să nu riscăm o decădere. Cel care va reuși să privească în ecuația momentului pentru a-și
întări convingerile, pentru a se proteja de risc, va vedea că finalul acestui episod, sfârșitul
zilei de 18 martie aduce accesul la esență. Durata acestei informări nu va fi prea mare, rolul
ei fiind acela de a-l ajuta pe individ să treacă peste acest moment de zdruncini, de
indiferență.
În consecință, schema astrală a zilei de 18 martie ne aduce proleme de temperament
care trebuie încadrate într-o direcție pozitivă. Deocamdată nu este foarte clar care este
sensul acestei direcții pozitive, dar o simțim, o vedem ușor conturată prin părerile celorlalți,
prin micile reușite care ne bucura acum. Altfel, riscăm să generalizăm de la un caz particular
ceea ce nu-i va duce la nimic bun. Un om care face așa ceva acum va înclina foarte ușor
către conflict, către ceartă, către multe din direcțiile celei de-a doua decade a lunii martie
care se bazează pe genul acesta de comportare. Dacă nu am pierdut din vedere faptul că
a doua decada lunii martie lucrează și cu o formă de devenire la care se ajunge prin
acceptarea mesajelor stranii, nu ne-am mai pune atât de multe semne de întrebare față de
comportamentul celorlalți, față de ceea ce suntem îndemnați să facem acum, față de
respectarea unui program strict de lucru. Nemulțumirile pe care Luna neagră le impune
acum structurii emoționale sunt, de fapt, agitații care ar trebui să treacă cu noaptea. În
consecință, cineva din anturaj se folosește de lipsa de răbdare a partenerului de dialog, de
lăcomia sa, de înclinația sa spre competiție ori spre confort. De aici vor apărea cele mai mari
probleme ale zilei de 18 martie.

19 martie
01:14 conjuncție Soare-Chiron
01:45 conjuncție Lună-Mercur
11:02 careu Lună-Pluton
11:36 sextil Neptun-Lilith
21:27 conjuncție Lună-Uranus
Speranța într-o mare reușită va veni spre noi pe 19 martie cu o victorie. Un adversar
periculos, ciudat și extrovertit care ne-a dat bătăi de cap de-a lungul acestei decade va
încerca să ne pună în dificultate pe zona publică, față de o persoană dragă sau să ne creeze
mari suspiciuni față de un proiect pe care-l iubim foarte mult. Consecința aceste confruntări
pe care vom fi pe punctul să o pierdem este o întârziere. Nici relația de conjuncție a Soarelui
cu Chiron, dar nici sextilul Neptun-Luna neagră nu ne vorbește acum despre întârziere. Ea
va veni ca urmare a neatenției (conjuncția Lună-Uranus) sau a lăcomiei (cuadratura LunăPluton). Grijile nejustificate își spun cuvântul, ne duc pe o pistă falsă de unde primim multe
informații, una mai diversificată decât cealaltă, una mai interesantă decât cealaltă, despre
care vom afla, abia spre finalul zilei sau, mai exact, în spațiul zilei următoare, cât de goale
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sunt. De aceea emoțiile negative ale zilei de 19 martie se inflamează foarte ușor, ne vorbesc
despre o supradimensionare a responsabilităților, ne încurajează să credem că dacă
suntem foarte împovărați atunci problemele pe care trebuie să le rezolvăm sunt foarte
importante.
Cea mai mare realizare a zilei de 19 martie este reîncărcarea bateriilor. Trecerea
Soarelui peste Chiron în acest moment în care astrul zilei se află pe finalul tranzitului prin
zodia Pești, invocă o pauză, un moment de relaxare, ne recomandă să privim către ceea ce
ne încarcă bateriile, ne liniștește, ne relaxează, dar nu prin renunțare, nu ca o pedeapsă pe
care dorim să o aplicăm celor cu care am colaborat până acum și ne-au trădat. Dacă alegem
relaxarea, pauza sau detașarea ca o formă de pedeapsă atunci deciziile pe care le luăm
prin intermediul lor ne vor afecta și profesia, relațiile sociale, realizările pe termen lung.
Pentru mulți dintre cei care sunt pasionați de astrologie va fi greu de crezut cum un aspect
atât de simplu, cum este relația negativă dintre Venus și Luna neagră sau oricare alt aspect
la care participă Luna, poate să producă un asemenea efect. Dacă urmărim cerul astral al
zilei de 18 martie vom vedea că planetele încep să se grupeze pe două zodii cardinale:
Capricorn și Berbec. Toate acțiunile care sunt determinate de aceste semne cardinale sunt
supuse unui mare risc prin precipitare, evenimente care nu sunt urmărite îndeaproape,
demersuri pentru care nu se cunosc toate etapele. Așadar, multe dintre episoadele susținute
de aceste două semne zodiacale au integrate un mare gol și pentru a-l ascunde sau al
umple oamenii aleg să se ia la întrecere, să fie în competiție cu cine nu trebuie, să grăbească
în primirea unor demersuri pentru a se apuca de altele în speranța că acestea vor fi mult
mai bune. De aceea, grijile nejustificate ne arată că, de fapt, nu am acordat nici până acum
atenția cuvenită problemei pe care o considerăm cea mai veche sau cea mai complicată.
Deviația de la un traseu bun care a fost menținut cu mare efort până acum devine, astfel, o
consecință inerentă a tuturor acestor dezechilibre. și pentru că o nenorocire nu vine
niciodată singura teama că lucrul acesta ar putea să ne urmărească precum umbră se va
intensifica de la o oră la alta, de la un moment la altul, de la o interacțiune la alta. Pentru a
ne menține în zona echilibrului, dar și în cea progresului trebuie să avem încredere în cei
cu care colaborăm, să nu ne grăbim și să nu considerăm că dacă partenerul de dialog a
greșit, neapărat a făcut-o în mod intenționat.

20 martie
03:05 Luna intră în zodia Taur
05:33 trigon Lună-Marte
05:41 conjuncție Mercur-Venus
18:02 trigon Lună-Saturn
18:15 Soarele intră în zodia Berbec
(echinocțiul de primăvară)
23:44 sextil Lună-Junon
Cea mai mare parte din ziua de 20 martie Soarele va fi pe ultimul grad din zodia
Pești, încheind astfel un ciclu interesant, cel al evoluției prin efort susținut. Dacă pe finalul
lunii februarie efortul ni s-a părut foarte complicat și a ținut mai curând de modul cum
gestionăm situațiile îngrijorătoare, teama, evoluția prin contracție bruscă, prin opresiune, dea lungul lunii martie, adică de la începutul lunii și până acum, multe ne-au fost clare sau pe
multe le-am văzut mult mai clar decât altădată în așa fel încât progresul rezervat acestei
perioade să aibă și statut de terapie. Prin conjuncția lui Mercur cu Venus din dimineața zilei
de 20 martie toate aceste așteptări primesc răspunsuri. Pentru unii, acestea sunt confirmări,
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semne că lucrurile intră pe un făgaș normal și că în această perioadă putem spera la împliniri
frumoase. Nu suntem într-o perioadă istorică prea avantajoasă din acest punct de vedere,
epoca aceasta în care ne-am născut și în care activăm în momentul de față nu favorizează
evoluția, ci mai curând cunoașterea diferitelor fațete ale personalității umane, ale secretelor
universului, ale straturilor din care este format și care ne sunt acum accesibile. Pe finalul
zodiei Pești ideea aceasta de “viziune de ansamblu” și de „sinteză” poate să ocupe același
loc și să creeze un paradox foarte interesant. Viziunea de cunoaștere asupra a ceea ce nu
poate fi cunoscut, sector ce ține mai curând de domeniul subtilului, ezotericului, spiritualului,
va fi accesibil și oamenilor comuni. Conjuncția lui Mercur cu Venus, care în zilele anterioare
ne-au vorbit despre o altă viteză de lucru, despre o grăbire, dar care era în consonanță cu
Axa Dragonului pe ceea ce se întâmplă în prezent, nu pe proiectele pe termen lung, impune
conștiinței umane o extensie pe care nu a mai experimentat-o. Ceea ce părea de neîmplinit
trebuie să se împlinească într-un chip simplu și nou, într-un mod foarte delicat și suav. Ceea
ce este deja prea simplu, prea delicat este pus acum într-o competiție neloială cu ceea ce
devine așa pentru a supraviețui cel mai puternic. Oricât de complicat și de ciudat ni se par,
acestea sunt observațiile făcute pe marginea unghiurilor împlinite pe 20 martie în raport cu
deviza generală aplicată acestui an, cea care se referă la progres și evoluție, la vindecare
și armonizare.
O altă componentă a zilei de 20 martie se referă la trezirea unui paznic, la modul în
care un individ face o greșeală și își atrage criticile, dar nu cum s-ar întâmpla în mod normal,
ci cu promisiunea ca aceste sancțiuni să se repete și pe viitor. Numai în modul acesta se
poate face trecerea de la o contracție care poate duce către cunoașterea spirituală la o
contracție fizică ce ne poate promite atingerea unor culmi de expresie și reușită socială.
Lucrul acesta este pus pe seama faptului că această conjuncție Venus-Mercur se împlinește
când Soarele se află pe ultimul grad al zodiei Pești, elemente astrale integrate într-o sinteză
a spiritului, iar relația bună pe care Luna o realizează cu Junon se împlinește când Soarele
se află deja pe zodia Berbec. Pentru că Luna pe zodia Taur ne vorbește despre redefinirea
unei nevoi, acum când Marte a trecut pe semnul exaltării sale și pune o picătură de
profunzime în tot ceea ce înseamnă necesitate, înțelegem de ce intensitatea și profunzimea
valorilor spirituale primește acum, prin această configurație complexă, și un echivalent fizic.
Este adevărat, oricât de ambițioși am fi nu trebuie să ne așteptăm ca întregul traseu să ni
se dezvăluie. Nu suntem încă atât de abil încât să reușim să facem o îmbinare între vechi
și nou, între spirit și materie într-un chip atât de miraculos. Cei care vor reuși să facă lucrul
acesta vor fi oamenii cei mai severi pe care îi vom vedea acum, dar și ființele care obțin un
progres foarte rapid. A sta în prezența acestor persoane înseamnă a ne molipsi de
seriozitatea și rafinamentul la care au ajuns. Vom vedea, în decada următoare, schemele
acestea nu sunt întâmplătoare. Ele vor face trimitere către o perioadă dominată de
indiferență, de un ritm foarte scăzut de lucru care ar putea să ne întoarcă din drum și să ne
impună etaloane greșite. Progresul pe care-l obținem acum va fi, așadar, o bază ce nu va
putea fi schimbată prea ușor.

Așa după cum am văzut de-a lungul observațiilor prezentate mai sus cea de a doua
decadă a lunii martie ne vorbește despre consecvență, despre devenire, despre
descoperirea tristeților care ne-au ținut până acum pe loc pentru că au cerut o ofrandă și
singura ofrandă pe care am avut-o la momentul respectiv a fost bucuria, energia pozitivă,
relațiile frumoase. Acum ajungem într-o formă de seriozitate pe care trebuie să o
conștientizăm așa cum se cuvine pentru că decada următoare are multe lucruri noi să ne
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spună. Vibrațiile cu care vom lucra își vor găsi echivalentul în echilibrul sau autoreglarea
într-o perioadă când indiferența va domina, va impune etaloane greșite, va cere o maturitate
pentru formarea căreia nu am făcut nimic. Așadar, momentul acesta cere profunzime, chiar
dacă descoperirile sunt triste, chiar dacă momentele de cunoaștere nu sunt cele la care am
visat. Faptul că Marte trece de la Săgetător, un semn al performanței, la Capricorn, un
semnal profunzimii, este pentru noi o încurajare către meditație, către sedimentare, către
maturizare. Omul care se gândește la faptele sale, care acceptă că profunzimea nu poate fi
o întâmplare și nici efectul unui cumul de factori, ci un element la care ajungem prin decizie
personală, deliberată, clară, poate vorbi și acum, dar și la începutul lunii mai, perioadă spre
care se îndreaptă echilibrul și autoreglarea decadei viitoare, de succes.
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Decada a III-a (21-31 martie 2018)
Respect. Descoperire. Singurătatea doar. vrem mai mult.
Maturitate atinsă cu mare efort. Dezvăluirea unui păcat. Tensiune.

DECADA NR. 9
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

13

1-10 mai

Confirmă autoreglarea

14

11-20 mai

Reinventare. Combinațiile complexe duc la lăcomie. Nevoia este compromisă de tristețe.
Severitate în fața neadevărului. Raportul de forțe se schimbă. Simplitate cu forța. Accesibilitate.
Confirmare. Culorile sunt instrumente de lucru. Tentații înțelese greșit. Drumul ocolește. Rigiditatea
nu ajută. Devenire prin efort. Iubirea vindecă. Severitate prin cuvânt. Acces la informații situate pe
un nivel înalt de vibrație. Construim punți către succes. Frumusețe prin folosirea energiei vitale.
Dăruim. Revenire la gânduri mai bune. Personajul urât se face remarcat. Revoltă folosind un mesaj
fals. Combinații și complicații ciudate. Impulsivitate. Accesibilitate pe proiecte mici. Se respira un
aer nou. Profit în ciuda beneficiarilor. Pierdere de putere. Subiectivitate. Decență vândută la colț de
stradă. Întoarcere. Realism brutal. Combinații ineficiente folosite pentru aflarea adevărului.
Răspunsuri ambigue. Impunere. Frustrare. Reeditarea unei tensiuni nerezolvate. Autoritate. Severitate
stranie. Intransigență. Dorințe prea iuți și de nerealizat. Se cere mult și se oferă puțin. Diminuare.
Întârziere. Instabilitate pe incapacitatea de a stabili un preț. Sensibilitate pusă la îndoială. Reactivarea
unui conflict. Minciuna are picioare scurte. Severitate. Impulsivitate. Un mesager nu ajunge la
destinație. Drumuri încurcate. Pierderea unui drept. Distanțare. Eludare. Sentimente confuze.
Conlucrare pentru un rău care nu are încă putere. Distrugerea este anunțată, dar este departe. Situații
fără ieșire. Rușine. Cercetarea lucrurilor ascunse devine dificilă. Educație pentru controlul emoțiilor.
Supraapreciere. Opoziție. Combinații care întrețin instabilitatea. Binele motivează, dar este găsit greu.
Surprize greu de descifrat. Emancipare prin autocontrol. Reeducare. Personalizare. Aventură.
Raportare de forțe superioare. Asocieri de durată. Inferiorul este abordat cu mai mult curaj. Izolare
pe înălțimi. Vorbe puține despre caractere puternice. Vorbe multe despre caractere slabe. Teatralitate.
Ceea ce este periculos satisface. Leziunile duc la acuzații. Recomandări sfidate. Justiție aplicată
greșit. Enervare. Precipitare. Nedrept într-o direcție greșită. Sentimentele nu sunt înțelese așa cum
trebuie. Ne împlinire sufletească. Complicații de natură ideologică. Gândire ciudată. Opoziție din
partea celor slabi. La rău oamenii se unesc foarte bine. Uitare. Marginalizare. Ceea ce este valoros nu
este apreciat ușor. Asocieri ciudate. Se zdruncina încredere. Originalitate. Independență. Întârzierea
unor proiecte personale. Demersuri sociale ce se împlinesc de la sine. Vânturile se opresc. Suntem
impulsionați către depășirea limitelor. Un episod periculos provoacă o tristețe. Mare determinare.
Ambiție. Visul sperie. Halucinație. Este nevoie de luciditate. O iluzie este combătută. Tradițiile sunt
frumoase, dar neinteresante. Marginalizare. Bucurii prea intense pentru puterile pe care le avem acum.
Speranță. Problemele de sănătate sunt profesori foarte buni. Se încheie o etapa. Elevare. Suferința nu
înseamnă rău. Eficiență. Acuzații gratuite. Expansiune. Consum inutil. Se finalizează o construcție.
Luptă cu tentațiile sociale. Soluțiile nu mai sunt atractive. Se face un pas înapoi. Apare un conflict de
la bani. Nevoie de liniște. Intensitatea este obositoare. Ceea ce întârzie enervează. Binele din trecut
nu poate fi adus în prezent. Vorbe spuse fără rost. Există o mare discrepanta între intenție și acțiune.
Spațiul public întreține o stare conflictuală. Informațiile sunt răstălmăcite. Instrument folosit
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împotriva confortului personal. Transfer nereușit de valori. Schimbarea abuzivă. Modificarea
condițiilor doar pentru a-i face cuiva în ciudă.

A treia decadă a lunii martie aduce o perspectivă mult mai mare evenimentelor,
lucrează cu episoade care se întind pe o perioadă mai mare de timp deci ni se va părea
puțin mai generoasă. În plus, deviza generală a acestei luni, cea care ne îndeamnă să privim
munca drept o formă de terapie, își va găsi în spațiul acestei decade o desfășurare mult mai
aproape de înțelesul profund.
Echilibrul acestei decade va fi susținut pe ceea ce ne proiectăm în viitor, la începutul
lunii mai, când Jupiter și Luna neagră se vor afla într-o relație destul de bună, așa cum se
află acum cu Pluton. În momentul de față Luna neagră se află în același tip de relație cu
Junon de unde înțelegem că formele de asociere pe care le dezvoltăm acum vor fi un sprijin
în interacțiunile sociale, în demersurile ambițioase, în exercitarea puterii, episoade
proiectate pentru începutul lunii mai. Apoi, schemele acestea cu care vom lucra în această
decadă au un crescendo firesc, normal. Autoreglarea ceea ce facem acum ce se pretează
pe începutul lunii mai se va realiza în mijlocul lunii mai, adică în decada imediat următoare
celei care ne susțin echilibrul. Dar lucrurile acestea se consuma în virtutea inerției, la modul
general și nu în toate problemele. Aminteam în a treia decadă a lunii ianuarie că acum vom
încerca să dăm un alt sens relațiilor, să construim demersuri care să ne ducă spre
performanță, să ne desprindem de păcat, să nu mai facem compromisuri doar pentru
confort, ci, dacă le vom face, să obținem foarte mult. În felul acesta, reușim să anulăm o
tensiune, să o ducem într-un plan în care soluțiile vin de la sine sau sunt mult mai ușor de
pus în aplicare.

21 martie
01:28 careu Lună-Capul Dragonului
04:40 sextil Lună-Neptun
04:53 trigon Lună-Lilith
15:56 trigon Lună-Pluton
19:19 opoziție Lună-Jupiter
În prima zi a acestei decade observăm că lucrurile nu sunt atât de ușor de pus în
practică. Luna se află în plin tranzit prin zodia Taur și ne îndeamnă să fim supuși, să
colaborăm cu cei pe care-i vedem pe treapta cea mai înaltă a societății, dar să reușim, în
egală măsură, să fim și obiectivi în aceste demersuri și să surprindem momentele când
aceste persoane care se bucură de succes au făcut mari compromisuri. În momentul de
față, pentru că Luna trece prin careul la Axa Dragonului ne face plăcere să ne gândim că
poate, pe viitor, va trebui să facem și noi aceleași compromisuri. Ideea aceasta de a ceda,
de a oferi din bunurile proprii, de a nu primi ceea ce solicităm, deși nevoile sunt în momentul
de față conturate așa cum trebuie ne sperie. De aceea raportul de forțe se poate schimba
pe ideea de abuz, de deposedare, de pedeapsa. Faptul că Luna trece acum prin careul la
Axa Dragonului nu este un lucru nou prin însemnătate, ci poate deveni nou prin corelația
care există pe 21 martie cu Jupiter. Nevoia pe care o avem acum poate fi compromisă de
un episod nefericit, de un episod trist, de faptul că raportul de forțe se schimbă și ni se pare
că lucrul acesta nu se întâmplă în favoarea noastră, ci în favoarea celor pe care îi apreciem
sau cu care nu vom colabora frumos niciodată. Cu toate acestea, suntem mulțumiți că
primim confirmări asupra calităților partenerilor de dialog, partenerilor de lucru în general.
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Unii vor dovedi în fața neadevărului o severitate mult prea mare și nu le va face plăcere să
rămână în memoria colectivă prin aceste acțiuni în forță. Dacă fac trimitere la simplitate,
dacă renunță la pretenții, adică dacă lasă de la ei, vor vedea că viața se poate îmbunătății,
că interacțiune sunt foarte frumoase și achizițiile pe care le comporta în această perioadă
vor fi de durată. Speranța că luciditatea pe care o dovedim acum și pe care o vom hrăni de
acum încolo ne va ajuta să vedem problemele mult mai clar este un laitmotiv al zilei, adică
un alt element pe care nu-l vom putea ignora.
O altă componentă a zilei de 21 martie se referă la combinații periculoase pe care nu
le putem refuza și care exploatează o lăcomie pe care nu am rezolvat-o anterior. Această
lăcomie nu a fost exprimată în modul acesta decât pe finalul lunii ianuarie, când Marte se
pregătea să intre pe zodia Săgetător, iar Junon trecea prin Coada Dragonului. Numai prin
confirmările pe care le-am parcurs și pe care le-am explorat pe finalul lunii ianuarie ne putem
gândi că această trăsătură, aceste defecte de caracter pot fi rezolvate numai în modul
acesta. Așa după cum se poate constata există o înșiruire a evenimentelor care ne lasă
impresia că ne aflăm în permanență în fața unor episoade noi. Poate, persoanele,
întâmplările, coloritul vieții cotidiene, ar putea să conțină această componentă novatoare,
mecanismul este însă același. Așadar, progresul pe care l-am făcut împotriva presiunii de
grup, prin voință proprie și printr-un mare consum va fi văzut acum prin ușurința cu care
oamenii care trăiesc adevărat și simplu își definesc nevoi noi, probează o ușurință în a utiliza
forța fără a-i răni pe ceilalți.

22 martie
04:52 sextil Lună-Chiron
07:28 Luna intră în zodia Gemeni
10:19 sextil Lună-Soare
Trecută pe zodia Gemeni, Luna aduce vieții mai multă culoare, mai multă preocupare
față de ceea ce se întâmplă pe spațiul public, cu ceilalți, față de anturaj, față de iubirea sa,
față de relațiile interumane în general. În plus față de ceea ce-am explorat până acum, 22
martie aduce interes pentru a corela succesul obținut prin motivele personale și cel la care
se ajunge prin îndeplinirea nevoilor celorlalți. Trecând pe zodia Gemeni, Luna ne face
conștienți de sentimentele pe care suntem dispuși să le dăruim pentru a primi în schimb
informații. Sunt multe elemente pe care vrem să le lăsăm în urmă, dar nu vom reuși pentru
că dacă ar fi să ne fie permis așa ceva am face-o brutal, ne vom desprinde brusc, am lăsa
în urmă un gol ce va trebui să fie umplut cu altceva. Privind la modul ipotetic, golul acesta
ar putea să fie umplut cu trăsături care vin din zodia Capricorn sau cu altele care vin din
zodia Berbec. Indiferent cu care dintre acestea două dorim să umple golul pe care-l lăsăm
prin decizii categorice genul acesta de faptă ne aduce piedici, neputința de a ne asuma
responsabilitatea deciziilor, o răspundere mai mare față de moștenirea pe care o avem, deci
exprimarea prin dinamism, cu multă energie, cu multe jovialitate, dar nu privind înainte, către
viitorul pe care ni-l dorim, către schimbările ce ar trebui să facă viața mai buna, ci înapoi,
spre elementele pe care le recunoaștem, pe care le îndrăgim și cu care vrem să umplem
acest gol. Relația bună pe care Luna o are cu Soarele de pe zodia Berbec reprezintă șansa
pe care o are un om rafinat de a ieși din anonimat, de a se face remarcat, de a obține o
mare eficiență într-un demers pe care-l concurează foarte bine și ale cărui acțiuni sunt
realizate cu mare ușurință. De aceea se poate vorbi de un mare succes, de realizări care
ne permit să avem acces la demersuri noi, la frumuseți speciale care înnobilează și sporesc
vitalitatea.
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Având în vedere că succesul momentului ni l-am pregătit de acum două luni, dacă
tragem cu ochiul la efemeridele celei de a treia decade a lunii ianuarie înțelegem că lucrurile
acestea ușoare au venit de la sine, ci au fost obținute prin renunțări dure. Am lăsat în urmă
o haină ruptă, ponosită ce nu mai putea fi recondiționată, iar decizia aceasta, schimbarea
aceasta categorică nu ne-a permis să ne construim altfel pentru a deveni altfel. Ceea ce
suntem acum nu este o întâmplare și nici într-un caz rodul unor demersuri străine de deciziile
personale. Faptul că am revenit la gânduri mai bune arată că genul acesta de acțiune a mai
fost exersat, dar și faptul că suntem lucizi, suficient de atenți încât să vedem că acesta este
un moment favorabil pentru a face mai mult, pentru a obține mai mult. În rest, momentul
acesta este foarte generos în a avea acces la informații situate pe un nivel foarte înalt de
vibrație, de a ne ridica deasupra propriei condiții prin rafinamentul pe care îl dovedim. Luna
din Gemeni, cea care este acum prietenă cu Soarele din Berbec oferă un fundal favorabil
acestui tip de transformare. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral prin faptul
că vibrațiile acestea favorabile împlinesc așteptări pe care le-am avut din partea tranzitului
lui Uranus pe zodia Berbec care se va încheia în lunile următoare. Nu se poate vorbi acum
despre finalul unei etape doar prin relația bună dintre Soare și Luna, dar având în vedere
că ceea ce suntem acum am devenit prin schimbări similare cu cele pe care vrem să le
facem acum, adică în forul personal, în demersuri simple, în demersuri sociale, este de
așteptat ca mintea să interpreteze bucuria de acum ca o dorință împlinită pentru care am
așteptat ani de zile.

23 martie
02:20 Mercur intră în mers retrograd
05:09 sextil Lună-Capul Dragonului
05:27 careu Lună-Junon
08:37 careu Lună-Neptun
12:28 sextil Lună-Mercur
19:05 sextil Lună-Venus
În noaptea de 22 spre 23 martie Mercur își va iniția deplasarea retrogradă ce va ține,
așa cum bine știm, aproximativ trei săptămâni. Apare un personaj urât, unul care s-a luptat
cu sine în ultima perioadă și care acum crede că are suficient de multă experiență din aceste
acțiuni încât să se poată lupta și cu ceilalți. Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia
Gemeni, va avea de împlinit un sextil cu Capul Dragonului prin care va reuși să medieze
tendința Nodurilor. Din nefericire, schema astrală a zilei de 23 martie nu mai este atât de
frumoasă precum a fost în ziua anterioară, adică nu mai apar combinații atât de frumoase,
atât de rafinate și nici oamenii nu mai sunt atât de prietenoși. Se întâmplă lucrul acesta
pentru că Axa Dragonului devine o linie de demarcație între bine și rău, între oamenii care
au realizări și ființele parazitare. Omul care până acum a reușit să lase o urmă a trecerii
sale, care are achiziții, care este implicat în proiecte personale, care are energie și putere
și nu dorește să le folosească împotriva celorlalți va arăta că este iubitori și pentru el destinul
nu este o povară. Destinul va fi o povară pentru ființele leneșe, pentru oamenii care profită
de naivitatea celorlalți, care trăiesc doar prin subiectivitate și care își vând decența la colt
de stradă ca și cum așa trebuie să facă. Vor vedea, în luna următoare, după ce Mercur își
va reveni la mersul direct că decența nu trebuie să fie un bun comercializat atât de ușor, că
realismul brutal pe care-l trăiesc în momentul de față este un îndemn la trezirea la realitate,
nu o ipostază prin care destinul personal, cel care îi sperie pe oameni slabi, trimite săgeți
otrăvitoare, nu ipostaza când vor fi umiliți și marginalizați.
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Este clar că una dintre cele mai mari probleme ale zilei de 23 martie se referă la
viziune. Pentru că Mercur își va reveni la mersul direct în luna aprilie, perioadă care ne
spune că precizia este văzută doar în
destăinuiri, atunci când vine vorba de practică
totul este supus erorii, nu vor reuși în aceste
demersuri ambițioase decât oamenii care
lucrează simplu, care nu se complică pentru ași ascunde lăcomia, cei care se mulțumesc cu
ceea ce primesc ori cu ceea ce au în momentul
de față revolta este apanajul oamenilor falși,
lacomi și ea se va folosi acum de un mesaj fals.
Atunci când vine vorba de viața personală
această configurație numită vapor, ce are la
bază Axa Dragonului, se bazează pe achizițiile
majore ale vieții și ar putea să-i lase impresia
omului slab că i se întoarce spatele și
argumentele sale nu mai sunt credibile, nici
măcar cât experiențele. În realitate, omul
puternic nu bagă de seamă lucrul acesta, nu se oprește pentru a se uita la saltimbanci și
nici la măscărici de circ, nu-și îndreaptă atenția și nici auzul către urletele de disperare ale
celor care numai așa simt că trăiesc dacă sunt urmăriți în culmea disperării lor. Omul
puternic va folosi retrogradarea lui Mercur pentru a se întoarce la ceea ce știe că nu a
rezolvat, la un realism care i se va părea și lui brutal, dar nu se va speria nici de dramele
personale, nici de cuvinte grele pe care le cei din jur le spun acum cu prea mare ușurință.
În felul acesta, se poate vorbi despre combinații neobișnuite, despre depășirea propriilor
limite prin elevare, prin rafinament sau prin schimb de experiență. Este adevărat,
retrogradarea lui Mercur nu ne permite să avem un schimb de experiență la cote foarte
înalte, însă întoarcerea în sine va fi privită acum, pentru că Luna se află pe zodia Gemeni
și ne ajută să ne interesăm de prietenie sau de prieteni, în a verifica sau în revizui ceea ce
ne-a scăpat altădată. În plus, avem șansa, dacă suntem pozitivi, dacă suntem sinceri, să
facem lucrul acesta într-un mod exemplar.

24 martie
01:16 careu Venus-Pluton
05:51 sextil Lună-Uranus
08:30 careu Lună-Chiron
10:51 Luna intră în zodia Rac
17:34 Primul pătrar
17:35 opoziție Lună-Marte
18:07 careu Soare-Marte
Din perspectiva anului vindecării și al progresului relația proastă pe care Venus o
împlinește pe 24 martie cu Pluton, dar și cea similară pe care Soarele o are cu Marte ne
vorbește despre motivele pe care le avem pentru a declanșa un proces de transformare
amplu ce ar trebui să dureze până la finalul acestui an, dacă nu cumva mai mult. Motivele
de transformare sunt multe pentru că avem o accentuare a zodiei Capricorn și o intensificare
către o limită cunoscută, ușor de înțeles a zodiei Berbec. Dacă ceea ce ne vine din zodia
Berbec ne este oarecum cunoscut pentru că acolo se află elementele individuale, acolo se
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află Soarele și Venus, expresia frumuseții personale, intențiile cele bune, motivele cele
frumoase, ceea ce vine din Capricorn este încărcat de durere, responsabilitate și
nemulțumire. În felul acesta se explică de ce 24 martie ne aduce un impuls către
transformare, dar când vine vorba de profunzime, când se va pune problema să alegem
motivele care ar trebui să ne ducă în mod simplu și ușor către o performanță, situațiile se
complică. Dacă în această perioadă Jupiter nu ar fi fost pe zodia Scorpion, adică nu s-ar fi
vorbit și despre tensiuni nerezolvate, trecerea Lunii pe zodia Rac din dimineața acestei zile
ar fi adus un plus de romantism care ne-ar fi ajutat să trecem peste obstacolele sociale,
adică, în cuvinte mai simple, vom avea privilegiul de a alege să trăim simplu, în intimitate,
de a ne bucura de ceea ce este simplu și frumos și am acumulat cu atât de mult efort în
lunile anterioare. Așa, canalizarea către această situație este oarecum deficitară, pentru că
se cere mult și se oferă puțin, sunt lansate pretenții chiar legate de înțelegerea prieteniei
pentru a susține, nu pentru a zdruncina un echilibru. Dacă în privința careului Venus-Pluton
lucrurile se pot desfășura mai mult la interior, adică nemulțumirile să rămână în familie, în
sufragerie, în dormitor, în bucătărie, acolo unde un străin nu ajunge, careul Soare-Marte
aduce nemulțumiri care cer să fie demonstrate, exprimate, consumate. Având în vedere că
foarte aproape de împlinirea careului dintre Soare și Marte se împlinește și opoziția Lunii cu
Marte, schema aceasta susținută de Primul Pătrar aduce o explozie pe zona publică și
vibrațiile care se consumă prin aceste revendicări vor face rău echilibrului social și statutului
public. Faptul că se cere mult și se primește puțin, până la un punct, ar putea să nu ne
deranjeze. Atunci când vrem să ne odihnim, când vrem să ne separăm de agitația cotidiană,
când vrem să ne împăcăm într-o activitate personală, intimă și apar distorsiuni, tentații sau
un zgomot strident care ne scoate din această stare, apare o explozie temperamentală.
Până nu strigăm pe geam, până nu ieșim să demonstrăm în piața centrală, până nu ne
încruntăm la cel care ne supără magazin, până nu ne exprimăm pe zona publică nu ne
liniștim. Așadar, momentul de 24 martie, în contextul acestei luni atât de încercată, cea care
ne îndeamnă să privim munca și responsabilitatea ca o formă de terapie, aduce un plus de
tensiune peste tensiunea care există deja și este vizibilă de la o zi la alta, ca o constantă.
Cine dorește să se detașeze de această presiune și să se vindece, să se ridice deasupra
celorlalți, să progreseze, nu pentru a demonstra celorlalți eficiența, ci pentru un confort
personal, va observa că această tensiune nu este o constantă ciudată, nu este un element
care se aplică celorlalți, ci este o emanație personală. Devine un factor comun pentru că
aceste emanații personale seamănă, vibrează la unison. Rămâne de văzut câți vor rezista
acestei tentații de a fi competitor cu toată lumea deși nu este cazul, de a fi la fel de triști,
apăsați și de nemulțumiți precum sunt cei cu care interacționează. Binele devine acum
martor și cine se identifică cu binele devine și el martor.

25 martie
01:37 opoziție Lună-Saturn
11:20 trigon Lună-Junon
12:51 trigon Lună-Neptun
13:37 opoziție Lună-Lilith
15:52 careu Lună-Mercur
23:40 opoziție Lună-Pluton
Cât timp Luna va sta pe zodia Rac vom fi încercați pe nemulțumire. Este prima dată
când ne întâlnim cu acest sentiment și, de asemenea, este prima dată când trebuie să ne
justificăm, să explicăm, să fim vigilenți prin ceea ce simțim și prin ceea ce oferim celorlalți.
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De această dată însă pentru că Luna trece prin opoziția cu Saturn, dar și prin cea cu Luna
neagră apoi, cu puțin timp înainte ca ziua de 25 martie să se încheie, va trece și prin opoziția
cu Pluton, lucrurile se inflamează și devenim victimele propriilor intenții. Dacă în 24 martie
am considerat că estimarea complicațiilor de pe zona publică ne ajută să ne detensionăm o
presiune, adică am țipat și ne-am liniștit, ne-am exprimat în public și ne-am calmat, pe 25
martie suntem chemați la apel, ni se cer explicații suplimentare, suntem invitați să arătăm
că avem nivelul pe care l-am exprimat în ziua anterioară. Cine înțelege că exprimarea din
ziua anterioară a fost doar o efemeridă, doar o explozie temperamentală și nimic mai mult,
va arăta înțelegere față de cei pe care i-au văzut exprimându-se așa și nu vor lansa acum
pretenții nerealiste. Ceilalți însă vor savura acest moment și vor avea o mare satisfacție din
a-i face pe cei care s-au exprimat anterior să recunoască nivelul pe care-l au, să-i facă de
râs.
Din fericire, Luna de pe zodia Rac are acum o relație foarte frumoasă cu Neptun din
zodia Pești. Nu vorbim pe 25 martie doar despre o exprimare la scenă deschisă pentru a
compromite interesul unui individ, ci vorbim despre o provocare comună. Pentru că zodia
Rac face referire la tradiții, la atașamentul de trecut, lupta aceasta pe care Luna de pe
domiciliu o duce cu planetele din Capricorn se poate transforma într-o luptă de clasă, întrun motiv de transformare ce poate deveni, pentru omul profund și rafinat, într-un motiv de
adâncime în credință, de rafinare, de elevare. Deși, în mod firesc, 24 martie ar fi trebuit să
aducă acest impuls către transformare, când aceste unghiuri s-au împlinit, când a fost atins
momentul de maximum, 25 martie este semnul că lucrurile se pot schimba în bine printr-o
decizie personală. Exista un preț pentru deciziile pe care le adoptăm acum, iar acesta va fi
plătit de cel care se află implicat într-o schemă evolutivă, într-un proces de transformare
pentru că opoziția Lună-Lilith schimbă gândurile, ne răstoarnă modul de percepție al lumii
și ne aduce foarte aproape de putere abuzivă. Dacă în această perioadă Jupiter nu ar fi fost
retrograd această putere abuzivă s-ar fi exprimat în salturi, ar fi fost urmată de momente de
liniște și individul ar fi avut ocazia să se refacă, să nu încurce drumurile, să nu devină lacom,
să vadă cu luciditate care sunt greșelile și care sunt intențiile abuzive pe care le are. Așa,
lucrurile nu sunt în favoarea omului comun, ci ele pot fi coordonate corect doar de cel care
lucrează cu energia, deci care s-a mai întâlnit cu așa ceva. Nu încape discuție că ziua de
25 martie este una de mare determinare când ne vom întâlni cu o mare impulsivitate. Nici
întârzierile nu mai sunt acceptate și nu ar trebui să fim surprinși dacă omul mediu sau inferior
se va dovedi aprig, necruțător, intransigent față de cel superior. Aceasta este tendința
materiei, de-a uniformiza. Omul superior și profund nu va accepta uniformizarea și dacă
dorește să nu se dezintegreze ori să nu cadă pradă mâniei, agresivității care să-i scadă
vibrația, atunci va accepta cu supunere, va ridica ochii spre cer și va spune: " Doamne, facăse voia ta!".

26 martie
02:31 trigon Lună-Jupiter
03:57 careu Lună-Venus
09:57 careu Lună-Uranus
12:36 trigon Lună-Chiron
14:44 Luna intră în zodia Leu
Pe ultimul sector de tranzit prin zodia Rac, Luna trebuie să treacă prin împlinirea a
două careuri, unul cu Venus și celălalt cu Uranus, planete care se află în plin tranzit prin
zodia Berbec. În felul acesta, găsim acum alte motive de eliberare, de revoltă sau de a ne
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desprinde de trecut. Cu toate acestea, nu putem generaliza, nu putem considera că
preocupările de acum ne aduc o eliberare de întregul trecut care ne apasă, ci primim pe
această cale motive de eliberare punctuală de anumite probleme care s-au făcut remarcate
în ultima perioadă. În felul acesta, 26 martie este o zi de observație și de analiză, de
înțelegere a problemelor personale, dar nu la modul general, ci pe acelea care au fost deja
puse în ordine. Numai îndeplinind această condiție vom reuși să fim echilibrați, armonioși,
să nu transformăm dorința de putere în impulsuri îndreptate împotriva celor pe care-i
considerăm slab sau pe care nu-i suportăm. Opoziția Lunii cu Pluton, cea care s-a împlinit
în noaptea de 25 spre 26 martie și care este activă și în dimineața acestei zile ne aduce în
fața unor probleme de opinie pe care mulți vor fi tentați să le rezolve prin acțiunea în forță.
Jupiter retrograd din Scorpion mediază această opoziție și în contextul acestei luni, în
context al acestei decade, dar și în contextul acestei zile când Luna parcurge un tranzit prin
domiciliu, se va vorbi mai mult decât altădată despre munca privită ca terapie. În felul acesta,
maturitatea este atinsă cu efort și tipul mediu sau inferior nu va suporta să-i fie pusă la
îndoială munca, să-i fie minimalizat efortul.
Cel care va porni în această călătorie cu ambiția că le știe pe toate va vedea, nu
foarte departe în timp, ci chiar începând cu a doua parte a zilei, că se va confrunta cu
probleme din partea celor pe care-i desconsideră. În felul acesta, apar surprize greu de
descifrat, care vor fi cu atât mai dificile sau greu de suportat cu cât cer mai mult autocontrol.
Luna din Rac îi îndeamnă însă pe oameni să studieze și în alt mod. Pentru că apare acum
o problemă de autocontrol, oamenii întind mâna către cărțile copilăriei, se îndreaptă către
oamenii care au avut în viețile lor un rol important pentru a le urma exemplul sau pentru a li
se reîmprospăta exemplul care le-a fost oferit mai demult. Așa se poate vorbi despre o
reeducare, dar și despre combinații care întrețin o instabilitate. Nu tot ceea ce am învățat
mai demult poate fi folosit în prezent, nu tot ceea ce ne-a fost oferit ca sfat sau recomandare
poate fi folosit în momentul de față. Oamenii cei mai dificili care se vor face remarcați pe 26
martie sunt cei care au trăit greu, care s-au ridicat prin eforturi proprii și care au descoperit
cum anume trebuie să procedeze, adică nu au fost ajutați. Nu au spre ce să se îndrepte
acum, nu au recomandări la care să se întoarcă și prin relația bună pe care Luna o are cu
Jupiter vor evada într-un sistem justițiar, vor privi doar înainte pentru că în urmă nu au la ce.
În viețile acestora 26 martie aduce o mare tensiune și ea va atinge o nouă etapă pe 27
martie când Neptun se află într-o conjuncție perfectă cu Junon. Acum binele ne motivează,
dar el este găsit foarte greu.

27 martie
01:13 trigon Lună-Soare
11:40 conjuncție Lună-Capul Dragonului
12:06 conjuncție Neptun-Junon
17:08 trigon Lună-Mercur
Trecerea Lunii prin Capul Dragonului este, în contextul acestei decade, un semn de
evoluție. În realitate, pasul înainte pe care-l facem acum vine mai curând din inerție. Ambițiile
dezvoltate anterior, cele care sunt în consonanță cu schema astrală folosită în această
decadă ne-au îndemnat să ne stabilim obiective care să fie atinse până la începutul lunii
mai. Dacă aceste obiective sunt legate de asocieri, de colaborări, de aventură sau călătorie
atunci momentul zilei de 27 martie ne aduce, în primul rând, o confirmare, apoi semnul că
anumite componente ale acestor demersuri trebuie reformulate. Chiar dacă Luna se află
acum în zodia Leu, semn care nu muncește de plăcere, ci doar motivat, adică, în general,

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

161

preferă să aibă subalterni, adică pe alții care să muncească pentru el, se va păstra și acum
componentă a muncii, cea care este privită în luna martie ca o formă de terapie. Astfel,
efortul va fi unul de ambiție, de explicație, de motivație, acela care ne ajută să nu ne izolăm,
să nu ne retragem pe piste false, să nu teatralizăm și să nu-i hrănim pe ceilalți pentru a ne
asigura o poziție confortabilă. Și de această dată maturizarea este un proces real și se poate
anticipa că instanțele pe care le vom folosi acum, când Luna trece prin Capul Dragonului,
au mare impact asupra sufletului, asupra conștiinței, asupra moralității. De pe zodia Leu,
Luna devine, pe rând, prietenă cu toate planetele din zodia Berbec ceea ce înseamnă o
mare determinare. Nu se poate însă media această problemă de existență, de destin. În
cuvinte mai simple ceea ce ni se pare o mare realizare acum este, de fapt, doar o achiziție
pe confort.
În
contextul
acestei
perioade
conjuncția lui Neptun
cu Junon aduce o
confirmare a unor
relații sănătoase cu
care
trebuie
să
mergem mai departe.
În acest moment
Luna neagră trimite
raze frumoase către
această conjuncție și
ne ajută să fim atenți
la pericolele la care
ne expunem atunci
când nu ținem cont
de
propria
observație,
de
propria intuiție. De
această dată Luna
neagră are un impact
frumos și bun asupra
acestui aspect. Este
foarte
posibil
ca
emanciparea prin autocontrol pe care am observat-o pe 26 martie să ne ajute să accesăm
planuri superioare, să trecem pe un alt nivel, să beneficiem de șansa de a ne exprima în
public, către un auditoriu elevat sau în fața unor oameni care nu ne sunt potrivnici. Cu toate
acestea, nu ar trebui să ținem cont în totalitate de opiniile acestui auditoriu. Luna se află
într-o relație bună cu Mercur, însă Mercur este retrograd și opiniile acestora se referă la
confortul personal, nu la nivelul adevărat la care se exprimă cel care prezintă o informație.
Există multă confuzie pe acest sector, de aceea mesajul poate fi distorsionat adică cel care
se prezintă să înțeleagă feedback-ul ca și cum acesta se referă la nivelul său, în timp ce
auditoriul să vorbească despre gradul de satisfacție. În cuvinte mai simple, în timp ce cel
care se prezintă se crede bun în ceea ce face pentru că primește feedback pozitiv, auditoriul
se simte bine doar pentru că prezența sa acolo înseamnă absența dintr-un mediu agresiv.
Așadar, pe 27 martie se poate vorbi despre emancipare și curaj, despre îndeplinirea unor
condiții absolut necesare pentru ca realizările pe care le-am comportat de-a lungul acestei
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luni, prin muncă, în sârguință, prin disciplină, să fie și durabile, adică n-o să țină doar o lună
de zile.

28 martie
01:10 careu Mercur-Lilith
05:04 careu Lună-Jupiter
11:33 trigon Lună-Venus
12:54 trigon Lună-Uranus
17:30 Luna intră în zodia Fecioară
Pentru că în noapte de 27 spre 28 martie se împlinește careul lui Mercur cu Luna
neagră și multe din trăsăturile zilei de 27 martie vor rămâne în suspans sau nu vor putea fi
duse mai departe cu gândurile frumoase, cu ambiția echilibrată sau cu rafinamentul pe care
l-am simțit de-a lungul acestei zile. Pentru că acest aspect atinge faza de maximum în
noapte, când, în general, oamenii se odihnesc, de dimineață ne vom trezi cu poezia
învățată, cu starea gata elaborată, cu atitudinea sedimentată. Nu se știe dacă lucrul acesta
ne va afecta proiectele pe termen lung, însă pentru că este coroborat și cu careul pe care
Luna îl împlinește cu Jupiter retrograd, deci avem două careuri la care participă câte o
planetă retrogradă, ne vom simți izolați la înălțimi, constrânși de resentimentele pe care nu
le-am rezolvat prin conjuncturile favorabile ale zilelor anterioare și există toate șansele ca
ziua de 28 martie să nu fie plăcută, să fie enervantă, tristă sau compromisă. De altfel, nu ar
fi prima dată, deși nu aceasta este direcția principală a momentului.
În consecință, momentul acesta ne vorbește despre marginalizare, despre un interes
pe care îl acordăm doar oamenilor care au reușit până acum, ființelor care s-au făcut
remarcate, fără să mai fie important cum anume au făcut lucrul acesta, cum au atins
realizarea de care se bucură în momentul de față. În felul acesta, se poate explica în cuvinte
simple conflictul dintre experiențele personale și tentațiile societății de consum, tentațiile
vremurilor pe care le trăim. Dacă acest conflict duce spre aventură, dacă gândul de reușită
nu este și un gând echilibrat, atunci se poate vorbi pe 28 martie despre o împlinire
sufletească, despre aprofundarea unor complicații de natură ideologică pe care le vom
explica haotic, dar care, prin conținutul pe care îl au, vor fi adevărate. De aici se înțelege că
28 martie ne aduce și o problemă de exprimare, și una de limbaj, dar și una de semantică.
O altă problemă a zilei de 28 martie este cea legată de diversitate. Acolo unde
oamenii sunt concentrați, acolo unde există dorința de a împlini un ideal ambițios, va lipsi
interesul pentru distrugere. Relațiile intense care se realizase între zodiile Capricorn și
Berbec, având în vedere că Uranus de pe zodia Berbec foarte curând își va încheia tranzitul
pe această zodie, aduce multă dezordine, multe provocări și multă tensiune. Omul echilibrat
în idealul său, în ambiția sa, în speranța sa de mai bine este o mare achiziție pentru grupul
de apartenență, este un exemplu pentru ceilalți. Ceilalți, care sunt prea mult cuprinși de
febra conflictului, care cred că prin această libertate de exprimare li se oferă de fapt
posibilitatea de a arăta că sunt superiori celorlalți pierd din vedere că au multe goluri. Uitarea
devine, în cazul acestor persoane, element reprezentativ al zilei de 28 martie și, implicit, al
perioadei. Aceste persoane uite ce fel sunt, uite ce probleme au și cred că prin ton, prin
atitudine compensează lipsa de conținut.
În după-amiaza acestei zile Luna va intra pe zodia Fecioară și îi va încuraja pe
oameni să își vadă aceste defecte, să și le curețe, să se purifice, adică pentru toți să intre
într-o perioadă de purificare. Este adevărat, deocamdată, adică în a doua parte a zilei de 28
martie, nu se poate vorbi despre apreciere doar pentru că există interes pentru a

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

163

conștientiza golul sau a-l înlătura. Cu toate acestea, încă de pe acum se poate crea premisa
unei mari reușite prin genul acesta de practică, urmând ca reușita în sine să își arate primele
rezultate începând cu 29 martie.

29 martie
03:26 sextil Junon-Lilith
03:47 conjuncție Venus-Uranus
04:25 trigon Lună-Marte
08:31 trigon Lună-Saturn
17:15 careu Soare-Saturn
18:49 opoziție Lună-Neptun
20:08 trigon Lună-Lilith
20:35 opoziție Lună-Junon
Pe 29 martie oamenii falși vor căuta prieteni. Prin asocierea cu aceste persoane care
își complică prea mult viața, relațiile, iar schimbul acest de experiență va defini finalul lunii
martie. Sextilul pe care Junon îl împlinește cu Lilith în noaptea de 28 spre 29 martie ne
vorbește, în principal, despre asocieri ciudate. Dacă până acum am avut sentimentul că ne
apasă opinie pe care nu o exprimam așa cum ar trebui, acum, pe 29 martie, prin conjuncția
lui Venus cu Uranus înlăturăm această barieră, devenim independenți și credem că prin
această independență suntem și originali. Există puțină originalitate în exprimare, dar nu se
poate generaliza, adică ea nu poate fi extinsă perioadei, ci se adresează doar acestei zile.
Ziua este dominată, în mare parte, de impulsul acesta de asociere, de a colabora cu orice
preț, de a ne întâlni, de a fugi de singurătate, pentru că pe lângă unghiurile indicate mai sus
mai există și un careu între Soare și Saturn care ne vorbește despre boală, despre
singurătate, despre marginalizare. Împlinirile momentului vin, așa cum ne spune conjuncția
Venus-Uranus, adică prin exprimare liberă, însă nu înseamnă că tot ceea ce spunem este
acceptat, nu înseamnă că tot ceea ce i-a uimit pe ceilalți este și profund sau util. De aceea
avem nevoie de autocenzură, de aceea acest careu între Soare și Saturn, care atrage în
fereastra sa și planetele Marte și Mercur dă conjuncturii de față o amploare interesantă. De
aceea realizările mari ale momentului nu sunt cele declanșate împotriva unui factor
enervant, nu împotriva oamenilor lipsiți de vivacitate, nu împotriva obstacolelor. Obstacolul
are acum un rol pe care nu l-am mai avut de la începutul anului și până acum, acela de a
ne atrage atenția că nu putem merge mai departe cu închipuirea victoriei. Prin acest careu,
privit ca un aspect eliberator, oamenii combat o iluzie, se depărtează de ceea ce îi consumă
inutil energia și devin liberi prin simplitate. Este posibil ca în fața acestui moment de eliberare
bucuriile să se dovedească a fi mult prea intense pentru că le accesăm dintr-o dată. Prin
înlăturarea acestei viziuni false se pune, așadar, degetul pe rana, se accesează o luciditate
pe care trebuie să o controlăm prin voința proprie, prin energia proprie. Altfel, unii vor deveni
victimele noilor asocieri făcute pe trăiri intense, în vârful entuziasmului, în vârful bucuriei.
Dacă nu avem luciditatea necesară să ne oprim sau să facem mișcări controlate în această
intensitate nu ne vom putea apăra de atracțiile ciudate care vor apărea când bucuria este la
intensitatea maximă. Sunt multe situațiile periculoase pe care un om le poate experimenta
în vârful bucuriei. Un câștig important, o veste foarte frumoasă, o realizare mult așteptată îi
va face pe unii să sară în sus de bucurie, să se lase în voia acestui entuziasm ca și cum de
acum încolo vor urma numai lucruri bune. Dacă nu controlăm acest moment de bucurie vom
ajunge pe viitor să ne temem de consecințele a ceea ce se poate întâmpla într-o situație
similară. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că foarte curând
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Uranus va trece pe zodia Taur, deci foarte curând vom fi lipsiți de mobilul acestei bucurii.
Vom deveni prea rigizi, prea îngrijorați de riscul la care ne putem expune în fața acestei
flexibilității lipsită de control. Această responsabilizare, atenția pe care o îndreptăm către
problemele personale, măsura cu care interacționăm și atenția cu care ne bucurăm de ceea
ce merităm să primim reprezintă și o garanție a succesului, nu doar în săptămânile care
urmează, în lunile care urmează, ci și în următorii ani.

30 martie
05:36 trigon Lună-Pluton
08:00 sextil Lună-Jupiter
19:08 opoziție Lună-Chiron
20:52 Luna intră în zodia Balanță
În același ton ca pe 29 martie ne vom petrece și ziua de 30 martie, chiar dacă aceasta
va avea câteva cuvinte în plus față de ceea ce am mai parcurs anterior. Speranța este unul
din elementele noi care va veni spre noi în această zi și prin care reușim să ne rezolvăm o
parte din probleme de sănătate care ne-au dat bătăi de cap de-a lungul lunii martie. Unii vor
considera acum că s-au îmbolnăvit pentru că au muncit prea mult sau nu au muncit așa cum
trebuie, nu și-au respectat perioadele de odihnă, au consumat ceea ce organismul nu a
tolerat, s-au epuizat în acțiuni lipsite de rost. Prin faptul că Luna parcurge acum ultimul
sector al zodiei Fecioară ne putem aștepta ca oamenii să devină puțin mai atenți la ceea ce
se întâmplă cu ei, la problemele pe care le-au parcurs de-a lungul acestei luni pentru a
deveni mai buni în ceea ce fac, mai simpli. Problemele acestea de sănătate sunt văzute
acum cu o mai mare luciditate și din această cauză omul superficial va crede că acum s-a
îmbolnăvit, acum s-a întâlnit pentru prima dată cu aceste simptome. În realitate, ceea ce se
conștientizează acum este semnul că lipsa de măsură, cea care are întotdeauna consecințe
nefaste.
O altă componentă a acestui moment se referă la înțelesurile pe care ceilalți le
proiectează asupra noastră. Aceste înțelesuri fac trimitere nu doar la pasiuni, nu doar la
moralitate, ci sunt în mare parte elemente care țin de impactul social, de realizările publice,
de ceea ce-i face pe oameni comunicativi și buni în meseria pe care și-au ales-o. Există și
elemente nefavorabile care vin acum de pe spațiul public și unii nu au nevoie de mult timp
pentru a realiza că ele au fost active toată luna. Acum doar le conștientizăm mai bine sau
facem în așa fel încât subiectul acesta să devină atractiv pentru toți cei care discută despre
fenomenul social. Căutările pasionale trec, așadar, în planul secund și, pentru că Luna se
implică într-un triunghi minor împreună cu Jupiter și Pluton, cu Jupiter retrograd în calitate
de planetă focar, observațiile acestea care sunt puse la dispoziția celorlalți și care fac referire
la viețile lor devin foarte atractive și îi pot transforma pe oamenii simpli în persoane căutate,
în oratori, în ghizi. Nu trebuie să uităm însă că luna martie a avut o componentă personală
mai mult decât evidentă și evadarea aceasta din zona intimă către zona publică în ideea că
acolo vom găsi echilibru pe care-l căutăm este o altă greșeală. Cine va proceda în felul
acesta se va bucura de cunoaștere socială, dar pentru a o menține, pentru a o folosi va
trebui să lupte cu alte tentații care vin din noul domeniu spre care se îndreaptă. Cu alte
cuvinte, nu toate fuzionează așa cum ne dorim, nu toate sunt așa cum par, dar asta nu
înseamnă că ar trebui să mai adăugăm la motivele de acțiune încă unul, cel de răzbunare.
Ne apropiem de finalul unei etape, dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm curs acuzațiilor
gratuite.
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31 martie
07:53 Venus intră în zodia Taur
10:15 careu Lună-Marte
12:24 careu Lună-Saturn
15:39 Lună plină
18:07 sextil Lună-Capul Dragonului
19:17 opoziție Lună-Mercur
În dimineața zilei de 31 martie Venus va intra pe zodia Taur și cu această poziție
zodia Berbec se degajează puțin. Ne putem gândi încă de pe acum că putem spera la liniște,
că o putem și obține, însă nu ne putem gândi că ea va fi atinsă pe loc, dintr-odată în
momentul de față. Faptul că Venus trece pe zodia Taur este prea puțin pentru a compensa
agitația din ultima vreme. În plus, în ultima zi a lunii martie se va împlini și Luna plină, cu
Luna pe zodia Balanță și Soarele pe zodia Berbec. Nevoia aceasta de liniște va fi formulată
în ultima zi a lunii martie ca o luptă împotriva a ceea ce era zgomotos. Tot ceea ce este
construit ca un contraargument reprezintă o reacție de pe același nivel. Liniștea fiind pe un
alt nivel nu se poate vorbi acum despre atingerea sa.
Este adevărat, trecerea lui Venus pe zodia Taur ne ajută să ne definim alte nevoi, nu
cele de argumentare sau de luptă, nu prin competiție și nu prin inventarea unui argument
care trebuie să rămână în istorie. Poziția aceasta a lui Venus este una foarte bună pentru
gust, pentru estetică, pentru sănătatea fizică, dar și pentru a ne detașa puțin de intensitatea
periculoasă pe care am parcurs-o de-a lungul acestei luni. Pentru că Luna plină zdruncina
puțin vibrațiile planetei Venus de pe zodia Taur, însă doar acum, în ultima zi a lunii martie
se poate vorbi despre o situație conflictuală întreținută pe baza unor argumente noi. Este
adevărat, există în continuare o discrepanță între intenție și acțiune, între ceea ce avem
nevoie pentru viața personală și ceea ce trebuie împlinit pe spațiul public. Această Lună
plină face parte din două configurații, dreptunghi mistic împreună cu Axa Dragonului și
Mercur, și un careu în T pe semne cardinale ce are în focar planetele Saturn și marte. Dacă
în privința dreptunghiului mistic sensul acestei faze a Lunii vine să remedieze probleme de
opinie sau de interacțiune, careul în T aduce un conflict nou, în momentul de față minor, pe
un fond social deschis către situații conflictuale. Vom face pe 31 martie o retrospectivă a
aceea ceea a însemnat luna martie, dar nu ne va folosi. Ne vom gândi cu regret că binele
pe care l-am experimentat a fost slab în intensitate sau puțin ca număr de fapte, dar au
crescut, s-au înmulțit situațiile conflictuale, ipostazele când oamenii au dovedit abuz de
putere sau de răutate. Dar rostul pentru care vedem lucrul acesta cu mult mai clar decât la
începutul lunii nu este de a face o selecție negativă, nu de a intra în spațiul lunii aprilie, cel
care se ocupă de destăinuiri și care va aduce erori de practică cu aceste impresii obscure.
Dacă de-a lungul lunii martie am privit munca, efortul, sârguința ca pe o formă de terapie nu
avem de ce să considerăm că greutatea răului este mult mai mare decât greutatea binelui,
chiar dacă pe alocuri, dacă numărăm faptele dintr-un sector cu faptele din celălalt, răul pare
să fie pe primul loc. De altfel, munca susținută nu este făcută decât de oamenii care își
exersează răbdarea, care știu să o și folosească, de ființele care au un anumit echilibru.
Când acest echilibru lipsește munca este desconsiderată, iar efortul este privit ca o
pedeapsa. Practic, despre asta este vorba în ultima zi a lunii martie, despre a vedea în care
situații ne pierdem controlul și considerăm că munca este o formă de pedeapsă, deși cel
profund știe că munca nu este niciodată o formă de pedeapsă, ci un instrument de
cunoaștere. În felul acesta se explică de ce prietenia Lunii cu Capul Dragonului nu ajută la
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medierea tendinței Nodurilor, pentru că nu avem nevoie să ducem mai departe impresiile
de acum. Ele trebuie sedimentate pentru că așa ne sugerează Luna din zodia Taur, așezate
ca fundație pentru demersuri viitoare. Cine va privi cu maximă responsabilitate aceste
situații va reuși să treacă dincolo de obsesiile personale, să lase în urmă mofturile și să nu
se mai teama de muncă. Munca nu înseamnă desconsiderare. Ea este o invitație la a exersa
puterea personală. De asemenea, tot în ultima zi a lunii martie avem ocazia să-i vedem pe
cei care se folosesc de muncă pentru a pedepsi. Acești oameni ne pot crea impresii false
că munca este periculoasă. Noi, pentru că studiem astrologia și nu abordăm cu
superficialitate mesaje de genul acesta, știm că începutul muncii pentru acești oameni nu a
fost plăcut. Ei s-au simțit pedepsiți prin muncă și am ajuns în punctul în care să-i
pedepsească și pe ceilalți prin munca lor. Aici găsim pe oamenii lacomi care vor să câștige
foarte mulți bani impunând un ritm alert de lucru, pe habotnicii care nu se pot opri din muncă,
pe cei care nu au măsură. Am văzut în zilele anterioare că această conjunctură a lunii martie
are și momente de bucurie, unele dintre ele chiar foarte intense, chiar dacă trăsătura
principală a acesteia este munca. Munca are nevoie să fie însoțită de bucurie, nu doar de
bucuria efortului pentru că aceasta este rezervată celor profunzi care trec dincolo de efortul
fizic, cât, în primă instanță, bucuria a ceea ce obții lucrând. Fără bucurie, munca devine cu
adevărat un instrument de tortura.

Așa după cum se poate constata din prezentarea acestei decade, finalul lunii martie
ne îndeamnă sa avem respect față de ceilalți, să colaborăm, să înțelegem care sunt tentațiile
lor pentru a ni le putea observa mult mai bine și pe ale noastre. Pentru unii abordarea acestui
exercițiu de autocunoaștere va fi o mare problemă, preferând singurătatea sau, la polul
celălalt, aruncându-se în vâltoarea vieții deci fugind de singurătate. Aceste persoane
inferioare sau comune vor trăi la extreme, se vor bucura foarte intens și vor deveni victimele
propriilor bucurii pe care nu și le pot controla. De asemenea, există și reversul medaliei:
tristețea foarte adâncă să aducă motive de boală în care individul să creadă cu atât mai mult
cu cât urmărește, ca prin această boală, să se autopedepsească. Sârguința și maturitatea
au nevoie în această a treia decadă a lunii martie să devină prietene, să nu se certe unii cu
alții, să nu alimenteze o tensiune. În caz contrar, luna aprilie va deveni foarte dificilă.
Luna martie, cea care ne vorbește despre muncă și ne îndeamnă să o privim pe
aceasta ca pe o formă de terapie ne ridică probleme cu care nu ne-am confruntat până
acum. Am mai văzut de-a lungul ultimilor ani că am mai fost încurajați să lucrăm, să fim
serioși, să avem discernământ și să ne bazăm pe eforturi proprii. Nu ar trebui să fim triști
pentru că suntem încurajați să lucrăm și să fim conștienți de ceea ce facem. Înainte de toate,
ar trebui să ne fie clar ce anume trebuie să facem, de ce, iar în acest proces, de la început
și până la sfârșit, să urmărim cu maximă implicare toate etapele. Dacă în toată această
schemă a muncii nu găsim bucuria de a lucra, bucuria de a interacționa, încântarea de a ne
cunoaște mai bine prin efort înseamnă că în continuare privim munca drept o formă de
pedeapsă. Munca nu ne este dată ca o formă de pedeapsă, ci ca o formă de
autocunoaștere, când ne testăm puterea, când vedem care sunt momentele de minimum și
cele de maximum, când descoperim cum ne putem concentra și care sunt ipostazele când
avem nevoie de relaxare, dar noi o putem, prin dezechilibrele pe care le iubim, să o
transformăm într-o formă de tortură. Acum, ca stadiu, ca societate, nu avem un cult față de
muncă, nu ne bucurăm că lucrăm, ci am creat o societate care muncește doar dacă este
plătită. Efortul gratuit făcut cu bucuria de a dărui se transformă pentru omul profund în
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mulțumirea de a face parte dintr-un proces evolutiv, din cunoaștere. Prin muncă, omul
profund cunoaște împreună cu cel pe care îl ajută. Remunerația este cea mai de jos
motivație de bucurie pentru muncă. Acum la finalul lunii martie dacă facem o retrospectivă
detaliată asupra a ceea ce am parcurs vedem că banul nu poate plăti munca, iar dacă o
face se adresează doar zonelor inferioare ale acestui efort. Cu cât ne ridicăm mai sus pe
ierarhia evoluției spirituale cu atât înțelegem mai mult că munca înseamnă mișcare, iar
mișcarea înseamnă cunoaștere. Cele două elemente, mișcarea și cunoașterea, sunt
esențiale vieții deoarece creația în sine se bazează pe mișcare și pe cunoaștere. Numai în
forma aceasta putem vorbi despre muncă folosită ca o formă de terapie, altfel vorbim despre
o muncă mult mai bine observată, mult mai atent abordată, dar fără a ne permite să ajungem
la această nestemată: vindecarea.
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Aprilie va fi o lună a vorbelor și a erorilor de practică. Dacă aceste vorbe fac referire
mai mult la destăinuiri, dacă punem la dispoziția celorlalți ceea ce știm mai bine, nu pentru
a aștepta o plată, ci pur și simplu dintr-o deschidere a sufletului, atunci lucrurile acestea
complicate, ciudate vor trece în planul secund. Există o barieră care va fi activă și în această
lună, așa cum am conștientizat în luna anterioară, cea legată de efortul pe care-l depune un
individ de a se face remarcat, de a fi în consonanță cu un ideal ambițios, de a cerceta în așa
fel încât să obțină un rezultat care să-l mulțumească. În aprilie, Marte și va continua tranzitul
sau prin zodia Capricorn urmând ca, în ceea ce-l privește, abia în luna mai să lucreze să
schimbe puțin. Vorbim aici despre o permanentizare a profunzimii, a dorinței de cunoaștere,
a interesului față de lucrul făcut cu responsabilitate și cu atenție, dar și a preocupărilor față
de latura spirituală. Dacă luna aprilie aduce precizări, destăinuiri și eroare în practică, luna
mai va duce mai departe această încercare pe atenție avertizându-ne încă de pe acum ca
indiferența ne va schimba calitatea vieții. Dacă ne implicăm în destăinuiri, dar nu suntem
preciși, spunem ceea ce ne vine la gură, vorbim doar pentru că simțim că suntem ascultați,
nu avem responsabilitate și nici respectul pentru o informație corecta, dar așteptăm rezultate
practice, luna mai va veni cu un prăpăd. Dacă acum ni se va părea o lună grea pentru că
Marte este pe zodia Capricorn, iar Chiron și Junon vor trece, la intervale relativ mici, în zodia
Berbec, împlinind în 29 aprilie o conjuncție, înseamnă că nu știm cam cum ar fi cu Marte pe
zodia Vărsător și Uranus pe Taur. Aceste două semne care fac parte din crucea fixă, au fost
tot timpul într-o competiție ca și cum se luptă pentru același teritoriu deși vibrațiile și
preocupările sunt complet diferite. Apoi, în mai vom mai trece și printr-o conjuncție a lui
Pluton cu Luna neagră, deci nu avem motive ca în aprilie să fim indiferenți față de ceea ce
trebuie să facem cu respect și atenție.

Decada I (1-10 aprilie 2018)
Combinații extravagante. Nicio tensiune nu este explicată.
Adevărul doare. Cercetări fără finalitate. Accesibilitate. Destinul
controversat nu se mai poate impune.

DECADA NR. 10
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

4

1-10 februarie

Confirmă autoreglarea

35

11-20 decembrie

Mare putere de concentrare. Odihna este refuzată. Adevărul ni se scurge printre degete.
Probleme de conștiință. Personaje obscure ies din umbră. Nesiguranță. Interacțiuni complicate. O
greșeală este glorificată. O schimbare este cerută, dar este refuzată. Bucuriile personale sunt
respectate cu un mare consum. Transformare. Evoluție prin constrângere. Binele este văzut, dar nu se
ajunge încă la el. Devenire. Transformarea rapidă. Rezistența la efort. Muncă. Mare profunzime
sufletească. Proiect le sociale ies din colaps. Mare voință. Capacitate de adaptare. Disciplină. Respect
față de valorile celorlalți. Revizuire. Refacere. Decizii cu impact administrativ. Pionierat. Succes prin
prospectarea noului. Îndoială față de un preț personal. Oamenii se asociază pentru a se menține la un
anumit nivel al puterii. Justiție pusă corect în aplicare. Se inventează o problemă. Răscolire.
Schimbare de dragul schimbării. Soluțiile viabile se bazează pe ipoteze eronate. Înstrăinare. Viziunea
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de ansamblu este abandonată pentru o dreptate personală. Ascensiune prin durere. Ceartă. Fiecare
individ își susține propria realizare. Spațiul public este neîncăpător pentru ambițiile indivizilor. Se
caută soluții pentru succes fără muncă. Gesturi incomplete. Poziție socială zdruncinată de gloria unui
adversar. Severitate spusă prea brutal. Combinații lipsite de voluptate. Un mesaj este răstălmăcit.
Devenire grea. Absenteism. Se critică o măsură pentru a o întârzia. Acțiunile în forță merg mai
departe. Succes prin cultivarea unei pasiuni. Revenire la o formă de protest. Accesarea unei vechi
surse de putere. Răscolire. Patimi. Suntem păcăliți că ne apropiem de cer. Invidie. Independență
înțeleasă prost. Mergem mai departe pe un traseu nou. Cel slab caută să câștige ușor, fără muncă. Cel
puternic se laudă. Disconfort din cauza unui neadevăr. Se repetă o greșeală cu repercusiuni asupra
stării de sănătate. Greutatea vieții este argumentată prin invocarea problemelor vechi, cele care nou
soluție acum. Soluții interesante. Combinațiile noi depind mult de răspunsul la întrebări. Limbaj
comunicat dificil. Mesaj întortocheat. Dorințe aprige. Nevoie explicate prin evenimente de amploare.
Stabilitate. Declarațiile sincere sunt rare, dar foarte prețioase. Soluții pentru mesaje contorsionate.
Stabilitate. Opoziție. Nu respectă mesajul cuiva. Ne grăbim să împlinim un deziderat. Se caută din
nou puterea. Sentimente confuze. Acțiuni în favoarea unei greșeli. Indecență promovată prin
nepăsare. Valorile sunt elogiate de un element nespecific. Asocierile nu sunt ceea ce par. Mânia este
dezlănțuită. Cercetarea vieții este necesară pentru a evolua. Durerea îi duce pe oameni mai aproape
de cer. Sinceritatea este doar exersată. Efectele acțiunilor importante nu este luată în considerare.
Conduită care întreține tristețea. Se spun neadevăruri despre un om sensibil. Este nevoie să depășim
o greutate. Gândul de vindecare este mai important decât încercarea în sine. Mintea este plină de idei
obsesive. Pagube colaterale. Revenire dificilă. Atitudini absurde. Combinații periculoase. Indecențele
sunt discutate altfel. Recompensă pe măsura bunătății. Pedeapsa este un profesor bun. Revendicare
care creează suspiciuni. Amenințare. Elan. Surprizele încurajează spre cercetare. Accentele dramatice
cer multă atenție în acțiunile publice. Ridicarea nivelului de percepție prin adaptarea conduitei.
Autoeducație eficientă.

Prima decada lunii aprilie ne aduce combinații extravagante. Există o tensiune care
se transferă din luna anterioară și care va fi marcată de conjuncția lui Marte cu Saturn, din
2 aprilie, moment în care un adevăr este scos în evidență și în funcție de conținutul acestuia
toate celelalte episoade favorabile ori nefavorabile individului se vor așeza. Ceea ce se
consumă pe această conjuncție pare să fie decisiv pentru întreaga decadă și vom vedea că
pe acest fond puține elemente vor fi reinventate, redactate ori schimbate. Cine nu va gândi
că lucrurile frumoase și rafinate se construiesc greu, din aproape în aproape, cu răbdare și
seriozitate, va trăi momente delicate, vor spune ca adevărul doare, că nu pot merge mai
departe în studiul pe care l-au făcut în luna anterioară. De altfel, nici nu au cum să ducă mai
departe aceste demersuri care au fost făcute prin efort și muncă, pentru că aceste persoane
mediocre cred că prin schimbare de vibrație care se aplică acestei luni își pot permite să se
întoarcă la obiceiuri proaste. Relația bună dintre Jupiter încă retrograd și Junon le permite
acestora în această decadă să se implice în astfel de derapaje. Din nou, facem apel la
responsabilitate, pentru că numai așa ceea ce este fragil și nu a ajuns încă spre noi se va
prezenta prin accesibilitate. Destinul controversat al lunii anterioare nu se mai poate impune
și, din inerție, mulți vor încerca să facă lucrul acesta. De altfel, pentru cei care studiază
astrologia, nu doar se preocupă de previziunile astrale, această decadă nu va avea secrete.
Echilibrul va fi obținute în consonanță cu ceea ce s-a consumat la începutul lunii februarie,
când dorința de putere, formulată corect, raportată la evenimentele necesare sau de
actualitate la momentul respectiv, a creat anumite animozități. Acele animozități nu au fost
înțelese și nici rezolvate până în momentul de față și, rămânând în același registru al plasării
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lui Jupiter pe zodia Scorpion, dar luând în considerare că acum această planetă este
retrogradă, relația bună cu Junon cere, înainte de toate, clarificarea acelor probleme care
s-au consumat la început în prima decadă a lunii februarie. Cine nu face lucrul acesta, cine
nu se preocupă de ceea ce s-a întâmplat atunci va trebui să dea socoteală, nu foarte
departe, ci luna viitoare, la început, când Jupiter se va afla într-o relație bună cu Luna
neagră. Ceea ce acuzăm acum ni se va întoarce ca acuzații.

1 aprilie
00:40 careu Lună-Lilith
10:08 careu Lună-Pluton
16:20 trigon Mercur-Capul Dragonului
20:52 conjuncție Soare-Mercur
21:30 opoziție Lună-Uranus
Chiar dacă multe din vibrațiile acestei luni seamănă cumva cu ceea ce s-a întâmplat
în luna martie, de această fiind în fața unor provocări noi, deviza generală aplicată acestei
luni se referă la o precizie în destăinuire și la o eroare în practică. Asta înseamnă că lucrurile
nu sunt așezate de o manieră accesibilă, adică sunt spuse multe minciuni, este pus în
dificultate omul care muncește, care vrea să se facă remarcat prin rezultatele muncii sale,
este pusă în dificultate realizarea celui care nu dorește să se supună sistemului.
În prima zi a acestei luni, Luna se va afla într-un careu cu Luna neagră și apoi, spre
finalul acestei zile, va trece prin opoziția cu Uranus. În momentul de față, după cum sunt
așezate planetele pe cer, Luna neagră nu se află într-o dispunere negativă cu Uranus. Luna
va face o legătură artificială între aceste două elemente și va amplifica răul. Apare, astfel,
nevoia de glorificare pe seama greșelilor celorlalți, prin refuzul pe care omul puternic îl
formulează pentru a se proteja de un rău pe care nu-l poate controla.
Apoi, există o componentă care va fi activă în prima zi a lunii aprilie și care se referă
la conjuncția Soarelui cu Mercur retrograd, deci la o schimbare cerută mai demult care nu
mai este de actualitate. De aici se înțelege că vibrația astrală a zilei de 1 aprilie este una
destul de apăsătoare în contextul acestei luni, cea care ne vorbește despre destăinuiri și
despre erori în practică. Nu încape discuție că acolo unde individul reușește să se
concentreze pe un ideal ambițios, acolo unde dovedește că se poate transforma în raport
cu societatea lucrurile se așază frumos, adică se poate vorbi despre o evoluție, una în afara
constrângerilor, în afara problemelor de opinie sau de independență. Cu toate acestea,
faptul că Luna trece prin opoziția cu Uranus face din prima zi a lunii aprilie una de tensiune.
Este adevărat, multe unghiuri pozitive sunt acum active, spre exemplu cele care se vor
împlini în a doua zi a lunii aprilie. Asta nu înseamnă că momentul de început al acestei luni
este simplu. Schimbarea care ne este cerută acum trebuie să repare un defect al trecutului,
trebuie să aducă de acolo un eveniment pentru a-l repara și pentru a produce în mod
obligatoriu o bucurie. Mercur retrograd, aflându-se acum într-o relație bună cu Axa
Dragonului a reușit să medieze tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Se întâmplă lucrul
acesta doar pentru că este retrograd și lucrul acesta ar putea să fie un mare avantaj pentru
cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală.
Atitudinea pe care o are poate schimba ordinea lucrurilor, poate aduce un element de
inițiativă sa devina un element emoțional, poate face ca un factor coroziv să devină un factor
de transformare. Lucrul acesta va fi posibil doar dacă suntem în afara conflictului, dacă
activăm în prima zi a lunii aprilie fără dorințe de glorie, fără ambiția de a-i umili pe cei pe
care îi considerăm slabi, fără plăcerea de a spune o minciună. Astfel, debutul lunii aprilie
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devine un element de putere și de transformare care ne ajută să vorbim despre problemele
celorlalți foarte ușor, dar să ne temem să împărtășim celorlalți din ceea ce ne doare foarte
tare. Ceea ce este concentrat devine foarte evident prin durere, prin nesiguranța sau prin
ceea ce nu a fost rezolvat. Cine nu va vedea lucrul acesta va merge mai departe în orb,
după ceea ce i se spune din exterior, după ceea ce-și închipuie.

2 aprilie
00:11 trigon Soare-Capul Dragonului
01:58 Luna intră în zodia Scorpion
06:20 opoziție Lună-Venus
18:21 sextil Lună-Marte
18:22 sextil Lună-Saturn
18:44 conjuncție Marte-Saturn
Lucrurile se schimbă atunci când Soarele se va afla într-o relație de trigon cu Capul
Dragonului și pentru că Soarele nu poate avea niciodată o deplasare retrogradă nu se poate
vorbi despre o mediere a tendinței Nodurilor. Pentru că, după cum știm, în această perioadă
Soarele se află în conjuncție strânsă cu Mercur retrograd, vibrațiile acestei planete care
lucrează pentru medierea tendinței Nodurilor se vor răsfrânge și asupra Soarelui. Asta
înseamnă că ziua de 2 aprilie ne-o vom petrece gândindu-ne la cum ar trebui să se întâmple,
trăind intense nostalgii pe care ar trebui să le lăsăm în urmă. 2 aprilie devine, așadar, o zi
de refacere, de profunzime, de transformare rapidă pentru că ea aduce și împlinirea
conjuncției dintre Marte și Saturn care se referă la refacere. Ceea ce este interesant în
această conjuncție, acum, în
2018, ține de iminenta relație
pozitivă ce se va împlini între
Saturn și Uranus, cel care va
intra pe zodia Taur foarte
curând. Asta înseamnă că,
de această dată, relația lui
Marte cu Saturn se referă la
conflicte sociale pe care leam pierdut, la o arhivare a
cauzelor pierdute, la o nouă
disciplină de lucru cu scopul
de a face o revizie
interesantă
și
eficientă
asupra vieții personale. Dacă
în această perioadă Luna nu
s-ar fi aflat în zodia Scorpion,
nu s-ar fi vorbit despre
putere,
nici
despre
transformare. S-ar fi vorbit
despre o idee fixă pe care un
individ va dori să o ducă la
final indiferent de consecințe.
Așa, nu se poate extrage poziția Lunii de pe zodia Scorpion din acest context și va trebui să
ținem cont și de condițiile exterioare. Omul inferior va face în așa fel încât să nu țină cont de
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condiții exterioare și să creadă că succesul care a fost promis trebuie să intre în patrimoniul
său. De aceea luna aprilie este o lună de precizie și de destăinuiri ce pot compromite partea
practică a vieții. Încă de pe acum, din a doua zi a lunii, se va vorbi despre reușită prin cuvinte,
prin povești, prin destăinuiri, însă lucrul acesta nu va fi văzut în practică.
O altă problemă a zilei de 2 aprilie se referă la dorința de sancțiune. Există o mare
putere de concentrare care vine pe un ideal ambițios, unul care deja nu ne mai satisface, ni
se pare incomplet sau periculos și pentru împlinirea căruia aducem noi definiții, intervenim
cu noi modificări în programul de lucru, vrem o altă echipa. Nu trebuie să uităm că în această
perioadă Soarele, care se află în relație foarte bună cu Axa Dragonului, primește raze
negative din partea conjuncției Saturn-Marte. De aici înțelegem că reminiscențe ale
trecutului, ambiția de a reuși într-o direcție clar definită, de a fi oameni importanți în societate
sau de a obține o mare realizare prin bani, diplome, certificate de recunoaștere sau aprecieri
la scenă deschisă reprezintă o veritabilă sursă de tensiune. Nu se poate ajunge la un viitor
foarte ambițios decât printr-un succes obținut acum cu mare efort. Conjuncția lui Marte cu
Saturn se referă la efort, la renunțare, la profunzimea minții care cere renunțarea la
superficialitatea corpului. Puterea devine, astfel, expresia cunoașterii, a experiențelor
acumulate de-a lungul acestui an sau în anii anteriori.

3 aprilie
00:00 careu Lună-Capul Dragonului
05:36 trigon Lună-Neptun
07:42 sextil Lună-Lilith
11:22 trigon Lună-Junon
17:12 sextil Lună-Pluton
19:08 conjuncție Lună-Jupiter
Pe 3 aprilie Luna va trece prin careul la Axa Dragonului și ne vom vedea în fața unor
situații complicate. Abia acum înțelegem care au fost greșelile pe care le-am făcut la
începutul lunii februarie, cât de mult ne-am consumat fără rost. Pentru că Luna se află acum
pe zodia Scorpion apare o frământare pe care individul o conștientizează foarte bine, dar
pe care nu dorește să o transforme în altceva, nu dorește să o înlăture pentru că urmărește
cu toată puterea sa să o ducă mai departe așa cum este, să demonstreze celorlalți că este
corectă, că este superioară, nu că ar fi expresia unor frustrări, ci semnul că trăiește într-un
mediu neadecvat, că luptă, că dorește să se adapteze. În realitate, ceea ce se întâmplă
acum cu trecerea Lunii prin zodia Scorpion este un semn de înstrăinare. În primul rând,
relația aceasta frumoasă pe care Luna o are cu Neptun, apoi cu Junon, care primește
susținere din partea relației frumoase pe care Luna o are cu Pluton și cu Luna neagră ne
vorbește despre soluții imposibile. Ceea ce simțim este corect, dar mediul în care vrem arătă
că aceste emoții nu sunt permise și nici tolerate, nu acceptă așa ceva. În consecință, se
impune pe 3 aprilie remodelarea, adoptarea unei viziuni de ansamblu prin sentimentele pe
care vrem să le punem la dispoziția celorlalți, adică este nevoie să ne informăm asupra
permisivității anturajului pentru a vedea cum anume trebuie să procedăm pentru ca ceea ce
simțim să fie bun și celorlalți, comunității, nu doar constructiv pentru sine. În cuvinte mai
simple, nu este suficient că simțim nu este suficient că am atins un anumit stadiu evolutiv
sau o anumită treaptă a societății, este important să ținem cont acum și de nivelul celor din
jur.
Elementul cel mai delicat al acestei zile vine din neputința de a accepta că
transformarea înseamnă și erodare. Erodarea pe 3 aprilie înseamnă oboseală și pentru că
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în această perioadă Mercur se află în deplasare retrogradă și este într-o relație de careu cu
planetele situate în prima decadă a zodiei Capricorn, nu avem luciditatea necesară pentru
a vedea care sunt problemele celorlalți de care trebuie să ținem cont și care pot deveni un
obstacol în ascensiune. De aceea în momentul de față ascensiunea se face prin durere,
prin acceptarea unor limite, prin entuziasm. Dacă suntem buni în ceea ce facem, chiar dacă
deținem adevărul, chiar dacă știm cum trebuie procedat, înseamnă că și anturajul trebuie
să răspundă pe același nivel. O trăsătură definitorie a zilei de 3 aprilie este schimbarea
făcută de dragul schimbării. Omul profund nu se va lăsa influențat în modul acesta.
În seara zilei de 3 aprilie Luna trece prin conjuncția cu Jupiter și apare un interes
pentru deviere de la cale. Se pare că în seara acestei zile vom înțelege că, aceste trăsături
ale decadei, legate de combinații extravagante, de tensiune sau de adevărul care doare,
produc schimbări în profunzime. Delimitarea spațiului personal înseamnă și a lucra cu
nevoile care ne vin din poziționarea lui Venus pe zodia Taur. În cazul de față, este vorba
despre nevoia de frumos, de bogăție, de rafinament, ceea ce poate produce o mobilizare
suficient de puternică încât să facem față conjuncturii nefericite ale zilei de 4 aprilie.
Retrogradarea lui Marte pe zodia Berbec îi mobilizează pe toți de dragul conflictului și
competiției. Un om echilibrat care folosește o mare parte din puterea și determinarea sa
pentru a rămâne în echilibru arată că nu dorește să facă schimbări de dragul schimbării, ci
să-și asigure o poziție mult mai bună pentru zilele care vor urma. Această persoană nu este
lacomă, ci atentă în protejarea propriului patrimoniu.

4 aprilie
08:33 trigon Lună-Chiron
09:58 Luna intră în zodia Săgetător
10:08 careu Mercur-Marte
Trecerea Lunii pe zodia Săgetător în dimineața acestei zile, după ce Luna, când încă
se afla pe zodia Scorpion, a împlinit un trigon cu Chiron, este semn de rivalitate. Rivalitatea,
în primă instanță, va deveni ceartă, ton ridicat prin care pierdem elementele suplimentare
de la cei care trebuie să ni le ofere, dar și gesturi necontrolate în a acumula cât mai mult. În
realitate, aceste gesturi necontrolate arată că omul este mai îngrijorat față de pierdere, în
fața unui conflict pe care nu-l poate controla, decât este de periculoasă pierderea în sine.
Faptul că acest careu dintre Mercur și Marte, împlinit în dimineața acestei zile, se produce
cu Luna pe Săgetător, înseamnă reactivarea unor pretenții pe care le-am avut la început a
acestui an, când Marte trecea prin acest semn. Gesturile necontrolate nu sunt haotice, sunt
impulsuri pe care nu vrem să le corectăm, pe care nu dorim să le coordonăm pentru că de
la începutul anului și până acum, dar în special din ceea ce s-a consumat în prima decadă
a lunii februarie, am acumulat multe frustrări și toate s-au bazat pe convingerea că suntem
nedreptățiți. Acum îi pedepsim pe ceilalți prin iresponsabilitate. Acum credem că poziția
socială pe care o avem este zdruncinată de gloria unui adversar, că nu trebuie să ne
mobilizam, chiar cu riscul de a ne îmbolnăvi. Atingând acest nivel al bolii, înseamnă a atinge
un nivel de dezechilibru pe care nu-l vom anula ușor. Peste ani, schema aceasta va deveni
atât de periculoasă, va accentua ușurința de a pierde măsura, de a ne mobiliza în direcția
cea mai periculoasă, dar și de a ne asocia cu oameni care procedează la fel. Careul lui
Mercur cu Marte nu înseamnă doar o competiție de dragul competiției, ci înseamnă și o
luptă pe care o ducem prin motivații mai vechi, prin retrezirea unor argumente care ne
consumă rezervele cele mai ascunse. Marte din Capricorn poate impune o disciplină de
lucru dacă nu este forțat să exprime. Cu toate acestea, putem vorbi despre un autocontrol
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care să nu vină de la sine sau pe care să-l preferăm din comoditate, tocmai pentru că nu
există o provocare socială. Saturn din domiciliu poate impune idealuri foarte ambițioase
tocmai pentru că individului i se pare că dimensiune publică este lipsită de pericol, că este
loc să fie mai ambițios, că este loc să-și dorească mai mult. În felul acesta, este nevoie să
facem o diferență foarte clară între necesitatea socială și metodele la care apelăm. Dacă
metodele la care apelăm sunt adaptate nevoi sociale adică nu pornim la luptă doar pentru
că ni se pare că este loc, ci dăm curs acestei ambiții prin metode neinvazive, fără pasiuni
care să ne consume, ci prin disciplină de lucru, prin efort susținut, pentru voință rece, atunci
putem spune că reușim să ne ridicăm deasupra celorlalți, reușim să dobândim o demnitate
socială prin muncă. Altfel, datorită acestei munci ori din cauza comodității de a ne ține puținul
într-o formă compactă, se va vorbi despre noi peste timp, în anul următor, despre faptul că
la începutul lui aprilie nu ne-am pierdut controlul, nu ne-am însușit nimic nou, chiar dacă
poate ne-am dorit, dar am pierdut cei mai buni prieteni, am ratat consolidarea încrederii, am
pierdut ceea ce era important. În cuvinte mai simple, este nevoie ca în această decadă să
fim foarte atenți la motivațiile pentru reușită, acestea nefiind într-o perioadă tumultoasă,
conflictuală, adică din prima decadă a lunii februarie. Echilibrul îl vom restabili prin
armonizarea acestor ambiții, prin integrarea lor simplă și lipsită de pericol în necesitățile
prezente.

5 aprilie
03:53 trigon Lună-Mercur
09:05 trigon Lună-Capul Dragonului
11:31 careu Mercur-Saturn
15:22 careu Lună-Neptun
16:34 trigon Lună-Soare
23:35 careu Lună-Junon
5 aprilie ne aduce pasiuni care ne pot duce pe cărări greșite. Relația proastă a lui
Mercur cu Marte înseamnă, în spațiul acestei zile, și relația proastă a lui Mercur cu Saturn.
În principiu, aceste dispuneri pot fi separate, deci și aceasta se referă tot la o problemă de
adaptare, la o critica nejustificată, la o ambiție prea mare pe care individul nu reușește să
și-o calibrezi așa cum trebuie. În plus față de ceea ce s-a consumat în ziua anterioară se
poate vorbi acum despre o exprimare greșită, despre o furie, despre o nervozitate pe care
considerăm că suntem îndreptățiți să o afișăm. Există o mare determinare astrală pe 5 aprilie
pentru că Luna împreună cu Soarele și cu Capul Dragonului reușesc să delimiteze pe cer o
piramidă de foc. Dacă ne îndeplinim sarcinile existențiale, dacă suntem mulțumiți cu ceea
ce am obținut până acum nu mai putem vorbi despre agresivitate, despre viciu, nu mai
putem vorbi despre surprize neplăcute, ci despre un pas bun, pe care să-l facem într-o
direcție plăcută, constructivă și bună pentru destinul personal. În plus, pentru că Mercur este
retrograd și Saturn direct, se poate vorbi acum despre accesarea unei forme de putere care
a fost acumulată în consonanță cu un personaj situat pe o treaptă înaltă a societății, care
dispune de demnitate, care își rezolvă foarte ușor anumite probleme. O acumulare de putere
în absența unor condiționări nu va putea fi folosită acum când există atât de multe
condiționări fără o recalibrare, fără o adaptare la cerințele prezente. Se poate obține succes
prin cultivarea unei pasiuni, se poate tempera o problemă de critică, de analiză, se poate
ascunde un deficit de înțelegere, dar nu poate fi adusa această putere în prezent și folosită
ca și cum ne aparține sau ca și cum aceasta era destinația ei. În cuvinte mai simple, o
abilitate pe care ne-am format-o într-o perioadă de liniște nu poate fi folosită într-o perioadă
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de conflict pentru că nu avem datele necesare, nu știm cum anume trebuie folosită în situații
de genul acesta. Asta înseamnă că presiunea interioară pe care o resimțim în momentul de
față trebuie folosită pentru o nouă recalibrare a puterii personale, adică să învățăm în
continuare cum să ne comportăm nu să credem că am ajuns la capătul drumului. Drumul
se termina aici, mai ales că această decadă ne predispune la cercetări fără finalitate.
Autoreglare a aceea ce facem acum va fi vizibilă undeva spre finalul anului, în mijlocul lunii
decembrie. Până atunci pe problemele care se evidențiază în această decadă vom dovedi
severitate atunci când combinațiile se diversifică, atunci când în această ecuație intervin și
alte persoane. Cei care se declară sătui de atâta nesiguranță, care nu mai au răbdare cu
împlinirea unor etape noi, doar pentru că acesta trebuie să repare ceea ce este în trecut,
desconsideră ideea în sine de eficiență. Luna mediază în această zi tendința nodurilor prin
Coada Dragonului, deci aceasta este necesitatea momentului, repararea unor probleme din
trecut pentru ca baza demersurilor viitoare să fie mult mai stabilă. Doar așa ne pregătim
pentru ceea ce va veni spre noi începând cu 6 aprilie. Cei care vor lua în considerare acest
avertisment astral se vor întâlni la tot pasul cu tot felul de surprize pe care le vor digera
foarte greu și pentru a-și păstra echilibrul se vor întoarce către viciul de a fi împotriva cuiva,
de a arăta celorlalți că nu pot merge mai departe pentru că un conflict mai vechi îi ține pe
loc și nu îl pot ignora. Aceasta este o marea minciună ce va întreține acest conflict tocmai
pentru că este întreținută de intenția conflictuală acelui în cauză, nu vine de la sine.

6 aprilie
11:22 careu Soare-Lilith
16:37 trigon Lună-Uranus
19:50 careu Lună-Chiron
21:02 Luna intră în zodia Capricorn
Fără o bază solidă, teama de pedeapsă, cea care vine prin împlinirea careului dintre
Soare și Luna neagră, aduce o nouă etapă de tensiuni. Nu este singura programată pentru
această decadă, vom mai avea una pe 9 aprilie, când Venus se va afla într-un careu perfect
la Axa Dragonului și vom vedea că gândurile negre de acum se vor transforma în realitate,
în ghinion, la momentul acela. Deocamdată suntem atrași către zone întunecate, suntem
păcăliți, suntem încurajați să mergem pe un drum care nu duce nicăieri. O trăsătură
definitorie a zilei de 6 aprilie este cea care spune individului că se poate descurca fără
muncă, prin minciună, prin explorarea unor avantaje pe care le-au obținut pe alte
conjuncturi, sub imperiul unor presiuni cu mult diferite față de ceea ce explorăm acum. În
realitate, acest careu a lunii cu Chiron, care se va consuma în seara acestei zile și care are
pe fundal careul Soarelui cu Luna neagră, se referă la limitele individului, poate chiar cele
legate de boală, limite psihologice, limite fizice. Vom fi expuși pe 6 aprilie la un efort pe care
nu-l putem face, la greutăți pe care trebuie să le argumentăm, să le povestim în alt mod,
pentru a le înțelege sau pentru a le explica celorlalți. Cei care lucrează în comunitate, în
echipă, care fac parte dintr-un grup implicat într-un demers de recunoaștere socială, vor
crede pe 6 aprilie că se află în fața unui traseu nou. În realitate, acesta este un mecanism
de apărare, un mecanism psihic, prin care fiecare individ va căuta să detensioneze grija,
spaima, durerea pe care le resimt în fața unui viitor nesigur. Cu cât se lasă mai mult păcăliți
de ființe penibile, de oameni situați sub nivelul lor, de cei răi și invidioși, cu atât îndoiala este
mai mare.
Așadar, vorbim pe 6 aprilie, nu doar despre un disconfort cauzat de un neadevăr, ci
și despre decizii adoptate în conformitate cu acest neadevăr. Dacă luăm în considerare
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faptul că în această perioadă Venus se află într-o dispunere bună față de planetele situate
în prima jumătate a zodiei Capricorn, înțelegem de ce este nevoie de o cercetare simplă,
confortabilă, a propriilor nevoi. Cel care ascultă prea mult de voce exterioară, cea care-i
spune care sunt nevoile
sale și nu și le
cercetează singur, este
pasibil de un mare eșec.
Practic, ceea ce se
consumă pe 6 aprilie se
referă la a stinge
rezultatele unei mânii,
doar că, neîndeplinind
condiția de mai sus,
mânii le nu se sting, ci se
înmulțesc.
Dacă
la
începutul lunii februarie
am avut față de cei din
preajmă sentimente mai
puțin corecte, ne-am
aflat
într-un
conflict
ciudat, a sosit momentul
să dăm socoteală, să repetăm grija pentru a reactiva acel conflict. Scopul nu este să se
dezgroape securea războiului, ci de a-l expune pe cel arogant și răutăcios de la începutul
lui februarie la situații similare însă din postura de victimă. Se întoarce roata, ne întoarcem
la situațiile imposibile de altădată, la ipostazele periculoase de la început de februarie. Dacă
la momentul respectiv am lăsat loc de omenie, această omenie ne va salva. Ceea ce ne
salvează acum a fost protejată prin voință proprie la începutul lui februarie.

7 aprilie
12:17 careu Lună-Mercur
15:11 trigon Lună-Venus
15:19 conjuncție Lună-Saturn
16:36 trigon Venus-Saturn
20:41 conjuncție Lună-Marte
Relația bună pe care Venus o împlinește cu Saturn pe 7 aprilie transformă această
perioadă într-un sector dominat de declarații sincere, rare, indiferent că acestea sunt rele
sau bune. Refuzul unui demers, neputința de a merge mai departe pe un traseu nou sau pe
traseul pe care l-am gândit la începutul lui februarie și care ni se pare acum nou, devine o
veritabilă piatră de moară. Din ceea ce ni se întâmple pe 7 aprilie ar trebui să înțelegem că
viața este întotdeauna plină de surprize. Din fericire, surprizele de acum sunt bune, nu sunt
periculoase, nu sunt în opoziție cu o nevoie, ci sunt într-o relație complicată față de mesajul
cuiva. Este adevărat, pentru că aceste vin din zodiile de pământ, viteza de lucru se schimbă,
ni se pare că avem timp, că nu trebuie să ne grăbim. Apoi, intervine și Luna în toată această
schemă pentru că va trece în mijlocul acestei zile prin conjuncția cu Saturn. Există suport
social, există susținere din partea celorlalți, adică această stabilitate nu este chiar o
închipuire, dar nu trebuie să apăsăm de ea. Avem acum atât de mult spirit practic încât ne
putem detașa complet față de multe din elementele care ne-a dat bătăi de cap în zilele
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anterioare. Ni se va părea că dorințele de acum sunt intense, aprige, că această stabilitate
va fi plătită scump pe mai departe. Nu ar trebui să ne consumăm atât de multă energie
pentru griji inutile. Ceea ce urmează să se întâmple în zilele următoare trebuie lăsat acelei
perioade, asupra căreia vom reveni ne vom interesa în decada următoare. Acum avem
nevoie să ne consolidăm o bază puternică, să ne însușim adevărul, chiar dacă acesta doare.
Nevoia de stabilitate nu trebuie compromisă pe mai departe, confortul de acum nu trebuie
pus doar pe seama celor slabi, nu trebuie să transformam momentul prezent într-o amintire
tristă una de care să ne temem pe viitor. Dacă este nevoie, să ne schimbăm și limbajul, săl facem mai sofisticat, să apelăm la un vocabular nou, la sensuri noi, pentru a ne mobiliza
toate resursele. Spre seară, când Luna va trece prin conjuncția cu Marte vom avea mai
multă determinare și dorința de a impresiona va crea și mici animozități. Unii își vor dori să
rămână în istorie, să facă gesturi mari, ample, de o severitate aparte, tocmai pentru că baza
pe care se așază acum este liniștită și calmă. Dacă îndemnul spre forma asta de revendicare
sau de distrugere nu vine din prima decadă a lunii februarie atunci faptele acestea vor avea
o indecență enervantă. Soluțiile vor fi puse la îndoială, contorsionate și li se va afla acestora
scopul. Pentru oamenii care nu se bazează pe un istoric în acțiunile de acum, scopul nu le
este chiar atât de simplu și frumos. Ei vor să își consolideze propria stabilitate prin
distrugerea stabilității celorlalți. De altfel, nu este un element nou, mai văzut că lucrul acesta
a mai fost analizat pentru că este una din trăsăturile societății de consum. A-ți găsi tot timpul
pe cineva care să-ți facă treburile, să-ți îndeplinească dorințele, iar idealul tău să fie acela
susținut pe lene, inactivitate, promiscuitate este un element care ține de dezideratele
societății de consum.

8 aprilie
03:44 sextil Lună-Neptun
06:47 conjuncție Lună-Lilith
10:17 Ultimul pătrar
14:36 sextil Lună-Junon
16:02 conjuncție Lună-Pluton
17:13 sextil Lună-Jupiter
Pe 8 aprilie avem nevoie de fapte bune. În felul acesta, judecând și conjuncturile pe
care le-am tot parcurs de la începutul acestei decade până acum, momentul de față ne
încurajează să căutăm oameni simpli care au supraviețuit abuzurilor din primele șapte zile
ale acestei luni pentru a ne asocia cu ei, pentru a le arăta că îi respectăm, îi iubim, îi
apreciem. Curajul a ceea ce vom împlini pe 8 aprilie îi va întrista pe unii. Este posibil ca
momentul de față să aducă o anume risipă pentru că Luna trece prin conjuncția cu Luna
neagră, apoi prin cea cu Pluton și pentru că zona aceasta a zodiei Capricorn este încercată
de atracții către extreme bune sau rele pe sacrificiu individual, pe renunțări individuale, ne
spune că începutul lunii aprilie va declanșa o perioadă de austeritate. Vom vedea că lucrurile
acesta nu sunt noi, ele au fost anunțate prin alte mijloace și în lunile anterioare. Momentul
acesta însă ne dezvăluie în ce direcție se îndreaptă această austeritate și în ce sector se
va localiza cu prioritate. De aceea, momentul de față aduce o tristețe ciudată care îi îndemnă
pe oameni la studiu, la cercetare, la acumulare. Pentru că suntem în luna în care progresul
și vindecarea sunt direcțiile principale, pierderile anunțate de ziua de 8 aprilie îi încurajează
pe oameni să acumuleze, mult și prost, fără judecată, fără cap, în ideea că poate, pe viitor,
toate acestea le vor fi cumva utile. Dacă în privința relațiilor sociale, acumulările de acum
aduc relații multiple, unele dintre ele toxice, susținute pe nevoie, pe disperarea de a nu
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pierde un privilegiu, o poziție, în privința individului, a corpului său, toată această presiune
susținută pe grijă, înseamnă retenție. Retenția gândului negativ duce la retenția unor lichide
nefolositoare, creștere în greutate, slăbirea funcțiilor renale și circulatorie, dar și scăderea
nivelului de dopamină. În cuvinte mai simple, greutățile zilnice îl face pe om să devină
depresiv. Dar lucrul acesta nu se întâmplă pentru a ne acuza. Cel care va conștientiza că
este atras către această zonă va fi motivat, tocmai pentru că este informat din timp, să-și
îndrepte atenția către altceva. Perioadele de austeritate nu sunt pentru a-i chinui pe oameni,
ci pentru a-i învăța că pot să trăiască foarte bine și fericiți cu puțin. Puținul de acum este
tradus sa pedeapsă, în timp ce el înseamnă măsură, selecție pentru a putea descoperi și
alte lucruri mai frumoase, pentru a accesa nivele situate foarte sus pe scara evoluției
spirituale. Obstacolul psihic este teama de singurătate. Atunci când un om se simte singur
înseamnă că își limitează prin voință proprie viziune. Singurătatea nu ține de ceilalți, ci ține
de ceea ce avem de oferit. Un om care se simte singur este, înainte de toate, un om egoist.
Drama singurătății afectează buna fuzionare a corpului pentru că întotdeauna există o
legătură strânsă între modul de a gândi și ceea ce se întâmplă în corp. Argumentul cu care
aceste persoane își vor diminua depresia este acela că până la urmă cu toții îmbătrânim
sau suntem supuși unui proces de entropie. Da, este adevărat, dar putem muri fericiți, putem
muri sănătoși, putem muri împliniți. De ce ar trebui să murim nefericiții, lipsiți de putere,
disperați că nu am făcut de-a lungul vieții ceea ce n-ar fi plăcut? Aceasta este marea
diferență de practică între un tipar și celălalt.
Apoi, o altă componentă a zilei de 8 aprilie este și cea dată de nevoia de a demonstra.
Cel care se preocupă tot timpul să lucreze pentru a demonstra celorlalți care o calitate, că
se pricepe la ceva, trăiește drama nerecunoașterii meritelor sale, trăiește aceeași formă de
neîncredere în forțele proprii pe care o vedem și la depresivi. Faptul că la aceste persoane
nu se constată încă depresia este doar o chestie de timp. La un moment dat vor obosi din
a face acest joc, din a face aceste acrobații, se vor opri din acest circ și vor vedea ce au
făcut cu adevărat pentru ei. Pe aceste persoane le paște depresia la fel ca și pe ceilalți care
nici măcar nu au binevoit să exploreze această tentație a circului, a demonstrațiilor, a
jonglerii lor. Așadar, 8 aprilie ne vorbește despre valoare. Cel care a lucrat până acum cu
valorile proprii, care și-au cultivat din aproape în aproape pentru a se dărui, pentru a fi lăudat,
nu pentru a obține ceva, este marele câștigător al zilei de 8 aprilie.

9 aprilie
05:38 careu Lună-Uranus
08:54 sextil Lună-Chiron
09:48 Luna intră în zodia Vărsător
19:40 careu Venus-Capul Dragonului
22:16 sextil Lună-Mercur
Pe 9 aprilie Luna va trece pe zodia Vărsător și vorbim despre speranță. Ne va fi activă
în continuare durerea pe care am explorat-o în zilele anterioare însă acum interesul se
îndreaptă către altceva. Careul pe care Venus îl împlinește la Axa Dragonului se formează
de ceva timp și ceea ce ni se întâmplă acum nu este nou. Este însă neplăcut, foarte intens
și se poate transforma într-o greutate la care să renunțăm foarte greu. În principal, deviza
zilei de 9 aprilie se referă la minciună, la neadevăruri, la greutăți pe care oamenii și le fac
singuri din ignoranță sau din atenție. Momentul zilei de 9 aprilie ne ajută să ne punem mai
bine în valoare calitățile, vom vedea că ele nu sunt luate în considerare, că sunt judecate
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ca și cum ar fi situate la polul opus, adică nu ar avea deloc greutatea pe care am crezut-o.
Gândul de vindecare poate fi susținut, așadar, prin voință proprie, prin patrimoniu propriu.
În cuvinte mai simple, relația proastă a lui Venus cu Axa Dragonului arată pierdere,
renunțare, deposedare din bunul pe care l-am iubit foarte mult și despre care am crezut că
poate fi așezate la baza unui edificiu social important, că nu va fi pierdut niciodată. În
realitate, ceea ce explorăm pe 9 aprilie ține mai curând de un ideal. Pentru că nu se află
acum într-o relație bună cu planetele situate pe primul sector al zodiei Capricorn ceea ce
am gândit, ce am făcut până acum a fost susținut din punct de vedere social, pe această
problemă răspunsurilor pozitive, ni s-a spus că suntem ajutați, ni s-a promis. Acum vedem
că, de fapt, realitatea este alta și că susținerea din exterior nu ne ajută să scăpăm de un
ghinion personal, nu face nimeni nimic în locul nostru. De fapt, la asta se refera schema
astrală a zilei de 9 aprilie, la asta se referă cu precădere careului Venus la Axa Dragonului.
Cine reușește să-și controleze această tristețe și să nu o proiecteze în viitor, va fi luat în
considerare prin ceea ce poate demonstra, chiar dacă aceasta apreciere nu va fi completă.
Nici nu va conta că nu este completă, ci important este că realizarea este punctată, este
amintită. Așa se vor comporta cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un
proces de cercetare spirituală pentru că au mai lucrat până acum cu mecanismele mentale,
pot recunoaște ușor când mintea este plină de idei obsesive și inutile. Aceștia vor fi primii
care vor atrage atenția asupra faptului că gândim în pagubă, în defavoarea noastră, suntem
prea mult legați de un trecut care nu mai poate fi schimbat, avem idei obsesive despre
victorie, despre putere, despre realizări sociale. În context acesta nu poate fi vorba despre
vindecare sau despre progres, ci despre un consum intens pe idealuri sterile. Dacă oamenii
s-au întrebat în ce constă ghinionul, au ocazia pe 9 aprilie să vadă că, în cele mai multe din
situații, și-l fac singuri, sunt direct răspunzători de ceea ce este greu, acuzator sau periculos
din viețile lor. În seara acestei zile Luna se va află într-o dispunere foarte bună cu Mercur,
însă această planetă va mai fi retrogradă până în mijlocul decadei următoare. Așadar,
răspunsurile pozitive care ne vin din exterior, libertatea pe care ar sugera, toleranța la care
fac trimitere nu sunt pe placul nevoilor celui ambițios, ci sunt în consonanță cu idealurile
frumoase și rafinate ale oamenilor obișnuiți să trăiască simplu, cu puțin. Așadar, austeritatea
despre care ne vorbește și ziua de 9 aprilie va fi pe plac doar oamenilor rafinați și profunzi.
Ceilalți vor suferi fără să știe că, de fapt, totul se rezumă la lăcomie. Prin lăcomia pe care
nu-și controlează își fac singuri rău.

10 aprilie
02:34 sextil Pluton-Junon
09:16 opoziție Lună-Capul Dragonului
10:53 careu Lună-Venus
21:33 trigon Jupiter-Junon
Finalul acestei decade încearcă să ne rezolve o problemă de integrare socială. Dacă
la începutul lunii februarie, decadă spre care cea de acum se îndreaptă pentru a se echilibra,
Jupiter s-a aflat într-o dispunere negativă cu Junon, acum el devine prieten cu acest
asteroid, dar nu de bunăvoie, ci prin constrângere pentru că este retrograd. De aici
înțelegem că toate aceste condiții noi pe care le explorăm, pe care le-am trăit cu mare
implicare în prima decadă a lunii aprilie ne învață să respectăm oamenii, să fim mai atenți
la nevoile lor, să ne gândim că nimeni nu este de neînlocuit și că dacă nu păstrăm armonia,
dacă nu păstrăm echilibru, dacă suntem nedrepți în mod gratuit, la un moment dat ne va
veni rândul să îndeplinim și rolul de victimă, nu doar cel de torționar. Astfel, prin relațiile
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bune pe care Jupiter și Pluton le au cu Junon se scoate în evidență acum o problemă de
opinie, cu amenințare ce trebuie obligatoriu transformată într-un semn de pace. Pentru cei
mai mulți cel mai accesibil semn de pace este iertare. Dacă obții iertarea poți merge mai
departe într-o relație relativ echilibrată, cu mult mai puține resentimente sau, de ce nu, chiar
fără resentimente. În realitate, schema astrală a zilei de 9 aprilie ne vorbește despre putere,
despre ambiție, despre curajul de a trece dincolo de aparențe și de a recunoaște atunci
când am greșit. Poate, unora, toate aceste direcții nu se par mult prea ideale, adică mult
prea desprinse de realitate pentru că nu fac trimitere la un episod concret. Cine are ochi de
văzut și urechi de auzit va conștientiza că modul în care ne raportăm la ceilalți ne
construiește acum propria identitate. Un om care urăște pe toată lumea va deveni victima
propriilor sale gânduri. Practic, de-aici începe vindecarea, de-aici începe progresul, din
conștientizarea bârnei din ochiul propriu, nu a paiului din ochiul celuilalt. Pe 9 aprilie am
văzut că acest ghinion este construit prin emanațiile personale, iar acum, pe 10 aprilie,
conștientizăm și care este impactul social al acestor porniri necuviincioase.
Dar pentru ca toate lucrurile să fie posibile avem nevoie de educație și, prin ecuația
astrală a finalului primei decade a lunii aprilie înțelegem că aceasta educație se face prin
schimb de experiență, prin a asculta cu atenție mesajul celuilalt, prin interacțiune. Relațiile
pe care le avem, cu precădere cele foarte intense, ne-au arătat care ne sunt calitățile și care
ne sunt defectele. Dar nu trebuie să exagerăm. Nu personajul în sine poartă cea mai mare
vină, ci această vină a eșecului, ghinionului trebuie împărțită. Ea nu poate fi pusă doar pe
seama unor obiceiuri proaste pe care partenerul de dialog le are, dar nici în mod exclusiv
pe emanațiile personale. Într-o astfel de raportare faptul că ne observăm defectele, adică
bârna din ochi nu îi transformă pe ceilalți în ființe imaculate. Le rămâne și lor un pai. Cu alte
cuvinte ghinionul a devenit viu și perfect pentru că a avut mamă și tată, a avut două
personaje care au lucrat pentru a-l crea și pentru a-l crește. Cei care visează că realizarea
socială vine de la sine, că ea este ascunsă undeva și la un moment dat le cade norocul în
cap, se înșală. Fiecare își construiește, din aproape în aproape, propriile realizări. Este
posibil ca aceste realizări să nu vină în timpul dorit. Dar aici nu este vorba de dorințe. Este
vorba despre faptă și efectele pe care aceste fapte le produc. Despre asta este vorba pe
finalul primei decade a lunii aprilie, despre această consonanță între fapte și rezultate ne
vom preocupa acum. Dacă nu cântărim bine ceea ce înțelegem că am făcut nu vom fi în
stare să ne schimbăm emanațiile. Vom fi aceleași persoane conflictuale, aceiași oameni
care-și caută propria fericire consumând din fericirile celorlalți, aceleași personaje care
așteaptă să trăiască bine fără să-și pună problema dacă au făcut ceva pentru asta.

Așadar, prima decadă a lunii aprilie ne vorbește despre responsabilitate. Ne întâlnim
la tot pasul, cu fiecare zi a acestui interval, cu combinații ciudate, unele dintre ele chiar
extravagante, care au făcut istorie la un moment dat și care ne îndeamnă să ne comportăm
la fel. Rădăcina acestor episoade se află în prima decadă a lunii februarie, iar noi avem
acum responsabilitatea de a nu le aduce în prezent, ci de a le investiga pentru a le schimba
direcția, vibrația, conținutul. Doar în felul acesta devenim făuritori propriului destin. Doar așa
devenim ființe care sunt capabile să-și construiască o bază solidă pe seama celorlalți, nu
prin a-i folosi, ci împreună cu ei, prin armonie și echilibru.
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Decada a II-a (11-20 aprilie 2018)
Densitate. Păcăleală. Propria opinie este impusă. Cercetare
fără rezultat bun. Educație incompletă. Binele este părtinitor.

DECADA NR. 11
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

15

21-31 mai

Confirmă autoreglarea

29

11-20 octombrie

Indiferență. Libertate de gândire. Intimitate salvatoare. Resort bun. Atitudine pasională față
de o revendicare. Asocieri pe motive patrimoniale. Echilibru între valorile personale și cele sociale.
Emoțiile devin profunde. Se caută soluții simple la probleme complicate. Acord. Înțelegere.
Depășirea unui obstacol prin toleranță și înțelegerea semnificațiilor profunde. Acces la o nouă
dimensiune a vieții. Regenerare. Sentimentul profund este împărtășit. Se renunță la o solicitare.
Revendicarea nu-și mai are temei. Cultivarea liniștii prin activități simple, individuale. Disconfort pe
linia unor acțiuni mai vechi. Un factor incomod își vede penibilul. Fapte bune. Gândul puternic și rar
este împărtășit. Conduită frumoasă. Combinații de forță, creativitate și ambiție. Neseriozitatea duce
la pierderi materiale. Iertarea este necesară. Inspirație. Modificare benefică a unor episoade.
Autocontrol. Sinergie. Atenție la conduita! Conflicte pe baza unor opinii lipsite de logică. Prea mult
instinct. Nevoie de a demonstra un adevăr periculos. Seriozitate pusă la îndoială. Prea multă
impulsivitate. O problemă recentă este trecută în planul secund. Nu se poate schimba o directivă după
bunul plac. Este momentul ca un eveniment prost să ne trezească la realitate. Început. Independență.
Anumite probleme sociale se rezolvă din inerție. Senilitatea rezolvă probleme de patrimoniu. Gândul
cel bun se transformă într-un ideal ambițios. Mare forță lăuntrică. Noutatea incită, trezește admirație,
dar și sperie. Avem nevoie de confirmare. Acces de furie. Se conturează o problemă socială greu de
rezolvat. Este nevoie de independență. Cel puternic caută să își formeze propria opinie. Omul slab
învață repede și uită repede. Fiecare își dorește să ia parte la un ideal îndrăzneț. Putere de transformare
prin desprindere de păcat. Eliberare. Compararea unei plăceri cu o nevoie. Conflictul face parte dintro problemă socială. Acolo unde nu există inspirație tensiunea strică. Creativitate. Probleme
constructive. Soluții neobișnuite la probleme simple. Pierderea unui element de patrimoniu evită
autodistrugerea. Este nevoie de seriozitate. Prea multă instabilitate nu duce la nimic bun. Vorba
zboară prea ușor. Prin cuvânt se strică o prietenie. Cercetare utilă pentru individ, inutilă pentru
comunitate. Idealul îndrăzneț rămâne în continuare un mister. Se revine la o înțelegere mai veche.
Sentimentele frumoase sunt rănite doar în intimitate. Schimbul de experiență este pus în dificultate
de o modificare neprevăzută de plan. Oamenii slabi se unesc pentru un ideal comun și par puternici
și de neînlocuit. Tentație. Dorințe complicate. Soluțiile pe termen lung contravin dorințelor de acum.
Ambiție de a rupe prietenia cuiva, de a provoca durere, de a strica. Prea multă pasiune. Plăceri
inferioare. Refuzul dorinței de a evolua. Exagerarea propriilor opinii. Drumul greu pare și mai greu.
Evoluția se face prin detașare, nu prin încrâncenare. Nevoie de liniște. Se caută o înțelegere. Refuz.
Rupturile mai vechi se răzbună. Prin muncă omul simplu crede că o ia de la capăt. Meritele personale
nu sunt recunoscute așa cum ar trebui. Refuzul duce la dezechilibru, chiar la boală. Viața ne călește.
Sentimentele confuze sunt investigate departe de curiozitatea celorlalți. Problemele sociale se degajă
puțin. Devine foarte evidentă o problemă de opinie. Convingerile celor care s-au unit pentru rău par
de neschimbat.
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A doua decadă a lunii aprilie vine cu o mare densitate. Există multe situații astrale pe
care le vom parcurge în acest interval și care ne vor atrage către trecut, ne vor întoarce din
drum în ideea că numai în felul acesta putem să remediem probleme pe care nu trebuie să
le ducem mai departe sau pe care le putem repara, situații de care ne putem folosi în a doua
parte a anului. Până pe 18 aprilie mai putem rezista acestei atracții către trecut, dar din 18
aprilie, când Saturn își inițiază deplasarea retrogradă care va dura până pe 6 septembrie,
va fi mai greu. Conform corelațiilor dintre decade ceea ce se va consuma acum, în a doua
decada lunii aprilie, depinde foarte mult de ceea ce este proiectat pentru finalul lunii mai.
Lucrăm acum pentru creșterea și dezvoltarea imaginii sociale, pentru echilibrare, pentru
risipirea perdelelor de fum, pentru o viață mai bună pe care am putea să o obținem începând
cu ultima decadă a lunii mai. Până atunci vom aștepta, ne vom gândi că lucrul pe care-l
facem acum nu va conta și de aceea, cei lacomi, vor greși acumulând foarte mult, încercând
să se impună deși nu trebuie. Din această cauză se poate vorbi în această a doua decada
a lunii aprilie de o educație incompletă, despre un bine care vorbește doar despre jumătatea
problemei, deci care este părtinitor. Abia în mijlocul lunii octombrie vom vedea dacă ceea
ce am făcut acum este bine sau nu. Faptul că asteroidul Chiron va intra pe zodia Berbec nu
reprezintă o certitudine a originalității și a independenței. În timpul acestui tranzit Chiron va
avea și o perioada de retrogradare și nu vom avea ocazia anul acesta să vedem cum este
să trăim cu acest asteroid pe zodia Taur, pe semnul următor. Se va întoarce pe zodia Pești
și, în consecință, se va întoarce la problemele pe care le-am avut până acum, până când
aceasta a doua decada lunii aprilie începe.

11 aprilie
04:08 sextil Lună-Soare
05:06 careu Lună-Jupiter
07:53 careu Soare-Pluton
09:01 trigon Venus-Marte
17:52 sextil Lună-Uranus
21:38 Luna intră în zodia Pești
11 aprilie vine spre noi cu convingeri eronate. Unii se vor rușina de faptul că nu au
acum calitatea necesară, nu știu să se exprime așa cum cere comunitatea, nu sunt așa cum
partenerul de dialog sau poate chiar partenerul de viață și-a dorit ori a formulat în mod clar.
Vom vedea pe 11 aprilie o atitudine pasională, una care se îndreaptă către o revendicare
ciudată. Nu se știe dacă în momentul acesta reușim să obținem un avantaj conștientizând
faptul că nu suntem la nivelul așteptărilor celorlalți. Soarele se află într-o relație proastă cu
Pluton și există un mare conflict interior chiar pornind de la această pasiune, de la această
dorință de a impresiona, de la intenția individului de a-și repara trecutul.
Revendicările momentului sunt, așadar, semne ale unor precipitări, ale unor sincope
sau dovada faptului că în viața intimă multe nu sunt rezolvate. Este posibil ca o mare parte
dintre afecțiunile pe care le-au anumiți indivizi să vină din faptul că în cuplu nu există
armonie. E greu să formeze un cuplu armonios, dar nu este greu să încerci. Relația bună
dintre Venus și Marte ne vorbește despre încercările repetate, despre intenția de a ne
apropia de cel care este supărat, de omul pe care l-am jignit, de ființa pe care am furat-o.
Va trebui, pentru că este vorba pe 11 aprilie și despre un careu între Soare și Pluton, să ne
recunoaștem vina, să fim sinceri, să nu ne mințim, să nu-i mințim nici pe ceilalți, să nu facem
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asocieri de motive patrimoniale. Este adevărat, directiva principală a acestei zile ne vorbește
despre motive patrimoniale puse în dorința de asociere.
Faptul că Luna își încheie în această zi tranzitul său prin zodia Vărsător ne arată că
suntem în continuare lucizi, adică suntem în stare, pentru că și Coada Dragonului se afla
acolo, să privim foarte clar problemele pe care le-am făcut în trecut, să fim lucizi și să nu ne
atașăm de ceea ce este incorect. Din nefericire, lucrul acesta îl poate face doar un om
profund, doar o ființă care trece ușor peste problemele personale pentru a se armoniza cu
celălalt. În consecință, 11 aprilie ne vorbește despre puterea exemplului. Ceea ce putem
face cu noi înșine vom putea face și cu ceilalți, dar nu invers. Este important să se
îndeplinească această condiție a lucrului cu sine, a libertății de gândire în raport cu probleme
personale pentru a putea pune în practică aceeași libertate de gândire și cu ceilalți.
Progresul și vindecarea sunt dependente de această schemă a gândirii și structura acestor
elemente nu poate fi consolidată decât dacă există un interes foarte clar în sensul acesta.
Astfel, se poate stabili că pentru tipul mediu sau inferior orice gând rău va crea motive de
conflict și aceste conflicte vor fi susținute de ipostaze reale. Nu contează dacă argumentul
folosit de o persoană este real sau nu, contează că nu este în stare să treacă peste această
opinie personală, peste acest obstacol personal, așa cum ni se recomandă. Doar acela care
își depășește propriile limite în intimitate, în raport cu sine, poate lucra la un nivel înalt cu
deviza general aplicată acestei luni, cea care se referă la destăinuiri precise și la
armonizarea practicii. Ceilalți vor fi corecți în declarații, dar nu vor fi în stare să pună în
practică nimic din ceea ce spun, adică nu vor trece dincolo de limitele propriului adevăr,
chiar dacă acesta este mai mult de o simplă opinie. Este posibil ca pe 11 aprilie să vedem
și oameni care vor excela la capitolul abilități practice, spirit organizatoric, imixtiune. Nimic
din ceea ce vor face nu este important dacă în viața intima nu sunt armonizați cu cei cu care
conviețuiesc, cu cei care fac parte din intimitatea lor.

12 aprilie
15:13 sextil Lună-Saturn
19:26 sextil Venus-Neptun

Pentru că Luna se află deja pe zodia Pești sentimentele sunt ușor liniștite, orientate
către schimb de experiență, către a înțelege durerea celuilalt sau măcar spre a o observa.
Pe 12 aprilie Venus se va afla într-o relație bună cu Neptun și vom vedea că realitatea pe
care o trăim devine parte dintr-un demers public foarte important. Unii vor spune că sunt în
căutarea fericirii, alții că urmăresc doar să se împlinească prin dragoste împărtășită, prin
depășirea împreună cu persoana iubită a unui obstacol social. Nu contează care dintre
aceste motivații sunt mai importante, ci va conta dacă cei care suntem plecați în acest
proces cât de acord, sunt toleranți unii față de ceilalți, nu luptă fiecare cu dorințele frumoase
ale celorlalți. Lucrul acesta se explică prin faptul că în această perioadă în care Venus se
află într-un sextil perfect cu Neptun, semn că dragostea vindecă tot, se află deja în fereastra
opoziției cu Jupiter din Scorpion. Este foarte posibil ca acest argument susținut de dragoste,
ca această nevoie de iubire să fie blocată de o problemă de patrimoniu. Unii vor spune că
este importantă iubirea, dar dacă toată viața au fost obișnuiți, educați, învățați că iubirea
trece prin stomac, iar acum nu au ceea ce le trebuia, este de la sine înțeles să se oprească,
să se întoarcă din drum și chiar dacă simt frumos, nu au cui să împărtășească. Vorbim,
așadar, în această schema astrală, despre motivele de progres, despre nevoia de a renunța
la limitele personale pentru a fi atenți la ceea ce se întâmplă în jur. Practic, despre asta este
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vorba în toată această construcție astrală. Chiar dacă opoziția dintre Venus și Jupiter nu sa împlinit încă, ea se va împlini pe 17 aprilie, se poate vorbi acum, când sextilul dintre Venus
și Neptun a atins faza de maximum, despre o mediere. Neptun este planeta care mediază
această problemă de patrimoniu, această argumentare a faptului că iubirea trece prin
stomac, că iubirea trece prin portofel sau prin contul din bancă, în așa fel încât să ne
pregătim încă de pe acum să facem față unor provocări sociale importante. Până pe 17
aprilie Mercur își va reveni la mersul direct și vom vedea că mobilizarea de acum, cea pe
care o considerăm inutilă, nu este sortită eșecului. În felul acesta, relația bună dintre Venus
și Neptun, creând o legătură între zodiile Taur și Pești care au o compatibilitate misterioasă,
ne vor apropia de credință. Fiecare își va măsura credința pe 12 aprilie după puterea sa,
după capacitatea sa de toleranță, de înțelegere sau de accesibilitate. Vor fi persoane care
vor spune că echilibrul în viețile lor va veni de la sine, dar până nu ajung la credință, până
nu-și măsoară propria credință prin ceea ce construiesc, prin ceea ce creează, nu se poate
vorbi despre un asemenea răspuns. Multe din cele pe care le-am făcut de la începutul anului
și până acum și care au fost dominate, cum am indicat și anterior, de relațiile care s-au
construit între zodiile Capricorn și Berbec, sunt acum încadrate într-o configurație numită
vapor. Baza acestui vapor, element definitoriu al acestei configurații, este opoziția lui Venus
cu Jupiter. Pornim de la nevoi primare, de la caracterul prozaic al vieții care nu este
compatibil cu rafinamentul și progresul, deci nu este compatibil nici cu vindecarea, ci trebuie
să ajungem la credință. Prin credință ne eliberăm, ne desprindem de trecut, de activitățile
vechi, de înțelegerea eronată, ajungând la o înțelegere corectă pentru a depăși un obstacol
folosindu-ne de toleranță și înțelegere. Este adevărat că nu poate exista iubire și fără un
anumit confort social, în cazul omului comun sau inferior. Tocmai de aceea trebuie privită
această privațiune, această austeritate pe care am indicat-o și în decada anterioară, cu
maximă responsabilitate. Fără a ne gândi că austeritatea nu înseamnă pedeapsă, ci
înseamnă reducerea problemelor pentru a ne descurca mult mai bine, pentru a evolua cu
ceea ce avem, pentru a vedea că putem trăi cu puțin, nu ne putem găsi echilibru acum. Cei
care eșuează de la jumătatea drumului se vor refugia în speranță. Vor crede că dacă au
ajuns până la jumătatea acestui traseu este suficient să spere în mai bine. Cine va confunda
credința cu speranța eșuează la fel de ușor ca și cel care nu a pornit deloc pe acest traseu.
De aceea nu suntem răsplătiți de la sine dacă pornim pe acest traseu al progresului și
vindecării prin credință, prin austeritate, prin puțin, de aceea este important să avansăm prin
propria măsură, fără lăcomie, fără să grăbim ritmul de lucru fără să ne pierdem în detalii
inutile.

13 aprilie
01:27 sextil Lună-Marte
03:06 conjuncție Lună-Neptun
03:53 sextil Lună-Venus
06:38 sextil Lună-Lilith
14:11 sextil Lună-Pluton
14:22 trigon Lună-Jupiter
17:22 conjuncție Lună-Junon
Pe 13 aprilie avem convingerea că suntem pe drumul cel bun. Multitudinea de
aspecte pe care le realizează Luna în tranzitul sau prin zodia Pești ne dau puțină speranță.
Pe de o parte, vorbim despre o liniște dobândită, o liniște rațională, argumentată prin logica,
iar, de partea cealaltă avem acțiunile la care facem apel pentru a cultiva această liniște,
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pentru a o extrage dintr-o dimensiune socială și a o aduce în viața personală pentru
totdeauna. Luna din Pești nu poate susține liniștea fără un argument, fără ca întregul decor,
întregul cadru social să fie de acord. Asta înseamnă că orice element incomod care se
suprapune peste această direcție ne va da bătăi de cap, ne va spune că nu suntem în stare
să ne rezolvam problemele. În realitate, ecuația astrală a momentului este puțin mai
concentrată decât celelalte, cu toate că nu se poate vorbi deocamdată despre o redresare.
Nu se poate vorbi deocamdată despre o adâncime a percepției în așa fel încât faptele în
care ne implicăm să fie durabile. Se poate vorbi însă despre un confort pentru care investim
mult, pentru care consumăm o mare parte din spectrul percepțiilor. Nu va mai dura mult, ci
puțin, până când Mercur își va reveni la mersul direct. Deocamdată întreaga putere
personală o folosim pentru a da sens unor elemente personale, pentru a fi recunoscuți,
pentru a ne face planuri de călătorie și a considera că aceasta este cea mai mare împlinire
pe care ne-o putem permite.
O altă componentă a zilei de 13 aprilie este cea care face trimitere la a treia decada
lunii mai, când Jupiter și Neptun vor atinge trigonul perfect. Ceea ce facem acum, fie că ține
de un domeniu personal, fie că ne atrage către realizări sociale are menirea de a ridica
nivelul, de a risipi perdelele de fum, de a tăia picioarele minciunii pentru a fi și mai scurte.
Acum Luna se află într-o relație bună cu Jupiter, din postura de conjuncție cu Neptun. Pentru
ca aceste planete se deplasează foarte lent aspectul cu pricina se va împlini abia pe finalul
lui mai, dar el este pregătit încă de pe acum. Asta înseamnă că lucrurile mici, ambițiile
personale, frumusețile intime trebui privite cu interes pentru că ele își vor găsi rostul atunci
când trebuie. Dacă prima decadă a lunii aprilie a fost dominată de combinații extravagante,
avem ocazia acum, în a doua decadă a lunii aprilie, să vedem în ce direcție se orientează
propria opinie, cum vom face mai bine să ne impunem sau o prezentăm atât de bine încât
să nu mai fie nevoie de muncă de lămurire, de nicio impunere. Prima etapă a aceste realizări
va veni pe 15 aprilie, apoi pe 17 aprilie când Chiron va intra pe Berbec și celelalte etape vor
veni cu regularitatea impusă de magnetismul astral. Cert este că momentul acesta ar putea
să treacă în fața celor superficial ca fiind unul lipsit de importanță pentru carieră, pentru un
destin sau pentru progresul existenței în general. Valorile spirituale, prin faptul că Luna trece
acum pe ultimul sector al zodiei Pești, ne inspiră să facem alegeri frumoase, să arătăm că
avem verticalitate și am ajuns aici prin muncă. Cu toate că această poziție nu susține de la
sine liniștea, ceea ce nu este un avantaj, poate ajuta individul lipsit de voință să nu vadă
toate aspectele întunecate ale vieții. Chiar dacă are mari deficiențe într-o direcție, Luna din
Pești îl protejează pe individ cu această subiectivitate, cu acest interes față de propria
satisfacție. Doar în contextul acesta major care ne spune că fără o susținere individul nu
poate obține realizări sociale poziția Lunii și, implicit, caracteristicile care ne vin din zodia
Pești pot fi privite eminamente pozitiv. Doar prin această dispunere cuvintele vindecă, doar
în modul acesta evităm penibilul fără a simplifica abuziv metoda de lucru, fără a ne impune
o austeritate.
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14 aprilie
06:02 conjuncție Lună-Chiron
06:21 Luna intră în zodia Berbec
11:20 trigon Venus-Lilith
12:55 sextil Jupiter-Pluton
15:08 conjuncție Lună-Mercur
20:27 sextil Marte-Neptun
23:00 careu Lună-Saturn
Pe 14 aprilie Luna va intra pe zodia Berbec și va trebui să treacă prin conjuncția cu
Mercur retrograd. Se pare că acest eveniment scoate în evidență un ultim episod din
această perioadă tumultoasă în care Mercur retrograd a spus prea mult. Momentul zilei de
14 aprilie ne vorbește despre o conduită frumoasă, despre cum ar trebui să ne purtăm pentru
ca lucrurile să fie echilibrate, liniștite, să nu intre într-un derapaj accentuat. Într-un mod cu
totul surprinzător relația bună
dintre Marte și Neptun ne
vorbește acum despre o
rectificare frumoasă. Ceea
ce ne programăm acum și se
va împlini abia spre finalul
lunii mai, perioada de acum
și până spre finalul lunii mai
care va fi dominată de o
formă de armonie pe care o
căutăm din aproape în
aproape, pe care vrem să o
împlinim, să o facem utilă și
celorlalți, să o transformam
într-un bun comun, își arată
primele frunzulițe încă de pe
acum. Relația bună pe care
Marte o are cu Neptun ne
vorbește despre inspirație,
despre corectitudine, despre
o disciplină de lucru ce este
acceptată de ceilalți, tolerată
și încadrată așa cum trebuie.
Pentru că Jupiter de pe zodia
Scorpion nu este acum un
element prea ușor de
administrat, relația bună
dintre Jupiter și Pluton ne
vorbește despre un interes
care urmărește explorarea
unui patrimoniu. În primă
instanță, oamenii vor crede că totul se rezumă la o conduită frumoasă, adică, în cuvinte mai
simple, dacă se poartă frumos, dacă vorbesc elegant, cuviincios atunci totul se rezolvă,
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problemele sunt mai ușor de soluționat, grijile reduse la minim. Prin combinația de forță și
ambiție care apare prin trecerea Lunii prin zodia Berbec și prin dezvoltarea unui interes față
de oamenii mici pe care dorim să-i ridicăm, față de problemele pe care vrem să le
implementăm, reușim să dăm un sens nou problemelor de acum, pentru că ele nu ne mai
sperie, nu mai reprezintă o ofrandă adusă unui cult ciudat, nu mai sunt elemente care cere
rectificare. Se impun gesturi simple, de iertare, de mobilizare, de refuz a ceea ce este rău,
de îmbrățișare a ceea ce este plăcut. Pe 14 aprilie ni se pare că ne întâlnim cu oameni cu
totul aparte, cu personaje care fac istorie, cu oameni care sunt capabili să producă asupra
comunității o transformare impresionantă. Relația bună dintre Jupiter și Pluton ne vorbește
despre aceste impulsuri de schimbare, care trebuie, în mod obligatoriu, să se soldeze cu un
progres. Nu se știe dacă în momentul de față oamenii vor dovedi insuficient de multă
seriozitate încât progresul pe care îl obțin acum să fie util și celorlalți. Cert este că în aer
plătesc energii frumoase, rafinate, care ne ajută să ne schimbăm modul de a gândi, să ne
adaptăm mai ușor la condițiile impuse de ceea ce trăim în momentul de față.
O altă componentă a zilei de 14 aprilie se referă la grijă, adică ne temem că prin
binele de acum pierdem controlul asupra unei situații tensionate și atunci pierdem și
privilegiul cel mai mare. Este adevărat, prin această detensionare se modifică, dar în mod
plăcut, condițiile pe baza cărora anumite episoade se succed, se desfășoară, se împlinesc.
Ceea ce se consumă pe 14 aprilie ne vorbește despre autocontrolul pe care avem nevoie
să-l dovedim în fața unor situații noi. Pentru omul comun va fi greu să se mobilizeze, să
renunțe la obsesiile de-o viață, să se adapteze după informațiile care vin din prezent. Cel
care este inspirat nu va pierde un astfel de moment, va arăta că poate fi și eficient, și harnic,
dar și senzitiv. Se va lăsa în voia inspirației, în voia sensibilității, iar dacă până acum a
respectat îndemnul astral și și-a cultivat spiritul practic, am putea vedea ieșind pe scena
publică ființe cu adevărat remarcabile.

15 aprilie
03:01 trigon Lună-Capul Dragonului
10:41 careu Lună-Marte
12:24 Mercur revine la mersul direct
13:51 careu Lună-Lilith
20:34 careu Lună-Pluton
Pe 15 aprilie Mercur își va reveni la mersul direct și vorbim despre o adaptare a
conduitei personale la nevoile exterioare. Revenirea lui Mercur la mersul direct este
întotdeauna un semn de maturitate, de oprire în fața unor situații rele, complicate,
periculoase pentru sănătatea emoțională, psihică sau chiar pentru cea fizica. Întotdeauna
când Mercur își inițiază mersul retrograd sau când își revine la mersul direct, în cele două
zile de inversiune (începutul și sfârșitul perioadei de retrogradare) suntem invitați să
acordăm o mai mare atenție conduitei. Conflictele te baza unor opinii vor fi dominate de
absența logicii, de absența rațiunii, de o stare de fapt a lucrurilor pe care nu o putem explica.
Cine va putea să explice situația pe care o va parcurge pe 15 aprilie arată că este sănătos
la minte, are experiențe puternice, se poate mobiliza foarte bine în condiții de stres, poate
lucra în tensiune sau într-un debit alert. Toți ceilalți oameni vor privi vibrația zilei de 15 aprilie
ca fiind dominată de o prea mare impulsivitate în fața căreia nu au soluție, nu au reacție, nu
se pot mobiliza, ca și cum au înghițit o pastilă care nu trebuie și aceasta, în mod surprinzător,
își face efectul. În egală măsură, schema astrală a zilei de 15 aprilie reprezintă și o
întoarcere la o îndoială mai vechi. Luna, în noaptea de 14 spre 15 aprilie, se află într-o relație
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foarte bună cu Nodurile sale, dar asta nu ne protejează cu nimic de toate conflictele sau
nemulțumirile pe care le vom experimenta de-a lungul acestei zile. Dacă de dimineață, prin
careul pe care-l împlinește cu Marte, oamenii devin prea impulsivi, nemulțumiți într-un mod
gratuit, fără a aveam explicații, o soluție sau o justificare la toate aceste reacții, în a doua
parte a zilei, când Luna va trece prin careul cu Pluton, cerem o confirmare, dovezi, explicații,
ne așteptăm să primim din partea celorlalți un probatoriu. Relația proastă pe care Luna
împlinește cu Luna neagră în mijlocul acestei zile arată că revenirea la mersul direct al lui
Mercur este, de această dată, supusă unui factor de stabilizator, unor forțe ciudate pentru
care nu există încă explicații. Pentru mintea omului simplu, toate aceste ipostaze trebuie să
se orienteze către satisfacția personală, dar noi, pentru că studiem astrologia, știm că
această satisfacție personală se referă la adoptarea unei noi ideologii, una care trebuie să
susțină idealul ambițios, o nouă imagine publică, capacitatea de a influența pe cei din jur
după bunul plac. În această zonă, prin ceea ce se întâmplă acum, impulsul acesta de a-i
controla pe ceilalți nu este de bun augur, nu este unul lăudabil. Rămâne de văzut cât de
mult vom fi în stare să împlinim, cât de serioși ne vom dovedi în situația aceasta pentru ca
binele să învingă.
Cu alte cuvinte, pe 15 aprilie ne aflăm în fața unor ipostaze înșelătoare, când omul
bun poate demonstra statutul pe care-l are doar prin mobilizare interioară, prin consum din
patrimoniul propriu, din bunul comun. Deși beneficiile sunt în mare parte atribuite
comunității, pentru a ajunge acolo omul trebuie să consume de la el. În felul acesta, se poate
vorbi despre o trezire la realitate, pentru că, deși societatea de consum încearcă să ne
convingă că atitudinea egoistă este cea care ne salvează din orice situație sau ne aduce
multe avantaje, tot omul altruist este cel care învinge în această lume. Așadar, elevarea,
după schema astrală a zilei de 15 aprilie, face trimitere la rădăcini adânci, cele pe care leam iubit sau le-am desconsiderat, pe care le-am băgat în seamă sau le-am ignorat cu
desăvârșire. În funcție de atitudinea pe care am avut-o față de aceste rădăcini așa se va
contura și succesul care va veni începând cu 15 aprilie. Știm, însă, din prezentarea generală
a acestei decade, că adevăratele transformări sunt anunțate de pe 15 aprilie, dar ele încep
să-și facă simțită prezența începând cu 17 aprilie, când Chiron va intra pe zodia Berbec.
Abia din momentul acela putem vorbi despre opinii absolut originale care ar putea să
schimbe lumea. Până atunci învățăm să ne adaptăm și să ne pierdem originalitatea în
adaptarea cerută.

16 aprilie
04:54 Lună nouă
08:55 conjuncție Lună-Uranus
11:47 Luna intră în zodia Taur
Luna nouă din 16 aprilie le vorbește oamenilor despre îndepărtarea unei greutăți,
despre atingerea unui moment de independență care înseamnă, în egală măsură, și
atingerea unui moment de conștientizare. Se va pune problema, cu toate că Luna se află,
împreună cu Soarele, în conjuncție cu Uranus, ca gânduri și sentimentele să fie stabile, să
fim fideli unui ideal, să fim consecvenți în promisiunile pe care le-am făcut și în îndeplinirea
lor. Aceasta va fi, până la urmă, cea mai mare încercare a zilei de 16 aprilie, ea fiind prezentă
și în zilele următoare, până la finalul acestei decade. Acum ne pregătim pentru un pas
important, cel care va fi vizibil pe 17 aprilie, când beneficii își vor definitiva opoziția lor, iar
Chiron va trece pe zodia Berbec.
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În consecință, momentul acesta de Lună nouă ne îndeamnă să ne stabilim obiective
și ne spune că trebuie să fim modești, să ne limităm la ceea ce simțim și gândim acum
pentru a avea mai multă ordine, mai multă disciplină de lucru, mai multă atenție. Luna nu va
sta mult pe zodia Berbec, în mijlocul acestei zile va trece pe zodia Taur și de aici înțelegem
că structura astrală a ceea ce se consumă până când se produce acest eveniment practic
pregătește ceea ce se va consuma spre seară. Noutatea va fi interesantă, tocmai pentru că
ea trebuie să lupte împotriva defectelor de caracter, împotriva imoralității să-i ajute pe
oameni să câștige, să profite de ceea ce pot obține, de un avantaj social, de o promisiune
a unui cunoscut pe care, de această dată, și-o va ține. Există multă preocupare față de
acțiuni intense, care produc rezultate rapide, poate chiar cele desfășurate în grup tocmai
pentru că ni se pare foarte interesant cum un om care până acum nu a demonstrat că
dorește să ofere celorlalți ceva, cum o persoană care nu s-a ținut niciodată de cuvânt, dintro dată excelează la acest capitol. Nu trebuie să considerăm că în urma întâmplărilor acestei
zile lucrurile se vor schimba fundamental. Ceea ce se întâmplă acum este un vârf, de aceea
ar trebui să îl privim ca atare. Pentru unii vârful acesta va fi o confirmare, le va arăta că viața
pe care o trăiesc este generoasă în combinații, în avantaje, în succes și ar trebui să fie puțin
mai optimiști. Această înclinație către optimism este una din trăsăturile Lunii noi de pe
Berbec, dar nu la modul general, ci ea trebuie să ajute gândul care transformă un impuls de
moment într-un ideal ambițios. Faptul că acum suntem îndemnați să ne ținem promisiunea
nu este altceva decât îndemnul la a conștientiza faptul că putem transforma ceva rău în
ceva bine, un element care durează puțin într-un mare ideal. Este posibil ca de-a lungul
timpului să revenim asupra acestor decizii, să le schimbăm în așa fel încât să ni se pară că
structura principală este substanțial modificată, că nu mai avem aceleași idealuri, nu mai
avem aceleași instrumente de lucru și nici aceeași colaborare. Este mai puțin important
pentru ceea ce se întâmplă acum faptul că pe viitor lucruri se vor schimba. Datoria morală
pe care o avem în momentul de față este să fim consecvenți în a desțeleni, în a declanșa
această transformare.

17 aprilie
03:36 trigon Lună-Saturn
07:13 careu Lună-Capul Dragonului
09:59 opoziție Venus-Jupiter
11:10 Chiron intră în zodia Berbec
14:24 sextil Lună-Neptun
16:03 trigon Venus-Pluton
16:46 trigon Lună-Marte
18:15 trigon Lună-Lilith
23:40 opoziție Lună-Jupiter
Opoziția lui Venus cu Jupiter nu este activă doar pe 17 aprilie. A fost activă încă de
la începutul acestei decade, ba chiar și pe finalul decade anterioare și va mai fi activă și în
decada următoare. Am putea spune chiar că această luna aprilie este, din anumite privințe,
dominată de această impulsivitate, de această nevoie de precizie, dar și de neputința de a
pune în practică idealurile multiple, impulsurile, gândurile sau aspirațiile pe care le avem
acum. Dacă Luna pe zodia Taur nu s-ar fi aflat în această perioadă într-o relație proastă cu
Nodurile sale, schema aceasta tristă nu ar fi fost pusă pe seama unei erori de destin,
oamenii nu s-ar fi considerat năpăstuiți, nu s-ar fi generalizat pentru a se obține certitudinea
eșecului. Ar fi considerat că este o ipostază de moment pe care o pot depăși repede, cu
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fruntea sus, prin mobilizare. Așa, lucrurile sunt complicate, pentru că se leagă de erori de
decizii adoptate în anul anterior, despre care știm că a lucrat asupra sintezei. Un om care
nu a fost în stare să-și sintetizeze ceea ce a acumulat până la momentul 2017 va fi tulburat
de vibrația de acum, de evenimente astrale care se consumă pe 17 aprilie. În primul rând,
va considera că viața a fost dură, că va fi în continuare dură și că pentru orice lucru mărunt
trebuie să muncească mult. Apoi, făcând această selecție negativă a evenimentelor și a
ideilor nu va fi în stare nici să vadă care este nota originală a momentului, cum se poate
exprima prin ceea ce știe să facă mai bine. În fața acestui eșec se poate vorbi despre o
sobrietate care duce la suprimarea plăcerii, adică nu suntem în stare să înțelegem
problemele nerezolvate, complicate ce țin de natura relațională sau patrimonială care se
acutizează acum, ne întoarcem împotriva propriei persoane, împotriva propriului ideal și ne
reducem dreptul la bucurie, la mulțumire sau la plăcere, singura susținere a momentului,
singurul avantaj de acum. De aici se înțelege că problemele momentului ni se vor părea
constructive, dar ele sunt apăsătoare, încărcate de o energie negativă, pentru că ne atrag
mai mult către conștientizarea pierderii decât către acceptarea situației așa cum este ea.
Având în vedere că anul 2018 este anul progresului și vindecării momentul de față are
nevoie să primească din partea individul atenție specială. Avem ocazia acum să înțelegem
cum obstacolul ne ajută să evoluăm, cum durerea ne învață să ne protejăm sănătatea, să
înțelegem cum funcționăm, să descoperim cum ar trebui să facem pentru a obține mai mult,
fără a fi lacomi, fără a lua de la alții. Astfel, putem descoperi cum conflictul face parte din
problema socială, nu pentru a o compromite, ci pentru a ne mobiliza să descoperim în acea
zonă elementele ascunse, pietrele filozofale, mărgăritare aruncate în noroi, valorile pentru
care nu am avut niciodată interes, să descoperim că putem mai mult. Este de datoria noastră
să ne mobilizam pentru a scoate gândul cel bun din ruină, din nepăsare sau din teamă chiar
dacă îndemnul acesta la independență, la curaj, la creativitate nu ne promite că le vom și
obține. În mijlocul acestei zile Chiron va intra pe zodia Berbec, dar lucrul acesta nu va fi un
pas înainte, decât în cazuri izolate, în probleme mai mici sau în fracțiuni de problemă. Va
avea această deplasare directă până pe 5 iulie când va intra în mers retrograd, deplasare
ce-i va permite să se întoarcă pe zodia Pești pe 26 septembrie, din care își va reveni abia
pe 9 decembrie. Asta înseamnă că avantajele pe care le putem obține prin mobilizarea de
acum ar trebui adjudecate în această primă jumătate a anului, până la începutul lui iulie.
Ceea ce va veni spre noi și ar trebui să aibă o notă independentă începând cu a doua parte
a anului va primim un plus de greutate sufletească, de suspiciune, oamenii fiind încurajați
să interpreteze doar în defavoarea lor. Avantajele care ar putea să vină din această poziție
sunt legate de procesul de maturizare, despre care știm că nu este niciodată plăcut. Așadar,
n-ar trebui să stăm pe gânduri, n-ar trebui să ne plângem de milă că problemele de acum
nu sunt rezolvate, că sinteza pe care o facem cu mintea de acum asupra vieții nu ne
avantajează, decât dacă refuzăm sa avem un minimum de viziune asupra ceea ce se va
consuma în a doua parte a anului. Un om lucid se va mobiliza. Un om slab și superficial se
va plânge în ideea că nu va reuși să-i motiveze pe ceilalți să se mobilizeze în locul lor. În
felul acesta, ne pregătim, încă de pe acum, probleme de autoritate și justiție, probleme de
echilibru și de dreptate sau rezolvarea acestora așa cum nu am avut ocazia de la începutul
anului și până în momentul de față.
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18 aprilie
00:18 trigon Lună-Pluton
01:04 conjuncție Lună-Venus
04:46 Saturn intră în mers retrograd
06:49 sextil Lună-Junon
15:00 Luna intră în zodia Gemeni
15:07 sextil Lună-Chiron
17:00 conjuncție Soare-Uranus
23:56 sextil Lună-Mercur
Pe 18 aprilie Saturn își va iniția deplasarea retrogradă ce va ține până pe 6
septembrie. În această perioadă avem ocazia să descoperim că există mai multe ierarhii ale
valorilor, că o persoană care excelează pe o linie ar putea să nu exceleze pe o altă linie fără
a-și pierde din importanța existențială, din valoarea pe care o are în grupul de apartenență
sau chiar pentru rasa umană în ansamblu. Retrogradarea lui Saturn pe Capricorn ne scoate
conștiința din înțepenire, din rigiditatea unor reguli stabilite cu mult timp în urmă, strică o
prietenie dacă aceasta este toxică și bolnăvicioasă, îl face pe individ conștient de resursele
comunității. În consecință, vorbim despre o perioadă de conștientizare, de evadare dintr-o
intimitate ceartă, sigură, care ne proteja și ne lăsa impresia că suntem puternici. Devenim
flexibili, frumoși prin exprimare, dar, în egală măsură, va trebui să trecem și prin teama de
a ne exprima pe un domeniu nou, teama de a renunța, de a lucra cu alte instrumente, de a
ne vedea singuri în fața mulțimii, în fața unui auditoriu.
Apoi, trebuie să știm că acesta nu este singurul eveniment a zilei de 18 aprilie, pentru
că în a doua parte a acestei zile Soarele va trece prin conjuncția cu Uranus. Știm că această
conjuncție a fost activă și pe Luna nouă, asta înseamnă că independența de acum devine
un factor de susținere pentru a produce o răsturnare de situație, pentru a participa la un
eveniment reformator, pentru a schimba ceva, pentru a duce mai departe o decizie foarte
grea. Ceea ce complică perioada de retrogradare, deci situațiile care încep să se contureze
încă de pe acum, ține de confortul de a avea o singură viziune, un singur sistem de valori,
chiar dacă este vorba de unul foarte solid și bine argumentat. Prin acest sistem de valori am
reușit să ne conturăm o identitate socială clară, am reușit sa acumulăm, am folosit metode
care dau rezultate. A sosit momentul să vedem că se poate și altfel sau pe lângă această
situație pe care am dus-o acolo unde trebuie să inițiem o alta pe care s-o facem la fel de
bună, de eficientă și de utilă comunității. Este de bun augur faptul că inițierea mersului
retrograd al lui Saturn beneficiază de poziția Lunii pe zodia Taur. La puțin timp de la inițierea
acestei deplasări, Luna va trece grăbită pe zodia Gemeni și va împlini un sextil cu Mercur
de pe zodia Berbec. Ni se pare că trebuie să facem totul pentru a ne menține această poziție,
poate chiar să acuzăm, să spunem cuvinte pe care altădată le-am evitat, să folosim sensuri
pe care nu le înțelegem, să riscăm. Riscul de acum ni se pare incomparabil mai mic decât
de mare este cel dată de schimbarea structurii pe care o folosim acum.
Partea cea mai bună a momentului, care va fi experimentată cu neplăceri, cu
tensiune psihică, poate chiar cu efort fizic, este și una de natură educațională. Reușim sa
identificăm mecanismele psihice, impulsurile care n-au ținut captivi într-un comportament
negativ prin care deveneam predictibili pentru cei din jur. Cei din preajmă, folosindu-se de
acest mecanism, știau ceea ce ne place, ceea ce ne displace, ceea ce ne bucură sau ceea
ce ne enervează. Am ținut de acest mecanism cu severitate, iar acum suntem încurajați să
vedem că lucrurile pot fi desfășurate și în alt mod. Cei care lucrează cu energia sau care

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

193

sunt implicați un proces de evoluție spirituală vor simți încă de pe 18 aprilie o mare atracție
către mister. De altfel, tot ceea ce ni se întâmplă în momentul de față, în acest nod dat de
ecuația astrală a zilei de 18 aprilie, trebuie să beneficieze de o mare atenție pentru că ne
prezintă într-o formă concentrată, sintetică suita de evenimente ce urmează să se consume
până la vara.

19 aprilie
09:48 sextil Lună-Capul Dragonului
17:09 careu Lună-Neptun
20:58 conjuncție Marte-Lilith
Conjuncția lui Marte cu Luna neagră de acum ne va aminti de momentul de opoziție
al acestei planete cu Luna neagră ce s-a consumat în anul anterior. Dacă prin retrogradarea
lui Saturn suntem încurajați
să ne deschidem orizontul de
percepție pentru a vedea că
mai există și alte ierarhii de
valori, prin conjuncția lui
Marte cu Luna neagră căutăm
în trecut să vedem care au
fost provocările pe care nu leam onorat așa cum trebuie,
când am dezertat, când am
bătut în retragere. Este posibil
ca momentul acesta să vină
cu prea multă pasiune, cu
plăceri inferioare, cu un
rezultat care să fie în contrast
cu îndemnul indicat mai sus.
Prea multe vorbe despre
nimic, prea multe planuri de
viitor orientate către o zona
spre care nu ne vom îndrepta
niciodată, prea mult interes
pentru domenii din care nu
vom
obține
niciodată
performanță. Cam aceasta
este nota definitorie a zilei de
19 aprilie și prin această
trăsătură se poate vorbi
despre o eroare plăcută, o
alegere greșită făcută într-un
cadru deconectant, plăcut,
simplu.
Din fericire, în toată
această schemă în care se
integrează și careul Lună-Neptun (un alt aspect negativ) Luna mediază tendința Nodurilor
prin Capul Dragonului. Astfel, se poate vorbi pe 19 aprilie despre surprize neplăcute care
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ne vin dintr-o zonă inferioară pe care acum o vom considera de maxim interes, o vom vedea
ca pe un element superior. Valorile nu se răstoarnă, ci prin ceea ce sunt încercăm să
acoperim golul pe care nu dorim să-l umplem printr-o schimbare.
Dacă în cazul omului profund această reprezentare astrală duce la eliberare de
toxine, poate chiar într-un mod neplăcut, dar constructiv pentru ceea ce urmează să se
întâmple, ca o pregătire în fața unui eveniment important, omul inferior își va exagera
problemele și le va amplifica prin puterea gândului, iar ele se vor înmulți cu atât mai mult cu
cât se va gândi mai intens la ele. Dacă luăm în calcul și faptul că acum, în această perioadă,
Soarele trece pe ultimul grad din zodia Berbec, este clar că structura astrală asupra căreia
ne întrebăm atenția acum se bazează mult pe exagerare. Și dacă dorim să ne eliberăm de
toxinele fizice sau de cele subtile, de bolile fizice sau de dezechilibrele subtile, nu ar trebui
să exageram, nu ar trebui să ne așteptăm ca lucrurile acestea să se întâmple peste noapte.
La fel, dacă întoarcem spatele schimbării acum nu înseamnă că această direcție pe care
am indicat-o anterior ca fiind reprezentativă pentru ceea ce vom face până la vară, ne va
lăsa în pace. Ea va veni spre noi cu noi provocări, cu alte probleme, cu alte dureri.
O altă problemă importantă ce se va evidenția pe 19 aprilie este cea legată de
minciună. Prin conjuncția lui Marte cu Luna neagră, aspect care nu este activ doar pe 19
aprilie, ci pe o perioadă de timp mult mai mare înainte și după momentul acesta, minciuna
este credibilă, ea este explicată prin raționamente, în mod științific, printr-o succesiune de
episoade, de argumente, de explicații, de justificări care o fac să pară un adevăr peren. Cel
care va urmări să se prezinte față de ceilalți prin această minciună nu va face altceva decât
să își distrugă propria pasiune față de adevăr, interesul său față de ceea ce există în jur,
față de ceea ce îi este hărăzit să i se întâmple și devine foarte important pentru destinul său.
Luna neagră, prin conjuncția cu Marte, îi distrage atenția individului de pe micile rezolvări,
pe acele probleme care nu se vor soluționa niciodată, pentru a pierde acest moment de
împlinire în care Luna mediază tendința Nodurilor, acest moment când suntem în fața unei
soluții mici care ne poate oferi o bază solidă pentru alte argumente. Marile probleme pe care
nu le putem rezolva vor fi lăsate în voia întâmplării, de izbeliște, să-și poarte singure de griji,
de războaie, de conflicte. Bucuria momentului, cea care este simplă, trăită în intimitate sau
în preajma celor dragi, este cea care ne va salva din multe încurcături. Această bucurie mică
este în consonanță cu deviza generală a acestui an, cea care face trimitere la progres și
vindecare.

20 aprilie
06:12 Soarele intră în zodia Taur
11:02 careu Lună-Junon
15:05 sextil Lună-Uranus
17:26 Luna intră în zodia Rac
17:44 careu Lună-Chiron
18:16 sextil Lună-Soare
Ultima zi a acestei decade ne vorbește despre succesul obținut printr-un schimb,
printr-o negociere, printr-o tranzacție, printr-o mobilitate a valorilor. De lucrul acesta este
răspunzător întregul ansamblu astral, nu doar trecerea Soarelui pe zodia Taur, nu doar
trecerea Lunii pe zodia Rac. Aceste două evenimente vin cu un plus de liniște, cu o atitudine
ușor tradițională pe un fond mult prea liberal cu care nu am știut ce să facem. În consecință,
apar rupturi prin decizii categorice, apar neînțelegeri mici, simple, scurte ca durată, pe fondul
unor probleme mult mai mari. Dacă merge mai departe în nota indicată și în ziua de 19
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aprilie, cea legată de bucuriile mici, acestea se transforma în liniște. Liniștea ne ajută acum
să avem viziune, să simplificăm înțelesurile cu care lucrăm, să alegem ceea ce este
important în momentul de față. Dar din cauza celor două careuri care se împlinesc în ziua
de 20 aprilie liniștea nu va veni de la sine. Ea va fi susținută de disconfortul provocat de o
persoană cu care nu suntem pe aceeași lungime de undă, fără să-și dorească să fie
împotrivă, iar în a doua parte a zilei de neputința de a înțelege ce calitate trebuie folosită
pentru a împlini un demers programat încă de la începutul acestei decade. Cel care este
lucid va înțelege că în momentul de față atingem un stadiu important al evoluției reușind săl ajute pe cel slab doar controlându-și impulsurile. Suntem în perioada în care presiunea
schimbării este foarte mari. Practic, ceea ce se întâmplă acum, în această a doua decadă
a lunii aprilie se bazează mult pe dobândirea unei calități prin efort propriu, prin mobilizare,
chiar dacă achiziția aceasta este acum mult prea subțire. Lucrul acesta se explică din punct
de vedere astral prin faptul că există o strânsă legătură între această decadă, decada
următoare și cea de a doua decadă a lunii mai, toate lucrând, fie pentru susținerea
echilibrului, fie pentru autoreglare a ceea ce se va consuma pe finalul lunii mai, decadă care
conține împlinire a trigonului perfect dintre Jupiter și Neptun.
Până la urmă, totul se bazează pe o nouă viziune a vieții, toate aceste schimbări pe
care trebuie să le facem se soldează cu acest rezultat. În momentul acesta, când începem
să lucrăm intens pentru această realizare, ni se pare că a obține așa ceva într-un timp atât
de scurt este de domeniul absurdului. Nimeni nu-și poate consolida o achiziție spirituală,
credința, nimeni nu poate atinge o performanță în sensul acesta într-un timp atât de scurt.
Ideea în sine, din nefericire, cea care ne motivează să renunțăm, cea care ne argumentează
lucrul acesta, se bazează pe schemele care s-au dovedit eficiente până acum, dar la care
trebuie să renunțăm. Nu ne ajută cu nimic explicațiile vechi pentru că până pe finalul lunii
mai nu avem de ce să obținem performanță pe modelul vechi. Spre exemplu, nu trebuie să
devenim buni oratori, trebuie doar să atingem un alt nivel de percepție a informației. În
momentul acesta ni se pare absurd să considerăm că aceasta este o achiziție personală,
dar judecând din perspectiva a ceea ce urmează să ni se întâmple, adică trigonul JupiterNeptun, această componentă a încrederii în puterile celorlalți, în capacitățile lor este și o
încredere în faptul că destinul are rezervat pentru noi ceva bun, că divinitatea ne urmărește
la tot pasul și ne ajută prin diverse căi, prin diverse persoane, prin diverse mijloace, așa
după cum cere situația, momentul, nu neapărat după cum credem că este cel mai bine, prin
energii noi, nu prin cele vechi.

Astfel, cea de-a doua decada lunii aprilie aduce evenimentelor o intensitate aparte.
Dacă din această intensitate extragem doar evenimentele rele, ne păcălim, pentru că nu
acesta este rostul pentru care le vedem atât de bine. Dacă extragem doar ceea ce credem
că este bun, iarăși nu este bine, iarăși nu este corect și nu ne ajută cu nimic. Avem nevoie
să ne apropiem de calea de mijloc, să fim la egală distanță față de cele două direcții, pentru
a nu insista într-o direcție și a o defavoriza pe cealaltă. Avem nevoie să vedem structura în
ansamblu cum este ea construită, ce-am făcut pentru a deveni ceea ce suntem, pentru a
avea ceea ce deținem în momentul acesta și, constatând lucrul acesta, să prindem puțin
curaj și să credem că vom putea construi și altele la fel de eficiente și de bune, la fel de
importante. Chiar dacă ceea ce nu se apropie de această zonă, ceea ce ni se pare acum
prea abstract se susține pe o cercetare fără un rezultat bun efortul trebuie continuat. A căuta
acum ne poate duce la a descoperi care este nota originală de care ne putem folosi din
aproape în aproape, în următoarele luni, până la începutul lui iulie când Chiron intră în mers
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retrograd pe zodia Berbec în care a pășit pe 17 aprilie. A fi independent și, prin această
independență, a decide în cunoștință de cauză pentru viața proprie, nu înseamnă să-ți
construiești totul, ci înseamnă să participi la un schimb nou, la alte relații sociale, să te
integrezi într-un alt mediu, înseamnă să accepți că poate fi al tău și ceea ce altul primește
și dăruiește foarte ușor fără să plătești, fără să existe un tribut pentru asta. Să beneficiezi
de un asemenea dar înseamnă să deții un privilegiu, înseamnă să meriți.
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Decada a III-a (21-30 aprilie 2018)
Severitate. Accident prin supraevaluarea unor forțe
minuscule. Nepăsare. Devenire prin intermediul celui slab.
Cunoaștere prin exercițiu repetat de multe ori.

DECADA NR. 12
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

4

1-10 februarie

Confirmă autoreglarea

15

21-31 mai

Aspirații frumoase. Drumul este încurcat. Mintea este răvășită. O întârziere lansează un mesaj
fals. Ne întoarcem la sentimente mai bune. Nu avem puterea să ne ridicăm la nivelul aceea ce
admirăm. Asocierile ne rezolvă o problemă de patrimoniu. Convingerea a devenit un obstacol. Este
nevoie de o nouă asociere. Un conflict emoțional este escaladat cu alte persoane. Apar acuzații noi.
Înțelegerea vine prea târziu. Prieteniile mai vechi sunt un refugiu, dar nu rezolvă o problemă socială.
Conflictele în sine ne învață cum să trăim. Evadăm dincolo de limitele personale prin ambiție. Un
drum se încheie. Primim o veste buna. Unele probleme se dezvăluie ca fiind de nerezolvat prin puterea
individului. Acces la putere. Lupta nu este întotdeauna un semn de agresivitate. Cel care neagă nu
dorește să se asocieze cu minciuna. Soluțiile bune produc și vindecare. Participăm la un proiect social
care schimbă fața lumii. Gândurile simple sunt cele mai puternice. Aventura cunoașterii trece într-o
nouă etapă. Încrâncenarea nu mai este văzută ca o mare problema vieții. Respect și răbdare pentru cel
care nu se poate adapta ușor. Probleme de notorietate lasă indiferent individul care a practicat singur
o metodă. Libertate de expresie. Curaj demonstrat prin repararea unei greșeli. Raporturile sociale se
schimba. Emoția caldă este de bază în interacțiunile publice. Un exemplu personal este mai ușor de
oferit. Comunicarea este mai ușoară. Nu mai punem la suflet toate problemele. Nevoie de veselie,
deconectare, distracție. Seducție. Ne oferim libertatea de a simții plăceri refuzate altădată.
Flexibilitate. Metoda de lucru se schimbă. Îi vedem mult mai ușor pe cei care au soluții simple. O
nemulțumire legată de un atașament reduce timpul de lucru. Nu tot ceea ce ne frânează este rău.
Plăcere care vin din cucerire. Regula este preferată pentru că ea confirma metoda eficientă. Ceea ce
este în afara regulii este în afara binelui. Rigiditatea înseamnă război. Este refuzată metoda impusă
de un lider. Război pornind de la o confruntare stupidă. Lipsește emoția care a întreținut până acum
echilibrul. Sacrificiu. Prin alegeri omul curajos se detașează de ceilalți. Zgârcenie. Furt intelectual.
Sobrietate privită ca soluție la toate problemele. Cine se detașează de zgârcenie devine un om
puternic. Suntem tentați să ne apropiem de calea de mijloc. Refuzăm exemplul unui cunoscut. Avem
prea mari așteptări de la soluții simple. Destinul cald trebuia să fie confirmat până acum. O mică
întârziere dă peste cap o înțelegere fragilă. Nesupunere. Trebuie să ne facem timp pentru orice. Risipă
de cuvinte. Atitudine greșită față de tradiție. Din cauza aroganței se uită de condescendență. Activități
care luptă împotriva rutinei. Vedem clar o greșeală făcută în ultima perioadă. Evadăm din drama.
Lupta cu problemele celorlalți devine lupta cu problemele personale. Opiniile personale par să fie
construit în totalitate împotriva celorlalți. Există percepția că cine nu minte nu supraviețuiește.
Răspuns obraznic. Autocontrolul înseamnă maturitate. Balanța valorilor se schimba. Avem nevoie de
asocieri puternice. Ceea ce a rezistat presiunii exterioare devine un element foarte rezistent. Ne
pregătim pentru un mare eveniment. Vorbele au o mare greutate. Vrem printr-o seriozitate diminuată
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să câștigăm o mare încredere. Suspiciune față de un patrimoniu. Nu avem încredere în daruri. Cel
care este bine intenționat a dovedit și altădată. Noutatea este întâmpinată cu suspiciune. Prea mult
împrumut. Preluăm de la alții ceea ce ar trebui să avem deja. Criză de identitate. Convingeri incapabile
să se susțină singuri. Ceea ce este fragil, prin aroganță, distruge un element de bază. Probleme cu
odihnă. Vrem să recuperăm mult într-un timp foarte scurt. Fragmentare.
A treia decada lunii aprilie este încărcată de enigme. Multe dintre aceste enigme vor
fi explorate prin severitate, vor fi invocate pentru a explica un accident, pentru a justifica
nepăsarea unui om important pentru comunitate ce alege, fără nicio explicație, să nu mai
facă nimic pentru cei din jurul său. Ne vom găsi echilibru prin evenimentele care s-au
consumat la începutul lunii februarie, și care au fost dominate de relația proastă a lui Jupiter
cu Junon. Acum Junon se pregătește să părăsească zodia Pești, iar Jupiter se află într-o
relație bună cu Marte. Apoi, pentru că lucrurile trebuie să fie concentrate și să ne ofere
garanția că suntem într-o etapă de evoluție accelerată, spre finalul acestei luni Chiron și
Junon se vor afla în conjuncție, arătându-le oamenilor că această severitate are un rost, săi vedem pe cei de lângă noi prin ceea ce știu să facă mai bine, să avem curajul să ne aliniem
unui standard de lucru, să fim mai îndrăzneți și să ne prezentăm față de comunitate prin
ceea ce este original, prin inventivitate, pentru a atinge performanța pe care mi-am dorit-o.
Deocamdată, această performanță nu este susținută din punct de vedere astral pentru că
zodia Săgetător nu este ocupată de planete. Asta înseamnă că planeta Jupiter, în calitate
de guvernator al zodiei Săgetător, va suplini toată această nevoie de susținere din partea
comunității, prin proiecte sociale, prin demersuri îndrăznețe, prin facilitarea la cunoaștere.
În această perioadă, dar și în lunile următoare, Jupiter va fi retrograd prin zodia Scorpion
deci vor avea acces la performanță doar cei care știu să folosească puterea și care nu se
pierd în detalii, dar nici nu abuzează de ea folosindu-i pe cei din jur ca scut. Avem, așadar,
de parcurs o decadă încărcată de reverberații, de îndrăzneală, dar și una când oportunitatea
ne va surâde. Cu toate că luna aprilie este prea generoasă la capitolul practică, ceea ce se
va consuma acum, în a treia decadă acestei luni, ne va arăta că orice element greu
predestinat poate fi îndulcit sau, în cazul ființelor cu adevărat remarcabile, schimbat.

21 aprilie
03:42 careu Lună-Mercur
08:50 opoziție Lună-Saturn
19:44 trigon Lună-Neptun
Prima zi a acestei decade este una de dramă. Luna se află deja pe zodia Rac din
ultima zi a decadei anterioare, iar acum trebuie să treacă prin câteva unghiuri neplăcute,
încordate, stresante. Va trece prin opoziția cu Saturn și, respectiv, prin careul cu Mercur,
transformând această planetă, cu care Luna realizează un careu, în planetă focar în careul
în T pe semne cardinale. Așadar, debutul acestei decade se face într-un ton agresiv. Ne
este imputat nerespectarea unui program, pierderea unor documente, scuzele penibile pe
care le-am folosit în prima decadă a lunii februarie, conflictele pe care nu le-am rezolvat la
momentul respectiv. Prin ceea ce reușim să rezolvăm în această primă zi a celei de-a treia
decada lunii aprilie demonstrăm că avem puterea să ne ridicăm deasupra tensiunii de grup.
Vom putea face lucrul acesta deschizând sufletul și mintea către valori frumoase, către
sentimente profunde, către ceea ce face parte dintr-un patrimoniu elevat la care apelăm
doar în anumite momente ale vieții.
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Și în această zi, la fel cum am văzut și în decada anterioară, unul din obstacolele
principale ale momentului este teama de schimbare. Dacă reușim sa trecem peste admirația
falsă a celor din jur și nu ne pierdem în declarații populiste, în drame sentimentale, nu ne
decidem viitorul în funcție de lipsurile pe care le avem în acest moment, cele definite de
nevoile de acum, vom vedea foarte repede care este obstacolul, care sunt siguranțele, care
sunt oamenii care și-au format o vocație din a ne întârzia. Trebuie, totuși, să fim prudenți
pentru că împlinirea opoziției dintre Lună și Saturn este urmată de alte opoziții, mult mai
dure decât aceasta. Cele pe care le amintim acum vor fi inserate și în analiza zilei de 22
aprilie. Cu alte cuvinte, convingerea că obstacolul este real, că drama este un element peste
care nu putem trece devine în ziua următoare o certitudine. Dacă suntem înțelepți, dacă
avem suficientă minte, nu ne vom risipi convingerile în astfel de preocupări, ci ne vom
întoarce la sentimente mai bune, vom accepta că întârzierea are și părți bune, respectă
limite ale corpului, ale minții, ale structurii emoționale, dar ne preocupăm să mergem mai
departe, să înțelegem că dacă rămânem blocați în întuneric la capătul drumului nu ne
așteaptă decât rezultatul întunericului, adică o despărțire, singurătatea, boala sau alte
eșecuri.
Pentru că Luna se află acum în zodia Rac va avea grijă ca oamenii să se preocupe
de ceea ce știu să facă mai bine sau să controleze. Spiritul organizatoric, chiar dacă acum
vine din Rac, prin faptul că implică efort, hărnicie, activități susținute, perseverență, atrage
și antipatia. În felul acesta, o convingere mai veche, aceea pe care individul o are despre
sine că poate să facă ori că se poate impune, că poate fi remarcat, se transformă, prin
convingerea de acum, într-un rezultat foarte bun. Cu toate că ceea ce se întâmplă acum nu
va fi acceptat, nu va fi tolerat, individul profund și elevat va simți că este un dirijor al vieții
sale, adică simte dinainte ceea ce urmează să se întâmple și acționează, se comportă ca și
cum ar dau comanda unei orchestre, iar orchestra nu este altceva decât viața sa, cu toți
oamenii din jur. În felul acesta, el pare defazat, ciudat. Un om profund nu va băga în seamă
lucrurile acestea, ci va avea, prin ceea ce vede și prin ceea ce experimentează, certitudinea
că este o ființă privilegiată și doar observă spectacolul vieții, nu îl dirijează.

22 aprilie
00:08 opoziție Lună-Lilith
01:35 opoziție Lună-Marte
03:56 trigon Lună-Jupiter
05:21 opoziție Lună-Pluton
11:31 sextil Venus-Junon
15:27 trigon Lună-Junon
15:40 sextil Lună-Venus
17:58 careu Lună-Uranus
18:24 Pluton intră în mers retrograd
20:09 Luna intră în zodia Leu
20:38 trigon Lună-Chiron
Pe 22 aprilie, prin relația bună care se împlinește între Venus și Junon, cea care îi
conferă acestui asteroid calitatea de mediator în opoziția Venus-Jupiter, simțim că am găsit
cea mai bună cale să evadăm dintr-o problemă. Este foarte posibil ca drumul pe care vrem
să intrăm să nu aibă finalitate, să ne pierdem în prea multe detalii, să credem că ceea ce
vedem noi este foarte accesibil și celorlalți, ceea ce înțelegem noi este ușor de înțeles pentru
toată lumea. Lucrul acesta poate deveni un obstacol foarte mare și poate influența decizia
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celui care este implicat într-un proiect social, hotărârea omului care crede că informații care
îi vin din jur de la oamenii de încredere, care vor să-i susțină, că de aceea le comunicăm. În
realitate, toată această structură se bazează pe o
confuzie pe care o vom înțelege mai târziu. În
momentul de față nu facem altceva decât să ne
bazăm pe rutină ori să învățăm cum anume
trebuie să procedăm pentru a avea mai multă
încredere în ceilalți, pe puterea pe care o au, pe
curajul pe care l-au dovedit de-a lungul vieții.
Dacă oamenii lasă în urmă această încordare și
socializează foarte frumos, dacă se risipesc în
ceea ce observă la alții considerăm că acest
arhivar este important și pentru dimensiune
personală atunci vor reuși să se adune și să nu
mai risipească atât de multă energie pentru lucruri
lipsite de importanță, așa cum ne vorbește
opoziția lui Venus cu Jupiter mediată de acest
asteroid.
În realitate, deviza generală a acestei zile
indică pierderea identității în fața acestei căreia
oamenii au reacții diverse. Unii se refugiază, unii
refuză colaborarea, alții se implică în conflicte
lipsite de importanță, dar care îi consumă foarte
mult și cărora le acordă o importanță foarte mare.
Este clar că ziua de 22 aprilie este dedicată oamenilor inspirați pentru că ea înseamnă și
inițierea mersului retrograd al planetei Pluton, deplasare care se va încheia pentru
octombrie. Este foarte important faptul că la fel ca și în cazul lui Saturn, la inițierea lui Pluton
retrograd Luna se află într-o zodie cu un puternic impact emoțional. Când Saturn își inițiază
deplasarea retrogradă Luna se află în Taur, iar acum, când Pluton își inițiază deplasarea
retrogradă, Luna se află în zodia Rac. Este adevărat, și într-un caz, dar și în celălalt, avem
de-a face cu o agresivitate lansată comunității ca un semn, ca o avertizare, dar în ceea ce
privește dimensiunea personală, pozițiile acestea ale lunii ajută în adoptarea unei decizii
echilibrate, în înțelegerea traseului, în conturarea adevăratei probleme pe care individul
trebuie să o rezolve în această prima parte a anului. Este foarte posibil ca în momentul de
față să avem impresia că drumul pe care mergem este închis ori plini de dușmani, că
nesiguranța pe care o trăim nu ne ajută să ajungem nici la progres, dar nici la vindecare.
Omul inferior va rămâne în această observație. Ființele superioare vor trece dincolo de
aceste reziduuri, vor vedea noutatea din jurul lor, se vor asocia ușor și nu vor deveni
obstacole pentru progresul celorlalți. Dacă în 22 aprilie persoana în cauză vede că nu este
un obstacol pentru celălalt, că mesajul pe care-l are îi încurajează pe ceilalți să fie mai buni,
mai puternici sau îi învață cum să se descurce singuri, fără să depindă de alții, fără să
depindă de nicio structură, să nu mai fie sclavi, atunci vorbim despre adevărații formatori de
idei care se fac remarcați acum, când ceilalți au mare nevoie de ei.
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23 aprilie
00:45 Primul pătrar
08:34 trigon Lună-Mercur
14:51 conjuncție Lună-Capul Dragonului
Pentru ca progresul pe care l-am comportat până acum să fie și stabil, să ne ducă
mai departe pe un traseu constructiv, să producă efecte care să țină în timp, este nevoie de
un schimb de experiență. Prin faptul că în 23 aprilie Luna trece prin zodia Leu, adică peste
Capul Dragonului, împlinind și un trigon cu Mercur, în situația în care participă la împlinirea
Primului Pătrar, ne pune în dificultate capacitatea de deschidere, interesul față de binele
celuilalt, alegerea motivelor pentru răbdare sau respect. Cu alte cuvinte, ceea ce se
întâmplă pe 23 aprilie se referă la putere, la capacitatea de a observa care sunt elementele
de forță pe care le folosim și cum anume pot fi utilizate pentru a nu face rău celorlalți. În
egală măsură, aprofundarea acestei ecuații astrale poate ajuta ca, prin practică, să ne
consolidăm încrederea în sine, să înțelegem că lupta nu ne mai folosește. Cel care va dori
să meargă mai departe prin luptă va vedea că impulsul acesta de a demonstra îi pune în
dificultate o problemă de faimă, de demnitate, de avantaj social. Relația bună a Lunii cu
Mercur îl va ajuta pe acest individ să înțeleagă ce-i trebuie pentru a se menține într-o poziție,
dar nu-l va ajuta să selecteze procedeele care trebuie, cele care nu produc suferința, care
nu trezesc uimire, care nu șochează. Mercur pe Berbec are o plăcere vinovată de a capta
atenția, de a șoca, de a brusca vizual, auditiv sau poate chiar concret pe cineva, un partener
de dialog, un asociat.
Ceea ce ar trebui să înțelegem noi din ceea ce ni se va întâmpla pe 23 aprilie este
legat tot de cunoaștere. Bucuria de a fi puternic are acum o notă dureroasă pentru că
această putere ce vine din inițierea un nou ciclu draconitic (conjuncția Lună-Capul
Dragonului) se produce într-un moment delicat, cel care ne vorbește despre dificultatea de
a înțelege, de a tolera, de a pune în practică ceea ce este frumos și armonios. Conflictele
interioare devin conflictele exterioare și nu ne ajută cu nimic acum că pe această relație
bună între Lună și Mercur avem argumente credibile. Pentru ca lucrurile să rămână în
continuare într-o albie a echilibrului și armoniei, a progresului făcut din aproape în aproape
este important să lăsăm această vibrație bună dintre Lună și Mercur doar pe seama
informațiilor care vin de la sine. Să ne bucurăm doar că am primit o veste bună, doar să
amânăm decizia, să ne mai gândim dacă în momentul de față avem puterea necesară să
înțelegem corect, dacă avem luciditatea pe care o presupune o asemenea decizie. Cel care
nu va proceda așa va putea să vadă dacă încrâncenarea sa de acum este o mare problemă
a vieții sale. Soarele trecut deja pe zodia Taur îi îndeamnă pe oameni să își redefinească
nevoile, să se întoarcă spre gândurile simple, dar în momentul acesta al fazei de Primul
Pătrar ies la lumină problemele, nu puterile simple, frumoase și rafinate. Situația aceasta va
fi amplificată în a doua parte a zilei și de trecerea lui Venus pe ultimul grad al zodiei Taur.
Vom găsi noi argumente, unul mai năzdrăvan decât celălalt, pentru a strânge din dinți,
pentru a-i privit cu suspiciune pe ceilalți, pentru a judeca situațiile doar prin prisma a ceea
ce ne deranjează, prin ceea ce nu a fuzionat bine în raport cu noi înșine, chiar dacă în
situația pe care o gândim mai sunt și alții.
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24 aprilie
06:45 careu Lună-Jupiter
08:13 sextil Marte-Jupiter
19:39 Venus intră în zodia Gemeni
21:39 trigon Lună-Uranus
23:40 Luna intră în zodia Fecioară
Cea mai mare parte a zilei de 24 aprilie va fi dominată de trecerea lui Venus pe ultimul
grad in zodia Taur. Așa cum am inserat și în observațiile referitoare la contextul astral al zilei
de 23 aprilie, poziția aceasta nu ne avantajează pentru că ne întunecă mintea, ne face să
selectăm emoții după interese, preocupări subiective, după un egoism pe care nu l-am
investigat terapeutic niciodată. Multe din evenimentele zilei de 24 aprilie vor fi brutale, foarte
aproape de caracterul josnic al gesturilor pe care un om needucat prefera să-l refacă pe
zona publică.
Un alta aspect important al zilei de 24 aprilie este dat de sextilul lui Marte cu Jupiter,
cel care ne vorbește în această perioadă despre nevoia de a înțelege țintele pe care și le
stabilesc ceilalți. Faptul că trăim într-o societate aflată într-un continuu proces de
transformare ne obligă să privim toate ipostazele pe care le parcurgem din punct de vedere
egoist, doar prin scopul pe care ni-l definim, doar prin țintele care ne vor oferi satisfacții
personale. Avem nevoie să gândim și pentru grup, și pentru comunitate, chiar dacă pierdem.
Este posibil, dacă nivelul ne permite, să oferim chiar un exemplu de bună practică, de
toleranță sau de deschidere pentru ca relațiile pe care le avem acum să fie liniștite și
armonioase, iar lucrul acesta să ne consume foarte mult.
Dacă ne întoarcem către începutul lui februarie, când Jupiter s-a aflat într-o relație
proastă cu Junon și multe dintre schimburi de experiență au fost puse în dificultate, nevoile
pe care le avem acum clar conturat în minte sunt bazate pe eșecurile pe care le-am
conștientizat atunci sau pe care le-am comportat în prima decadă a lunii februarie. De aceea
nu se poate vorbi pe 24 aprilie de luciditate, de o practică serioasă, nu se poate vorbi nici
măcar de respectarea programului de lucru, ci doar de a construi contragreutăți. Inventăm
soluții de moment împotriva eșecurilor de altădată chiar dacă situația de acum ne îndeamnă
spre altceva. Prin această orientare schimbăm raporturile sociale, deși acestea ar putea să
rămân într-un registru echilibrat pentru a consolida, așa cum indicam și în decada
anterioară, ceea ce este mai puternic și mai bun pentru a descoperi profunzimea credinței.
Așa, de lucru acesta se vor ocupa doar oamenii care au mai făcut așa ceva, doar ființele
care lucrează cu energia sau care sunt implicate într-un proces de cercetare spirituală, adică
în limba aceasta vor vorbi doar cei care au luat lecții de dicție. Ceilalți își vor folosi
determinarea, încrâncenarea, observarea pe argumente lipsite de perspectivă, pe activități
care se vor remarca doar prin schimbarea stării de spirit, iar lucrul acesta se întâmplă acum.
Pe tot acest fond, trecerea lui Venus pe zodia Gemeni ne vorbește despre interesul
pentru socializare, pentru schimb de experiență, adică ni se trezește la viață o curiozitate
față de ceea ce este mobil, flexibil, ușor de împlinit. Este o poziție bună care temperează
puțin din încrâncenarea cu care privim către această zonă a eficienței sociale. Avem nevoie
ca unele lucruri să le mai lăsăm în voia lor, să se împlinească și în virtutea inerției, să le
mutăm pe toate cu mâna. Venus din Gemeni produce un zdruncin în toată această
certitudine a răului și ne arată că primele raze de Soare se ivesc deja. Pentru a o folosi așa
cum se cuvine vom avea nevoia doar de atenție.
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25 aprilie
00:03 careu Lună-Venus
03:40 sextil Venus-Chiron
08:18 trigon Lună-Soare
15:31 trigon Lună-Saturn
Pe 25 aprilie Luna se află deja pe zodia Fecioară și avem ocazia pentru prima dată
în această decadă să conștientizăm că anumite tensiuni pe care le-am exagerat sau pe care
l-am văzut supradimensionate pentru că ne-am întors privirea de la elementele bune și
rafinate, să se rezolve, să fie măcar încadrate așa cum se cuvine, să fie centrate pe soluție,
agitație sau durere. Prin ceea ce înțelegem pe 25 aprilie suntem în stare să construim un
nou imperiu, să ne strecurăm printre problemele sociale, să ne dovedim buni oratori, buni
antreprenori, să probăm o mare rezistența la efort, iar ceea ce obținem să fie foarte util
pentru noi, dar și pentru comunitate. Relația bună pe care Venus, abia intrată pe zodia
Gemeni, o împlinește cu Chiron, și el abia intrat în zodia Berbec, ne vorbește despre un
suflu nou. Avem ocazia, începând cu 25 aprilie, să conștientizăm cât de important este să
ne aerisim gândirea, să fim permisivi față de ideile celorlalți, să ne străduim să observăm că
pentru aceeași problemă poate exista mai multe structuri de valori, mai multe ierarhii de
valori, nu pentru a ne bulversa, nu pentru a fi zăpăciți în fața acestei diversități, ci pentru că
diversitatea este deja pusă în creație, pe baza ei funcționăm și noi ca ființe, ca rasă. Cu alte
cuvinte, recunoașterea diversității este o informație pe care o avem înscrisă în structura
personală, deci suntem în stare, cu ceea ce avem, să ne desprindem de ceea ce ne
blochează, de ceea ce ne întunecă sau ne face imobili.
Această relație frumoasă dintre Venus și Chiron ne vorbește despre creație, despre
creativitate, despre inventivitate și despre frumusețea a ceea ce derivă din utilizarea lor.
Este adevărat, multe din cele pe care le vom face acum vor avea nevoie de regulă, de
metodă, vor avea nevoie să tragă cu ochiul la reușitele celorlalți, chiar dacă ele sunt pe un
alt tronson. Astfel, avem ocazia să înțelegem ce fel funcționăm, care sunt forțele care ne
frânează, care sunt convingerile eronate, cum anume ne folosim credința pentru a ne
argumenta înțepenirea, incapacitatea de a evolua, ignoranța. Primul semn că suntem în
armonie, că suntem în acest val al transformărilor, că suntem pe punctul de a deveni ființe
mai bune, mai puternice, nu prin confirmările celorlalți, ci prin ceea ce descoperim la noi
înșine, prin ceea ce vedem că putem face pentru prima dată, este adâncirea în liniște. Cel
care va reuși să obțină liniște cu această poziție a Lunii pe zodia Fecioară va observa că
ajunge foarte ușor la bucurie sau, mai exact, va descoperi ca această liniște adâncă a făcut
întotdeauna casă bună cu bucuria și drumul pe aici trece, adică să cauți liniștea profundă
pentru a găsi mai mult de atât, pentru a găsi și bucurie. Doar așa reușim să ne desprindem
de prozaicul vieții, să vedem că a lucra cu sine nu este chiar atât de dificil, dar, așa cum am
văzut anterior, este nevoie să așteptăm momentul potrivit pentru a aplica procedee cele mai
bune, pentru a face ceea ce trebuie. Cel care va respecta îndemnul astral va deveni sigur
pe poziție, pe sentimentele sale, pe achizițiile sale, va fi un om bogat prin patrimoniul
sufletesc pe care îl deține. Această persoană nu va avea nicio problemă să înțeleagă cum
anume trebuie folosită credința pentru a evolua, pentru a ne dezvolta profesional, pentru a
fi pentru mult timp de acum încolo ființe împlinite. Aceste persoane vor deveni ghizi,
îndrumători, lumânări aprinse în furtună pe a treia decadă a lunii mai.
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26 aprilie
00:26 careu Mercur-Saturn
03:04 opoziție Lună-Neptun
08:17 trigon Lună-Lilith
10:29 sextil Lună-Jupiter
12:48 trigon Lună-Marte
12:51 trigon Lună-Pluton
14:01 conjuncție Marte-Pluton
Relația proastă pe care Mercur și Saturn o definitivează acum nu poate aduce pe 26
aprilie probleme noi, ci le evidențiază pe cele pe care le știm, pe care le-am tot frământat în
ultimele zile. Se va vorbi acum despre un război, despre unul cu propria persoana, cu
propriile limite, despre o nemulțumire față de ceea ce nu am obținut pentru că nu am avut
timp, nu am avut statutul social, ne-am născut în familia care nu trebuie, în țara care nu
trebuie, în epoca nepotrivită. În realitate, schema aceasta astrală arată frustrarea pe care o
are individul ce și-a dorit altădată să fie lider și nu a reușit. Lucrul acesta iese la lumină
pentru că această relație negativă dintre Mercur și Saturn coincide cu conjuncția lui Marte
cu Pluton. Despre calitatea de lider, conducător, despre originalitate și despre puterea de a
ne construi propriul destin după cum ne taie capul este vorba acum, pe ecuația astrală a
zilei de 26 aprilie. Este clar că această structură, beneficiind și de trecerea Lunii pe ultimul
sector al zodiei Fecioara, aduce o rigiditate în privința emoțiilor, o detașare de ceea ce este
simplu, cald, rafinat, pentru a ne supune întru totul unui scop. Conform țintelor de acum,
scopul este obținerea unei funcții, unor avantaje sociale, să intrăm într-un grup elitist, să
dovedim față de un om pe care-l admirăm sau pe care-l disprețuim, ca avem curaj, că
suntem în posesia unui patrimoniu ce ne poate ajuta să ajungem acolo unde ne-am propus.
De aici se înțelege ca 26 aprilie este o zi dominată de luptă, de război, de îndoială pe care
supusul o are față de stăpân, de o revoltă împotriva unui sistem consolidat deja.
Partea bună a acestei situații conflictuale vine din faptul că ceea ce vedem pe zona
publică ne trezește atenția asupra unor probleme personale. Avem ocazia acum să vedem
care sunt acele elemente personale care nu ne permit să fim acolo unde ne-am dorit și
altădată, care sunt greutățile eminamente emoționale pe care le ducem de la o zi la alta, de
la un an la altul, de la o existență la alta. Este clar că 26 aprilie nu ne va vorbi despre
obiectivitate, ci mai mult despre pretenții, despre regretul că am fost pe extreme, prea lași,
prea bun, prea indulgenți într-un moment când ar fi trebuit să trecem la luptă.
Dacă în ceea ce privește destinul personal lucrurile acestea sunt puțin mai clare, pe
zona publică apare din nou conceptul de moștenire grea, moștenire bolnăvicioasă sau
absența unei moșteniri. Există o sobrietate cu care oamenii vor dori să interacționeze acum,
considerând că prin această atitudine sunt protejați de transformările intense ce apar acum
pe zona publică. Grupurile care sunt acum blocate pe această idee a moștenirii, a
patrimoniului, anunță încă de pe acum că pe, pentru ele, finalul lunii mai vine cu o continuare
poate chiar printr-o separare, că vor duce acest război în etapa următoare.
Cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de cercetare
spirituală va pune în toate acțiunile sale necesitatea transformării ca un obiectiv absolut
esențial. Va face notă discordantă cu tentațiile care vin de pe zona publică, va dori să-și
facă ordine în casă, curățenie, să arunce ceea ce este vechi, va dori să facă tot ceea ce
trebuie pentru ca pe viitor să respire un aer curat. Indiferent de deciziile care sunt adoptate
acum, ceea ce vom alege să facem pe termen lung ne va cere multă voință, multă
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determinare, multă ambiție. Dacă la acest capitol suntem săraci atunci să nu ne mirăm că
planurile grandioase pe care ni le facem acum își vor atinge obștescul sfârșit în ultima zi a
acestei luni.

27 aprilie

03:06 opoziție Lună-Junon
04:13 Luna intră în zodia Balanță
05:08 opoziție Lună-Chiron
09:50 trigon Lună-Venus
20:22 careu Lună-Saturn
23:15 trigon Mercur-Capul Dragonului
23:17 sextil Lună-Capul Dragonului
23:17 opoziție Lună-Mercur

27 aprilie ne vorbește despre înțelegere. De această dată experiențele nefericite ale
zilei anterioare ne fac mult mai atenți la risipă. Este posibil ca omul inferior sau omul comun
să se protejeze de această risipă printr-o formă de încrâncenare care să-l facă antipatic.
Mai este puțin până când Uranus va intra pe zodia Taur și această formă de încrâncenare
se poate transforma într-o instituție a statului, prin legi, prin biruri care nu au mai fost puse
niciodată, prin schimbări legate de patrimoniu, graniță, moneda. Deocamdată prin ceea ce
se anunță încă de pe acum oamenii sunt
îngrijorați că aceste schimbări ar putea să
fie făcute împotriva lor, că dispun în
momentul de față de o înțelegere mult prea
fragilă sau că nu pot cuprinde ansamblul
situației în așa fel încât să se protejeze de
ceea ce-i sperie acum. Relația bună pe
care Mercur o are acum cu Axa Dragonului
ne arată că aceste conștientizării sunt
foarte aproape de realitate, dar nu știm ce
să facem cu ele. Dacă suntem implicați întrun demers public atunci schimbul de
experiență ne îndeamnă către revendicări,
către negocieri, crezând că doar așa
trebuie să procedăm. Aceste negocieri sunt
făcute pe baza unor obiective stabilite la
începutul lunii februarie sau care sunt
legate de eșecurile de atunci. De aceea tot
ceea ce putem obține în momentul de față
nu este decât o satisfacție de moment pe
care o putem foarte ușor pierde dacă nu o punem în cuvintele potrivite, în povestea care
trebuia, dacă dăm istoriei un final greșit. Există multă energie pozitivă în ecuația astrală a
zilei de 27 aprilie, dar riscăm să o așezăm pe aceasta pe un raft nepotrivit, totul să se rupă,
să se strice, să fie caraghios. Va mai fi nevoie să mai treacă ceva timp, poate chiar câteva
luni, până când Mercur va ajunge să medieze tendința Nodurilor și soluțiile de acum să fie
puse într-un context realist, explicat într-un mod inteligibil, folosit corect. Până atunci,
căutăm prin asemănări superficiale cu destinele împlinite, să ne justificăm o finalitate în care
nici măcar nu credem, dar pe care ne-am dori-o, pe care credem că o merităm. Aceste
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comparații superficiale scot în evidență marele gol de voință, de impunere, de ambiție
specifică ecuației astrale a zilei de 27 aprilie.
Dacă în această perioadă Luna nu ar fi trecut prin zodia Balanța, nu s-ar fi pus
problema unui balans în căutarea binelui celuilalt pentru a ne construi, în mod artificial, un
bine identic. Am căuta să ne identificăm cu realizările celorlalți pentru că nu suntem în stare
să fim creativi, inventivi, originali. Imitația ne face acum să credem că suntem deasupra
celorlalți, că de fapt nu risipim cuvinte, ci lucrăm pentru creștere și dezvoltare, pentru
vindecare si progres. Relația lui Mercur cu Axa Dragonului, pentru că vorbim despre unghiuri
frumoase, ne face atenți la motivele de progres. Acestea, însă, trebuie să fie mai mult o
colectare de informații, o arhivare, o inventariere, adică să-l readucem pe acestea înainte
de vreme spre zona practică, spre împlinire, spre demersuri interumane, sociale, complexe.
Deocamdată, suntem în etapa în care gândim ceea ce trebuie să facem.

28 aprilie
10:44 Junon intră în zodia Berbec
14:07 careu Lună-Lilith
18:20 careu Lună-Pluton
20:18 careu Lună-Marte
Pe 28 aprilie Luna va intra pe zodia Berbec unde va sta până pe 1 iulie. Astfel, vom
avea ocazia până la începutul lunii iulie să evadăm din dramă, să alegem relațiile în care ne
implicăm, să fim independenți, curajoși, să vedem că în fiecare relație pe care o avem poate
exista și un strop de idealism, poate exista o speranță către mai bine, către împlinirea pe
care o așteptăm de mult timp. Din nefericire, momentul în care se face această trecere este
unul neplăcut, marcat de o dramă, aceea ce nu am putut să o împlinim în ultima perioadă.
Luna din zodia Balanța trimite careul către planetele din a doua parte a zodiei Capricorn,
intrând în seara acestei zile și în fereastra opoziției cu Uranus. Vorbim, așadar, despre relații
rupte, despre înțelegeri care nu mai pot fi duse mai departe, despre o eliberare de păcate,
despre o decizie categorică pentru care va trebui sa dăm socoteală peste o lună, pe finalul
lunii mai. Dacă această decizie nu este abuzivă, dacă nu ne sprijinim doar pe nevoia de mai
bine, de schimbare, dacă nu procedăm în felul acesta pentru că ne-am plictisit de ceea ce
am avut până acum, nu vorbim despre opinii personale construite în totalitate împotriva
celorlalți, ci despre o maturitate care cere așa ceva.
Este foarte posibil ca mulți să treacă prin aceste decizii ca urmare a unor impulsuri
de moment și după ce hotărăsc să se trezească într-o altă lume, să conștientizeze că, de
fapt, aceasta este realitatea în care vor trăi cel puțin în următoarele două luni. Aceste
persoane vor fi capabile pe 28 aprilie de răspunsuri obraznice, de declarații la scenă
deschisă, de declanșarea unei lupte de clasă, de îmbrățișarea opiniilor contrare, fără a avea
o logică, fără a avea un argument, fără a fi pe înțelesul celorlalți. Noi, pentru că studiem
astrologia, știm că lucrurile acestea sunt de fapt reminiscențe ale unor impulsuri mai vechi,
ambiții pe care le-au ținut ascunse și care au fost construite în consonanță cu plăcerea de
a trăi în viciu, în medii inferioare, în promiscuitate. Aceste persoane se vor remarca pe 28
aprilie pentru că vor vorbi despre supraviețuire, căutând prin acest lucru să-și justifice toate
aceste impulsuri lipsite de înțeles. Apoi, pentru că nu e totul, aceste persoane îi vor
considera pe ceilalți vinovați, vor spune că au ajuns în situația aceasta tristă pentru că au
avut o prea mare încredere în ceilalți. În cazul acestor persoane nu putem vorbi despre o
evoluție ce ar putea să fie vizibilă de toți, ci vorbim despre un proces de purificare pe care
persoana în cauză trebuie să-l parcurgă cât mai repede, dacă nu dorește să-și pregătească
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încă de pe acum, de pe finalul lunii aprilie, un furtunos final de luna. Dacă pe finalul lunii mai
totul va fi centrat în jurul credinței pe care trebuie s-o descoperim din aproape în aproape
încă de pe acum, a nu face lucrul acesta înseamnă a fi mai mult decât la mâna celor pe
care-i desconsiderăm, adică va ajunge ca acuzatorul de acum să fie judecat de victimă.

29 aprilie
08:34 opoziție Lună-Uranus
10:14 Luna intră în zodia Scorpion
13:03 trigon Soare-Saturn
18:52 Chiron în conjuncție cu Junon
Ajunși pe 29 aprilie vom conștientiza că sunt multe cele pe care le avem în jurul
nostru printr-o grație divină, prin armonie, prin interesul bun, sănătos și armonios al unor
oameni frumoși. Pe 29 aprilie descoperim că teama, singurătatea sunt creații personale,
sunt dovezi ale faptului că am rămas înțepeniți, că nu ne ducem către lumină, că ne-am
ascuns într-o zonă foarte întunecată unde ne plângem că ne dor ochii, că nu vedem ce
există în jur, de unde strigăm că nu avem nimic în jur, că suntem singuri. Partea aceasta
întunecată poate fi risipită ca prin minune, poate fi disipată, poate ceda imediat în fața unei
presiuni venită dintr-o zona binelui. Cu toate acestea, ar trebui să fim rezervați și să nu
îmbrățișăm toate soluțiile care ni se par din prima secundă favorabile, avantajoase, pentru
că nu toate vor face parte dintr-o comoară personală. Soarele se află în continuare într-o
relație proastă cu Axa Dragonului și în a doua parte a zilei va începe să se contureze și faza
de Lună plină. Asta înseamnă că binele de acum trebuie îmbrățișat cu măsură, cu încredere,
dar nu în afara a ceea ce îi stabilește durabilitatea și valoarea. Cu alte cuvinte, metoda de
lucru trebuie să fie mult mai importantă decât acțiunea în sine, procedeul trebuie să
primească mai multă atenție din partea noastră decât ținta în sine. Lucrul acesta este explica
din punct de vedere astral prin faptul că nu trebuie să luăm de decisiv sentimentul frumos
ce apare în sufletul celui care abia pășește spre lumină. Aceasta este o perioadă de
acomodare, deci avem nevoie să recunoaștem structurile solide care pot, prin metodă, prin
procedeu, prin disciplină, să fie aplicate și în alte situații. Prin ceea ce ni se întâmplă pe 29
aprilie vom vedea că numai un om înțelept știe ca lumina sa nu este o întâmplare, credința
sa nu este rezultatul orbirii.
O altă problemă a zilei de 29 aprilie este cea legată de vorbe, de greutatea lor, de
conștientizarea măsurii a ceea ce spunem, argumentăm, explicăm. În spatele a tot ceea ce
ni se întâmplă există, așa cum am spus anterior, interesul față de o măsură care poate fi
verificată și în cazul altora, despre un procedeu care poate fi aplicat și în alt context. Ceea
ce este explicat va fi văzut de partenerul de dialog ca o metodă care poate fi verificată. Dacă
nu știm de poate fi verificată sau nu să fim atenți cum formulăm, ce mesaj transmite, altfel
vom crea legături de criză, legături care vor îngrădi libertatea de gândire. Pe această
dizarmonie conjuncția lui Chiron cu Junon nu poate face nimic bun. Va duce căutări sterile,
o agitație mare, un interes către a acumula din ce în ce mai mult pentru a descoperi ceea
ce este deja descoperit, dar nu am fost în stare la momentul respectiv să vedem. În cuvinte
mai simple, nu am coborât din tren la gara care trebuie, iar acum din gara în care am coborât
ne interesăm cum să procedăm să ajungem la destinație. Este posibil ca printr-o coincidență
stranie această adresă să existe și în această nouă locație, dar nu poate fi o regulă. Cel
care va proceda în felul acesta va avea nevoie în primul rând să conștientizeze că a greșit
și apoi să caute drumul adevărat, să vadă pe ce traseu se întoarce. În caz contrar, va
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acumula din ce în ce mai multe frustrări, își va construi mecanisme de apărare împotriva
acestor frustrări considerând că tot ceea ce are în jur este împotriva sa.

30 aprilie
02:51 sextil Lună-Saturn
04:00 Lună plină
05:45 careu Lună-Capul Dragonului
15:34 trigon Lună-Neptun
21:49 sextil Lună-Lilith
22:12 conjuncție Lună-Jupiter
Luna plină din 30 aprilie ne vorbește despre puterea de concentrare. Pentru că multe
din situațiile pe care le parcurgem acum, pe final de luna aprilie, sunt deja concentrate, ni
se va părea foarte simplu să ne îndreptăm atenția către aceste situații, ni se va părea că
atât de clar cum ne vedem acum le vom vedea și altădată. Partea negativă a acestui
moment vine din faptul că această Lună plină se situează pe poziție perpendiculară pe Axa
Dragonului. Ceea ce ni se pare acum foarte intens nu este și plăcut, nu este și de viitor, ci
este doar o problemă pe care trebuie s-o rezolvăm în raport cu sine, în raport cu
comunitatea. Pentru că Neptun mediază acum această faza lunii dar nu are o relație majoră
cu Axa Dragonului, ni se va părea că ușurința cu care ne deranjam de probleme, care
devenim reci față de anumite medii sociale, cu care întorci spatele unor adversari, reprezintă
ceea ce ar trebui să facem de acum încolo, reprezintă ceea ce ar trebui să reproducem și
în alte tipuri de conflicte.
În realitate, ceea ce se consumă pe 30 aprilie seamănă mai curând cu o criză de
identitate din care încercăm să ieșim lucrând asupra altor probleme, îndreptându-ne atenția
către altceva mai puțin grav sau cunoscut mai bine. Este clar că momentul de față ne arată
cât de fragili suntem, cât de neîndemânatici, dar și cât de nepăsători ne dovedim în fața
unor episoade atât de importante. Pentru cel care lucrează cu energia sau care este implicat
într-un proces de cercetare spirituală, momentul acesta seamănă cu o moarte ritualică, cu
desprinderea de o identitate mai veche, cu renunțarea la Eul rudimentar, pentru a-și
construi, din aproape în aproape, o nouă structură care să fie mult mai aproape de idealul
ambițios pe care și l-a stabilit deja. În cuvinte mai simple, renunță la mașină și își
construiește aripi. În situația aceasta ar putea să apară o problemă legată de apartenența
la un grup, o încercare a vieții legată de cum anume va putea acest individ să administreze
rezistența la schimbare impusă de materie. Atunci când un individ dintr-un grup se schimbă,
se ridica deasupra propriei condiții, are o altă vibrație, forța grupului îl expulzează sau este
îndreptat împotriva lui tot ceea ce ar trebui să-l oprească, să nu-i permită să meargă mai
departe în schimbare. Un om fără experiență la acest capitol, care nu are viziune, care nu
lucrează cu informații de genul acesta va privi această Lună plină ca o confirmare a faptului
că grupul are dreptate și dacă face după cum este sugerat atunci va fi foarte bine. Lucrul
acesta se mulează perfect pe o altă trăsătură a acestei zile cea care le spune oamenilor că
este foarte important ceea ce este ușor de făcut. Nu trebuie să uităm că această fază a
Lunii, această Lună plină de pe Taur, fiind o Lună plină de primăvară, îi îndeamnă pe oameni
să-și construiască identități sănătoase pentru că pe aceste identități se vor sprijini atunci
când vor începe să producă rod. Gândurile pe care le avem acum vor produce în a doua
parte a anului evenimente sociale, iar acțiunile pe care le vom face acum ne vor crea
identități noi, vor crea celorlalți impresii care se vor întoarce spre noi drept aprecieri sau
respingeri. De aceea, ultima zi a lunii aprilie nu aduce o Lună plină banală, ci o Lună plină
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marcată de severitatea de a fi altfel, de a progresa, de a fi sănătoși, nu doar fizic, ci și
emoțional și mental. Problema aceasta a sănătății va fi definită pe finalul lunii aprilie în
consonanță cu ceea ce există în jur. Normalitatea va fi definită acum de ceea ce avem în
preajmă. Omul care progresează are nevoie să se orienteze, să identifice și să-și
însușească o altă normalitate.
A treia decada lunii aprilie s-a dovedit a fi marcată de episoade severe, de impulsuri
spre transformare interioară, pentru a împlini deziderate pe care ni l-am stabilit chiar din anul
anterior. Pentru unii, aceste deziderate nu sunt noi, sunt cele stabilite în anul anterior, ci
mult mai vechi. Aceste persoane sunt cu vocație, au un rost, o menire și prin ceea ce
depășesc în a treia decadă a lunii aprilie vor fi elemente de referință pentru armonia grupului
care s-a integrat în luna următoare. Există și multă nepăsare în ecuația astrală a celei de a
treia decade a lunii aprilie, dar și riscul de a trece prin accidente, prin schimbări bruște de
situații, moment în care omul slab va minimaliza, va reduce la o dimensiune nerealistă
importanța efortului său și motivația de a trece dincolo de dramă. Este foarte adevărat, până
și omul cald și profund a avut de-a lungul acestei decade experiențe severe. Contează ce
alegem pentru ca din ceea ce am mai sedimentat să fie dus mai departe ca pe o comoară
personală, care este patrimoniul cu care vrem să defilăm în lunile următoare. Ceea ce facem
acum, la fel ca și în decada anterioară, se va regăsi ca un ecou pe finalul lunii mai. Calitatea
a ceea ce alegem acum, credința pe care începem să o folosim din aproape în aproape se
va transforma în apreciere, în rezultat practic pe finalul lunii mai.
Luna aprilie a avut asupra conștiinței individuale un impact teribil. Am lucrat de-a
lungul acestui interval cu multe elemente care au căpătat o valoare informațională foarte
importantă. Din nefericire am acordat mai multă importanță acestui conținut și am pierdut
din vedere caracterul practic. În realitate, ceea ce s-a consumat în această lună înseamnă
o sumă de evenimente pe care nu ar trebui să le uităm niciodată, o sumă de concluzii pe
care nu ar trebui să le ștergem niciodată din memorie. Prin ceea ce am greșit acum am
lansat mesaje confuze din care se înțelege că idealismul nu-și găsește loc în această lume.
Idealismul fără o
bază este ca o
floare frumoasă
fără
rădăcină.
Oricât de firav ar fi
are nevoie de o
rădăcină suficient
de
puternică
pentru
a
se
susține. În felul
acesta, s-a impus
de-a
lungul
acestei luni ca
idealismul să vină prin separarea de greutățile trecutului, nu ca o contragreutate inventată
pentru a ne face aceste greutăți mai ușor de dus acum, ci pentru a crește, a ne dezvolta.
Planta ieșită din sămânță nu se ridică spre cer împreună cu pământul în care se înfige, ci
se strecoară, își găsește propriul traseu, înălțându-se spre lumină fără greutățile pe care, la
un moment dat, le-a avut asupra sa. Doar acolo unde aceste greutăți nu sunt abandonate,
doar acolo putem vorbi despre eroare în practică deși informația este corectă.
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Luna mai vine cu noi provocări, cu noi direcții pe care vom încerca să le abordăm cu
maturitate, cu responsabilitate pentru a duce mai departe un ideal îndrăzneț, dar și pentru
a intra în noua etapă a vieții cu mai multă determinare. Încercările acestei luni se bazează
în principal pe marele eveniment al anului 2018, trecerea lui Uranus pe zodia Taur. Acest
nou element este susținut de trecerea lui Marte pe zodia Vărsător, eveniment ce se va
consuma tot în a doua decadă. Deviza generală a acestei luni face trimitere la indiferență.
Prin indiferență putem schimba calitatea unei structuri personale, direcția spre care ne
îndreptăm sau putem impune modificări majore asupra statutului. Uranus pe zodia Taur este
în cea mai proastă poziție pe care o poate ocupa. Convingerile pe care le avem se pot
transforma în obsesii, în structuri anarhice, asupra cărora va trebui să revenim de multe ori
în următorii ani. Dacă nu suntem pregătiți să preluăm ștafeta, adică să fim atenți ce
dezvăluiri facem, cu cine ne asociem, care este anturajului în care ne vom petrece timpul în
următorii ani această poziție astrală dată de trecerea lui Uranus pe zodia Taur aduce o
aventură păguboasă, pierderea unui statut, intrarea într-un con de umbră din care cu greu
ne vom mai putea reveni.
Multe din cele care se vor consuma în luna mai se bazează, așa cum am spus, pe
experiențele pe care le-am acumulat de la începutul anului și până acum, dar vor fi
exprimate în tandem cu un reper, acel data de prima decadă a lunii august, când planeta
Uranus, abia intrată pe zodia Taur, își va începe deplasarea retrogradă. Prin ceea ce ni se
va consuma de-a lungul lunii mai vom descoperi că suntem creator de valori. Nu este prima
dată când ne întâlnim cu lucrul acesta, am mai vorbit despre asta și în alte ipostaze. Acum,
în plus, vom descoperi că această calitate de creator de valori nu implică în mod obligatoriu
și a merge pe o cale a binelui. Dacă până acum am fost orientați negativ, am îmbrățișat
comportamente antisociale, dar nu am dorit să împlinim o schimbare pe un traseu al binelui,
binele ne va ocoli sau noi îl vom ocoli pentru că nu-l vom vedea. Uranus pe zodia Taur,
schema aceasta a împlinirii, a creșterii patrimoniului, a avansării către o nouă etapă de
exprimare personală poate lua înfățișări apocaliptice. Cu siguranță vor exista oameni care
vor crede că neprevăzutul, schemele care nu pot fi încadrate într-o structură cunoscută, întro regulă, atunci când întâlnesc energiile zodiei Taur pot produce o creștere accelerată, o
depășire a unor etape de pregătire ce se vor finaliza cu realizări importante, cu o mare
împlinire. Tocmai pentru că este vorba despre neprevăzut (una din trăsăturile lui Uranus),
nu putem știi în totalitate dacă aceste speranțe în realizări care să depășească o schema
cunoscută sunt în totalitate nerealiste. Putem știi însă că vor fi resimțite ca o lovitură, ca o
greutate pusă pe cap. Dacă nu avem structura potrivită, dacă nu avem rezistența necesară,
dacă nu avem structura pregătită nu ne putem aștepta ca aceste realizări să fie ușor de
digerat. Vom vedea, și la momentul când această planetă va intra pe zodia Taur, dar și după
comportamentul pe care îl va avea pe parcurs, ce ar trebui să facem pentru ca lucrurile
acestea neplăcute să fie reduse la minimum ori evitate.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

212

Decada I (1-10 mai 2018)
Experimentare. Tensiune pe principii. Combinații care slăbesc
mult credibilitatea grupurilor. Nevoi stranii. Dezvăluire.

DECADA NR. 13
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

2

11-20 ianuarie

Confirmă autoreglarea

12

21-30 aprilie

Îndoială. Suspiciune față de un demers progresiv. Inițiativă riscantă. Adversarul se dovedește
mai puternic. Gândul de schimbare depinde foarte mult de relații. Ambiție înțeleasă greșit. Momentul
iubirii este amânat. O tensiune creează probleme. Este nevoie de luciditate. Suspiciune. Compromis
din cauza caracterului. Răceală sufletească. Lipsa de disciplină. Obligație. Ne amintim de o
promisiune mai veche. Greșelile ni se par permanente. Suntem invitați să luăm parte la un eveniment
social. Durere. Ne împăcăm cu o greșeală proprie. Emoțiile nu sunt ținute sub control. Comunicare
defectuoasa. Condițiile favorabile sunt discutate laolaltă masă. Tranzit. Corespondență frumoasă.
Îndrăzneală. Beneficiile sunt puține. Apare o înțelegere față de o situație contradictorie. Suntem
ajutați în situații limită. Convingerile proprii sunt prezentate mult mai bine. Promovare. Șansă nouă
valorificată într-un mod neobișnuit. Înțelegere față de destin. Gândim diferit față de ceilalți.
Ameliorare. Nevoie de recunoaștere personală. Ne întoarcem la conflicte mai vechi. Visare.
Schimbare bruscă. Afectarea stării de sănătate ne pune în dificultate receptarea unui mesaj.
Convingeri bune despre un demers personal. O întâmplare de pe zona publică ne afectează sănătatea.
Mintea este mai limpede. Erorile sunt corectate. Evenimentele sunt sur montate pe baza unor calcule
stricte. Înțelegere. Avem nevoie de o separare. Gândul cel bun rămâne în suspensie. Evenimente
ciudate care devin nocive. La înălțime mintea nu mai judecă. Acumulăm experiențe nefolositoare.
Conflictul ne incită imaginația. Visam la o viață mai bună, dar nu facem nimic pentru asta. Istoria
este obținută prin inginerie. Aspectele favorabile ne vorbesc doar despre mobilitate. Cucerire
complicată. Caracterul contradictoriu înseamnă acum autoindulgență. Gândim prea mult, facem prea
puțin. Pasivitate. Conflicte de idei. Un semn de întrebare scoate în evidență un rău. Intenția negativă
este elogiata. Dezonoare. Securitatea nu mai este ce era pe vremuri. Distracție este plătită scump. Ne
hotărâm, dar este prea târziu. Se caută un vinovat. Pedeapsa ne urmărește ca o umbră. Se discută mult
și se face puțin. Abuzurile înseamnă extrovertire. Ne întâlnim cu situații convenabile. Complicațiile
personale ne duc spre situații mediocre. Subiectivitatea este înțeleasă greșit. Mândrie. Vinovăție.
Sentimente de inferioritate. Dăm prea multă importanță situațiilor dramatice. Conviețuire dificilă.
Fermitate. Eșec. Lipsă de viziune. Injustiție. Sănătatea este pus în dificultate. Valorile personale sunt
judecate după reușitele mai vechi. Aroganță. Încorsetare. Imoralitate. Căile se deschid foarte greu.
Vigilența este slăbită. Probleme în afaceri. Optimismul nu se poate exprima. Calitățile personale
depind mult de condițiile exterioare. Nevoie de refugiu într-o plăcere. Regresie. Se pronunță o
hotărâre. Drama personală este povestită frumos. Acțiuni exclusiviste. Scandaluri menite să
decupleze o forță personală de la un ideal. Relațiile exterioare depind mult de planul material.
Păcăleală. Dramele personale se bazează pe o separare. Prea multe pofte. Rupturile ne pun în
dificultate idealurile ambițioase. Se amână o realizare. Dificultăți de înțelegere. Evenimentele
subliniază un mare dezavantaj. Se caută limpezimea. Dorință de perfecțiune.
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Prima decadă a lunii mai va fi dominată de expresivitate. Lucrul acesta se întâmplă
pentru că, încă din prima zi acestei luni, Jupiter și Luna neagră se vor afla într-un sextil.
Vorbim aici despre depășirea unor limite personale, despre experimente, despre căutarea
adevărului, dar nu la modul general, ci prin instrumente simple. Prin abordarea simplității
într-un mod inedit ne putem apropia și de structuri complexe, însă acestea nu trebuie să
slăbească rezistența la efort, nu trebuie să ne tulbure și nici să ne sperie. Dar, pentru că
această decadă este și ea dominată de prezența Lunii negre foarte aproape de Pluton, dar
într-o relație bună cu Jupiter, apar nevoie stranii pe care vom încerca să le definim
justificându-le, explicându-le într-un mod prea subiectiv, prea aproape de ceea ce ar trebui
să ne avantajeze. Teama de schimbare va fi prezentă în spatele acestor structuri, iar pentru
a depăși această ipostază va trebui să ne gândim la faptul că binele peren a fost abordat și
în a doua decadă a lunii ianuarie prin alte instrumente, cu mai multă duritate, fără atitudini
ciudate, fără așteptări nerealiste. Atracție către sacru, către ceea ce este profund și înălțător
are o notă severă, dură, care ne va proteja de accidente. De aici se înțelege că mulți vor
considera că acest aspect provocator a vieții, duritatea pe care trebuie să o abordeze în
luna mai reprezintă o provocare în fața căreia au ajuns pentru că sunt puternici. Nu putem
știi din această prezentare generală dacă este adevărat sau nu, însă dacă ajung să rămână
tulburați, adică dacă nu trec dincolo de provocarea în sine pentru a savura rezultatul, atunci
vorbim despre o tentație în fața căreia nu se descurcă. Ca evenimente, va exista o legătură
foarte interesantă între ultima decadă a lunii aprilie și cea de a doua decadă a lunii ianuarie,
trăsături orientate spre dezvăluire.

1 mai
01:44 sextil Lună-Pluton
02:06 careu Soare-Capul Dragonului
05:58 sextil Lună-Marte
18:21 Luna intră în zodia Săgetător
18:34 sextil Jupiter-Lilith
19:46 trigon Lună-Chiron
21:30 trigon Lună-Junon
Prima zi a lunii mai ne introduce în dimensiunea fantastică a acestui interval prin
definitivarea careului pe care Soarele îl realizează cu Axa Dragonului. Tot în prima zi a lunii
mai se va împlini sextilul lui Jupiter cu Lilith, ceea ce înseamnă că momentul de față aduce
posibilitatea de a ne depărta de cale, de a pune în practică ambiții foarte mari, lipsite de acel
sâmbure de adevăr pe care îl vom invoca de-a lungul acestei analize. Relația proastă a
Soarelui cu Axa Dragonului se referă la schimbare. Ajungem mult prea departe cu gândul
și credem că și fapta trebuie, încă de la începutul acestei luni, să fie dusă tot atât de departe.
Momentul ne vorbește despre o tensiune pe care o amplificăm prin suspiciune. Nu se știe
dacă nu cumva zona aceasta ne-a mai creat probleme de-a lungul primelor luni, ne-a mai
pus în fața unor deviații de comportament pe care acum să le vedem ca fiind elemente foarte
bune. În mod sigur, schema aceasta ridică o problemă de adaptare pe care nu am rezolvato niciodată. Unii vor spune că aceasta este rezultatul faptului că trăiesc într-un mediu
agresiv. Alții că s-au răcit față de anturaj, că au avut motive să își schimbe atitudinea, pentru
că altfel nu ar fi fost lucizi. Duritatea cu care privesc acum viața li se pare o sursă de
luciditate, neavând puterea să vadă că totul se bazează pe îndoială.
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Această schemă astrală invocă motivele de schimbare pe care le-am mai gândit și în
mijlocul lunii ianuarie. La momentul respectiv, ne gândeam că așa trebuie abordată structura
anului 2018. În mod firesc, nu ar trebui să considerăm că aceasta este soluția cea mai bună,
ci ar trebui să ne gândim mult mai bine la consecințele faptelor proprii. Desigur, sunt mulți
care nu procedează în felul acesta și de aceea își justifică distanța pe care o abordează
acum în relații prin duritatea pe care a trebuit să o traverseze la începutul anului. Astfel,
vorbim aici și despre un compromis, dar și despre o nevoie, aceea de a dovedi putere,
influență și pricepere. Nu este prima dată când ne întâlnim cu un astfel de îndemn astral,
însă este pentru prima dată când apare o tensiune pe nevoi. Cei care sunt egoiști vor vedea
că schimbul de experiență nu mai este atât de eficient, că aceste nevoi le întunecă mintea,
le creează probleme și mai mari. Nu devin mai puternici prin faptul că le este mai clar cum
să procedeze și care sunt necesitățile cărora trebuie să le acorde cea mai mare atenție, ci
devin și mai îngrijorați pentru ceea ce nu pot rezolva. Vorbim aici și despre un accident pe
care îl invităm prin măsură, prin disciplină de lucru, prin depășirea unei încercări. Având în
vedere că Luna neagră este puternic inserată în ecuația astrală a momentului, tentația cea
mai mare va fi aceea dată de minciună. Minciuna poate deveni acum o regulă socială, iar
relațiile care se bazează pe ea duc spre abuzuri. Resortul acestui succes ne face să ne
gândim la performanță într-un mod aparte. Luna va intra pe zodia Săgetător în seara acestei
zile și încercarea momentului ni se va părea o invitație la performanță. Este adevărat, zodia
Săgetător nu patronează doar această modalitate de împlinire, ci mai poate interveni și în
mod inversat, componentă care îi face pe oameni să creadă că dacă acțiunile în care se
implică sunt intense ele sunt foarte bune și, dacă ajung foarte departe procedând așa,
neapărat poate fi vorba despre performanță. Eroarea aceasta ne va urmări, ca o umbră,
toată luna mai. În felul acesta, un eveniment care ar trebui să nu pună în dificultate
dimensiunea personală, viața privată, ajunge să ne compromită relațiile sociale și să ne
strice viziunea pe care o avem asupra vieții, adică relația de careu a Soarelui cu Axa
Dragonului. Pe acest fond, sextilul Jupiter-Lilith ne îndeamnă să deschidem un capitol ciudat
al vieții private cel despre care, peste ani, ne vom aduce aminte cu rușine. Punctul de
început se referă la abuzuri mai vechi, regretul puținului, al sărăciei sau al incapacității de a
obține o funcție, o poziție socială, iar demersul în sine să ne pună în fața unor situații sociale
care, doar în această etapă, doar acum, în luna mai, să ni se pară bune. În consecință, nu
este recomandat să fim foarte atenți la ce promitem, la cât de mult entuziasm punem în
acțiunile sociale, cât de mult suntem dispuși să ne mințim pentru a întreține latura falsă a
societății. Cel care este lucid nu este neapărat și rezistent în fața acestor probleme, de
aceea avertismentul trebuie luat foarte în serios.
O altă componentă a zilei de 1 mai se referă și la inversarea rolurilor. Având la bază
o traumă, o nemulțumire, o suspiciune față de sine sau față de un colaborator, omul foarte
ambițios va dori acum să facă multe, poate chiar orice pentru a ieși din încurcătură. Își poate
atribui un rol pe care nu l-a avut niciodată, poate scoate din tolba cu săgeți, pe cea mai
otrăvită, își poate schimba hainele, limbajul, își propune să învețe lucruri noi care până acum
i s-au părut respingătoare. Nu vorbim aici despre o țintă foarte înaltă, ci vorbim doar despre
o inversiune.
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2 mai
12:24 opoziție Lună-Venus
14:34 trigon Lună-Capul Dragonului
Trecerea Lunii prin opoziția cu Venus creează probleme de opinie pe care le
transformam în probleme de obligație. Din nou, ne vin în minte întâmplări triste pe care leam parcurs în mijlocul lunii ianuarie și, pentru că aceste scheme beneficiază de opoziția
Lunii cu Venus, vom avea impresia pe 2 mai că nu le vom putea uita niciodată. Greșelile de
atunci ni se par permanente și considerăm că impactul emoțional este prea mare. În
realitate, Luna mediază tendința Nodurilor și ne îndeamnă să fim înțelepți, circumspecți față
de tot ceea ce este rău și vine din comunitate, dar și față de greșelile proprii.
Pentru că această opoziție cu Venus, Luna o realizează din zodia Săgetător, apare
ca motiv principal pentru toată această rememorare, nevoia de dreptate, o nedreptate care
i s-a întâmplat altcuiva, o lege care nu a fost pusă în aplicare așa cum trebuie, o decizie
judecătorească ce afectează bunul mers al lucrurilor sau statutul social al unei persoane.
Toate aceste lucruri împotriva cărora ne declarăm foarte vehement sunt considerate greșeli
sociale și prin intermediul acestora suntem dispuși să ne dezlănțuim emoțiile negative.
Soarele se află în continuare în fereastra opoziției la Axa Dragonului, iar opoziția LunăVenus de acum aduce o greutate în plus pe probleme nerezolvate. Poate ar trebui să fim
puțin mai atenți la ceea ce ne propunem acum și să ne comportăm ca și cum ar trebui să
uităm că avem deja un plan, că avem deja probleme pe care ne-am propus, spre finalul lunii
anterioare sau în prima zi a acestei luni, să le rezolvăm. A vrea mai mult, doar pentru că ni
se pare acum că motivația se schimbă, este o dovadă de lăcomie. Prin disciplină,
problemele se cristalizează, putem modifica atitudinea pentru a nu mai fi atât de nerăbdători,
pentru a ne controla nervozitatea, pentru a face față acestor fluctuații ciudate care se
consumă pe spațiul public. Cel care se va arăta indiferent față de toată această disciplină
de lucru va vedea că schimbările pe care le produce sunt de bun augur, nu sunt ceea ce
caută.
O altă componentă a zilei de 2 mai este cea legată de speranță:un om care se
străduiește să-și țină emoțiile sub control, o ființă care consideră că are un rol foarte clar
definit în grupul de apartenență, că reprezintă o particularitate a grupului de apartenență, nu
este o ființă narcisistă, nu este o persoană care traversează tulburări de comportament, ci
un om care-și caută rostul. În toată această căutare, speranța de a fi mai bun, de a declanșa
schimbări pozitive are un loc bine definit. Cu toate acestea, nemulțumirile momentului pun
în dificultate cuplurile care nu s-au maturizat încă. Ceea ce nu le place acum li se pare celor
doi implicați în acest conflict ca fiind o problemă pe care nu o vor putea depăși niciodată.
Dacă vor consulta din timp aceste previziuni atunci li se recomandă să nu mai acorde
importanță lucrurilor minore, să le lase să treacă de la sine, cu noaptea, sau să asculte mai
mult de sfaturile celor neimplicați în acest conflict, care-l văd de pe margine. Dacă se opresc
din această frământare și sunt dispuși să asculte cu interes opinia celuilalt atunci își
amintesc faptul că în mijlocul lunii ianuarie chiar asta și-a propus și aceasta pare să fie prima
soluție de care se vor bucura de-a lungul lunii mai.
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3 mai
00:58 trigon Lună-Mercur
01:10 careu Lună-Neptun
09:46 sextil Venus-Capul Dragonului
3 mai vine cu o problemă de răspundere. Pentru că toate unghiurile acestei zile se
împlinesc până dimineață, adică cele două pe care le formează Luna cu Mercur și, respectiv,
Neptun, dar și sextilul lui Venus la Capul Dragonului, ni se va părea că ziua se desfășoară
altfel decât ne-am programat. Unii vor spune că acum trec printr-o comunicare defectuoasă,
că nu beneficiază de segmentele cele mai potrivite ca să facă ceea ce și-au propus, ca apar
tot felul de personaje care nu-și pot stăpâni entuziasmul și îi încurcă. În realitate, relația
bună pe care Venus o are cu Capul Dragonului și prin care mediază tendința Nodurilor este
o provocare pe eficiență. Nu trebuie să ne oprim doar la impulsul egoist, nu trebuie să ne
gândim doar la noi, ci să dovedim eficiență în raport cu ceilalți, prin comunicare, prin schimb
de experiență, în așa fel încât în momentul în care ajungem la destinație, în momentul în
care ne vedem problema rezolvată să ne uităm în jur și să-i vedem și pe ceilalți bucurânduse de aceleași rezultate. Aceasta este claritatea pe care o aduce Venus în momentul de
față prin medierea tendinței Nodurilor. În felul acesta, reușim să privim cu încredere către
viitor, cu optimism și de-acolo să ne vină multă putere. Este foarte posibil ca momentul de
față să aducă o înclinație către respingere. În timpul nopții se împlinește careul Lunii la
Neptun și parcă ne trezim cu poezia învățată. Gândul de reușită nu pare să semene cu ceea
ce vor să facă ceilalți, pare să fie în armonie cu tipul acesta de colaborare. Chiar această
dizarmonie ar trebui să ne atragă atenția și să fim în afara inhibițiilor, în afara gândurilor de
revoltă. Faptul că echilibrul se îndreaptă către mijlocul lunii ianuarie, sector dominat de
duritate, de zdruncin, iar autoreglarea către finalul lunii aprilie, despre care știm că a fost
marcat de o severitate aparte, gândul acesta că suntem plasați într-o zonă nepotrivită,
stresul acesta că anturajul ne solicită în mod inutil sau ne încurcă, creează probleme de
conduită.
Pentru a nu ne lăsa prada acestor emoții negative ar trebui să ne aducem aminte
care sunt lucrurile mai importante pe care ar trebui să le facă un om și care, în general, sunt
absente din recomandări, din sfaturi. Din multitudinea de elemente importante pentru
fericirea personală, după poziția lui Venus pe zodia Gemeni și după impactul pe care-l are
asupra ecuației astrale de-acum, puterea de a asculta pare să fie elementul care ne
echilibrează cel mai ușor. Cel care va învăța acum să asculte va vedea cât de importantă
este calitatea și cât de puțin importantă este acum cantitatea. Apoi, nici lucrurile materiale
nu mai sunt atât de importante, ci omul, tipul de relații pe care-l dezvoltă cu cei pe care-i are
în preajmă, compromisurile pe care le poate face foarte ușor pentru a menține o armonie în
această interacțiune, pentru a-l face și pe celălalt fericit. Cine va reuși să facă lucrul acesta
va merge mai departe prin convingeri sănătoase și va vedea că reușita sa nu poate exista
fără bucuriile celorlalți, fără mulțumirile lor, fără echilibru. Doar așa se poate vorbi despre
vindecare și progres, doar așa se poate vorbi despre o performanță, acum, când Luna se
pregătește să își încheie tranzitul prin zodia Săgetător.
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4 mai
03:50 trigon Lună-Uranus
05:07 Luna intră în zodia Capricorn
06:50 careu Lună-Chiron
010:52 careu Lună-Junon
23:02 conjuncție Lună-Saturn
Prin trecerea Lunii pe zodia Capricorn ar trebui să devenim mai responsabili, mai
înțelegători față de limitele pe care le au ceilalți, dar și față de propriile limite. A fi realist nu
înseamnă a fi pesimist, nu înseamnă a renunța la speranța de a împlini ceva care, până la
un punct, pare dificil sau imposibil în a te îndrepta către o mare realizare. A fi realist
înseamnă a evalua corect situația în care te afli, a respecta opiniile celorlalți sau, așa cum
vom vedea în spațiul zilei de 4 mai, a respecta limitele pe care cei din jur le au. Dacă se
îndeplinește această condiție se poate vorbi și despre o promovare. Cu toate acestea, din
cauza celor două careuri pe care Luna le împlinește cu Chiron și, respectiv, cu Junon binele
pe care ni-l facem singuri ne consumă foarte mult, ne epuizează anumite resurse și dacă

nu avem tăria de caracter necesară acestor situații ajungem din nou în criză. Dacă în
această perioadă Luna nu ar trece prin conjuncția cu Saturn retrograd, nu ne-ar fi frică nici
de boală, nici de oameni răi, nu am fi îngrijorați nici de intervențiile pe care aceștia le pot
face în zonele noastre cele mai sensibile sub pretextul că ne dau sfaturi, se interesează de
progresul nostru, pe motiv că au bune intenții. Chiar dacă acest unghi se împlinește seara
târziu, imediat ce Luna a intrat pe zodia Capricorn trece și în fereastra conjuncție cu Saturn
retrograd. De aceea nu ne putem separa fricile de oameni răi, de gândurile de reușită, de
intențiile de a ne face un mare bine, de a împlini ceva. Oamenii inferiori vor folosi această
conjuncție pentru refulare. Ei nu se vor teme nici de boală nici de oameni răi pentru că ele
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întruchipează cele două elemente negative ale acestei ecuații astrale. Unii iubesc să
producă suferință, dacă sunt întrebați răspunsurile sunt deformate intenționat, lovesc în
ceilalți prin cuvinte, prin atitudine, înțeapă cu privirea, fac gesturi ample care descurajează.
Noi, pentru că studiem astrologia, știm că elementele acestea nu sunt de neglijat. Nu vom
trăi mai bine dacă vom invidia oamenii răi, vom trăi mai bine dacă vom ține cont de aceste
teme. Careul, considerat în astrologia holistică și elementul eliberator, conflictul interior care
ne duce spre conștientizare, spre autodepășire, se personalizează în spațiul zilei de 4 mai
prin aceste îngrijorări. De partea cealaltă, sunt oamenii mult prea visători care, tocmai din
cauză că visează prea mult, nu mai au timp și de practică. Pentru acești oameni visători
schimbările vor fi mai dureroase decât pentru cei care se așteaptă să li se întâmple ceva
rău.
Ansamblul acestei zile face însă trimitere la conflicte mai vechi. Este posibil, în primă
instanță, ca aceste conflicte să vină de la începutul anului, dar pentru că vorbim despre
Saturn retrograd ele sunt mult mai vechi. Doar vârful aisbergului, doar ceea ce este foarte
evident se leagă de începutul anului, celelalte care sunt descoperite prin cercetare, nu prin
observare, au rădăcini care merg departe în timp, spre anul 2008 sau poate chiar mai
departe. De aceea ziua de 4 mai aduce o provocare pentru cei profunzi și serioși și o mare
spaimă pentru cel care nu este încă pregătiți evolueze.

5 mai
10:53 trigon Lună-Soare
13:17 sextil Lună-Neptun
19:00 sextil Lună-Jupiter
19:39 careu Lună-Mercur
20:57 conjuncție Lună-Lilith
23:59 conjuncție Lună-Pluton
5 mai este o zi a convingerilor. Pentru că am lăsat în urmă conjuncția Lunii cu Saturn,
iar Luna va trebui să treacă, în seara acestei zile, prin alte două conjuncții, una cu Luna
neagră și cealaltă cu Pluton, ceea ce am făcut în ziua anterioară, lucrarea pe care am
săvârșit-o, acțiunile în care ne-am implicat ni se par certitudini cu care ne vom afișa acum,
ne vom lăuda, cu care vom defila. Aspectul eliberator al acestei zile ne îndeamnă să vorbim,
să ne spunem opiniile, chiar să greșim dacă este cazul pentru a vedea că nu suntem perfecți
așa cum credem, că nu suntem nici măcar atât de buni pe cât ni s-a spus până acum.
Procesul evoluției este continuu, munca este de asemenea continua, doar așa putem vorbi
despre o creștere și o dezvoltare menite să împlinească un ideal ambițios.
În egală măsură, 5 mai poate fi și o zi de lene. Este de așteptat ca nu toată lumea să
reușească să integreze corect recomandările astrale aferente zilei de 4 mai. De aceea 5
mai aduce evenimente care trebuie surmontate prin calcule stricte, gânduri de îndoială,
temeri față de colaboratori, suspiciuni față de un om către care ne-am deschis sufletul. Omul
comun sau cel inferior se va revolta împotriva acestor situații considerând că partenerul de
dialog este neserios, nu va vedea că situația generează nesincronizări, că întâmplarea în
sine are nevoie de un cadru și, implicit, protagoniștii ei trebuie să dovedească o viziune de
ansamblu mult mai mare decât au probat până acum. În felul acesta, ne pregătim pentru un
salt pe care-l vom face în a doua parte a anului, așa cum am văzut că ni s-a întâmplat și pe
finalul lunii aprilie. Așadar, atât c0relațiile pe care vom face acum cât și schimbul de
experiență pe care-l vom aborda până la finalul lunii, ne ajuta să înțelegem exact ceea ce
avem nevoie pentru momentul invocat mai sus. Cel care lucrează cu energia sau care se
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află implicat într-un proces de cercetare spirituală va pune accent pe personalitate. Ceilalți,
se vor gândi că trebuie să lupte cu delăsarea, cu josnicia, cu defectele de caracter. Desigur
pentru ca lucrurile să nu degenereze este nevoie să renunțăm la pretenții. Trecerea Lunii
prin zodia Capricorn îi face pe oameni să fie foarte atașați de opiniile lor, să creadă că le
știu pe toate, să considere că judecă la un nivel foarte înalt și răceala emoțională pe care o
afișează ar fi, după opinia lor, un semn de maturitate. Vom vedea abia spre seară, când
Luna va trece prin conjuncția cu Pluton, că evenimentele ciudate pe care nu le înțelegem
pot deveni foarte nocive tocmai pentru că refuzăm să ne implicam emoțional, vrem să stăm
deoparte și credem că procedând așa ne protejăm. Nu ne protejăm dacă suntem reci cu
ceilalți, dacă îi respingem, dacă anulăm o întâlnire, dacă refuzăm o colaborare doar pe baza
temerilor. Este nevoie de o separare, dar ea trebuie făcută rațional, nu pe baza fricii.

6 mai
09:01 careu Mercur-Lilith
09:19 conjuncție Lună-Marte
16:47 careu Lună-Uranus
16:56 sextil Soare-Neptun
17:48 Luna intră în zodia Vărsător
19:46 sextil Lună-Chiron
6 mai ne vorbește despre imaginație, despre responsabilitate și despre aspectele
favorabile spre care ne îndreptăm. Cu alte cuvinte, este o altă ipostază când avem de
schimbat ceva, avem de evaluat judecățile celorlalți, avem de investigat cam ce ar trebui să
facem pentru a ne menține pe cale. Este posibil ca judecățile pripite ale acestui moment să
scoată în evidență o autoindulgență sau grija pe care o avem în momentul de față în raport
cu o pierdere, cu o situație financiară ce nu ne mulțumește. Investigațiile pe care le vom
face vor fi legate de credință, de riscul pe care îl implică destăinuirile, de anumite inginerii,
poate chiar financiare, prin care visăm la o viață mai bună. Faptul că relația Mercur-Luna
neagră ne vorbește despre minciună nu înseamnă că toți noi suntem vinovați. Este vorba
de careu, deci este vorba despre o problemă de natură interioară care poate fi încadrată în
această zonă a minciunii și dacă nu beneficiază de explicațiile cele mai bune. Dacă ne
referim la grupuri, atunci situația aceasta, strict legată de un ideal comun, poate conține și
această componentă a minciunii venită din exterior. În ceea ce privește idealul propriu, în
ceea ce privește problema personală, caracterul contradictoriu al deciziilor de acum ne arată
că nu suntem educați așa cum ne credem, că, poate, pe alocuri, în momentul de față,
greșelile sunt făcute și pentru că avem o moștenire care ne pune în dificultate. Unii, pentru
a ieși din această situație încurcată, diversifică, își cumpără lucruri, vorbesc la telefon foarte
mult, se plimbă pe stradă, butonează canalele televizorului, fac tot felul de lucruri inutile
pentru a-și umple timpul. Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un
proces de cercetare spirituală va gândi intens, va medita asupra situațiilor pe care le-a
parcurs în mijlocul lunii ianuarie și care au fost dominate de pasivitate. De aici se înțelege
că au rămas câteva obsesii din acea perioadă, pentru că momentul spre care se îndreaptă
nu a fost deloc liniștit.
Meditația asupra trecutului are acum, pentru aceste persoane care lucrează cu
energia sau care sunt implicate într-un proces de cercetare spirituală, conotație existențiale.
Axa Dragonului are un impact teribil asupra ansamblului astral de care omul înțelept se
poate folosi pentru a rezolva o problemă care s-a complicat de-a lungul timpului, nu pentru
a se adânci și mai mult în durere. Pentru oamenii simpli, dar care au aspirații foarte înalte,
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6 mai vine cu un nou drept: dreptul la semnătură. Această semnătură nu reprezintă iscălitura
pe care o folosim în locul numelui scris inteligibil, ci reprezintă un simbol personal, o
emblemă, o particularizare a firii.
O altă componentă a zile de 6 mai este cea legată de terapia prin credință. Am văzut
de multe ori că această formă de terapie este de preferat. Cei care nu s-au întâlnit cu
terapeuți care să vindece prin credință sau care să-i ajute pe ceilalți să-și trezească această
calitate, nu vor ști cum să facă, vor deveni prea religioși, chiar agnostici, vor avea mustrări
de conștiință că nu respectă canoanele sau vor face fapte bune crezând că acestea
probează credința. Pentru că în momentul acesta în care Soarele și Neptun se află într-o
relație bună Mercur din Berbec, Luna are o relație proastă cu Luna neagră, nu putem vorbi
despre credința abordată în condiții optime, în liniște, impulsionată sau preferată din
dragoste față de divinitate, ci vorbim despre un eveniment rău, despre o constrângere,
despre o durere sufletească pe care trebuie să o vindecăm prin apel la supranatural.

7 mai

02:10 sextil Lună-Junon
11:46 careu Mercur-Pluton
14:29 opoziție Lună-Capul Dragonului

7 mai este o zi de tristețe. Pentru că Mercur, în mijlocul acestei zile, va trece prin
careul cu Pluton, iar Luna va trece și ea prin Coada Dragonului, tot în mijlocul acestei zile,
se poate vorbi și despre o competiție. Rezultatul nu ne va mulțumi, nici măcar dacă vom
câștiga. Insatisfacția este elementul care definește ziua de 7 mai și de aceea mulți vor
încerca să treacă dincolo de aceste obstacole căutând securitatea. Gândul că în
demersurile pe care le avem acum în derulare pot interveni persoane pe care le-am
desconsiderat la începutul anului tocmai pentru că se lăudau prea mult, urmăreau să-și
însușească bunurile celorlalți, ne creează un sentiment de nesiguranță pentru care singura
soluție este concentrarea. Este clar, ecuația astrală a zilei de 7 mai implică un mare risc.
Noi, pentru că studiem astrologia, pentru că nu ne coordonăm viața după aparențe, nu ne
vom lăsa în voia acestor impulsuri revendicative și nu vom căuta vinovați. Pedeapsa acestei
zile se volatilizează repede, dar rămâne în urma sa vinovăția celui care o folosește. Dacă
nu pierdem din vedere faptul că Luna trece acum prin Coada Dragonului și activează
episoade pe care le-am crezut uitate, nu vom fi surprinși dacă ne vom întâlni cu adversarii
mai vechi. Dar nu aceasta este componenta definitorie a zilei de 7 mai. Din trecut nu aducem
numai probleme, aducem și bucurii, și realizări, dar și cozile unor demersuri de care am
uitat.
O altă componentă a zilei de 7 mai se referă la uitare. Pentru că Mercur trece acum
printr-un semn al combustiei, al arderilor intense, ni se va părea mult mai important să ne
îndreptăm atenția către ceea ce este de actualitate, către ceea ce strigă mai tare, are gustul
mai pronunțat, culorile cele mai vii. Pentru că am folosit foarte multă energie pentru a trăi cu
implicare aceste elemente foarte intense nu ne mai rămâne nimic pentru altele sau, ca un
mecanism de apărare, uităm de cele pe care oricum nu le putem rezolva acum. Dacă omul
profund și superior nu se oprește la aceste situații neplăcute, cel inferior se va enerva foarte
tare. Iată cât de simplu poate fi observat acest mecanism care pornește de la o dizarmonie
personală și îl îndreaptă pe individ către trecutul identic, dizarmonios. Asta înseamnă că
dacă dorim progres și vindecare, dacă vrem să fim în armonie cu ceea ce înseamnă anul
2018 va trebui să oprim acest impulsul de a aduce din trecut conflicte mai vechi. Dacă oprim
acest impuls vom vedea că trecerea Lunii prin Coada Dragonului are și multe beneficii, nu
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doar neajunsuri. Cel care nu va lua în considerare acest avertisment astral se va opri dintrun proces de evoluție, va face o pauză, se va uita la alții cum merg mai departe, va încerca
să cumpere atenție, să cerșească milă, fără să obțină nimic durabil. Rezolvarea pe care o
impune acest context astral este una relativ simplă. Oamenii nu trebuie să se simtă vinovați
dacă greșesc, ci să fie încrezători atunci când își deschid sufletul, mai ales că nu va fi greu
să facă lucrul acesta cu Luna în tranzit prin zodia Vărsător. Știm că de fiecare dată când
Luna trece prin acest semn oamenii vorbesc frumos, ușor, simplu, simt că această formă de
expresie personală este mult mai importantă decât gesturile, poate chiar decât faptele. Asta
înseamnă că suntem ajutați să procedăm în felul acesta, nu încercați, nu tentați.

8 mai
00:58 careu Venus-Neptun
02:23 trigon Lună-Venus
05:06 Ultimul pătrar
07:08 careu Lună-Jupiter
15:48 sextil Lună-Mercur
Ziua de 8 mai ne duce tristețea într-un alt plan. De această dată Venus se va afla
într-un careu cu octava sa superioară, cu Neptun, ceea ce înseamnă că trebuie să fim mult
mai serioși și mai practici în problemele pe care le-am conștientizată deja. Cel care nu este
foarte atent cu ceea ce a conștientizat, cu ceea ce a aflat sau i s-a spus, intră pe o linie
moartă, este marginalizat, devine victima propriilor sale complexe de inferioritate. De fiecare
dată când Venus se află într-o relație proastă cu Neptun și apar rememorări stranii,
întâmplări pe care nu le-am înțeles și despre care credem că au fost niște abuzuri. Pentru
că în momentul acesta Luna trece
prin careul cu Soarele, adică prin
Ultimul Pătrar, situație în care
Soarele se află în fereastră
opoziție cu Jupiter, aspect care se
va împlini pe 9 mai, apare acest
sentiment de vinovăție ce devine
foarte bun prieten cu mândria. Nici
vinovăția, dar nici mândria, nu
sunt stări sufletești cu care să
pornim la drum pe o cale de
evoluție spirituală. Ele nu sunt
bune nici în demersul care ține de
această lume, pentru că nu putem
separa viața materială de cea
subtilă, de cea spirituală. Ceea ce
ține de mândrie are acum un
mesaj tendențios, care îl umilește
pe cel care muncește, îi amintește
doar de eșec, îl descurajează, îi scoate în evidență erorile și lipsa de viziune.
Ceea ce ține de dimensiunea personală s-ar putea să-l încânte pe unul care este
ambițios și care nu se lasă influențat prea ușor de frământările sociale. Sentimentele de
inferioritate, în cazul de față, nu îl vor copleși, tocmai pentru că are o familie armonioasă,
are spre ce să se întoarcă, este înconjurată de prieteni, are amintiri frumoase. Pe acest om

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

222

careul dintre Venus și Neptun nu-l va distruge, nu-l va zdruncina, nu-i va aduce aminte de
abuzuri pentru că el nu a avut parte de așa ceva. Pentru această persoană careul, aspectul
eliberator, reprezintă o avertizare referitor la lumea în care trăiește. Va vedea că mulțumirea
și încântarea sa nu sunt suficiente, tocmai pentru că este înconjurată de oameni care suferă.
În cazul de față careul cu pricina se referă la suferințele celorlalți. Este posibil ca în anumite
situații să apară sentimentul de vinovăție față de suferințele celorlalți, dar aici avem de-a
face doar cu ființe profunde, cu oameni care trăiesc pentru binele celorlalți, adică avem dea face cu oameni care sunt din ce în ce mai rari în această societate de consum. Ceea ce
ni se va părea foarte interesantă din această dispunerea astrală este în concordanță cu
legăturile care există între decade. Ceea ce constatăm că avem, am obținut, nu ne lipsește,
dar nu există în viețile celorlalți nu reprezintă altceva decât lecția pe care am asimilat tot în
mijlocul lunii ianuarie, pe vremea când Jupiter și Pluton se aflau într-un sextil perfect. Este
adevărat, forma aceasta de revoltă arată că am obținut o realizare importantă doar pentru
noi înșine, dar nu am avut viziune de ansamblu. Prin relația proastă pe care Luna o are de
împlinit cu Jupiter descoperim noi valențe alea experiențelor pe care le-am depășit cu brio
în mijlocul lunii ianuarie. Descoperim acum că poate ar fi trebuit să fim și toleranți, dar atunci
ni s-ar fi părut imposibil să abordăm și această problemă. Există și o continuare a acestei
povești. Vom descoperi acum, spre finalul primei decadă a lunii mai, că sunt oameni care
își atribuie roluri mesianice, care cred că pot să-i influențeze foarte ușor pe ceilalți prin
gânduri frumoase, prin forța sufletului, prin credință. Dacă pornesc în acest drum fără să se
gândească la lucrarea personală, adică fără să facă o raportare la viziunea de ansamblu
care i-a lipsit în mijlocul lunii ianuarie, această ființă coboară de pe nivelul înalt, din sferele
înalte, spre lumea aceasta materială și se lasă consumată de orgolii. Asta înseamnă că
întoarcerea către severitatea pe care au experimentat-o către finalul lunii aprilie reprezintă
o întoarcere la probleme mai vechi, ceea ce nu le va face plăcere. Mulți vor gândi că dacă
au dovedit seriozitate în mijlocul lunii ianuarie sau pe finalul lunii aprilie a fost un accident,
de vreme ce nu au obținut un progres în sensul acesta, nu au reparat relații, nu au câștigat
o poziție socială importantă, nu au câștigat mai mulți bani sau nu sunt mai bine pregătiți din
punct de vedere profesional. Chiar această descurajare arată că au bătut în retragere, că
fac pasul înapoi, că nu mai au optimismul cerut, că nu mai sunt atât de puternici. Dacă vor
consulta din timp aceste previziuni vor înțelege că pasul înapoi înseamnă, de această dată,
revizuire.

9 mai
03:38 opoziție Soare-Jupiter
05:25 sextil Lună-Uranus
06:07 Luna intră în zodia Pești
23:21 sextil Lună-Saturn
Ecuația astrală a zilei de 9 mai este dominată de împlinirea opoziției dintre Soare și
Jupiter. Este clar că această opoziție se referă la un episod dominată de o nedreptate, la
valori personale aflate în criză, la realizări personale care sunt judecate foarte ușor de ceilalți
ori raportate la scheme vechi, ce nu mai sunt de actualitate. Așadar, vorbim aici despre un
control sau despre pierderea lui, despre complicații sociale ori despre neșansa de a
conștientiza care este ansamblul problemei pentru a știi pe ce drum să pornim. Optimismul
nu se poate exprima prin ecuația zilei de 9 mai, de unde și plăcerea diminuată, bucuriile
reduse la minimum, speranța într-o viață mai bună conștientizată la minimum.
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O altă problemă care se va face remarcată se referă la vigilență. Această vigilentă
nu apare pentru prima dată acum, în această decadă, ci am conștientizat-o și cu câteva zile
în urmă, pe vremea când Luna trecea prin Capricorn. Acum invocăm motive mai vechi
pentru a spera într-o viață mai buna, dar facem lucrul acesta cu durere și pe aceea speranța
apare mai curând un impuls de supraviețuire, o reacție născută din necesitate, nu din
dorință. Partea cea mai bună a acestei pregătiri vine din faptul că ni se pare că pentru
momentul acesta ne-am pregătit din timp. Dacă vorbim despre nevoi atunci poziționarea
Soarelui pe zodia Taur, chiar dacă trece acum prin opoziția cu Jupiter, combate imoralitatea,
nu o duce mai departe așa cum este ea. În mod de surprinzător, structura aceasta care se
impune printr-o mare presiune socială, ne protejează de vibrațiile negative ce vin din relația
bună a Soarelui cu Luna neagră, ne ține departe de o tentație, nu mai putem fi păcăliți pentru
că ne distrăm, nu suntem atenți, acordăm o mai mare importanță relaxări.
Trecută pe zodia Pești, Luna nu va împlini niciun aspect perfect până spre finalul
acestei zile, când va atinge sextilul perfect cu Saturn retrograd. În felul acesta, se înțelege
de ce există o legătură foarte strânsă și eficientă între mesajul de acum, cel care ne
îndeamnă la viziune de ansamblu, și cel care a venit spre noi în zilele anterioare, pe vremea
când Luna trecea prin zodia Capricorn.
Cel care lucrează cu energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare
spirituală va folosi această vibrație a zilei de 9 mai pentru a impune condiții de asociere, de
colaborare, de interacțiune celor pe care-i consideră inferiori. În felul acesta, se erijează în
justițiari, deci aleg să meargă singuri, de bunăvoie, în zona aceasta a tentațiilor. 9 mai este
o zi foarte dificilă pentru aceste persoane. Dacă în dimensiunea personală lucrurile acestea
sunt ușor de înțeles, când vine vorba de schimbul de experiență între grupuri, 9 mai aduce
un anunț terifiant. În binele spus și promovat acum ascunde de fapt un episod de injustiție
care va face mult rău în a doua parte a anului. În felul acesta, se poate stabili ca 9 mai este
o zi de bucurie pentru cei care cred în globalizare, care promovează noile concepte ale
globalizării, care susțin structuri complexe, cele formate din mai multe națiuni, în special
acelea unde națiunile nu și-au exprimat clar acordul de a face parte dintr-o structură care le
anulează identitatea. Cel care va greși procedând în felul acesta, dar își va da seama pe
parcursul demersului său, va considera că soluția acestor probleme vine prin refugiu. Este
adevărat, a doua parte a anului va fi dominată de o severitate specială pentru aceste
persoane. Contează însă foarte mult decizia pe care o iau acum, hotărârea pe care o
adoptă, calitatea pe care o au față de cei pe care îi consideră inferiori.

10 mai
13:22 conjuncție Lună-Neptun
17:21 trigon Lună-Jupiter
19:41 careu Lună-Venus
20:55 sextil Lună-Soare
21:28 sextil Lună-Lilith
23:12 sextil Lună-Pluton
10 mai este o zi de salvare. Oamenii se vor simți motivați acum să-și exprime
sentimentele, să treacă dincolo de drame, să fie mai practici, chiar și atunci când se pune
problema să vorbească despre durerile cele mai mari, despre ceea ce îi nemulțumesc în
relațiile cu cei apropiați. În consecință, momentul acesta aduce aventură, interes față de
planul material, o curiozitate ciudată față de grijile oamenilor. Pentru că Luna se află în
continuare în zodia Pești și, după cum am indicat mai sus, momentul acesta cere viziune de
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ansamblu, cei care nu s-au mai întâlnit cu lucruri de genul acesta, care nu au mai fost invitați
de niciun context astral să aibă viziune de ansamblu, vor avea un 10 mai încărcat de dramă.
Aceste persoane se vor întoarce către finalul lunii aprilie pentru a relua firul unor evenimente
uitate. Nu se știe dacă vor reuși să facă ceva cu ceea ce își propun să reediteze în momentul
acesta, însă sunt avertizate aceste persoane că, întorcându-se către episodul acela, către
ceea ce au abordat cu severitate pe finalul lunii aprilie, dau de mari probleme personale, de
dificultăți de înțelegere, de secvențe dominate de agresivitate și de necunoaștere. Relațiile
exterioare depind însă foarte mult de echilibrul pe care-l dovedesc în aceasta explorare
ceea ce înseamnă că relația proastă dintre Lună și Venus, aspectul eliberator al momentului,
cere un control emoțional foarte strict. La asta ar trebui să ne folosim viziunea de ansamblu,
pentru a vorbi multe și nevrute, pentru a povesti ceea ce este rău în viețile celorlalți.
O altă componentă a zilei de 10 mai se referă la educație. Acolo unde nu există
suficiente cunoștințe în sensul acesta apare o dificultate dominată de dorință, de
impulsivitate, care se va manifesta, din nefericire, seara târziu. Asta înseamnă că finalul
acestei decade va fi marcat de dificultăți, de insomnii, de nervozitate. Relația bună dintre
Lună și Pluton, privită separat de ansamblul zilei, sugerează opusul, adică o mare putere
de concentrare, atenție, interes pentru perfecțiune și pentru progres. Ansamblul temei ne
avertizează însă că orice emoție negativă duce la ruptură și prin ruptură putem vorbi despre
judecată limpede. Dacă, în loc să reparăm ceea ce trebuie reparat acum, ne întoarcem spre
revendicării, nu facem decât să accentuăm rupturile, să-i obosim pe ceilalți cu marea
diversitate de informații la care avem acces, cu viziunea de ansamblu, fără să ne folosească
la absolut nimic. Dacă, din nefericire, mergem mai departe cu acest mod de comportare
alegem să trăim în izolare, să ne separăm de cei cu care am colaborat până acum, să trăim
viața prin severitate, așa cum s-a întâmplat și pe finalul lunii anterioare. În mod normal,
autoreglarea nu ne cere severitate, dar acolo unde nu există cap, vai de picioare, așa cum
ne învață proverbul.
Din fericire, persoana care depășește aceste obstacole personale, va reuși, prin
emoțiile pe care le deține, prin experiența afectivă care îl scoate în afara grijilor inutile, să
medieze această problemă de justiție care nu este a sa, ci a comunității, fiind dominată de
prejudecăți, de abuzuri. Lucrul acesta poate fi explicat din punct de vedere astral prin faptul
că Luna mediază opoziția Soare-Jupiter, și grijile față de realizările personale se risipesc,
iar atenția se orientează către idealurile de grup. În felul acesta, progresul și vindecarea,
elemente care sunt specifice anului în curs, se bazează foarte mult pe capacitatea omului
de a lua o hotărârea importantă prin consultare, pe banii pe care îi are și dorește să-i
consume cu ceilalți, pe rușinea de a crea situații penibile, ridicole, dar și pe cultura pe care
dorește să o împărtășească celorlalți. Cel care va lua în considerare acest avertisment
astral, va sta deoparte de scandaluri, nu se va implica în relații exterioare bazate pe
răstălmăcirea unui adevăr cunoscut de toată lumea, pe o păcăleala modernă, pe marketing,
ci va fi onest. Onestitatea ne scoate din orice fel de problemă acum, pe finalul primei decade
a lunii mai.

Așa după cum am constatat, prima decadă a lunii mai ne pune în temă referitor la
ceea ce urmează să explorăm în cea de-a doua decadă a lunii mai, cea care aduce unul
dintre cele mai importante evenimente ale anului în curs, trecerea lui Uranus pe zodia Taur.
Momentul acesta face trimitere către ceea ce s-a consumat în mijlocul lunii ianuarie, ca
echilibru, dar și către finalul lunii aprilie ca autoreglare. Dacă echilibrul este adoptat, adică
experiențele pe care l-am parcurs în mijlocul lunii ianuarie a fost asimilate, atunci
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dimensiunea dificil de integrat specifică celei de-a treia decade a lunii aprilie nu ne va pune
în dificultate. Va fi suficient ceea ce am învățat în mijlocul lui ianuarie, iar celelalte lecții sunt
în raport cu ceea ce ni s-a întâmplat atunci. În caz contrar, întoarcerea către finalul lunii
aprilie complică și mai mult lucrurile și ne pregătește o a doua decadă a lunii mai încărcată
de răspundere și de complicații. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin
faptul că decada următoare folosește corelații inversate în raport cu echilibrul și autoreglarea
față de ultima decadă a lunii aprilie. Va exista o legătură foarte strânsă între finalul lunii
aprilie și începutul lunii februarie, însă, de această dată, răsturnat, într-o dispunere inversă.
De aceea este foarte importantă experiența acestei decade, fără tensiuni pe principii, fără
dezvăluiri tendențioase, fără invocarea nevoilor stranii. Nu ne folosește la nimic să ne
consumăm fără rost energia în aceste demersuri. Avem nevoie de viziune de ansamblu,
avem nevoie de perspectivă. Lucrul acesta a fost explicat în observațiile inserate pe fiecare
zi pentru că sunt anumite momente din prima decadă când s-a pregătit ceea ce se va
consuma pe finalul acestei decade, adică viziune de ansamblu, cele pe care, prin trecerea
Lunii pe zodia Pești pe final de prima decadă și început de decadă a doua, trebuie să le
folosim la modul cel mai corect, curat și profund cu putință. Derapajele pe care le facem
acum, că nu degeaba Uranus trece acum pe ultimul grad al zodiei Berbec, moment când
avem atât de multe încercări de rezolvat, vor deveni o bază bolnăvicioasă, periculoasă sau
compromițătoare pentru ceea ce înseamnă împlinirea unui ideal ambițios. Cel care nu are
un ideal ambițios va considera că este într-o perioadă de vacanță. Luna neagra pe Capricorn
le spune tuturor celor care ajung la munte că sunt în vacanță. Dacă ei uita că, de fapt,
locuința lor este acolo, vacanța aceasta devine o mare păcăleală.
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Decada a II-a (11-20 mai 2018)
Seducție. Separare prin împlinirea unor dorințe mai vechi.
Aventură. Dominare. Opinia impusă slăbește coerciția grupului.
Educația este salvatoare.

DECADA NR. 14
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

15

21-31 mai

Confirmă autoreglarea

4

1-10 februarie

Invadarea intimității. Greșeală prezentată cu viclenie ca fiind o mare realizare. Oamenii de
valoare știu să se călăuzească. Apar consecințele bune ale unor fapte săvârșite în condiții austere.
Creativitate. Atracție către planul abstract. Nevoie de vindecare. Soluțiile celor inteligenți sunt
acceptate. Tranziție către o stare mai bună. Ne legăm prea mult de trecut. Invidie. Transformare.
Regenerare. Decizia aparține în întregime individului. Consecințele sunt logice, dar afacerile
deficitare. Lipsă de coerență. Experiențele personale, deci trecutul, ne ajută să trecem peste o mare
încercare. Lipsa voinței este plătită scump. Inconștiență. Combinații revoltătoare. Mesajul depinde
foarte mult de individ. Iritare. Evenimentele iau o turnură instabilă. Pretenții. Credem că am reușit,
dar mai este mult până acolo. Stres puternic. Este nevoie de o pregătire psihologică. Nevoile noi sunt
deocamdată insurmontabile. Lumea se mișcă. Situațiile inferioare ne judecă prea mult. Nu se ajunge
pe treapta cea mai înaltă. Speculație. Sunt ignorate anumite consecințe. Atracții ciudate. Ideile nu se
pot concretiza. Întârziere din cauza neîncrederii. Ceea ce este trainic se blochează în statutul acesta.
Acțiuni necinstite. Exemplul personal nu este atractivă. O sancțiune mai veche se transformă într-o
mare interdicție. Severitate. Este necesară o relaxare. Nevoile ne ajută să nu mai fim izolați. Se refuză
participarea la un eveniment social. Relativitate. Control pentru a reitera relaxarea și confortul.
Răspunsurile sunt dificile integrate. Reculegere. Relaxare. Șansele sunt reduse, dar folosit eficient
seamănă planuri mai mari. Intensitate. Surescitare. Decizii pripite. Accente dramatice. Viața merge
mai departe cu bune și cu rele. Perioadă complicată. Se face trecerea de la acțiune la ideal. Tranziție
ciudată. Se caută popularitatea. Este descoperită o mare forță interioară. Problemele de acum nu au
înțeles. Complicații legate de măreție. Un angajament devine pentru prima dată extrem de delicat.
Relațiile afective sunt risipitoare. Pasiuni complicate. Categoriile sociale sunt judecate după cum își
exercită forța. Profit care depinde de o persoană cu funcție de conducere. Neîncredere. Emoțiile sunt
construite împotriva unui apropiat. Dependență de un factor exterior. Idealurile artistice nu mai sunt
ce erau pe vremuri. Revendicare. Emoțiile sunt judecate doar după bine și rău. Reacții rapide.
Brutalitate. Se discută prea mult despre nimic. Situații contradictorii. Ajungem din nou la un conflict.
Se încheie urmare etapa vieții. Situațiile confuze dor. Fatalitate. Marea bogăție este ascunsă. Funcția
psihică este judecată greșită. Se caută un vinovat. Se face o analiză drastic asupra sentimentelor.
Situațiile bune sunt cântărite după durabilitate. Caracterul dezagreabil al unor decizii creează mari
tensiuni. Modestia este pusă la colț. Timpul afectează acțiunile și atitudinile. Accente dramatice. Viața
personală este pus în dificultate. Anturajul cere un preț. Brutalitate. Apar noi probleme de gelozie.
Reacțiune. Frenezie. Impulsivitate. Exces de personalitate canalizat într-o direcție greșită. Prea multă
nevoie de bine duce la un exces. Situațiile concrete creează probleme. Anturajul este dificil. Pericol.
Ceea ce este progresiv provoacă suferință. Paradisul pierdut. Apare o problemă de tranzit. Mândrie.
Se fac prea multe greșeli. Sănătatea este afectată de teama de viitor. Drama. Perversitate. Blocaj.
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Responsabilitatea nu mai este decisivă. Se prăbușește un ideal. Se anulează un proiect. Înțelegerile
cad. Ambiție pentru depășirea propriilor obstacole. Se caută o semnificație importantă a unui
eveniment banal. Slăbiciune. Prea multă atenție duce la neglijență. Ansamblul situației creează
suspiciune. Revendicare. Prea multă mândrie. Prea multă furie.

A doua decadă a lunii mai ne aduce în fața unor situații pe care le vom privi cu
reticență, tocmai pentru că sunt spectaculoase, tocmai pentru că sunt pe punctul de a
întoarce din drum toate proiectele pe care l-am gândit la începutul anului. Cel mai important
eveniment este trecerea lui Uranus pe zodia Taur. Apoi, după ce acest eveniment se va
consuma în seara zilei de 15 mai, vor urma și altele, nu atât de mari precum acesta, dar
care vor ne vor lăsa impresia că suntem în fața unei aventuri spectaculoase. Nu se știe dacă
ceea ce ne atrage în perioada aceasta, ceea ce ne preocupă, ceea ce ne captivează este
și ceea ce avem cu adevărat nevoie. Se poate vorbi despre o dominare, despre o schimbare
a opinii, dar, deocamdată, nu se poate vorbi despre un progres. Conform relațiilor dintre
decade, ceea ce se va împlini acum, în mijlocul lunii mai, reprezintă o bază foarte solidă
pentru evenimentele din următoarea decadă. Autoreglarea devine din ceea ce s-a consumat
în prima decadă a lunii februarie, cea care a fost dominată de relația proastă dintre Jupiter
și Junon, de combinații ciudate, de o înțelegere deficitară a nevoilor celorlalți. Marea
încercare a acestei decade vine din faptul că vom fi conștienți de puterile pe care le avem,
că suntem buni într-un domeniu, că suntem pricepuți sau vom fi conștienți exact de ceea ce
ar trebui să facem pentru a rupe gura târgului, dar metodele la care facem trimitere nu vor
fi dintre cele mai bune. Apoi, binele pe care-l vedem în intimitate, pe care-l gândim atunci
când suntem departe de interferențelor comunității, va rămâne în continuare învelit în
speranță, va rămâne ceva ce urmează să se împlinească. Cu toate acestea, relația bună pe
care Marte și Chiron o vor definitiva spre finalul acestei decade ne vorbește despre o
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educație pe care o vom prefera, pe care o vom iubi, dar care va începe să producă efecte
din 16 mai, de când Marte va intra pe zodia Vărsător. Făcând o combinație între ciudățeniile
pe care le impune poziția lui Uranus (nevoi ciudate, nevoie de oameni, nevoie de avere, de
imagine sau baze care se construiesc cu efortul celorlalți, cu interesul pentru educație,
pentru rafinament, cu o curiozitate aproape nepământeană) ajungem la concluzia că
această decadă este pe punctul de a împlini cea mai mare și cea mai importantă schimbare
de peste an sau va declanșa evenimente care în următorii 8 ani vor duce acolo.

11 mai
04:45 trigon Soare-Lilith
11:56 sextil Lună-Marte
15:35 Luna intră în zodia Berbec
17:47 conjuncție Lună-Chiron
Cu toate că trăsătura specială a zilei de 11 mai este dată de relația bună dintre Soare
și Luna neagră, semn de invalidare, de refuz sau de promovare falsă, suntem în perioada
în care Uranus trece pe ultimul grad al zodiei Berbec, ceea ce poate aduce mai multe
probleme decât unghiul de față. Dacă ne uităm spre viitor, sperăm într-o mare realizare,
dacă ne uităm spre trecut, credem că soluțiile cele mai inteligente sunt cele acceptate foarte
ușor, tolerate de grup, chiar promovate de acesta. În realitate, schema momentului se
bazează pe o traumă, pe incertitudinea zilei de mâine, pe ușurința cu care oamenii spera
că lucrurile pe care nu le pot obține nu le sunt deocamdată interzise. Secretul reușitei vine
acum din acceptarea unei erori. În cazul multora, eroarea este una de viziune, așa cum am
indicat mai sus, legată de aspirații false, de proiecte care nu vor putea fi niciodată realizate.
Dacă în această perioadă Luna nu s-ar fi aflat pe finalul tranzitului sau prin zodia
Pești, atunci lucrurile acestea nu ar fi devenit dramatice prin viziune de ansamblu, nu ar fi
fost obositoare prin numărul informațiilor pe care le primim de la cei cu care interacționăm.
Astfel, este mai puțin important și faptul că Luna trece prin sextilul cu Marte, ceea ce ar
putea să ne ajute în autoobservație, în a discerne adevărul de minciună sau în a controla
dorințele care nu pot fi împlinite. Multe vor fi raportate la ceilalți, dar într-un mod revendicativ,
ca și cum ne aflăm în continuare într-o perioadă de luptă și nu știm cum să procedăm mai
bine cu adversarul, fie să apelăm la metode mai vechi, fie să schimbăm tactica.
Trecută pe zodia Berbec, Luna, va împlini în seara acestei zile o conjuncție cu Chiron.
Descoperim, în consecință, că putem fii creativi, dar și selectivi. Opiniile personale sunt mai
ușor de înțeles, de prezentat cu toate că nu renunțăm la această ambiție de a privi lucrurile
de sus sau de a-i privi pe ceilalți cu un aer de superioritate. Și pentru că în această perioadă
Uranus trece pe ultimul grad al zodiei Berbec, se accentuează dramele existențiale, cele
care nu se sprijină pe nevoile unui individ, ci pe marile complicații ale grupurilor, ale națiunilor
sau ale rasei umane în ansamblu. Se va vorbi, începând cu 11 mai, despre o nouă formă
de criză. Astfel, se impune o curățenie, chiar una sufletească, dar prin instrumente pe care
nu le-am mai abordat până acum sau le abordăm foarte rar. Nota originală va fi apreciată în
ecuația zilei de 11 mai și ea reprezintă și un ton favorabil dat evenimentelor specifice acestei
decade. Doar așa reușim să ne împlinim aspirații mai vechi, doar așa reușim să ducem mai
departe proiectele sociale într-un nou stadiu, doar așa dăm o notă pozitivă separării, una
din trăsăturile momentului. Cei care refuză educația, persoanele care cred că pot să meargă
mai departe prin abordarea planului abstract fără o bază, sunt avertizați sau li se reamintește
că trecerea Soarelui prin zodia Taur, chiar dacă aduce acum o notă revendicativă,
revoluționară sau antisocială prin opoziția cu Jupiter, cere aprecierea nevoilor într-un mod
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realist, nu fantezist. Dar, pentru că studiem astrologia, nu suntem doar consumatori de
previziuni astrale, atunci când privim spre acest semn, pentru că nu avem cum să procedăm
altfel în această perioadă, știm și că acolo unde nu există o bază, acolo unde nu există o
fundație solidă, fiecare povestește ceea ce i-ar fi plăcut să aibă. În cuvinte mai simple,
atitudinea revendicativă fără o fundație solidă, comportamentul dur orientat împotriva unor
probleme sociale, împotriva nevoilor celorlalți arată un personaj care se sprijină pe minciună.
Acești oameni demonstrează că sunt certați cu toată lumea, chiar și cu ei înșiși. Le va fi
foarte simplu să invadeze intimitatea unui personaj sensibil, unei ființe care trece acum
printr-un moment de îndoială. Succesul pe care îl obțin va fi prezentat celorlalți ca un blazon,
ca un trofeu de vânătoare. Procedând așa, arată cum se pregătesc pentru tranzitul lung și
obositor al lui Uranus prin zodia Taur.

12 mai
02:10 trigon Soare-Pluton
03:37 conjuncție Lună-Junon
07:29 careu Lună-Saturn
09:45 trigon Lună-Capul Dragonului
16:24 careu Mercur-Marte
Acolo unde nevoile nu au fost definite, acolo unde nu există o structură solidă pe care
să ne sprijinim gândurile, aspirațiile, acolo unde idealul nu-și găsește locul în dimensiunea
personală, se trăiește în abstract, avem de-a face cu un mare conflict între conștiință și
dorință, între ambiție și putere. De aceea, ziua de 12 mai va fi folosită, în cazul acestor
persoane, pentru afaceri, pentru a obține bani, pentru a smulge promisiuni de la ceilalți,
pentru a-și construi pe moment, ad-hoc, un cuib. Este clar că viteza de reacție a acestor
persoane este motivată doar de disperarea de moment. Cuibul acesta nu poate fi un
element de perspectivă, nici măcar pentru anumite evenimente ce sunt programate să se
consume până la finalul acestei decade. În cazul acestor oameni nu putem vorbi despre
progrese, ci doar despre o schimbare conjuncturală.
Relația bună pe care Soarele și Pluton o definitivează pe 12 mai ne arată că procesul
de transformare este foarte util și el are nevoie să fie abordat prin părțile care îl compun,
prin elementele din care este format. În cazul oamenilor care nu au un trecut la care să facă
acum apel, nu au un cadru social, nu au fost promovați de nimeni, nu au fost lăudați la
începutul unui traseu și după aceea prin efort propriu să dovedească faptul că au meritat
acele laude, vedem acțiuni dominate de inconștiență, mesaje prezentate către comunitate
prin brutalitate, prin neliniște, printr-o duritate care nu are nimic de-a face cu progresul.
Acești oameni sunt ei înșiși baze pentru comunitate, dar nu la un capitol favorabil, ci la
capitolul încercări. Ei sunt micii tirani, sunt ființele care, prin răutățile pe care le fac, îi călesc
pe ceilalți, îi maturizează, îi impulsionează, deci îi ajută să evolueze mai repede.
Ceea ce se consumă pe 12 mai îi surprinde până și pe acești oameni care au de
îndeplinit în comunitate acest rol. Primesc mai multă putere, dar nu au făcut nimic pentru
asta. Pentru că trăiesc într-o zonă întunecată și personalizează latura întunecată a naturii
umane, nici nu vor afla, nici nu vor ști, nu vor intra în posesia unor informații adevărate
pentru că nu le merită. În felul acesta, acolo unde vom vedea un om conștient de ceea ce
are de făcut, o ființă care nu se pune de-a curmezișul, nu este împotriva programului de
lucru al celorlalți, nu-și disprețuiește trecutul și nici pe oamenii pe care i-a lăsat acolo, putem
fi siguri că avem în fața noastră o persoană care nu se joacă de-a viața, de-a vorbele, care
poate fi un model pentru ceilalți. Prin ceea ce face această persoană, viața poate fi înțeleasă
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mult mai ușor și putem vedea și învăța cum anume pot fi selectate evenimentele,
persoanele, idealurile. Dacă această condiție este îndeplinită, dacă ne putem pune în
valoare prin aceste calități sau suntem în stare să îi vedem pe oamenii care se folosesc de
ele, atunci ziua nu va fi zgomotoasă, momentul acesta ne aduce alte motive pentru progres,
o liniște plăcută, deconectantă ce este semnul unei vindecării. În felul acesta, suntem pe
frecvența devizei generale aplicată acestui an, cel care se referă la progres și vindecare.
În contextul de acum, prin careul ce se împlinește între Marte și Mercur, progresul și
vindecarea sunt atinse prin folosirea cuvântului, prin faptele bune pe care trebuie să le
facem, nu pentru a-i pedepsi pe ceilalți, ci pentru a-i ajuta. Desigur, nu toată lumea este
generoasă, nu toți oamenii se gândesc la binele celuilalt și nu toți sunt interesați să ajute.
Dacă se ajută pe sine, dacă au gânduri bune față de sine atunci sunt pe drumul cel bun.
O altă trăsătură care va face ziua de 12 mai celebra este cea legată de o întrecere,
un concurs, o competiție. Pentru că Luna se afla acum în prin tranzit prin zodia Berbec și
trece și printr-un careu la Saturn, ideea aceasta de competiție este îmbrățișată pentru a
înlătura un obstacol. Așa după cum am văzut din observațiile inserate mai sus, obstacolul
acesta este mai mult de natură psihică, este unul legat de gânduri, de educație. De aici se
înțelege că încercăm acum să facem ceea ce nu am putut niciodată sau am făcut greșit. Cel
care va reuși va deveni foarte orgolios, mândru că poate ajunge atât de departe, iar dacă
educația nu-l ajută, îi va sfidat pe ceilalți, privindu-i de sus. Comportându-se așa, nu arată
că a progresat, nu arată că poate fi un exemplu pentru ceilalți, arată doar că se află la
începutul unei decade. Cu cât se crede mai sus, cu atât căderea va fi mai neplăcută. Peste
mult timp de acum încolo, în anii următori, aceștia vor fi dați ca exemplu la cum ar trebui să
nu procedăm. Anul acesta vor fi evitați acești oameni în special în mijlocul lunii august,
pentru că lauda lor cam până atunci se întinde.

13 mai
04:43 careu Lună-Lilith
05:49 careu Lună-Pluton
07:55 sextil Lună-Venus
13:45 conjuncție Mercur-Uranus
15:36 Mercur intră în zodia Taur
19:27 careu Lună-Marte
21:02 conjuncție Lună-Uranus
21:12 Luna intră în zodia Taur
21:55 conjuncție Lună-Mercur
Penultimul aspect pe care Uranus îl va împlinii cu o planetă înainte de a trece pe
zodia Taur este conjuncția cu Mercur, cea care va fi împlinită în mijlocul acestei zile. 13 mai
va rămâne în conștiința personală ca o zi a erorilor majore, a greșelilor prin care ne
deconspirăm acțiuni greșite pe care le-am săvârșit în ultimii ani și pe care am avut grijă să
le ascundem față de ceilalți. Eroarea de acum ne expune în fața unor factori periculoși, iar
prin intermediul ei ne cam facem de râs. În această zi și Luna își va încheia tranzitul său
prin zodia Berbec și conjuncția cu Uranus din seara acestei zile reprezintă, practic, ultimul
aspect pe care Uranus îl împlinește cu o planetă înainte să treacă pe zodia Taur. Cu alte
cuvinte, ceea ce se întâmplă pe 13 mai seamănă cu un ultimatum. Este foarte posibil ca în
cazul unora acest ultimatum să nu fie periculos, să fie doar constructiv. Având în vedere că
această planetă este puternic inserată în ecuația astrală a momentului, nu se poate anticipa
prin această prezentare generală dacă soluțiile de acum sunt bune sau nu. Deconspirarea

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

231

ar putea să-i rănească pe unii atât de mult încât să nu-și mai revină nici măcar până la finalul
acestui an și să fie nevoie de mult timp pentru a se întoarce la imaginea pe care o pierd
acum.
Dar trecerea lui Mercur pe zodia Taur nu poate fi un semn rău. Zodia Berbec se
eliberează, rămânem fără acele impulsuri arzătoare de a fi în frunte, de a ne face remarcați,
de a ne dezvolta un punct de vedere propriu. Prin ceea ce se consumă pe 13 mai vedem
că lumea se deplasează către o direcție bună, una care abia așteaptă să fie investigată.
Așadar, termenii cu care lucrează ziua de 13 mai sunt cei legați de observația pe care o
vom nega, cu care nu ne vom împăca, care ne face probleme de natură relațională, dar care
țin și de latura psihologică a vieții. Rămâne de văzut cât curaj vom dovedi, câtă inteligență
practică, cât de mult suntem dispuși să ne preocupăm de progres și de sănătate. Prin Mercur
de pe zodia Taur progresul și sănătatea sunt privite prin elemente concrete, prin promisiuni
împlinite, printr-o alimentație sănătoasă, prin a sta departe de tot ceea ce este inferior,
vicios, rău.
Cu toate că la puțin timp de la conjuncția Uranus-Mercur va activa în totalitate pe
zodiac Taur, putem vorbi toată ziua, dar și în zilele următoare, despre o tatonare a motivelor
de reușită. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor avea ocazia pe 13 mai să descopere ceea ce îi oprește, ceea ce nu-i ajută
Sau îi încurcă în mod intenționat. Stresul va fi puternic, problemele vor părea aproape
insurmontabile tocmai pentru că acordăm o mai mare importanță intensității decât episodului
în sine. Oamenii inferiori îi vor judeca pe ceilalți, îi vor critica degeaba, fără niciun rezultat,
doar pentru că această intensitate le creează probleme interioare, doar pentru că nu se
poate abține. Dacă Mercur nu ar intra în zodia Taur pentru a mai domoli puțin din aceste
impulsuri, acestor oameni răi li s-ar permite prea multe. Atunci când își doresc să atingă o
treaptă superioară și nu reușesc, îi umilesc pe ceilalți, îi coboară, îi jignesc sau îi
deposedează de bunuri. Așa arată că sunt puternici. Așa demonstrează că sunt superiori.
Pentru că aceste lucruri să nu intre într-un derapaj accentuat, este suficient doar să evităm
aceste persoane. Să le lăsăm să se grupeze, să-și facă rău între ele, să nu le băgăm în
seamă. Procedând în felul acesta reușim să impunem un start foarte bun, nu atât din punct
de vedere social, patrimonial, cât și spiritual al tranzitului lui Mercur prin zodia Taur. Astfel,
nu vom fi pătimași dacă nu reușim să ne atingem scopul repede, nu vom fi tulburați și nici
nu ne vom pierde încrederea în sine. Schema aceasta dominată de conjuncția MercurUranus, chiar și atunci când Mercur se află pe zodia Taur, este susținută, din nefericire, de
opoziția Soare-Jupiter. Această opoziție este mediată de Neptun. Avem nevoie, după cum
ne spune planeta Neptun, să fim selectivi, să ne alegem cu mare grijă locul social pentru
implementarea proiectelor personale, pentru a ne duce traiul comun. Altfel, relația proastă
pe care Neptun și Venus o au în momentul de față ne duce către o zona tristeților, a
nefericirilor și foarte ușor am putea să-i considerăm pe ceilalți vinovați de ceea ce ni se
întâmplă, foarte ușor putem ajunge în grupul celor care fac rău, în grupul torționarilor.

14 mai
11:53 trigon Lună-Saturn
13:58 careu Lună-Capul Dragonului
Pe 14 mai Luna deja se află în prin tranzit prin zodia Taur și ne pune în temă cu
problemele pe care trebuie să le rezolvăm acum și pentru care nu trebuie să cerem ajutorul
celorlalți, ci să le soluționăm cu resursele proprii. Dacă în mijlocul zilei Luna va trece printro relație foarte bună cu Saturn, nu înseamnă că lucrurile sunt rezolvate, nu înseamnă că
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am scăpat de responsabilitate. Curajul pe care îl avem în momentul acesta în a ne susține
punctul de vedere, ambiția pe care o arătăm pe motiv că avem o bază solidă, avem un trai
mai bun, nu există atât de multă răutate în jur, este o impresie falsă. Chiar în mijlocul zilei,
Lună va trece prin careu la Axa Dragonului și știm că de fiecare dată când se întâmpla lucrul
acesta avem parte de experiențe nefericite, ceea ce vrem să facem nu ne iese, suntem puși
în dificultate, rugați să facem un comision, să îndeplinim o sarcină în locul altcuiva.
Este clar că în contextul acesta al lunii mai, când indiferența schimbă calitatea, după
cum ne spune deviza generală, nu ne ajută foarte mult să demonstrăm, prin resurse proprii,
că suntem cinstiți. Astfel, momentul zilei de 14 mai este lovit de subiectivitate, moment în
care vrem să facem o faptă bună, dar nu putem, dorim să fim liniștiți, dar impulsivitatea ne
ia din toate părțile. Dacă experiențele de până acum nu ne-au ajutat să obținem un anumit
autocontrol
asupra
situațiilor pe care le
parcurgem, nu vom putea
reuși să facem nimic pe 14
mai, ci doar ne vom duce
cu gândul la începutul lunii
februarie,
când
parcurgeam tot felul de
evenimente dificile, tot felul
de constrângeri pentru
care îi găseam pe ceilalți
vinovați. Acum situația
este diferită, nu mai putem
să procedăm ca atunci, dar
ni se pare că dacă vom
reuși
să
reedităm
mecanismul
de
la
începutul lunii februarie
demonstrăm că suntem
liberi.
Constrângerea
momentul este una cât se
poate de reală, de trainică
și putem ieși din ea doar
dacă
ne
gândim
la
următoarea decada, la
ceea ce ni se va întâmpla spre finalul acestei luni, când Jupiter și Neptun își vor împlini
trigonul perfect.
Dacă în ceea ce privește dimensiunea personală, problemele acestea intime pe care
le parcurgem pe 14 mai ne ajută să rezolvăm probleme fără să împărtășim celorlalți
rezultatul, atunci când vine vorba de evenimentele care se consumă pe spațiul public
lucrurile sunt prezentate altfel. Rezultatul pe care-l obținem trebuie neapărat să fie
împărtășită, să fie pus la dispoziția unei structuri, să facă parte din arhivă, să se transpună
într-un document care să-i ajute și pe cei care vin din urmă. În felul acesta, cei care vor reuși
să treacă peste un obstacol în 14 mai demonstrează că sunt oameni care lucrează bine cu
energia, care pot rezolva probleme într-un timp foarte scurt, care au demonstrat la începutul
lunii februarie că au atitudine. Structurile sociale în care se integrează nu reprezintă o
enigmă pentru ei, le controlează pe acestea și pot, prin manipulare informațiilor specifice
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acestora, să obțină rezultate imediate. Aici îi vedem ieșind la rampă pe liderii veritabili, pe
oamenii care nu s-a oprit niciodată în fața pericolelor sociale, nu s-au speriat de problemele
pe care alții le fac, nici de sărăcie, nici de confruntări, dar nici de amenințări. Aici sunt vizibili
oamenii puternici care vor face o mare figură în perioada tranzitului lui Uranus prin zodia
Taur, despre care, după cum vom vedea în următorii ani, este unul dintre cele mai dificile
din ultima perioadă.
Așadar, fie că ne pregătim prin a ne înconjura de lucruri bune, fie că ne luăm aproape
oameni puternici și curajoși, schema astrală a zilei de 14 mai reprezintă ultima etapă
înaintea unei mari schimbări. Trecerea lui Uranus pe zodia Taur este un semn cât se poate
de dureros și informațiile pe care le primim acum nu trebuie ignorate. Toată decada este
dominată de aventură, de opinii ce pot fi foarte ușor răstălmăcite, de ușurința cu care un om
puternic face apel la educație. Toate aceste elemente, adunate într-un complex, ne ajută să
ieșim dintr-o mare încurcătură, să arătăm că suntem puternici, adevărați, să demonstrăm
că deținem cunoștințe foarte importante pentru grupul de apartenență dacă am învățat
atunci când trebuie și ceea ce trebuie.
O altă problemă care va deveni foarte vizibilă în spațiul zilei de 14 mai este cea legată
de coerciție. Indiferent de calitatea pe care o vom demonstra, de puterile pe care le avem,
indiferent de cât de multe știm să facem ori de cât de multe se dovedește că nu știm să
facem, ne vom asocia, vom simți că avem în comun multe cu oameni care deja sunt integrați
într-o structură. În felul acesta, apartenența pe care o exprimăm sau pe care o conștientizăm
pe 14 mai reprezintă un indiciu foarte clar asupra a ceea ce vom face în următorii ani.

15 mai
00:43 sextil Lună-Neptun
03:06 opoziție Lună-Jupiter
08:25 trigon Lună-Lilith
09:02 trigon Lună-Pluton
14:44 Lună nouă
18:17 Uranus intră în zodia Taur
23:29 trigon Lună-Marte
23:42 Luna intră în zodia Gemeni
Ceea ce va veni spre noi începând cu 15 mai, când Uranus va intra pe zodia Taur,
face trimitere, într-o formă sintetică, la bogăția pe care nu o merităm, la care nu ajungem,
despre care aflăm prea târziu. Schema astrală care se conturează în mijlocul acestei luni
este într-adevăr severă, ne îndeamnă să ne relaxăm pentru a înțelege mai bine contextul în
care ne aflăm, pentru a-i înțelege mai bine pe oameni, pentru a descoperi care este calea
cea mai scurtă spre succes. Obsesia aceasta, de a găsi calea cea mai scurtă spre succes
reprezintă, de fapt, și cel mai mare obstacol. Acesta este elementul definitoriu al tranzitului
lui Uranus prin zodia Taur care se va încheia în iulie 2025. Deși pe zodia Taur această
planetă se află în cea mai proastă poziție a sa, având în vedere experiențele pe care le-am
acumulat în ultimii ani, putem spune că suntem plini de resurse, că putem să facem foarte
multe, că avem foarte multe posibilități de exprimare, de soluționare, de îmbogățire. Nu vom
reuși să facem nimic, poate, cel mult, o persoană foarte ordonată, echilibrată și ambițioasă
ar putea să construiască din elemente nespecifice, un demers pentru a se menține pe cale,
nu pentru a arăta că poate improviza, că este creativă, că găsește soluții în orice moment.
A ne menține pe cale în următorii aproximativ 8 ani reprezintă cea mai importantă realizare
a acestei perioade a vieții. Unii se vor gândi la perfecțiune, alții vor încerca să găsească
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soluții din parcurgerea unor ipostaze paradoxale, imprevizibile, doborând blocajele pe care
i-au corodat atât de mult în ultimii ani. Desigur, până la urmă totul depinde de cum ne
asociem, de prietenii pe care îi avem, de cei pe care am învățat, prin diverse încercări, să
ni-i ținem aproape. Toate aceste direcții se adresează cu pregătire dimensiunii personale.
La nivel global, la nivel social, trecerea lui Uranus pe zodia Taur zdruncina tot ceea ce
înseamnă tradiție, stabilitate, certitudinea dată de limbă, monedă, arbore genealogic.
Diferența între trecerea lui Uranus pe zodia Berbec și trecerea sa pe zodia Taur este atât
de mare încât 15 mai va fi văzut, simțit și trăit până și de omul comun ca un element de
graniță pe care nu-l poate uita. Se întâmplă ceva în momentul acesta, cu atât mai mult cu
cât cu puțin timp înainte de a se produce acest ingres, trecem și prin faza de Lună nouă,
ceea ce va amplifica impactul asupra structurii personale. Nu se poate stabili din această
prezentare cu caracter general dacă se face trimitere la semeni, la relațiile cu cei dragi, la
conflicte mai vechi sau la o ambiție, aceea de a demonstra ceva, de a impune unui personaj
incomod o condiție și acesta să nu o poate refuza. Vom parcurge în următorii aproximativ
opt ani atât de multe
ipostaze
contradictorii,
încât ne vom preocupa
mai mult de supraviețuire,
decât de victorie. Vom
ieși învingători acolo
unde vom arăta că nu
suntem lacomi, că am
învățat până acum să
colaborăm
în
bune
condiții, să ajutăm, să
dăruim din ceea ce avem.
Dacă vom face lucrul
acesta,
vom
depăși
condiționările drastice ale
acestei poziții astrale,
vom
fi
deasupra
problemelor impuse de
magnetismul
astral.
Uranus pe zodia Taur îi
face
pe
oameni
răzbunători din frustrare.
Dacă suntem în tabăra
cealaltă demonstrăm că
multe dintre frustrările
care creează probleme sociale sunt deja rezolvate.
Dar ziua de 15 mai nu este dominată doar de trecerea lui Uranus pe zodia Taur, ci și
de împlinirea fazei de Lună nouă, cea care primește o opoziție foarte dură din partea lui
Jupiter. Multe din cele pe care le vom trăi acum și pe care le vom proiecta în următorii ani,
în succesiunea evenimentelor programate în acest interval, nu vin doar din partea lui
Uranus, ci sunt elemente de justiția abuzivă cultivate prin programe eronate, prin persistența
în ignoranță. Dacă de curând ne-a încercat gândul că suntem victimele unor pedepse mai
vechi pe care o structură, din diverse motive, poate chiar din cauza unor vicii de procedură,
nu le-au putut pune în aplicare, Luna nouă din 15 mai care primește o opoziție din partea lui
Jupiter schimbă tabăra și ne arată că pedeapsa poate fi însușită și transformată în exemplu,
în decorație. Este posibil ca pe moment să nu se întâmple nimic, dar pentru că am vorbit și
despre trecerea lui Uranus pe zodia Taur, nu ar trebui să luăm în ușor toată această situație,
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nu ar trebui să privim cu superficialitate o rezervă pe care un personaj important, un lider,
un șef, o autoritate o are față de problema unui individ. În următoarea perioadă până la
finalul acestui an și chiar în anii următori lucrurile se pot precipita foarte mult, colaborarea
să intre într-o criză foarte mare, iar siguranța pe care o avem acum să ni se pară istoria
antică. Pe 15 mai totul pare să fie închistat, pus în fața unei oglinzi, trecut prin filtrul rațiunii
ori supus unei verificări drastice. Marte se află deja pe ultimul grad al zodiei Capricorn și,
chiar și cei superficiali, vor avea impresia că sunt în fața unei verificări pe care nu o înțeleg.
Tocmai pentru că sunt superficiali consideră că această verificare se adresează doar
perioadei când Marte a trecut prin Capricorn, adică de pe 17 martie încoace. În realitate,
presiunea pe care o impune trecerea lui Marte pe ultimul grad din Capricorn se referă la o
perioadă mult mai mare, cea cuprinsă între momentul de față și începutul anului 2008, când
Pluton ai intrat pe zodia Capricorn. Faptul că în această perioadă Pluton se afla în conjuncție
cu Luna neagră reprezintă pentru cel care studiază astrologia un indiciu clar asupra
motivului pentru care un om superficial se uită doar spre evenimentele care s-au consumat
în ultimele două luni.
Așadar, momentul acesta de trecere a lui Uranus pe zodia Taur este unul foarte
delicat, dar nu imposibil de rezolvat. Cheia succesului este opinia celuilalt. Nu trebuie să
uităm că de fiecare dată când ne aflăm într-o situație foarte delicată să întrebăm un
cunoscut, poate chiar o persoană pe care o vedem pentru prima dată în viață, dacă este
dispusă spre o astfel de conversație, cum ar reacționa într-o situație similară cu cea în care
ne aflăm. În felul acesta, aflăm cum este văzută din exterior problema care ne frământă.
Doar cu atât ne putem ajuta pentru că toate celelalte energii care țin de această planetă ne
duc spre contracție, spre întunecare, spre răzbunare. Ne va fi însă suficient pentru a nu uita
de lumină. Frica de boală, de involuție, de singurătate sau de trădare sunt elementele care
definesc acest tranzit a lui Uranus prin zodia Taur. Contragreutatea acestor trăiri, acestor
situații sunt trăsăturile pe care le-am tot invocat în analizele pe care le facem aici și care
sunt legate de iertare, de selecția pozitivă, de înțelepciune. Omul care se teme de binele
celuilalt, de înțelepciunea lui își semnează singur sentința.

16 mai
01:57 sextil Lună-Chiron
07:55 Saturn în careu cu Junon
07:57 Marte intră în zodia Vărsător
10:06 careu Marte-Uranus
13:53 sextil Lună-Junon
15:39 sextil Lună-Capul Dragonului
Pe 16 mai Marte va intra pe zodia Vărsător și ne va îndemna să privim foarte departe,
să fim foarte încrezători în forțele proprii, să acceptăm, în mod realist, că această perioadă
nu ne poate avantaja proiectele foarte îndrăznețe pe cât de mult ne dorim. Lucrul acesta va
putea fi observat, citit, înțeles, dedus și din careul pe care Marte, abia intrat pe zodia
Vărsător, îl realizează Uranus. Anterior, în 1934, când Uranus s-a aflat în primul grad al
zodiei Taur, ca acum, Marte se afla la începutul de zodia Gemeni. Știm că multe lucruri bune
s-au întâmplat în perioada interbelică, însă perioada aceasta, începând cu 1934, când
Uranus a intrat în zodia Taur, a însemnat pregătirea pentru o mare confruntare ce s-a
consumat înainte ca Uranus să iasă de pe zodia Taur, adică Al Doilea Război Mondial.
Momentul acela a adus schimbarea în structurile administrative, adică Saturn a patronat
ceea ce a însemnat o modificarea opiniei publice, transformările în grupurile de putere,
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adoptarea unei noi forme de guvernare. Acum, când Uranus a intrat din nou pe zodia Taur,
pe zodia Vărsător avem Coada Dragonului, adică invers față de poziția anterioară, dar și pe
Marte. De aici înțelegem că acolo unde există suspiciunea că începând cu anul viitor ne
pregătim pentru un război similar celui de acum 8 decenii se face doar o simplă speculație.
Conjunctura aceasta arată că momentul conflictual nu se produce acum, cu trecerea lui
Uranus pe zodia Taur, ci s-a consumat deja. Se anticipează că modificările de structură,
cele care vizează instituții ale statului, nu doar familia, ci și religia, educația, sănătatea,
cultura, vor trece în următorii aproximativ opt ani prin transformări radicale, dar nu ca
fenomen de masă în mod special, ci ca reașezare a centrelor de putere. Faptul că Marte se
află acum pe zodia Vărsător, față de Uranus pe poziția anterioară, ne dă puține speranțe.
Avem mai multă libertate de expresie, mai multă libertate de gândire, ajutorul venit din partea
tehnicii moderne, dar și o susținere din partea evenimentelor neprevăzute. Ceea ce am
câștigat va face ca această frământare să se desfășoare în alt plan. Situația aceasta
lucrează foarte bine cu deviza generală aplicată acestui an care se referă la progres și
vindecare. Prin tehnici neconvenționale, prin încrederea pe care un terapeut o are în metoda
sa, în procedeele pe care le aplică, prin încrederea pe care un consultant o are în partenerul
sau de dialog, se poate produce un salt absolut spectaculos.
Este adevărat, schema aceasta pe care o parcurgem acum nu are înțeles decât prin
această optică. Complicațiile sunt legate de importanța de sine, de avere, de patrimoniu, de
pierderi. Omul puternic se va proteja prin afilierea sa la categorii sociale confirmate,
acceptate, recunoscute. Dacă inserția socială a acestui individ nu va fi cea asemănătoare
cu momentul anterior când Uranus a intrat pe zodia Taur, cel din 1934, atunci realizările
personale vor fi mult mai importante, expresivitatea și creativitatea vor fi valorificate mult
mai bine decât s-a întâmplat anterior. Lucrul acesta este explicat din punct de vedere astral
prin faptul că Axa Dragonului are acum o importanță mult mai mare decât a avut-o anterior.
Acum și Jupiter se află pe un semn de putere, deci nu mai vorbim de oscilații, de balans, de
îndoială. Vorbim despre certitudine, despre experiențe clare, despre centre de putere
configurate deja. Asta înseamnă că momentul de față nu ne poate vorbi despre un război,
pentru că acesta nu ar rezolva nimic. Anterior, războiul a făcut ca aceste centre de putere
să devină și mai puternice. În momentul de față ele au devenit puternice fără războiul impus
de trecerea lui Uranus pe zodia Taur pentru că s-a reușit valorificarea rezultatelor unei
confruntări mai mari, mai profunde (structură, ADN, egregor, globalizare) prin războiul impus
de un ciclu, nu de o poziție planetară (careul dintre Uranus și Pluton). Și anterior momentul
în care Uranus a trecut pe zodia Taur din 1934 a fost pregătit de o perioadă intensă de careu
între Uranus și Pluton, deci tot de o formă de război, însă la momentul respectiv a fost vorba
despre o fază descendentă a acestui ciclu. Ceea ce se întâmplă acum este o fază
ascendentă. Diferențele între cele două ne ajută să înțelegem că ecuația astrală a celei dea doua decade a lunii mai nu ne vorbește despre o reeditare a celui de Al Doilea Război
Mondial, despre o reconfigurarea centrelor de putere pe motivele de atunci. Ne vorbește
acum despre o relansare, despre o redimensionare a vieții personale în așa fel încât aceasta
să corespundă standardelor pe care comunitatea le va folosi începând cu anul 2025. Adică,
ceva se schimbă, dar nu după modele vechi. Dacă la momentul anterior Marte pe zodia
Gemeni ne amintea de teatru de război, mutat de colo colo, transferat dintr-un locație întralta până când întreaga planetă a fost cuprinsă de conflict, acum zona această de tensiune
se mută într-un sector mental. Războiul de altădată devine acum o luptă pentru o informație,
pentru libertate de a ști, pentru anularea granițelor care opreau accesul la cunoaștere. Deși
schema aceasta pare că susține globalizarea, nu este așa. Este doar o confruntare pentru
obținerea independenței personale. Așadar, ceea ce experimentăm acum, pe 16 mai, care
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va face trimitere la un episod ce s-a consumat la începutul lunii februarie, ne îndeamnă să
fim raționali, să nu credem că nemulțumirile celorlalți se pot aduna într-un interes social,
comunitar pe care am putea să-l transformăm într-un motiv de confruntare, de război. Nu se
va întâmpla lucrul acesta. Există însă o confruntare pe care ar trebui să o luăm în
considerare și ea face referire la informație. Adevăratul război se duce pe un alt sector, cel
care facilitează acumularea unui număr foarte mare de informații. Dacă prin poziția lui Marte
pe zodia Gemeni, când, anterior, Uranus a intrat pe zodia Taur, războiul avut o notă clasică,
dar și una teatrală, acum când Marte se află pe zodia Vărsător, ea capătă o notă
neobișnuită. Vom putea vedea, foarte ușor și fără prea mult efort, cum granițele statelor se
dizolvă, cum tradițiile se schimbă, cum concepțiile oamenilor progresează. Dacă anterior
am avut de-a face cu elemente astrale care susțineau progresul prin informație, care au
cerut obținerea unui cadru administrativ favorabil unui progres al ideilor, pentru o mobilitate
a informației, acum lucrul acesta este deja stabilit. Modificările sociale despre care știm că
s-au consumat începând cu anul 1934 nu mai sunt acum de actualitate. În decursul a
aproape doua milenii această combinație (la intrarea lui Uranus pe zodia Taur Marte să fie
pe Gemeni) a mai existat o singură dată (1767). Varianta de acum (la intrarea lui Uranus pe
zodia Taur Marte să fie pe Vărsător) a mai existat tot o singură dată, în anul 427, însă atunci
ciclul Uranus-Pluton era în descreștere (în descreștere cum a fost în 1934), aducând în
planul confruntărilor mânii mai vechi sau efectele luptelor pentru putere, ceea ce a dus la
fragmentare și a favorizat zorii unei noi ere. Având această viziune de ansamblu, înțelegem
care sunt asemănările, dar și diferențele dintre momentele astrale grupate pe marcaje
similare. Cu toate că Uranus intră din nou pe zodia Taur, ca în urmă cu aproximativ 80 de
ani, schema astrală de acum nu o reeditează, ci ne vorbește despre alte rezultate. Mergem
pe un drum al dominării, însă nu delimitând teritorii, nu procedăm așa cum s-a întâmplat în
secolul trecut. Dacă este să fie o asemănare atunci ea va merge mai curând spre ceea ce
s-a întâmplat în urmă cu 16 secole. De aceea, atunci când abordăm dimensiunea socială,
avem nevoie să ne gândim că dacă în urmă cu 8 decenii tradiție era o problemă, cu Luna
neagră pe zodia Rac, familia nu trebuia distrusă ori identitatea națională avea nevoie de o
altă structură administrativă, acum ideile nu au nevoie de un alt cadru. Dacă anterior
promovarea acestor idei neobișnuite venea dintr-o zonă legată de tradiție, adică dintr-un
popor anume, dintr-o castă, dintr-o breaslă, originea lor fiind un motiv de război, acum
lucrurile acestea trebuie dizolvate. Nu avem de-a face cu un război al națiunilor, al elitelor
formate așa prin valori transgeneraționale (moștenire), ci cu un război al castelor formate
prin asocieri, rezonanțe. Transformările a ceea ce se declanșează cu trecerea lui Uranus
pe Taur, când Marte este pe Vărsător, sunt de durată. Așadar, vom reveni de multe ori la
aceasta combinație și, dacă va fi nevoie, chiar la corelații cu ceea s-a întâmplat în urmă cu
aproximativ 16 secole.

17 mai
02:15 careu Lună-Neptun
21:17 conjuncție Lună-Venus
În 17 mai Luna se află pe ultimul sector de tranzit prin zodia Gemeni și va avea de
împlinit un careu cu Neptun, în noaptea de 16 spre 17 mai, iar în seara acestei zile va trece
prin conjuncția cu Venus. Despre ecuația astrală a zile de 17 mai nu sunt foarte multe de
spus. Există o nemulțumire față de propria persoană, față de achizițiile din ultima perioadă
și toate reacțiile pe care le avem acum sunt construite pentru a ne face această nemulțumire
foarte credibilă față de cei din preajmă. În egală măsură, 17 mai este și o zi în care secrete
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personale ajung unde nu trebuie, pe mâna unor persoane care judecă prea puțin obiectiv și
prea mult subiectiv, ființe care vor dovedi, prin reacțiile rapide pe care le-au, brutalitate. De
altfel, întreaga schemă a acestei decade ne pun la încercare pe opinii și lucrul acesta apare
ca urmare a unei probleme de interacțiune, adică doar pentru că dispoziția socială,
coeziunea membrilor unui grup este deja slăbită. Accentele dramatice ale acestei perioade
îi îndeamnă și pe oameni slabi, și pe cei puternici să se întoarcă din drum, să amâne o
decizie să pună la îndoială sinceritatea partenerului de dialog și să creadă că prin această
oscilare își consolidează poziția în grupul de apartenență sau poziția socială în general.
O altă componentă a zilei de 17 mai se referă la dorința de răzbunare. Cu Luna pe
zodia Gemeni această dorința de răzbunare va fi până la urmă o glumă bună. Dacă reușim
să depășim în prima parte a zilei aceste impulsuri, dacă nu ne vom consuma orele dimineții
prin revendicări ciudate, cu cat ne apropiem de seară, cu cat ne apropiem de conjuncția
Lunii cu Venus, sentimentul acesta de răzbunare se stinge. În cuvinte mai simple, ceea ce
se consumă pe 17 mai se referă la voința. Până și reacțiile rapide sunt tot o expresie a unei
dorințe de putere pe care am experimentat-o la începutul lunii februarie și la care facem
acum o trimitere pentru a ieși din situații contradictorii. Reacția în sine se bazează mult pe
voința dovedit anterior, pe acea parte a caracterului care s-a călit prin mari greutăți ale vieții.
În contextul acesta, nu ar trebui să ne mirăm de faptul că lucrurile vor fi judecate mult prea
simplu, vor fi reduse la o simplitate nespecifică, chiar cu brutalitate, pentru a fi raportate la
elementele standard: la bine și la rău. Nu totul poate fi redus la bine și la rău. Nu totul poate
fi simplificat la aceste două valori arhetipale. Lipsa deciziei nuanțate arată că individul în
sine este frământat de gânduri de răzbunare.
Cei care lucrează cu energia
sau care sunt implicați într-un
proces de cercetare spirituală vor
descoperi acum că lucrurile
frumoase au fost plasate în mod
intenționat în spatele teatrului
social. Oamenii care au ieșit la
rampa, fără a avea ceva de spus nu
au făcut decât să participe la
această segregare, la această
separare a valorilor, cele care au
rămas în urmă, de nonvalori, cele
care s-au Evidențiat așa cum se
ridică pe luciul apei gunoaiele. Se
vor gândi că este important în
momentul de față ce cuvinte
folosesc și vor căuta să aplice
tehnici de vindecare ce folosește
cuvântul ca instrument de lucru.
Expresiile motivaționale, cuvintele
însoțită de gesturi calde, termenii așezați într-o ordine simplă, reprezintă schemele de lucru
la care apelăm acum. Aceste persoane nu vor fi definite de lipsa unei decizii constante, ci
vor arăta că sunt flexibile în privința metodei de lucru, dar foarte stricte cu conținutul. Un om
marcat de dorința de răzbunare, cel care se ridică deasupra tuturor precum gunoiul pe luciul
unei ape, se va lega de termen, dar va pierde conținutul.
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18 mai
00:47 Luna intră în zodia Rac
00:59 sextil Lună-Uranus
03:09 careu Lună-Chiron
08:57 Pluton în conjuncție cu Lilith
13:52 sextil Lună-Mercur
14:34 opoziție Lună-Saturn
14:58 trigon Junon-Capul Dragonului
16:34 careu Lună-Junon
19:46 trigon Mercur-Saturn
18 mai este definită de conjuncția Lunii negre cu Pluton. Există un zgomot de fond
pe care nu l-am remarcat până acum, de care nu ne-am lovit, pe care nu l-am observat în
niciun eveniment, nici măcar în stările sufletești. Acum dintr-odată se discută despre stres,
despre presiunea programului zilnic, despre nevoile omului care sunt desconsiderate de
directivele societății. Astfel, se ajunge la un conflict ciudat. Acest conflict este așa pentru că
nu este creat pe moment, nu apare pentru prima dată acum, ci este scos la lumină, este
adusă în centrul atenției publice, este legat de o durere personală. În cuvinte mai simple,
ceea ce ne nemulțumește acum devine foarte vizibil pentru că se fac asocieri mari,
îndrăznețe, curajoase ce ar trebui să producă efecte durabile pentru binele individului,
pentru stabilitatea sa profesională și pentru îmbunătățirea stării de sănătate. Dar relația de
conjuncție dintre Luna neagră și Pluton nu se referă doar la această parte a vieții personale
cât face trimitere la o conjunctură socială care agasează cadrul privat, care corodează ceea
ce ar trebui să-l ajute pe individ la adaptare sau la soluționarea unei probleme de grup. Dacă
în această perioadă Luna nu ar fi trecut prin opoziția cu Saturn această forță care corodează
încrederea individului sau norocul său de a se descurca nu ar fi fost observată. Relația
proastă a Lunii cu Saturn îi face pe oameni să se oprească, îi întârzie din drum, îi scoate de
pe traseul pe care au intrat, sunt puse în discuție alte probleme, îi plasează într-un context
din care pot vedea mult mai bine care ar fi fost statutul lor dacă nu ar fi existat această
discontinuitate. Știm însă că una din problemele cele mai mari pe care Pluton din Capricorn
o lansează omenirii este cea legată de patrimoniu. Prin conjuncția sa cu Luna neagră vedem
pentru cine am muncit, unde a ajuns agoniseala de-o viață, cine se bucură de rezultatele pe
care noi ar fi trebuit să le deținem.
O altă problemă care poate fi pusă în discuție pe 18 mai este cea legată de un mesaj
evolutiv. Relația bună a lui Mercur cu Saturn aduce acestui moment de oprire, de stop, de
întârziere de ne sincronizare un înțeles aparte. Doar un om care a mai lucrat cu informații
de genul acesta, doar o persoană care s-a dedicat profesiei și pentru a-i ajuta pe ceilalți, nu
doar pentru bunăstarea personală, poate înțelege de ce dezinteresul față de acumulările
materiale ne salvează acum dintr-o gravă eroare. Ceea ce ne oprește, ne ajuta, însă lucrul
acesta va fi văzut doar de omul cu sufletul curat. Ceilalți se vor supăra până și pe oprirea în
sine și vorbire acest moment de observație, vor arăta că își caută osânda cu orice preț, că
vor să sufere, că vor să fie păcăliți. Pe aceștia conjuncția lui Pluton cu Luna neagră îi va
folosi la capitolul exemple de eșec, de pierdere, vor fi duși într-o zonă unde să discute
despre avantaje, profit, acumulări suplimentare, dar nu le vor obține. Acești oameni vor folosi
funcția psihică într-un mod greșit și vor deveni foarte incomozi pentru comunitate. Dacă nu
știm în care dintre cele două categorii suntem situații în momentul de față sau în care vom
ajunge, putem afla după cat de vinovații îi considerăm pe ceilalți. Dacă ne vom preocupa
mai mult în a căuta vinovați atunci trebuie să știm că locul în care suntem situați nu este
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unul fericit. Aceste persoane care caută vinovați pentru problemele lor demonstrează un
caracter dezagreabil al deciziilor pe care le vor adopta și vor crea mari tensiuni din care se
desprinde o idee foarte clară: modestia trebuie pusă la colț. Ceilalți nu se vor uita în ograda
vecinului ci se vor ocupa de nevoile lor, se vor gândi la ce ar trebui să facă pentru a se
adapta mai bine. Acești oameni arată că sunt conștienți de informațiile care au ajuns la ei.
Au observat și au înțeles marea păcăleală, Iar acum se comportă în cunoștință de cauză.
Acești oameni au opinii foarte simple, nu refuză prieteniile, nu prefer acum despărțirile, nu
au timp pentru așa ceva, nu sunt preocupați de dramele celorlalți. Dacă printre aceștia găsim
și oameni cu funcții și demnitate publică, liderii, în atunci modestia lor ar putea crea valuri
de nemulțumire pentru că această structură socială care răstălmăcește totul, care ascunde
adevărul pentru a preamări o minciună, răstălmăcește și rolul pe care-l au în comunitate,
schimbă sensul cuvintelor, îi face pe oameni să înțeleagă eronat modestia lor.

19 mai
03:23 trigon Lună-Neptun
04:48 trigon Lună-Jupiter
11:28 opoziție Lună-Pluton
11:41 opoziție Lună-Lilith
11:46 careu Mercur-Capul Dragonului
16:10 Venus intră în zodia Rac
20:30 sextil Venus-Uranus
Cea mai mare parte a zilei de 19 mai va fi dominată de trecerea planetei Venus pe
ultimul grad din zodia Gemeni. În plus, acum se definitivează și careul lui Mercur la Axa
Dragonului, iar referitor la Venus, imediat ce a intrat pe zodia Rac, adică în seara acestei
zile, va împlinii sextilul perfect cu Uranus. Toată această schemă face trimitere la refuzul
unei misiuni, la incapacitatea de ale îndeplinii anumite sarcini, nu neapărat profesionale, cât
cele care țin de confortul personal, de propria moralitate, de ceea ce ar trebui să facem
pentru a fi mai sigur pe noi înșine, pentru a ne contura mult mai bine propria personalitate.
Unii se vor arăta indiferenți și vor face multe pentru a fi crezuți că această indiferență nu
este o simplă formă de revoltă, nu vine din frustrare, ci vine din faptul că sunt foarte
conștienți de contextul agresiv în care trăiesc, văd mai multe decât ceilalți, sunt deasupra
tuturor. Nemulțumirea acestei zile nu vine din înțelepciune, ci vine din frustrare. Cel care va
avea ceva de spus, care nu-și va petrece această zi acuzându-i pe ceilalți, ci discutând o
anume problemă din mai multe puncte de vedere, va reuși să creioneze pentru ceilalți cum
anume anturajul se află într-un mare impas, care sunt pericolele de care ar trebui să ne
protejăm cu toții. Ceilalți, doar vor acuza, doar își vor pune bețe în roate, vor aduce multă
suferință în jur, multă tristețe.
Pentru că Luna trece acum prin zodia rac și va trebui să împlinească două opoziții,
cu Pluton și luna neagră care se află într-o conjuncție strânsă, schema aceasta a
nemulțumirilor nu poate fi trecută așa simplu cu vederea. Oamenii aceștia nemulțumiți nu
fac parte dintr-o categorie defavorizata, deci pe undeva au dreptate. Desigur, asta nu
înseamnă că metodele pe care le folosesc trebuie acceptate. Conținutul acestui mesaj,
ideile, avertismentul în sine reprezintă ceea ce ar trebui să rămână, nu metoda în sine. Știm
că de fiecare dată când Mercur se află într-o dispunere negativă față de Axa Dragonului
apare o negare, un refuz ce ar putea să pună în dificultate nu doar destinul personal, ci
lucrarea în sine în care individul s-a integrat. Cea mai bună soluție într-o situație de genul
acesta este modestia. Dacă cel care, trăind intens focul acestei îndoieli, acceptă faptul că
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modestia îl scoate dintr-o încurcătură arată că are în spate o experiență morală solidă, iar
dificultățile prin care trece anturajul nu îl determină să judece, să-și însușească bunurile
celorlalți, să se oprească din acest demers considerând că este suficient cât am făcut. Își
amintește unde trebuie să ajungă și prin modestia pe care o arată realizează o fuziune între
lucrarea personală și lucrarea comunității. Cei care sunt familiarizați cu aceste noțiuni
ezoterice, care s-au mai întâlnit cu termeni de genul acesta sau care sunt conștienți de
misiunea pe care o au știu că, la un moment dat, evoluția individului trebuie să se identifice
cu nevoile comunității. În cuvinte mai simple, țelul individual, acela de a împlini ceva are
nevoie de ecoul comunității. Momentul de față, cel dominat de relația proastă a lui Mercur
cu Axa Dragonului, ne vorbește despre încercarea de a refuza această fuziune. Pentru că
lucrurile acestea se desfășoară mai mult într-un plan subtil, mulți se vor întreba dacă nu
cumva starea proastă de moment este semnul că au căzut la această încercare. Își pot
răspunde singuri, nu au nevoie de ajutor. Dacă acest gând de tristețe nu este imediat însoțit
de acela de a strica ceea ce crește în viețile celorlalți, de a-i opri pe ceilalți, de a-i
dezechilibra prin critică, nu de a-i ajuta să devină mai puternici sau mai conștienți, atunci
momentul de față nu este decât conștientizarea unei greutăți pe care o au pe umeri, nu rana
deschisă a descurajării și renunțării.
Trecerea planetei Venus pe zodia Rac în după-amiaza zilei de 19 mai aduce o
modificare în vibrația contextului destul de încărcat și apăsător al acestei perioade. Se
renunță la impulsivitatea prin cuvânt și gândurile sunt păstrate în forul interior mai aproape
de suflet. Și preocupările vor fi mai frumoase, mai constructive. Desigur, pentru că Venus
are o relație bună cu Uranus imediat a intrat pe zodia Rac nu poate fi în totalitate un semn
bun. Este un semn de liniște, de căutare a confortului personal, dar este foarte posibil ca
acolo, unele persoane, să ajungă prin renunțări drastice, prin refuz categoric, prin gesturi
dure, brutale. Nu este de preferat acest moment de liniște obținut prin lupta, prin bătălie,
pentru că va fi doar un moment de separare, nu și unul de destindere.

20 mai
00:14 sextil Lună-Soare
02:11 Luna intră în zodia Leu
02:34 careu Lună-Uranus
04:39 opoziție Lună-Marte
04:45 trigon Lună-Chiron
08:58 sextil Marte-Chiron
18:07 conjuncție Lună-Capul Dragonului
20:04 trigon Lună-Junon
22:31 careu Lună-Mercur
23:23 careu Venus-Chiron
Pe 20 mai, în ultima zi a acestei decade încercate, se va iniția un nou ciclu draconitic.
Momentul acesta ne dezvăluie secrete ale sufletului, ne arată dacă este important să fim
suspicioși la adresa celorlalți, să punem la îndoială calitățile unui cunoscut sau rezultatele
unui tratament. Este o zi dominată de ambiție și de aceea va rămâne în istoria personală ca
fiind o veritabilă sursa de echilibru sau de dezechilibru. Pentru că în noaptea de 19 spre 20
mai Luna a intrat pe zodia Leu, se poate vorbi că această nevoie de clarificare, de
probatoriu, de dovadă să fie abordată cu oarecare mândrie. Cel care imediat ce-a lăsat în
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urma ziua de 19 mai renunță și la modestie arată că, de fapt, pentru el problema aceasta a
mândriei nu este nouă. Abia așteptat un moment de putere, unul intens pentru a se prezenta
așa cum, pe dinăuntru, în gândurile sale, a fost dintotdeauna. Așadar, problema zilei de 20
mai vine să scoată în evidență opinie, dar nu pentru consolidarea poziției un individ, ci pentru
a-i arăta care-i sunt slăbiciunile. Vorbim, așadar, despre un blocaj pe evoluție, pe progres,
pe necesitatea adoptării unor metode foarte simple care să garanteze succesul. Vorbim,
așadar, pe finalul celei de-a doua decade a lunii mai despre un element care definește anul
2018.
Dacă în privința relației proaste pe care Luna o dezvoltă acum cu Uranus și cu Marte,
transformând planeta Uranus în focarul careului în T pe semne fixe, ne-am clarificat multe,
din relația bună a lui Marte cu Chiron înțelegem că slăbiciunile nu sunt un semn de
pedeapsă, nu sunt o penitență. De aceea momentul de față ne vorbește despre calitatea
unei puteri, dar și despre intensitatea ei. Dacă rămânem blocați pe conjuncturile anterioare,
cele care au definit a doua decadă a lunii mai ca fiind marcată de aventură, de seducție și
de dominare, vom pierde din vedere profunzimea momentului. Vom rămâne blocați pe
conflict, pe ceea ce ne lipsește, pe ceea ce nu ne-a fost oferit ca o plată a unei munci. Vom
rămâne blocați pe vibrațiile noi ale planetei Uranus, abia intrată pe zodia Taur. În realitate,
schema evolutivă, elementul eliberator, este careul lui Venus cu Chiron. Din acest unghi
înțelegem care au fost conjuncturile unde am dovedit prea multă furie, de ce este nevoie și
de această dată de modestie. Atracția către materie este însă foarte mare pentru că aproape
toată ziua de 20 mai soarele se va afla pe ultimul grad al zodie taur. Chiar dacă nu-și înțeleg
nevoile, din inconștient, dintr-o structură subtilă, vin valuri și după valuri plăceri ciudate. De
aceea tot ceea ce ține de bucuria de a trăi, de curiozitate, de plăcere, de senzație, ne
depărtează de la cale și ne apropie foarte mult de obstacole, fără a ne ajuta să îl depășim.
Mulți, îndreptându-și atenția către ansamblul situației, se vor simți și mai suspicioși față de
șansele de reușită. În felul acesta, se adâncesc și mai mult în materie, li se pare că dacă
mănâncă mai mult sunt mai fericiți, dacă au mai mulți bani sunt în siguranță față de ziua de
mâine, dacă nu le lipsește nimic din ceea ce are nevoie corpul sunt oameni împliniți. Corpul
este doar învelișul a ceea ce suntem cu adevărat, este un vehicul pentru a putea investiga
această lume, nu ceea ce ne definește. Va fi însă greu să vedem lucrurile acesta pe 20 mai.
Idealul de speranță îi face pe oameni să vadă lucrurile răsturnat, să pună prea mult
materialism în aspirațiile care țin de latura emoțională, nu de cea senzorială, de o parte
nevăzută a sufletului, a spiritului, nu de ceea ce produce materia și rămâne aici, în această
lume fizică. Aflați în această situație conflictuală, cei care cad la acest test își vor trăi și în
următoarea decadă mare dramă a vieții lor, pentru că echilibrul de acum se sprijină pe
evenimentele pe care le vom parcurge în următoarea decada, ca și cum creația de acum se
va confirma prin maturitatea următoarei decade. Trăind cu intensitate drama arată că de
fapt sunt într-o mare îndoială, cea pe care am analizat-o în spațiul zilei de 19 mai și care
este, în mare parte, definită de careul lui Mercur la Axa Dragonului. Mercur, deja de pe
acum, intră în fereastra opoziției cu Jupiter și momentele de îndoială se pot transforma în
decizii. Așadar, legătura specială care există între această decadă și următoarea înglobează
atât aspectele pozitive cât și cele stresante. De aceea se face o descriere a situațiilor
delicate, de aceea prezentăm și latura aceasta negativă. Având în vedere că un om sensibil
și curat la suflet va identifica problemele personale și le va opri, le va diminua sau le va
înlătura complet, putem trăi cu speranța că următoarea decadă va împlini mai multe lucruri
bune decât rele.
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Așadar, a doua decadă a lunii mai ne pune în fața unor provocări cu adevărat speciale
de care ne vom aminti mult timp de acum încolo. Nu este obligatoriu ca amintirea acestor
momente să fie plăcută. Nu toate încercările sunt depășite ușor și simplu. De aceea, este
important să reținem care elemente au fost mai intense, care au fost mai atractive, ce ne-a
mobilizat cel mai mult. Dacă elementul definitoriu al acestei decade este trecerea planetei
Uranus pe zodia Taur, ceea ce se află în fundal, relația proastă pe care Marte o are cu
această planetă sau conjuncția lui Pluton cu Luna neagră, ne vorbește despre opinii care
slăbesc rezistența grupului. Dacă vorbim despre grupuri de informare, despre delimitare
unor centre de putere, perioada aceasta nu este deloc favorabilă. Dacă vorbim despre o
selecție, despre o etapă pe care grupurile și-au programat-o din timp, chiar de la începutul
lunii februarie, vorbim despre adoptarea unor concepte, în mare parte legate de educație,
care salvează. Uranus va sta pe zodia Taur aproximativ 8 ani și vom vedea că nu ne va fi
deloc simplu. Nu degeaba
astrologii din vechime au stabilit
că zodia Taur pentru Uranus este
poziția cea mai proastă. Mulți se
vor simți prizonieri în propria
viață, marginalizați de oamenii pe
care i-au iubit cel mai mult,
dezamăgiți de idealul pentru care
au lucrat o viață întreagă. Așa
trebuie să fie, avem nevoie și de
această experiență, este necesar
să vedem și aspectul neplăcut al
vieții pentru a-l aprecia mai mult
pe cel pe care-l iubim, aspectul
cel mai frumos și mai rafinat pe
care îl deținem deja. Cel care va
crede că poate merge mai
departe prin instinct, va vedea ce
viclean este acel instinct, cât de
periculoase
sunt
impulsurile
manifestate fără educație. Vom
vedea în perioada care urmează,
în anii care urmează, că toată
această certitudine pe care ne-am
bazat nu poate rămâne la fel, nu
poate fi bază pentru următoarea
perioadă, iar în cazul unora, nu
poate fi bază pentru sfârșitul vieții. Și acest lucru vine spre noi nu pentru a ne fi teamă de
ceea ce urmează, nu pentru a fi îngrijorați că intrăm într-o perioadă dificilă, ci pentru a ne
mobiliza să descoperim puteri pe care le-am ignorat până acum pentru că ne-a fost prea
bine, pentru că nu am întâlnit un obstacol care să ne ducă și în această zonă unde resursele
sunt mult mai solide, mult mai bune, mult mai durabile. Cei care lucrează cu energia sau
care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală știu că aceasta înseamnă
întoarcerea la sursă. De fiecare dată când ne întoarcem la sursă ne întâlnim cu demonii pe
care i-am creat. Așadar, este nevoie de calm, de înțelepciune, de multă sinceritate și, nu în
cele din urmă, de modestie. Toate acestea trebuie să facă parte din preocupările pe care le
avem în următorii 8 ani.
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Decada a III-a (21-31 mai 2018)
Perdele de fum. Minciuna jubilează. Tensiunile se intensifică.
Salvarea vine prin credință. Nevoi noi duc la sarcini noi. Dispare o
problemă legată de singurătate.

DECADA NR. 15
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

22

1-10 august

Confirmă autoreglarea

22

1-10 august

Forțele ciudate conlucrează pentru un ideal comun. Oportunități materiale. Schimb de
experiență. Inventivitate. Se parcurge o nouă etapă pentru avansare. Decăderea este evitată.
Deschidere. Oportunitate. Nerăbdarea este ascunsă în spatele motivației pentru carieră. Provocare.
Strălucirea nu mai este atât de inutilă. Apare o tensiune care duce la transformare. Este nevoie de
înțelegere. Vitalitatea nu este la cotele cele mai bune. Prin ambiție se depășește un compromis. Ceea
ce este bun crește puterea personală. Probleme cu loialitatea. Meschinăria și egoismul sunt mult mai
vizibile. Intervenție pentru a salva un statut. Situații contradictorii. Ne bazăm pe o promisiune. Amicii
răuvoitori sunt avantajați de slăbiciunea partenerilor de dialog. Autoconservare. Starea sufletească
depinde foarte mult de emoțiile intense. O opoziție creează un cutremur. Dificultăți de înțelegere. Se
învață greu. Protecție în fața unui adversar care nu se justifică. Compromis de dragul unui prieten.
Teama de constrângere. Interes pentru calitate vizibilă în sectorul celuilalt. Destinul este explicat în
termeni noi. Facem un pas înapoi. Ghinion. Constrângerile acestei lumi creează lanțuri noi.
Persoanele iubite au atitudini corecte. Se pierde la capitolul reciprocitate. Autoindulgență. Autoritate
falsa. Se schimbă stăpânirea. Blocaj. Situații tranzitorii. Ochiul vede, dar nu se întâmplă nimic.
Superficialitate. Curaj prin prospectarea noului. Prea multă viziune și prea puțină acțiune.
Avertisment. Blândețea este înțeleasă ca un act de lașitate. Dezacord. Oamenii lipsiți de valoare
consumă mult din Forțele celorlalți. Superioritate. Gândurile individului se așază la picioarele
eșafodului. Simplitatea este învinsa. Nevoie de spectacol. Convingeri eronate. Direcția este
schimbată. Protecția ne ajută să privim cu mai multă îndrăzneală către o sursă de putere. Nu paguba
ne spune cine suntem. Vorbim frumos. Farmecul este atractiv. Rezolvări frumoase. Perversitatea este
transformată în compromis. Ghinioanele sunt reinterpretate. Apar conflicte fără motiv. Este favorizat
un individ coerent. Călăuză. Risipă. Stările dezagreabile provoacă neplăceri și cheltuieli suplimentare.
Minciună. Revoltă împotriva celui care simte frumos. Raporturile personale sunt periculoase. Se face
o alegere greșită. Lipsă de coerență. Apar urmări negative ale unor fapte mai grele. Se discută despre
o moștenire. Este întârziat un proiect personal. Emoția este supusă disciplinei. Apar mai multe
variante pentru aceeași soluție. Debarasarea de obiceiuri eronate. Prejudecățile sunt privite în față.
Severitate. Cristalizarea unor probleme mai vechi. Severitate pe o sancțiune. Nu suntem pregătiți
pentru mare încercare. Inventivitatea depinde mult de o moștenire. Apare o problemă de performanță.
Cei care nu s-au armonizat cu ei înșiși au probleme cu încrederea în sine. Un efort este detaliat. Ne
interesează o problemă de politică. Dorința de putere. Ne întâlnim cu prieteni falși. Un mesaj este
răstălmăcit. Sentimentele sunt privite altfel. Reacții bruște. Aroganța este în crescendo. Apare o
problemă care nu a fost vizibilă până acum. Capricii. Reacții dure pe probleme financiare. Exigență.
Cedăm în fața unor capricii. Se discută despre capacitățile intelectuale ale unui om. Teamă de
exprimare. Anturajul pune în dificultate un personaj sensibil. Tranziție către o viață mai bună. Ne

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

245

împăcăm cu trecutul. Se discută despre tiranie. Iritare. O persoană capabilă vorbește despre un mare
avantaj. Cenzura. Interes pentru profituri materiale. Se poate găsi o soluție pentru o modificare
benefică. Imaginația nu înseamnă halucinație. Deciziile înjositoare sunt evitate. Satisfacție conform
cerințelor. Educație. Curiozitate. Nevoie de expansiune. Nevoie de mobilitate. Impulsivitate este
ținută sub control. Un mare ideal ne ajută să ne echilibram. Gândul cel bun ne urmărește ca o umbră.
Vindecare. Faptele simple sunt foarte atractive. Creativitate. Optimismul nu este ceva de care ar trebui
să ne temem. Lipsa de coerență se rezuma doar la cuvinte. Oamenii de valoare se evidențiază.
Profunzimea nu înseamnă rigiditate. Se ajunge la o stare plăcută. Tranziția este favorabilă. Pașii sunt
mici, dar foarte importanți. Refuzăm o veselie pentru o liniște sufletească. Subiectivitate plăcută.
Jocul face parte din evoluție. Se evită izolarea. Ostilitatea este înțeleasă prin dezechilibrul pe care-l
provoacă.

A treia decadă a lunii mai vine cu o nouă încercare. Ne va aduce un trigon între
Jupiter și Neptun, deci interes în a ridica perdelele de fum, în a investiga minciuna, ci în a
nu lăsa să merg mai departe după cum este destinația. Echilibrul acestei decade se susține
pe ceea ce urmează să se consume în prima decadă a lunii august, atunci când Luna neagră
va trece pe zodia Vărsător și când Uranus își va iniția deplasarea retrogradă din care își va
reveni abia în anul următor. Nu am mai avut parte de o situație de genul acesta, cel puțin
ea nu a mai venit spre noi în anul acesta, ceea ce înseamnă că ne pregătim încă de pe
acum să fim dezamăgiți față de unele progrese care nu pot fi atinse așa cum ne gândim
acum. De altfel, este singura decadă ce realizează un cumul interesant între elementele
care susțin echilibrul și cele care susțin autoreglare. Ambele direcții se orientează către
începutul lunii august. De aici se deduce că problema care dispare acum va apărea atunci,
ceea ce este soluționat acum va primi o mare recompensă la momentul respectiv. Din
nefericire, va fi un moment de mare tensiune, pe care vom încerca să îl înțelegem așa cum
trebuie pentru a nu deveni, dintr-o neatenție de moment, indiferenți la ceea ce ne
interesează mai mult, la binele celorlalți, la durerile lor, la schemele pe care un om înțelept
și profund le folosește în vederea evoluției.

21 mai
05:14 Soarele intră în zodia Gemeni
06:32 careu Lună-Jupiter
Încă din dimineața zilei de 21 mai Soarele va intra pe zodia Gemeni și ne va pune în
fața unor situații foarte ciudate. Dacă în decada anterioară ne-am făcut planuri de viitor, pe
care nu le-am proiectat foarte departe în timp, ci chiar în această decadă, acum, pe 21 mai,
ne vedem în postura de a nu împlini așteptări personale. Cei care sunt mai sensibil, vor fi
foarte dezamăgiți de ei înșiși, de ceea ce nu pot întâlni cu resursele proprii, de așteptările
pe care le-au avut din partea evenimentelor pe care le credeau foarte sigure și despre care
aveau numai păreri bune. Ceea ce nu se împlinește acum ni se va părea o dovadă foarte
clară de decădere, de deschidere față de un plan al pedepsei, de suspiciune. Tot în
dimineața acestei zile Luna, aflată și ea în plin tranzit prin zodia Leu, un alt semn fix precum
zodia Taur, va împlini un careu cu Jupiter. Toată această zi de 21 mai se pare că este o
provocare pe care individul și-o oferă lui însuși. Dacă multe din elementele personale sunt
deja cristalizate, schema aceasta personală va deveni foarte dureroasă doar în zona
sentimentală, doar în relațiile amoroase, doar acolo unde iubirea nu a trecut de prejudecățile
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societății. În felul acesta, vorbim despre egoism, despre scăderea vitalității din cauza unor
sentimente neîmpărtășite sau din cauza unor despărțiri. Momentul acesta ne atrage însă
atenția că despărțirile de acum ar trebui să facă locul unor relații noi, să-i facă pe oameni
mai independenți și până la vară, până în mijlocul lunii august, să-și refacă viața, să apară
noi prietenii, să aibă în cercul de cunoscuți persoane noi. Lucrul acesta va depinde foarte
mult de ceea ce ne-am stabilit pe 20 mai, zi care s-a aflat sub impactul vibrațiilor celei de-a
doua decade, despre care știm ca ne-a solicitat foarte mult. În consecință, momentul de 21
mai încearcă să ascundă suspiciuni mai vechi, îndoieli față de oamenii pe care i-am avut în
preajmă dar, în egală măsură, încearcă să ascundă și adevăratele motive pentru care sunt
aduse acum în discuție despărțirea, separarea, pauza. Unii oameni vor dori să revină la
relații mai vechi, considerând că prin întoarcerea la o iubire abandonată își fac dreptate sau
îi pedepsesc pe cei din prezent, pe cei pe care îi refuză acum și care nu pot să se ridice la
nivelul așteptărilor. De aceea 21 mai este o zi a marilor așteptări.
Pentru că Soarele trece pe zodia Gemeni reprezintă pentru mulți un semn de ușurare.
Nu mai suntem atât de apăsați de responsabilitățile de familie, de cele profesionale, nu mai
suntem atât de obligați să ne îndeplinim anumite promisiuni pentru care este nevoie de mult
timp. Este adevărat, noua poziție a Soarelui ne vorbește și despre o sensibilitate pe care
încă nu o înțelegem, despre o provocare pe care o considerăm abuzivă, dar și despre o
tensiune ce ar trebui să ne ducă la o mare transformare. Este destul de greu de anticipat
printr-o prezentare generală care ar fi particularitatea momentului, însă lucrul acesta poate
fi văzut dintr-o analiză pe zodii, din particularitatea astrală aferentă fiecărui semn zodiacal.
Indiferent de situația de acum, momentul de față ne vorbește despre o nevoie ce ar fi trebuit
să fie deja sedimentată, cea legată de înțelegere. Dacă nu avem înțelegere față de cei cu
care discutăm, pe care-i avem în preajmă sau cu care ne înconjoară, să nu ne așteptăm să
obținem clemență din partea celorlalți. În privința a ceea ce se consumă pe 21 mai viața
este destul de dreaptă, pentru că meschinăriile și egoismul vor fi mult mai vizibile decât în
altă perioadă a anului. Dacă rămânem foarte serioși în profesia pe care o avem, în
angajamentele pe care ni le-am luat, chiar în ambiția pozitivă pe care am dovedit-o până
acum vom reuși să stăm departe de compromisurile periculoase și să mergem pe același
traseu bun.

22 mai
05:04 Luna intră în zodia Fecioară
05:40 trigon Lună-Uranus
06:51 Primul pătrar
10:50 sextil Lună-Venus
19:21 trigon Lună-Saturn
21:48 sextil Soare-Chiron
Trecerea Lunii pe zodia Fecioară îi face pe unii să se gândească la viitor cu mai multă
responsabilitate, să nu mai intervină atât de abuziv în viețile celorlalți, să nu mai privească
cu suspiciune față de viitor. Este adevărat, prin noua poziție, prin împlinirea fazei de Primul
Pătrar, oamenii și vor face probleme pentru sănătatea lor, pentru patrimoniul pe care-l au,
pentru relațiile cărora nu le-au acordat până acum atenția cuvenită. Prin faptul că Luna trece
acum prin zodia Fecioară și împlinește Primul Pătrar ar trebui să ne așteptăm ca situațiile
pe care le parcurgem să fie dificile, încărcate de responsabilitate, de grija față de ziua de
mâine. Având în vedere că Luna va împlini în seara acestei zile un trigon cu Saturn toate
aceste elemente care țin de disciplină, de respect sau de îndeplinirea sarcinilor profesionale
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ne vor pune într-o lumină favorabilă prin care vom trece dincolo de un compromis făcut în
perioada în care nu aveam atât de multă încredere în sine, adică la începutul lunii februarie.
Ceea ce se întâmplă acum, pe 22 mai, ne ajută să ne conservăm, să găsim soluții la
probleme comunitare, dar să nu le spunem. Relația bună pe care Soarele și Chiron o
împlinesc acum ne arată că suntem în posesia unei informații cu adevărat valoroase. Dacă
în această perioadă Soarele și Luna nu ar fi fost într-o relație negativă, dacă relația pozitivă
a Lunii nu s-ar fi realizat cu o planetă retrogradă, adică Saturn, informațiile valoroase pe
care le deținem ar fi fost foarte ușor puse la dispoziția celorlalți. Astfel, nu se poate vorbi
despre o destăinuire, despre împărtășirea unui secret, nu putem spera că avem sufletul
deschis pentru a atinge acest nivel de expresivitate.
Cu toate acestea, se poate vorbi despre o stare bună, despre un moment de libertate,

de expresivitate, când am putea să venim în fața celor cunoscuți cu propuneri noi. Aceste
propuneri vor fi despre cum ar trebui să ne petrecem timpul liber în următoarea perioadă, în
ce vacanță să mergem, ce ar trebui să ne cumpărăm, ce ne lipsește pentru a fi mulțumiți cu
ceea ce avem, chiar dacă nu avem prea multe. Cei care se vor arăta reticenți în fața acestor
planuri de viitor, nu arată altceva decât că au dificultăți de înțelegere, că învață greu, că nu
se adaptează ușor condițiilor exterioare. Acești oameni care sunt acum invitați la un dialog
despre relaxare, despre petrecerea timpului liber, vor deveni la începutul lunii august
adevărate obstacole. Ceea ce nu înțeleg acum vor dori să li se explice atunci, ceea ce nu
accepta acum vor înlocui cu ceea ce ei știu înțeleg și pot să facă la începutul lunii august.
Cu alte cuvinte, ceea ce ni se spune în momentul de față, situațiile pe care le parcurgem
acum și pe care ar trebui să le citim cu maximă responsabilitate, ne informează foarte clar
și lucid despre problemele pe care am putea să le evităm la începutul lunii august, nu despre
situațiile delicate pe care nu le putem rezolva atunci. La momentul respectiv Marte se va
afla în mers retrograd pe zodia Vărsător, semn pe care va intra, cu multă mândrie, dar cu și
mai multă experiență, Luna neagră. Dorințele pe care nu suntem acum în stare să ni le
controlăm, cele pe care le credem demne de admirație, de laudă sau de aplauze, vor deveni
la momentul respectiv motive de frustrare. Cel care nu înțelege acum de ce trebuie să facă
lucrul acesta simplu și firesc, la momentul respectiv va transforma normalitatea de acum
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într-o ciudățenie pe care, toți cei care s-au adaptat din mers, care nu sunt repetenți la
capitolul lecții de viață, le vor respinge. Atunci ni se vor părea dușmănii gratuite venite din
partea acestor oameni ce trăiesc în normalitate. Ele, însă, nu sunt dușmănii gratuite, ci sunt
un etalon de normalitate pe care nu le-am înțeles. Dacă dorim să evităm situațiile ce vor fi
vizibile în prima decadă a lunii august va trebui să ne pregătim încă de pe acum.

23 mai
05:10 sextil Mercur-Neptun
08:50 opoziție Mercur-Jupiter
09:32 opoziție Lună-Neptun
10:01 sextil Lună-Jupiter
10:14 trigon Lună-Mercur
17:57 trigon Lună-Pluton
19:08 trigon Lună-Lilith
Nu încape discuție că prin relația proastă pe care Mercur și Jupiter o definitivează pe
23 mai vom experimenta sentimente ciudate, multe dintre ele legate de grija față de ziua de
mâine, față de propriul patrimoniu. Teama de constrângere este problema pe care o vom
experimenta pe 23 mai la fel și interesul față de calitatea procesului de lucru. Unii vor
considera că munca pe care o vor presta pe 23 mai nu va fi plătită niciodată, nu va fi
recunoscută, nu vor fi apreciați pentru timpul pierdut, nici măcar pentru creativitate. Având
în vedere că în această perioadă, în speță ziua de 23 mai, zodiile de pământ sunt
accentuate, impulsurile acestea către materie, către financiar, către bani sau către
consolidarea propriului patrimoniu ne creează probleme foarte mari, unele dintre ele fără a
fi în ansamblu demne de atenție. Este adevărat, multe dintre faptele pe care le vom face în
această perioadă vor fi dominate de îngrijorarea față de un demers, față de un bun sau față
de o persoană. Prin situația aceasta nu arătăm altceva decât că trăim cu intensitate în blocaj.
Suntem familiarizați cu lucrurile acestea, nu este prima dată, pentru că și în decada
anterioară am mai trecut prin situații de genul acesta, prin ipostaze dominate de blocaje.
Este însă o diferență destul de mare între ceea ce s-a consumat în decada anterioară și
ceea ce trăim acum. Acum împlinim ceea ce am creat în decada anterioară. Împlinirea
aceasta se va face însă în etape până când va atinge finalitatea la începutul lunii august
În consecință, 23 mai devine o zi a gândurilor de creativitate care nu sunt răsplătite,
a motivelor de iertare, a grijii că nu putem cuceri ceea ce am crezut că vom cuceri în această
perioadă. vom avea mari așteptări din momentul acesta, toată ziua ne-o vom petrece
considerând că trebuie să fim răsplătiți, trebuie să ni se răspundă la un nivel înalt, la acel
nivel la care credem că lucrăm. În realitate, prin ceea ce vom face pe 23 mai, demonstrăm
că nu suntem sinceri, ca avem o agendă ascunsă, că ne preocupăm mai mult de
conservarea proprie decât de rezolvarea problemelor comunității. De aici și autoindulgența,
toleranță față de propriile greșeli, față de ceea ce ar trebui să iertăm, să înțelegem sau să
lăudăm la ceilalți.
O altă problemă pe care o vom experimenta pe 23 mai este legată de credință. Nu
este prima dată, ne-am mai întâlnit cu această problemă și altădată, însă acum ea va fi un
element important într-un proces juridic. Ne vom consuma o mare parte din energie crezând
că nu suntem vinovați, crezând într-o soluție bună, așteptând, cu sufletul la gură, un
probatoriu care să ne scoată dintr-o mare încurcătură. Luna, cea care trece acum prin zodia
Fecioară, ne învață să fim răbdători, să suferim în taină, să gândim pentru binele celuilalt și
prin aceasta raportare la nevoile celorlalți să descoperim că există o bucurie și în diminuarea
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propriilor calități, în acele situații când nu ne exprimăm la scenă deschisă, când suntem în
intimitate, cu noi înșine, cu propriile gânduri. Pentru mulți, ipostaza aceasta de diminuare a
puterilor personale, a expresivității, de reducere a la minimum a planurilor de viitor, poate fi
privită ca o dovadă de blocaj. Nu este blocaj, nu este inhibare, nu este o problemă
personală. Este doar o ipostază când învățăm să trăim cu puțin. Prin ceea ce se întâmplă
acum, pe 23 mai, puținul ne învață să fim rezistenți la efort și disciplinați. Cine știe, poate
chiar de aici ne vine vindecarea pe care ne-o dorim atât de mult în acest an. Omul educat
va reuși de fiecare dată când întâlnește situații de genul acesta să se raporteze la exemplele
pe care le cunoaște din marile biografii. Poate ar trebui să procedăm la fel și noi în această
perioadă pentru ca numărul celor profunzi să crească și transformarea individuală să poată
produce o mare schimbare asupra grupului de apartenență, asupra națiunii sau chiar asupra
rasei umane.

24 mai
05:37 trigon Soare-Marte
09:54 Luna intră în zodia Balanță
12:55 opoziție Lună-Chiron
15:21 trigon Lună-Marte
15:51 trigon Lună-Soare
21:04 careu Lună-Venus
24 mai vine cu lupta pentru victorie promisă. Relația bună pe care Soarele o
definitivează cu Marte ne vorbește despre ceea ce este perfect și ar trebui să primim. Faptul
că în dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Balanță, semnul care aduce o oscilare
interesantă între bine și rău, între realizările personale și achizițiile venite din partea celorlalți
ne ajută să înțelegem că suntem într-o perioadă de tranziție. Deși mulți vor crede că 24 mai
este o zi filozofică, o zi în care ne întâlnim cu principiile, cu demonstrațiile abstracte, totul va
fi rezolvat acum prin apelare la o schemă practică. Dacă pierdem din vedere că blândețea
ne validează acum toate aceste elemente de factură personală atunci ar trebui să ne
așteptăm să vedem lașitatea ca un medicament universal, ca o soluție la toate problemele
ce vin din partea celorlalți. Ceea ce ni se va întâmpla în a treia decadă a lunii mai se
centrează în jurul nevoilor care ne duc spre sarcini noi. Așa ni se întâmpla și pe 24 mai, însă
aceste sarcini noi ar putea să fie respinse, refuzate, privite printr-o viziune falsă asupra vieții,
gândite ca fiind o mare încercare. Mulți vor considera că aceasta este, printre altele, o
provocare legată de singurătate. Nu este o provocare legată de singurătate, ci ecoul social
al unor gânduri individuale, al unor concepții personale pentru care am cerut altădată, la
începutul lunii februarie, un răspuns. Nu există o legătură directă cu începutul lunii februarie
prin conexiunile care se fac între decade, însă având în vedere că momentul de față
împlinește aspirații din decada anterioară care s-au bazat mult pe ceea ce s-a consumat la
începutul lunii februarie, este de la sine înțeles că rădăcinile acțiunilor din decada anterioară
să conțină idei, gânduri, principii, acțiuni care să ne vină de acolo. Dacă vrem să verificăm
atunci ne vom gândi că nimeni nu este perfect și vom privi aceste provocări ale zilei de 24
mai ca fiind o încurajare în prospectarea noului. Vom face lucrul acesta cu mult curaj și nu
ne vom teme de eșec. Desigur, nu înseamnă că și rezultatul va fi pe măsură.
O altă componentă a zilei de 24 mai se referă la viziune. Viziunea acestei zile care
se bazează mult pe acțiunile inițiate în a doua decadă a lunii mai care și-au înfipt rădăcinile
în prima decadă a lunii februarie, ne încurajează să considerăm că simplitatea este cea mai
mare problemă. În realitate, chiar prin simplitate reușim să rezolvăm ceea ce ne interesează
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cel mai mult. Cu toate acestea, simplitatea pe care o conștientizăm acum nu este un element
cu care ar trebui să defilăm pe spațiul public, ci un instrument pe care să-l ținem pentru sine,
să-l gândim în intimitate, să-l analizăm fără să spunem nimic. Procesul acesta se va numi
pe 24 mai autocunoaștere și va scoate în evidență valoarea omului puternic, puterea
individului care a refuzat și în decada anterioară, dar și la începutul lunii februarie
superficialitate. În consecință, ceea ce împlinim acum prin simplitate, deși conjuncturile de
acum ne spun altceva, nu reprezintă altceva decât confirmarea faptului că deținem o putere
pe care am mai folosit-o și altădată. Doar așa se poate aduce în discuție superioritatea,
profunzimea, moralitate. Altfel, ziua va fi derulată prin complexe de inferioritate, prin nevoia
de a face ceea ce nimeni nu acceptă, nimeni nu tolerează, pentru care nu este timp, nu
permite vremea, vremurile, graficul. Pe toate acestea le va putea arhiva, inventaria sau
explica într-un mod științific doar omul educat. Cu toate acestea, educația rațională,
arhivistic, nu ne ajută cu asul nimic pe 24 mai. Curajul de acum trebuie folosit pentru a
evidenția simplitatea, nu pentru a explica în termeni savanți tot ceea ce se află în afara
simplității.

25 mai
00:28 careu Lună-Saturn
02:36 sextil Lună-Capul Dragonului
09:04 opoziție Lună-Junon
12:54 Jupiter în trigon cu Neptun
16:35 trigon Mercur-Pluton
Pe 25 mai se împlinește aspectul cel mai interesant al acestei decade care face
trimitere la o formă de cunoaștere abordată și în lunile anterioare. De această dată, prin
împlinirea trigonului perfect, se poate vorbi despre o degajare a suspiciunii, o depășire a
unui obstacol legat de viziune de ansamblu, de libertatea de expresie, de curaj și putere. Cu
toate că Luna, aflat acum în plin tranzit prin zodia Balanță, a trebuit să treacă prin opoziția
cu Junon, semn de criză în relații, de refuz al unui ajutor, ansamblul momentului, unghiurile
care se împlinesc acum sunt în mare parte frumoase, deci și evenimentele pe care le vor
predispune vor avea aceeași calitate. Această opoziție pe care Luna și Junon o împlinesc
face parte dintr-o cruce cardinală ce are pe celălalt braț opoziția Venus-Saturn. Cu toate că
relația aceasta negativă pe care o construiește Luna nu trece peste binele dispus de
celelalte unghiuri, existența acestei cruci cardinale se adresează legăturii care există între
problemele personale și problemele comunității. Interesul pentru depășirea unor obstacole
personale, pentru demascarea unor minciuni plasează planeta Neptun într-o poziție
privilegiată. Această planetă va media acum opoziția lui Jupiter cu Mercur, deci indiferent
pe ce traseu mergem, indiferent ce cale preferăm, soluția este bună. Acest trigon între
Jupiter și Neptun este al doilea din ciclul celor trei programate pe faza descendentă a ciclului
abundenței. Acest ciclu a fost inițiat pe 27 mai 2009, prin conjuncția celor două planete pe
zodia Vărsător, și va dura până în aprilie 2022 când cele două planete vor fi în conjuncție
pe zodia Pești. Vorbim, așadar, despre împlinirea unor așteptări, despre rezolvării
interesante, despre combinații foarte frumoase pe care suntem invitați să le explorăm
dincolo de problemele personale, trecând peste obstacolele care ne-au dat bătăi de cap în
ultima perioadă. Crucea cardinală aduce însă în discuție și o problemă de opinie ce se poate
transforma într-un comportament greșit. Minciuna, perfidia, perversitatea sunt acele
trăsături pe care vom încerca să le rezolvăm printr-o abundență frumoasă, printr-o
documentare corectă, printr-o deschidere față de exemplele bune consemnate în marile
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biografii. Prin această calitate pe care dorim să o exprimăm totul devine lejer, toate situațiile,
chiar dacă sunt negative, tendențioase, răutăcioase, se transformă, sunt preschimbate,
devin expresii ale binelui.
O altă problemă a zilei de 25 mai se referă la convingerile pe care unii nu vor dori să
le lase în urmă. Atașamentul față de aceste concepții face casă bună cu incapacitatea
individului de a atinge un nou stadiu de maturitate. Ideea de succes, de împlinire pare să fie
principalul obstacol al împlinirii. Cei care, din fire, sunt realiști, vor accepta să fie îndrumați,
sfătuiți sau consiliați. Nu le va fi rușine cu ceea ce se află despre ei că nu știu.

26 mai
00:03 careu Lună-Pluton
01:50 careu Lună-Lilith
04:22 trigon Mercur-Lilith
09:39 opoziție Venus-Saturn
16:41 Luna intră în zodia Scorpion
17:44 opoziție Lună-Uranus
23:45 careu Lună-Marte
26 mai vine către noi cu îndemnul la solidaritate. Din nefericire, schema astrală a
momentului nu ne arată ceea ce greșesc ceilalți, dar ne îndeamnă să inventăm soluții
ipotetice în raport cu aceste erori. În felul acesta, ne pierdem timp prețios considerând că
facem cel mai important lucru de pe fața pământului: ne pregătim pentru ce este mai dificil
sau mai rău. Cei care vor proceda în felul acesta arată că, de fapt, nu fac nimic important,
ci doar se lasă în voia unor emoții pe care nu le înțeleg, care sunt, de fapt, expresia unor
presiuni majore. Pentru că, înainte ca Luna să părăsească zodia Balanță și să intre pe zodia
Scorpion, Venus și Saturn își împlinesc opoziția lor, se poate vorbi acum despre proiecte
întârziate, dar nu la modul general, ci, așa cum am indicat mai sus, prin alegeri proaste.
Dacă până acum ne-am întrebat care sunt erorile oamenilor, de ce au ajuns să fii atât de
nesiguri, de ce unii dintre ei au în continuare un plan diabolic prin care vor să îi coboare pe
ceilalți sau să îi sărăcească, avem ocazia să vedem în prima parte a acestei zile de ce se
întâmpla așa. Va trebui să fim atenți pentru că relația bună dintre Mercur de pe zodia Taur
și Luna neagră de pe zodia Capricorn ne îndeamnă să ajungem la înțelesurile care ne gâdilă
orgoliul, ne laudă, ne fac să ne simțim foarte bine. Există o lipsă de coerență în toată această
schemă astrală și ea va veni tot din partea Lunii. Având în vedere că în noaptea de 25 spre
26 mai Luna va definitiva un careu în T atipic, pentru că abia în a doua parte a zilei acesta
își va împlinii componenta care lipsește în timpul nopții, elementul care denaturează
adevărul va fi mult mai atractiv decât adevărul în sine. Se întâmpla lucrul acesta pentru că
Uranus se află deja pe zodia Taur și participe la această configurație împreună cu planetele
din Capricorn, zodie care se află într-un alt mod vibratoriu.
În consecință, momentul zilei de 26 mai ne vorbește despre emoția care ar trebui să
ne ducă spre disciplină. Dacă în prima parte a zilei vom încerca să ascundem erorile
personale, minciuna, grijile false, abuzul pe care îl facem la adresa celorlalți cu mare
plăcere, imediat ce Luna va intra pe zodia Scorpion și va împlinii opoziția cu Uranus și careul
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cu Marte, elementele rele pe care le dorim celorlalți vin asupra noastră, răul pe care
așteptăm să-l vedem în viețile celorlalți vine, înainte de toate, spre noi. Unii vor fi supărați
pentru faptul că au în preajma lor persoane care nu fac eforturi să se țină de cuvânt, pentru
a grăbi termenele, pentru a le împlini înainte decât era stabilit. Așteptările lor nu au nimic
de-a face cu ceea ce ar face ei în situații similare. De aici înțelegem că personajele celebre
ale zilei de 26 mai vor dori să iasă în evidență prin pretențiile absurde pe care le lansează
celorlalți. Faptul că Luna iese din zodia Balanță și intră în zodia Scorpion detensionează
puțin această schemă dominată de împrăștiere. Nu mai putem vorbi de rezultate greșite în
toate situațiile, nu mai putem vorbi despre greșeli în tot ceea ce întreprindem, pentru că prin
concentrare mai facem și lucruri brune. Astfel, pentru anumite persoane începe să se
contureze ideea succesului.
O altă componentă pe care trebuie să o menționăm acum este cea dată de puterea
pe care oamenii vor dori să o dovedească cu atât mai mult cu cât se văd pe sine plini de
slăbiciuni. Ideea aceasta falsă nu face decât să ne proiecteze în viitor, la începutul lunii
august, probleme pe care acum nu vom fi în stare să le rezolvăm. Ceea ce acum este o
răutate se va transforma atunci în nesiguranță socială, în dușmănii gratuite, în tensiuni pe
ideea de patrimoniu. Acum credem că suntem îndreptățiți să pretindem, că este dreptul
nostru să ne așteptăm la o formă de plată. La începutul lunii august vom vedea că acum,
pe finalul lunii mai, lansând aceste pretenții, ne-am înșelat și atunci vom căuta o altă
modalitate de expresie. Desigur, unii vor căuta doar alte argumente, dar aceasta va fi o altă
problemă pe care o vom aborda la momentul respectiv. Pe 26 mai vor fi multe probleme
personale care se vor finaliza prost deși vor o schimbare pozitivă, evoluție, emoții frumoase.
Aceste persoane care vor cădea în dizgrație își vor dezvălui până la vară, până la începutul
lunii august, toate erorile pe care l-au făcut acum. Pentru mulți, aceasta va apărea un fel de
pedeapsă.

27 mai
07:36 sextil Lună-Saturn
09:48 careu Lună-Capul Dragonului
09:58 trigon Lună-Venus
22:48 conjuncție Lună-Jupiter
23:23 trigon Lună-Neptun
Pentru faptul că Luna trece prin careul la Axa Dragonului ne face să credem că 27
mai este o zi de severitate. În realitate, această severitate seamănă mai mult cu o invitație
la maturitate. Am mai văzut, nu este prima dată, de fiecare dată când Luna trece printr-o
dispunere de genul acesta simțim o mare presiune venită din partea comunității. Pentru că
este vorba de careu în această ecuație vorbim mai mult despre reacții personale, despre
ceea ce observăm și interpretăm, despre propriul mod de a ne raporta la o situație socială
pe care o putem considera ca fiind etalon. Pe 27 mai etalonul se referă la mișcare sau la
refuzul acestuia, la armonizare sau la plăcerea de a vedea în jur că oamenii care ne-au greșit
suferă. Desigur, elementul acesta nu poate fi definitoriu în cazul tuturor persoanelor. Un om
care acționează acum prin percepte morale, care a demonstrat până acum că, pe lângă
multe acțiuni determinate de magnetismul socială, mai are și el un cuvânt de spus, nu va fi
întru totul influențată de această predispoziție.
Elementul particular pe care-l presupune ecuația astrală a zilei de 27 mai se
conturează în felul acesta pentru că Luna se pregătește aproape toată ziua pentru
conjuncția cu Jupiter. Prin această întâlnire reușim să dovedim calitatea pe care o avem.
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Dacă până acum am îndeplinit o calitate prin rău, o vom arăta. Dacă am îndeplinit o calitate
prin folosirea puterii personale ca un stâlp de rezistență pentru comunitate, asta vom arăta.
De altfel, pentru că Luna se integrează acum în relația frumoasă care există în continuare
între Jupiter și Neptun, vorbim despre o nouă înfățișare a abundenței cu care suntem invitați
în această etapă a vieții să lucrăm. Așadar, momentul acesta devine și unul informativ. Dacă
am avut întrebări referitor la calitatea pe care am îndeplinit-o și nimic din jur nu ne-a ajutat
să înțelegem lucrul acesta, putem acum afla răspunsurile pe care le căutăm doar fiind atenți
asupra a ceea ce facem cu cea mai mare plăcere, asupra preferințelor pe care le avem în
momentul de față. Aici sunt incluse și gândurile, și emoțiile, dar și acțiunile concrete. Nu
avem nevoie acum de abilități aparte pentru a observa cum suntem orientați.
În toată această ecuație, în toată această legătură care există între dimensiunea
personală și cea socială, oamenii se vor preocupa și de demnitate. Dacă pentru unii a avea
demnitate înseamnă a se impune, a da din coate, a se lăuda, a-și construi această putere
personală prin părerile celorlalți, oamenii profunzi se vor interioriza, își vor căuta echilibrul
în valorile sufletului. Există o severitate în toată această reprezentare, însă ea se referă la
muncă. Munca ne spune cui oferim tribut. O trăsătură pozitivă ne poate arăta că statutul
acestei zile este cu mult peste cel informativ. Schema astrală în care se integrează Luna,
prin conjuncția sa cu Jupiter, înseamnă mai mult decât un trigon cu Neptun. Înseamnă un
triunghi minor ce atrage planeta Pluton, dar și pe Luna neagră, în această reprezentare.
Observațiile de acum nu rămân elemente banale, nu sunt descoperiri pe care nu le vom
putea pune în aplicare, ci scheme, elemente, structuri dintr-o construcție mult mai mare ce
este deja definită. Ea se referă la patrimoniu, la maturitate, la trăinicia pe care un om o dă
creației sale. Din nou, dacă suntem implicați într-o creație a răului, rezultatul va veni din
partea Lunii negre, cea care ne va spune că prosperitatea nu este rezultatul muncii proprii,
ci abilitatea de a ne însuși bunurile celorlalți. Dacă suntem implicați într-o creație a binelui,
atunci lucrurile se simplifică și devin trainice prin nevoile explicate clar, prezentate cât mai
lucid. Doar așa se poate vorbi în momentul de față despre o explorare a capacității de
creație, doar așa putem spera că demersurile pe care le facem acum au integrat și un nou
început. Acest fragment nou, chiar dacă, deocamdată, nu poate defini ansamblul situației,
până la vară, până la începutul lunii august el se va delimita și va deveni un demers de sine
stătător. Din această cauză, încurajarea de a merge pe calea binelui nu reprezintă o
sugestie pe care să o ia în considerare doar persoana interesată de dezvoltare personală,
ci este o recomandare pentru toți oamenii care consideră că este important să ai un statut
social centrat pe progres, dar și pe moralitate.

28 mai
08:14 sextil Lună-Pluton
10:38 sextil Lună-Lilith
20:27 opoziție Lună-Mercur
Unghiurile astrale aferente zilei de 28 mai ne vorbesc, așa cum am văzut că s-a
întâmplat și în ziua anterioară, despre putere. Puterea ne arată acum care ne sunt dorințele
și, în consecință, vom fi în stare după ecuația pe care o avem sau după interesul arătat în
ultimele zile, să rezolvăm pe ultima sută de metri problemele cele mai importante. Din
această cauză unii vor avea reacții bruște, vor încerca să rezolve în aceeași manieră greșită
problemele cele mai importante, să apeleze la oamenii care i-au mai trădat, să considere
că pot juca acest teatru, că se pot preface că i-au iertat. În realitate, 28 mai nu-i ajută pe
oameni să ierte, să privească mai departe decât din obstacol în obstacol, din problemă în
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problemă, din aroganță în aroganță. Forma aceasta de crescendo este un ajutor deosebit
de important pentru cel care lucrează cu energia sau care se află într-un proces de cercetare
spirituală. De ceva timp încearcă să-și cultive un punct de vedere propriu, să-și diminueze
defectele de caracter și dacă, printr-o forță exterioară, acesta devine acum mult mai clară,
vede această situație ca un ajutor esențial pentru a progresa rapid și devine lacom, ceea ce
este greșit. Nu, nici chiar el nu poate sări etape.
Dar ziua de 28 mai rămâne în conștiința personală nu doar prin această complicație
obositoare, ci și prin ambițiile destul de mari pe care oamenii le vor afișa cu destul de multă
îndrăzneală. Opoziția Lunii cu Mercur ne vorbește despre această îndrăzneală și ne spune
că pentru succesul personal oamenii sunt dispuși să facă acum cam orice. Dacă în privința
oamenilor situați pe nivelul mediu sau pe cel inferior lucrurile acestea sunt clare, adică
aceste persoane nu au prea multe de pierdut, de aceea nici compromisul nu li se va părea
periculos, ci îl vor vedea ca pe o oportunitate, în privința oamenilor profunzi a se apropia de
această zonă periculoasă dată piramida de apă dintre Venus, Jupiter si Neptun, le pune în
pericol puterea de a observa, analiza și învăța. Se va face apel la o psihologie inversată, la
o justificare ciudată a faptelor proprii care, pentru menținere, vor consuma teribil de mult din
rezerve. Astfel, creativitatea nu va mai fi originală, oamenii nu vor mai veni cu elemente noi,
ci vor reproduce, inițial,
propriile idei, apoi pe ale
altora, fiind foarte buni la
capitolul
compilații
acum, când nu este
nevoie de așa ceva.
Deși, în cazul unora, va
părea un teribilism să se
prezinte în felul acesta,
în realitate, nu este
decât o schismă pe care
o trăiesc intens. Dacă
ne-am întrebat de multe
ori cum se strecoară
lăcomia în zonele cele
mai delicate ale vieții,
cum problemele cele
mai mari ajung să
devină atât de corozive,
avem ocazia acum să
vedem.
Schema
aceasta
sociocomportamentală
susținută de relațiile
frumoase pe care le au acum planetele din zodiile de apă, fac referire la idealuri foarte
ambițioase pe care vrem să le atingem fără schimbare, doar prin intensitate, să ni se
împlinească ceva bun doar pentru că ne dorim, doar pentru că simțim, trăi, vibrăm.
Situația aceasta nu poate fi analizată fără a privi ansamblul situații, adică fără a vedea
că Venus, un vârf al piramidei de apă, se află într-un careu în T pe semne cardinale ce are
pe Junon drept focar. Dacă nu obținem ceea ce vrem considerăm că alții sunt de vină, că
omul este acum obstacolul peste care nu putem trece. Desigur, cu toții la începutul acestei
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experimentări vom trăi cu senzația că și omul este vinovat, dar și obstacolul peste care nu
putem trece. Dacă ne amintim deviza generală aplicată lunii mai, cea care ne spune că
indiferența schimbă calitatea, vom acorda o mai multa atenție factorului uman și, dintr-odată,
perspectiva se va schimba.
Ajunși în punctul acesta al înțelegerii, oamenii vor vedea că situațiile pe care le
parcurg devin foarte simple că pot înțelege mult mai bine sentimentele, că nu mai trebuie
să fie atât de încrâncenați atunci când se pune problema satisfacerii unei nevoi. Lucrul
acesta se simplifică și mai mult sau duce la împliniri majore în mod neașteptat, adică vedem
că și ceilalți trec prin aceleași probleme. De aceea, situațiile pe care le parcurgem pe 28 mai
nu sunt foarte complicate, dar pentru că lucrul acesta se referă la putere, prin voință proprie
le putem schimba pe acestea, le putem face să fie complicate sau periculoase.

29 mai
01:29 Luna intră în zodia Săgetător
05:03 trigon Lună-Chiron
10:22 sextil Lună-Marte
17:21 Lună plină
19:01 trigon Lună-Capul Dragonului
Pe 29 mai se împlinește Luna plină. Așadar, suntem deja într-o nouă etapă pe care
va trebui să o împlinim cum trebuie și cu eforturi personale. Chiar dacă pe finalul zilei
anterioare am descoperit că avem în jurul nostru persoane cu care semănăm și, prin efortul
cumulat, multe se pot simplifica de la sine, faptul că această Lună plină se împlinește cu
Mercur pe ultimul grad al zodiei Taur complică foarte mult lucrurile sau duce la explorarea
acelor situații care nu s-au rezolvat nici măcar prin coerciție, nici măcar prin ajutor venit din
partea celorlalți. Este adevărat, având o Lună plină cu Soarele pe zodia Gemeni și Luna pe
zodia Săgetător ne întâlnim astăzi cu aroganța, cu o sensibilitate exagerată care se pretinde
a fi un etalon, cu iritare fără înțeles, aspecte pe care le vom vedea cu atât mai mult la cei
care nu au dat semne până acum că pot explora și acest sector, la oamenii timizi, cu bun
simț, la ființele care activează într-un alt registru.
Luna plină din 29 mai face referire la un plan al cunoașterii și pentru că am văzut dea lungul acestei decade că schema aceasta a cunoașterii a făcut trimitere la minciună, la
puterea folosită împotriva celuilalt sau consolidată pe suferința lui, cunoașterea de acum are
nevoie să clarifice o problemă de atitudine. Nu am scăpat încă de tentația lăcomiei, nu
suntem încă în afara pretențiilor pe care le vom lansa foarte ușor celorlalți, dar suntem mult
mai câștigați la un alt capitol, la cel care se referă la calitatea vieții. Acolo unde nu există
indiferență, există profunzime.
Un alt aspect interesant care este legat de asemenea de faza de Lună plină face
trimitere la piramida de apă între Venus, Jupiter și Neptun ce este în continuare activă. În
mod normal, nu există compatibilitate între zodiile Rac și Săgetător, deci nu avem o legătură
directă între Venus și Lună, dar ea poate fi creată prin efortul celor două energii. Vorbim aici
despre o problemă de viziune, dar nu asupra unei singure probleme, ci asupra vieții, asupra
statutului pe care-l au oamenii, asupra rostului de a face sau de a nu face ceva. Pentru a se
simți în siguranță sau pentru a nu recunoaște această incompatibilitate care există și între
planete și care se răsfrânge asupra relațiilor dintre oameni, vom acorda o atenție mai mare
lucrurilor raționale, demersurilor care sunt foarte ușor de explicat și de soluționat prin logică,
pentru că cele emoționale nu corespund acum standardelor. Dar nu e totul. Există ceva chiar
și dincolo de această etapă. Oamenii mai sensibili, care au în spate probleme nerezolvate,
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drame pentru care este nevoie de mai mult timp pentru soluționare, tocmai pentru că suntem
în anul progresului și vindecării, adică vrem cu toții să obținem achiziții în acest domeniu,
vor acorda mai multă importanță lucrurilor decât ființelor, se vor simți mai bine având în
preajmă animale de companie decât prieteni, cunoștințe, familie. Având în vedere că
intensitatea Lunii pline nu trebuie ignorată, cei care nu se exprimă în modul acesta am
nevoie să accepte că aceasta este calea, prin impunere, prin această ușă îngustă plină de
spini. Desigur, la mijlocul acestei situații găsim teama de replică, de judecată, poate chiar
experiențe acumulate prin dialog dificil sau alte forme de abuzuri. Chiar și acești oameni
care nu au reușit încă să rezolve o parte dintre probleme au nevoie de căldura sentimentului.
De asemenea, au nevoie să fie respectați exprimându-se așa. Dacă în această situație se
intervine cu argumente jignitoare, cu acuzații simpliste, incompatibilitatea se va accentua și
mai mult.
În cuvinte mai simple, indiferent că vrem să demonstrăm ceva prin profesie, prin
relațiile pe care le avem sau pur și simplu că vrem să trăim este important să știm că ne
vom pierde această putere a aprofundării, putând ajunge chiar la diminuarea unei vocații
dacă ne îndreptăm atenția mai mult către critică. Critica este un defect care ne vine din zodia
Săgetător și care se accentuează acum prin faza de Lună plină. Dacă această critică este
întotdeauna pe un taler al balanței, atunci pe celălalt este înțelegerea. Acolo unde nu avem
înțelegere ajungem imediat la critică. Acolo unde ni se pare că prin critică obținem un
confort, ne eliberăm de o mare presiune interioară, arătăm de fapt că nu avem înțelegere.
Și ca să ducem mai departe această idee trebuie neapărat să ne amintim, pe lângă nevoia
de înțelegere, că aceasta produce rezultate doar dacă este folosită pentru educație.
Educația, fie că se referă la moralitate sau la acumularea de cunoștințe noi, însușirea
experiențelor bune prin care au trecut alții înaintea noastră, ne ajută să ne creăm deprinderi
sănătoase și progresul să fie ținut foarte ușor, poate chiar să vină de la sine.

30 mai
02:47 Mercur intră în zodia Gemeni
06:59 trigon Lună-Junon
09:28 careu Lună-Neptun
13:42 sextil Soare-Capul Dragonului
Trecerea lui Mercur pe zodia Gemeni este un moment delicat. Nu ar trebui să fie, dar
de data aceasta, pentru că se produce în faza de descreșterea Lunii pline, când aceasta
încă este în sectorul intensității maxime, face din această translatare a gândului, a
intelectului, a comunicării o mare problemă, dci aduce o mai mare putere profitului material
într-un moment în care ar trebui să ne preocupăm de sedimentare obiceiuri bune și abia
acestea să producă roadele pe care le așteptăm și în planul material. Se inversează, astfel,
rolurile, se dă frâu liber imaginației, se pune pe discuție, pe comunicare, pe un mesaj pentru
care este nevoie de un alt timp, o greutate foarte mare. Ceea ce am programat a se
consuma în această perioadă va primi un alt desfășurător și rezultatul nu ne va plăcea. În
dimineața acestei zile Luna va trece prin careul la Neptun și, încă de pe acum, ne pregătim
pentru prima decadă a lunii iunie, cea care se va remarca la capitolul libertate. Nu avem
condiționări sociale pe care să le consideram vinovate de anumite decizii.
Cel care se va preocupa acum doar de satisfacție, va deveni un element folosit pentru
satisfacțiile celorlalți în decada următoare. Legăturile dintre decade sunt atât de complexe,
atât de interesante și de profunde încât chiar și în situațiile în care suntem avertizați, deci
știm din timp de lucrul acesta, parcă nu ne vom putea abține. Lucrul acesta va putea fi
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explicat din punct de vedere astral prin faptul că distribuția vibrațiilor sintetice pe decade,
elementele care susține echilibrul și cele care confirmă autoreglarea, au o asemănare
izbitoare cu ceea ce s-a consumat la începutul lunii mai. La momentul acela, când
experimentam mari tensiuni, când încercam să ne desprindem de marile schimbări făcute
pe finalul lui aprilie, Jupiter s-a aflat într-un sextil cu Luna neagră. Acest unghi se mai află și
acum în toleranța admisă, de aceea libertatea despre care vorbeam ni se va părea o
experimentare interesantă. Ceea ce se va consuma în prima decadă a lunii următoare și își
extrage puterea de acum, de pe finalul acestei decade, susține excesul de zel, curiozitatea
periculoasă pentru că în momentul acesta ni se pare că avem dreptul să experimentăm
orice.
Dacă în această perioadă Soarele nu s-ar fi aflat într-o relație bună cu Axa Dragonului
și, prin această relație, nu ar fi media tendința Nodurilor, libertatea nu ar fi fost înțeleasă
greșit. Relația aceasta a Soarelui cu Axa Dragonului este minunată și ea va rămâne ca o
predispoziție, ca forță potențială, ca un element bun la care vom apela de fiecare dată când
vom avea nevoie. Dacă nu vom fi mult prea ocupați cu resentimentele, cu ceea ce vrem să
le plătim celorlalți pentru greșelile făcute, dacă suntem prea ocupați bucurându-ne de viață
aglomerată, intensă, de faptul că am scăpat de singurătate, fără să conteze cum și cu ce
preț, elementele acestea minunate care mediază o problemă de viziune, de proiecție, de
reconstrucție a unui destin remarcabil nu ne vor ocoli. Ele vor rămâne în continuare ca o
forță potențială, dar nu vor fi integrate vieții personale, ci noi, ca individualității, ne vom găsi
un loc modest într-o lucrare de grup, într-o schemă evolutivă, într-o structură socială care
promite mult. Asta nu înseamnă că avem și factorul de decizie, nu înseamnă că dacă
ocupăm această poziția suntem formatori de idei. Zona personală este valorificată într-un
mod aparte doar de acele persoane care reușesc să îi ajute pe ceilalți să trăiască mai bine,
să înțeleagă mai multe, să vadă luminița de la capătul tunelului sau să devină, la rândul lor,
formatori de idei. Toate celelalte au doar rolul de instrument, adică nu au cum să devină
arheologul care caută realitățile trecute, ci doar cazmaua de care acesta se folosește.
Pentru acest personaj ambițios, care va putea valorifica așa cum trebuie ecuația
astrală a zile de 30 mai, mai există un beneficiu, cel dat de curiozitate. Curiozitatea sa arată
că este viu, este creativ, că nu este indiferent față de calitatea vieții, ci dorește să fie tot
timpul pregătit pentru valorile cu care intră în contact. Acest om își va putea ține
impulsivitatea sub control și, la modul concret, va folosi cuvântul ca terapie, va răscoli prin
amintirile sale pentru a identifica evenimentul cel mai interesant ce ar putea să le fie folositor
celor cu care interacționează. Nu înseamnă că lucrul acesta va fi doar povestit. Amintirea a
ceea ce s-a consumat cândva poate schimba faptele, garderoba, coafura, un obicei, poate
înlocui o preferință literară sau culturală, cu un alt gen de practică, un alt gen de
experimentare, poate chiar vizita într-un loc încărcat de istorie. Pentru ceilalți, acest om
arată că este încrezător în destinul propriu și conștient de ceea ce ar trebui să facă. Pentru
el, această curiozitate este însăși pulsul vieții, însăși rațiunea de a trăi.

31 mai
00:21 sextil Mercur-Chiron
12:28 Luna intră în zodia Capricorn
14:04 trigon Lună-Uranus
16:17 careu Lună-Chiron
În ultima zi acestei decade descoperim mai multe tipuri de hrănire. În prima jumătate
a zilei Luna va trece pe ultimul sector al zodiei Săgetător și va grăbi lucrurile. În acest interval
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oamenii au curiozități interesante, pofte foarte mari, trăiri intense, adică atenția lor, conștiința
sau rostul lor de a trăi, se îndreaptă cu mai multă determinare către ceea ce le alimentează
idealul, către ceea ce îi hrănește cu adevărat. Este foarte posibil ca în modul de selecție al
acestor surse de hrană să nu fie cel mai bun. De lucrul acesta vom deveni mult mai
conștienți în a doua parte a zilei, când Luna, trecută pe zodia Capricorn, se apropie cu pași
repezi de conjuncția cu Saturn, eveniment care se va consuma în prima zi a lunii următoare.
Nevoia de oameni, nevoia de putere, nevoia de nostalgie transformă relație bună dintre
Mercur și Chiron, care se împlinește în această zi, în preocupări care nu au coerență. Lucrul
acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că acest sextil perfect dintre Mercur
și Chiron se împlinește în Perioada fără direcția Lunii, deci există o atracție potențială, dar
nu este încă definit un țel, nu știm cum anume să ne îndeplinim această nevoie.
Deși unora li se va părea mult prea abstractă această reprezentare, ea este un
element care închide cercul circumscris al lunii mai, cea care lucrează cu indiferența menită
să schimbe calitatea, dar și un cerc mai mic, circumscris celei de a treia decade, care ne
spune că salvarea vine prin credință. De aceea, nevoile nu trebuie desconsiderate, nu
trebuie impuse, nu ne folosește la nimic dacă ne abținem, dacă ne impunem anumite
interdicție. Suntem în continuare într-un proces de transformare și forța pe care o avem
împreună cu calitatea gândurilor și emoțiilor determină evenimentele viitoare. Aceste
evenimente viitoare nu sunt proiectate foarte departe în timp, ci în prima decadă a lunii
august, dar până acolo va mai fi nevoie să fie împlinite anumite etape. Deocamdată avem
nevoie să înțelegem că abundență înseamnă diversitate și apoi cantitate. Cel care se teme
de diversitate, care se ascunde din fața multitudinii evenimentelor, care refuză provocările,
care se simte obosit în fața valului de întâmplări nu demonstrează decât că are o părere
eronată despre abundență. Faptul că dispar problemele legate de singurătate, o mare
durere a acestei perioade din an, nu le dă dreptul acestor oameni mult prea simpliștii în
acțiune sau în gândire să facă o astfel de propagandă. Această faptă nu va fi trecută cu
vederea atât de ușor. Dacă în ceea ce privesc relațiile dintre oameni, după ceea ce ni s-a
tot întâmplat în ultimele două luni, schemele acestea nu ne sperie prea mult, atunci când
vine vorba despre relația individului cu el însuși, tocmai pentru că ultima zi a lunii mai face
trimitere către o formă de hrănire absolut esențială pentru ceea ce va veni spre noi în a doua
parte a anului, a ține cont de acest avertisment și a nu inventa scuze, justificări penibile
pentru a rămâne în inferioritate, reprezintă o mare prioritate.
Un alt element specific zilei de 31 mai este cel legat de tranziție. La nivel individual
această tranziție va fi ușor de înțeles prin faptul ca luna va trece din Săgetător în Capricorn,
după ce aproape toată ziua de 30 mai a fost în Perioada fără Direcție. Așadar, se trece de
la o performanță pe care nu o putem exprima, deși există cadrul necesar, la o abilitate pe
care dorim să o folosim, dar nu trezește nimănui interesul. Pentru că această perioadă are
înscrisă și o mare ambiție, nu ne vom opri la simplele opoziții din partea celorlalți, din partea
comunității, vom face tot ceea ce ne stă în putere pentru a împlini această etapă, pentru a
ne înfige cu toate rădăcinile în noul pământ. Pentru a împlini acest lucru ne vom folosi de
libertatea de expresie, adică de trigonul Lună-Uranus, dar și de suspiciunile pe care le-am
avut față de anumite idealuri care păreau foarte ușor de împlinit, realizabile, foarte utile și
de perspectivă. Așadar, sfârșitul lunii mai ne aduce o mai ușoară conștientizare a
capacităților pe care le avem. Ne ajută lucrul acesta să înțelegem că indiferența nu este
bună, că dacă dorim să nu avem nicio legătură cu o persoană, cu o întâmplare, cu un lucru
sau cu altceva, să ne exprimăm clar, în cunoștință de cauză, să rupem această legătură
pentru a câștiga timp. A înțelege unde trebuie oprită această colaborare și a folosi energia
respectivă pentru alte demersuri este o dovadă de înțelepciune. În felul acesta, ne pregătim
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așa cum trebuie pentru ceea ce este programat a se consuma în luna iunie, pentru o
coerciție minunată, Pentru a evita orice situație ce ar putea să ne convingă că dezbinare
este bună.

A treia decadă a lunii mai ne ajută să avem o nouă viziune asupra vieții. Ideea de
bogăție, de achiziție, de forțe pe care trebuie să le depozitam într-un loc secret, la care doar
noi să avem acces, ne încântă, ne va încânta și de acum încolo și în funcție de maturitatea
pe care am dovedit-o până acum lucrul acesta va putea fi împlinit ușor. În tot acest demers
descoperim că nevoile sunt importante, nu doar expresia unor impulsuri necontrolate, nu
doar o dovadă a faptului că nu suntem în stare să ne controlam poftele. Puterea nu trebuie
să devină un element care să justifice impulsurile pe care nu reușim să le controlăm. Puterea
este expresia creației și ea are nevoie să rămână așa. Dacă îi dăm o altă destinație,
intensitatea sa va arde, va distruge, va coborî nivelul de vibrație și va compromite un ideal,
oricât de ambițios este el.
De-a lungul lunii mai am văzut cât de dificilă poate fi indiferență. De această dată, în
spațiul acestei luni, indiferență nu a devenit periculoasă la modul general, ci doar prin acele
elemente folosite pentru a schimba calitatea. Cel care a fost indiferent față de binele
apropiatului doar pentru a-l descuraja, va vedea că și-a pregătit deja un loc în luna
următoare, acela care lucrează cu dezbinarea, cu îndoiala. Cine a reușit să învețe că efortul
trebuie făcut în mod constant, prin schimbări spectaculoase, a reușit să facă o sinteză
interesantă a ultimilor opt ani, cât timp Uranus a stat pe zodia Berbec. În mijlocul acestei
luni, Uranus a trecut pe zodia Taur și va sta pe acest semn cam tot atâția ani aducând
probleme de patrimoniu, de identitate, impunând o coloratură aparte acolo unde lucrurile ar
trebui să fie simple. Este mai mult decât clar pentru un om care caută să cunoască, nu
pentru o persoană impulsivă, că toată această experiență acumulată pe finalul tranzitului lui
Uranus pe zodia Berbec, legată de patrimoniu, identitate ne va ține departe de experiențele
nefericite, de aventurile lipsită de rost, de tristețile care ne dezvăluie slăbiciunile. Acest
element astral este unul dintre cele mai dure. De forța sa vor fi legate elemente de distrugere
folosite prea mult, întâmplări sociale lipsită de logică, profunzime ce vor avea o remanență
socială foarte mare, dar și de dezastre pentru care nu este nimeni niciodată suficient de
pregătit. Pe toate acestea le putem încadra corespunzător sau de toate aceste rele ne putem
proteja dacă nu suntem indiferenți față de calitate.
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Luna iunie nu aduce multe evenimente pe care trebuie să le rezolvăm, nu aduce
multe întâmplări de care să ne aducem aminte cu plăcere peste ani. În această lună se
consumă evenimente comune, obișnuite, unele încărcate de refuzul asocierii, altele de un
dramatism aparte. Chiar și așa, întâmplările comune se referă la coerciție pentru adevăr, în
cazul celor care sunt atenți la ceea ce spun, gândesc și fac, dar și la dezbinarea prin plăceri,
unele chiar neînțelese, dar explorată intens, în cazul persoanelor care vor explora partea
negativă a aceste conjuncturi. Este posibil ca unora să li se pară o perioadă marcată de
constrângeri majore, deși ea nu face decât să aducă la lumină în probleme personale
neglijate în timp. Este vorba despre relația proastă pe care Pluton o are cu Junon, cea pe
care Luna neagră, aflată foarte aproape de Pluton, o are și ea cu Junon, dar și trecerea lui
Marte prin Coada Dragonului. Dacă lucrurile acestea par severe, dacă încurcăturile pe care
le vom parcurge în luna iunie ni se vor părea de nesoluționat, înseamnă că nu avem nici
cea mai vagă idee cam ce ar urma să se întâmple în luna iulie, când drumul vieții devine un
pasaj foarte îngust, când până și calitățile sedimentate ajung să fie răstălmăcite, când
traseul de care eram foarte siguri se îngustează. Accentele dramatice, așadar, devin
expresii ale unor opinii personale exagerate sau aduse în punctul maxim în care ignoranță
se exprimă cel mai bine. În plus, această lună ne aduce și inițierea deplasării retrograde a
planetei Marte care va dura două luni, adică până la finalul lunii august, timp în care se va
întoarce pe zodia Capricorn în a doua decadă a lunii august. Oricât de mult am încerca să
credem că lucrurile acestea ne sunt predestinate, dacă vom fi suficient de atenți încât să
extragem din ele un înțeles personal vom putea să observăm că complicațiile lunii iunie se
referă la soluționarea unor probleme pe care ni le-am făcut singuri și pe care trebuie să le
rezolvăm tot singuri.
Nu încape discuție că schema aceasta vine să confirme pentru un om puternic și
înțelept dacă drumul parcurs până acum a fost corect. Faptul că îi pune la punct pe cei care
au greșit, care au iubit eroarea sau care s-au bucurat de fiecare dată când au făcut rău
celorlalți este mai puțin important pentru contextul anului 2018, cel care se referă la progres
și vindecare. Momentul de conștientizare va avea o greutate aparte pentru că, nu doar
conținutul problemelor arată o mare subiectivitate, dar și rezultatele, binele pe care-l facem
va fi la fel și, fără un strop de obiectivitate, acesta nu poate dura. Așadar, avem obligația, în
primul rând față de noi înșine, dar și față de comunitatea în care ne-am integrat, să fim
sinceri, obiectiv și atenți la ceea ce trebuie să recunoaștem, la erorile pe care suntem invitați
să le reparăm. Aceasta va fi nota definitorie a lunii iunie.

Decada I (1-10 iunie 2018)

Exces de zel. Patimă. Risipă din necunoaștere. Evoluția este
permisă și susținută. Defectele sunt explorate cu o mare curiozitate.

DECADA NR. 16
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

12

21-30 aprilie

Confirmă autoreglarea

2

11-20 ianuarie
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Decizie importantă. Scăderea interesului pentru activități sociale. Întorsură favorabilă.
Independență. Îndrăzneală. Concluziile sunt judecate în funcție de noroc. Valorile personale au o notă
dramatică. Dorință de afirmare. Perseverență este judecată după realizările obținute în raport cu
celălalt. Se marchează un moment de succes. Inițiativă. Conduita este adaptată conform cerințelor.
Intuiție spectaculoasă în raport cu un eveniment trist ce urmează să se întâmple în viața unui om.
Emoție profundă. Ceea ce este frumos devine atractiv. Vedem mai ușor defectele celorlalți. Învățăm
din erorile celorlalți cum să nu procedăm. Vrem să stăpânim lumea. Se caută un nou loc de muncă.
Schimb de experiență dureroasă. Echilibru. Avantaje interesante față de un joc. Cuvântul este
important pentru un ideal. Discuții aprige. Recomandări ale celorlalți fac prea ușor trimitere la afaceri.
Individul care minte se poate ascunde ușor de o pedeapsă. Obstacolele sunt surmontate prin muncă.
Este amânată o decizie majoră. Evenimentele viitoare sunt atractive. Reacții cenzurate. Combinații
diverse. Lumina interioară este atractivă. Domeniul social este interesant. Binele de acum nu se
susține pe o pedeapsă mai veche. Nevoie de dreptate. Fortificare. Se caută coerență într-un mesaj
complex. Viața personală se intersectează cu viețile celorlalți. Pretenții prea mari. Se atinge o limită.
Laudă. Este nevoie de control. Emoție puternică. Sperăm în schimbări care să vină de la sine. Interes
pentru avantajul obținut prin munca celorlalți. Inspirația este pusă la colț. Prea multe cerințe.
Întoarcem spatele unui rău. Subiectivitatea este plăcută, dar păguboasă. Revendicări ciudate. Luptă
împotriva dreptului celuilalt. Regretul este folosit ca o armă împotriva unui destin. Un om slab își
recunoaște nefericire. Se caută popularitate. Este nevoie de creativitate. Se face apel la credință.
Lumea exterioară este interesantă. Este nevoie de susținere. Ne întoarcem la speranțe mai vechi.
Iluzie. Deviație de la normalitate. Binele personal este un mare răsfăț. Pasivitatea. Sfârșitul unui mare
avantaj. Este nevoie de o lecție nouă. Birul trebuie să fie mai mic. Jignire prin izolare. Progres discret.
Relații complicate de o despărțire. Este nevoie de independență. O minciună ne pune pe jar. Avem
nevoie de susținerea celorlalți. Idealurile par foarte îndrăznețe. Se declanșează o luptă. Cel slab se
susține foarte mult pe cuvinte. Se caută circumstanțe atenuante. Evenimentele ne atrag spre zona
publica. Comunicare dificilă. Prea multe calcule pentru nimic. Încredere în sine. Avem nevoie de
susținere. Erorile sunt judecate după aparențe. Fidelitate. Diminuare a câștigului înseamnă o lecție de
viață. Probleme de familie. Apar schimbări în zona profesiei. Este nevoie de coerciție. Oamenii buni
trebuie să își unească idealul și forțele. Dependență de un rău. Nevoi ciudate. Opoziție. Suntem opriți
să traversăm o încercare. Succesul pe care îl obținem este mic, dar suficient. Dorințe prea mari care
ne tulbura mintea. Ne hrănim cu gânduri amare.
Prima decadă a lunii iunie nu aduce unghiuri împlinite la grad perfect între planetele
cu deplasare lentă, nu aduce unghiuri similare nici măcar între planetele Marte și Jupiter cu
cele care au deplasare mai lentă. De aici se înțelege că din punct de vedere social avem o
libertate aparte, avem o putere de creație pe care o vom putea exprima la nivel mult mai
înalt într-o zonă care să favorizeze binele individual, dar și pe cel social. Dacă această
condiționare slăbită ori, pe alocuri, absentă poate ajuta la creativitate, ne poate pune în
valoare mult mai bine, în privința defectelor de caracter lucrurile se pot inflama foarte mult
pentru că acestea vor fi explorate și din curiozitate, nu doar ca urmare a unei presiuni
sociale. Așadar, avem ocazia acum să vedem care sunt, în general, acțiunile pe care le
facem din impuls propriu și care sunt cele pe care le-am dus către finalitate ca urmare a
unei mari presiuni sociale. Ne face bine și pentru confortul personal, dar și pentru sănătatea
psihică să putem delimita foarte clar aceste două direcții.
Relațiile dintre decade ne ajută să înțelegem mult mai bine această schemă a
libertății care ne pune în dificultate sau ne propulsează pe nivelul următor. Ne vom susține
echilibrul prin ceea ce a venit spre noi pe finalul lunii aprilie, când Marte a trecut prin
conjuncția cu Pluton, iar Junon a intrat pe zodia Berbec. Încă de atunci am început să ne
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preocupăm de ceea ce ar putea să ne ajute să ne dezvoltăm, să fim originali prin ceea ce
spunem, prin ceea ce facem, prin ceea ce rămâne după noi. În plus, pentru că Marte a trecut
prin conjuncția cu Pluton, avem și putere în sensul acesta. Dacă ne risipim în acțiuni lipsite
de sens, dacă nu ajungem mult prea repede la supraapreciere atunci putem vorbi despre o
evoluție prin instrumente noi, prin deschidere către nou, prin abordarea originală a
evenimentelor cu care ne vom întâlni. Din acest punct de vedere există o corelație
interesantă cu prima decadă a lunii mai care a prezentat aceste corelații inversat față de
momentul de față. La începutul lunii mai am pornit de la rezultate, acum trebuie să pornim
de la creativitate.

1 iunie
03:53 conjuncție Lună-Saturn
17:10 trigon Mercur-Marte
17:28 trigon Venus-Jupiter
19:42 sextil Lună-Jupiter
19:58 opoziție Lună-Venus
21:23 careu Lună-Junon
21:29 sextil Lună-Neptun
Chiar din prima zi a lunii iunie vom observa că valorile personale sunt în criză.
Relațiile bune pe care planetele individuale Mercur și Venus le vor realiza cu Marte și,
respectiv, Jupiter ne dau prea multă libertate cu care nu prea știm ce să facem. Vom gândi
că nu este permis acum să fim liberi, să ne exprimam fără nicio interdicție, fără bariere și de
aceea nu vom ține cont de limitele celorlalți, dar nu vom aprecia nevoia de intimitate. Vom
fi îndrăzneți, vom considera că deciziile personale sunt mult mai importante decât deciziile
celorlalți și scopul a ceea ce vom face acum este acela de a ne simți bine. În mare parte,
relația bună dintre benefici este un semn de creativitate, de mare sensibilitate și de putere.
Din nefericire, retrogradarea lui Jupiter arată că vrem ca această nevoie de bine să fie și o
replică dată lipsurilor sau durerilor mai vechi. În cuvinte mai simple, schema astrală a zilei
de 1 iunie aduce o satisfacție ca o contragreutate la o durere mai vechi.
Dacă în această perioadă Luna nu s-ar fi aflat în plin tranzit prin zodia Capricorn
situațiile acestea nu ar fi avut atât de multă putere. Dacă ne-am gândi de mai multe ori
înainte de a ne dori împlinirea unor dorințe atât de egoiste, am privi și aspectul dramatic al
vieții, iar lucrurile acestea care se sprijină pe conștientizare ar fi avut calitatea de duș rece,
ne-ar fi trezit la realitate și n-ar fi oprit de la aceste abuzuri. Așa, chiar Luna din Capricorn
aduce o răceală în zona emoțiilor și faptul că se află și în opoziție cu Venus, un protagonist
important al trăsăturilor benefice specifice momentului, este de la sine înțeles de ce se
obține acest efect, de ce diminuarea intensității emoționale are această rezultantă.
Având acest raport dintre benefici pe fundal, relația bună dintre Mercur și Marte ni se
va părea ca o confirmare a faptului că trebuie să facem ceea ce gândim că ne avantajează
în mod direct. Marte, foarte curând, va trece prin Coada Dragonului iar relația aceasta bună
îi permite planetei Mercur să medieze tendința Nodurilor. Vom avea impresia că lucrurile
acestea răutăcioase sau egoiste sunt chiar remarcabile, că binele acesta pe care-l obținem
cu forța și care are și o picătură în plus de egoism și invidie reprezintă dreptatea care ni se
face, o dovadă foarte clară de apreciere a calităților pe care le avem și care altădată au fost
desconsiderate. În felul acesta se poate explica de ce conjunctura astrală a momentului ne
îndeamnă să ne adaptăm conduita la cerințele exterioare, să supunem intuiția unor interese
limitate, prozaice, lipsite de profunzime sau de o sensibilitate rafinată. Din această cauză ar
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trebui să fim foarte atenți ce spunem și, mai ales, cui pentru că, spre seară, se va împlini
careul Lunii cu Junon și multe dintre aceste libertăți care ne aduc satisfacții ne pot aduce și
conflicte sociale sau dușmani mai mulți. Oricât de puternici ne credem în momentul acesta
nu trebuie să uităm că această intensitate a unghiurilor pozitive atrage și Axa Dragonului în
ecuație, adică ideea de destin împlinit, de confirmare sau de recunoaștere, se va diminua
până la finalul acestei luni. Dacă binele pe care-l obținem este o forță care dezbină binele
celuilalt, ne vom pregăti conflicte și mai mari în luna iulie pe care trebuie să le rezolvăm prin
diminuarea binelui pe care l-am obținut acum cu de la sine putere. În cuvinte mai simple,
ceea ce nu facem acum de bunăvoie, în pace, în luna iulie vom face prin constrângere.

2 iunie
06:37 conjuncție Lună-Pluton
10:27 conjuncție Lună-Lilith
11:25 trigon Venus-Neptun
18:41 careu Venus-Junon
Dacă nu ne-am făcut de cap în prima zi a lunii iunie vom vedea că ziua de 2 iunie ne
aduce o confirmare pozitivă asupra derapajelor acestei perioade. Dacă ne-am făcut de cap,
ne vom preocupa acum doar de ceea ce am făcut în ziua anterioară. Multe dintre aceste
probleme vin din faptul că nu aprofundăm emoțiile sau confundăm intensitate emoțională cu
aprofundarea emoțiilor. Acolo unde nu există o delimitare foarte clar conturată în sensul
acesta nu putem vorbi despre atracție către profunzimilor sufletești, nu putem vorbi despre
o descoperire a unor calități aparte. A doua zi a lunii iunie ne oferă acest privilegiu de a
descoperi care ne sunt calitățile, dar nu oricum, ci acele calități pe care le putem folosi în
confruntări. Orice indiferență pe care o arătăm nevoilor celorlalți, orice dizarmonie pe care
o întreținem în comunitate se va întoarce împotriva noastră cu o forță și mai mare, dar nu
acum, când suntem pregătiți, ci în luna următoare. Acum suntem lăsați să ne facem de cap,
să alegem singuri ceea ce dorim să facem, să împlinim, să ne însușim. Este foarte posibil
ca în fața acestei libertății, în fața aceste emoții profunde mulți să considere că a sosit
momentul să pornească pe un nou drum. Aceștia sunt cu adevărat oameni curajoși pentru
că există în continuare o mare presiune ce vine de la acest context astral și care are această
componentă afectivă foarte vizibil inserată în ecuația astrală a momentului. Există în
continuare o problemă de atașament, de resentiment, o problemă de umilință care nu se
conturează la modul abstract, ca un refuz lipsit de logică și care este legat de întâmplări
concrete care s-au consumat pe finalul lunii aprilie sau în mijlocul lunii ianuarie.
Dacă această emoție frumoasă poate ajuta să ne consolidăm relațiile, să descoperim
mai multe despre noi înșine, dramele pe care nu le-am rezolvat până acum pot fi, de
asemenea, intensificate într-un mod periculos. Puterea pe care ar fi trebuit să o folosim
pentru credință sau pentru simplitate, pentru claritate, o folosim pentru a domina lumea care
ne-a deranjat până acum. Gândul acesta de revoltă nu vine de foarte de mult timp, ci de pe
finalul lunii aprilie când, după cum ni se înfățișează acum, am intrat într-o nouă etapă. Ceea
ce am conștientizat atunci a crescut cu episoadele lunii mai și acum trebuie să se și
împlinească. De aceea pare un moment de decizie, unul de hotărâre, când ni se pare că
este permis să ne exteriorizăm, chiar dacă o facem ciudat sau împotriva celorlalți.
O altă componentă pe care o vom conștientiza acum este cea legată de
administrarea secretelor celorlalți. Prin deschiderea ce a venit spre noi pe finalul lunii aprilie
ne-am simțit îndreptățiți să punem piciorul în prag, să fim categorici pe o anumită direcție.
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Dacă acum considerăm că putem fi mai convingători divulgând ceea ce nu trebuie spus, nu
facem decât să grăbim eșecul.

3 iunie
01:06 Luna intră în zodia Vărsător
02:58 careu Lună-Uranus
05:07 sextil Lună-Chiron
05:21 sextil Mercur-Capul Dragonului
13:21 conjuncție Lună-Marte
18:56 opoziție Lună-Capul Dragonului
22:05 trigon Lună-Mercur
Prin relația bună pe care Mercur o definitivează acum cu Axa Dragonului avem
confirmarea pe 3 iunie că suntem în echilibru. Este foarte posibil ca acest echilibru să fie
plătit foarte scump, să fie privit ca o acțiune izolată într-un demers mult mai mare. Pe noi nu
ne va interesa pentru că în momentul de față și Luna se va afla pe zodia Vărsător și aduce
o sporire a încrederii în sine, a stimei de sine. Putem conștientiza pe 3 iunie că temele pe
care le-am avut până acum nu sunt justificate și că, de fapt, de pe finalul lunii aprilie sau
mijlocul un ianuarie nu ne vin atât de multe probleme. Lucrul acesta nu ne ajută să ignorăm
faptul că ziua de 3 iunie va fi marcată de nesiguranță, de revenirea în minte a unor episoade
tragice pe care nu le
putem
înlătura.
În
consecință, momentul
acesta este unul de
negație, de refuz și în
contextul
acesta
al
primei decadă a lunii
iulie el aduce patimă,
risipă prin ignoranță.
În mare parte,
schema aceasta are și
trimiteri către mediul
afacerilor,
către
un
schimb de experiență
care să se soldeze cu o
plată, cu o recompensă
sau cu evidențiere a unei
calități pe care individul
nu a folosit-o de mult
timp. Luna va trece în
mijlocul acestei zile prin
conjuncția cu Marte și
ținta momentului va fi de
a ignora ceea ce doare sau de a construi un antidot. Faptul că se întâmpla lucrul acesta nu
este ceva rău, dar dacă ne folosim de aceste impulsuri pentru a ne cenzura acțiunile, pentru
a ne ascunde adevăratele intenții atunci ar trebui să ne așteptăm ca încă de pe acum să ne
construim obstacole pe care să nu le putem depăși prea curând.
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De fiecare dată când Luna trece prin zodia Vărsător oamenii se simt încrezători în
forțele proprii și nu se mai acuză atât de ușor, iar dacă până acum au fost învinuiți că au
greșit prea mult sau nu s-au comportat cum trebuie, își găsesc acum circumstanțe
atenuantă, reușesc să se detașeze de ceea ce este tragic sau dureros pentru a trăi frumos
sau confortabil. Desigur, nu ar trebui să folosim aceste vibrații pentru a vedea cum să ne
îndreptăm împotriva celorlalți, pentru a ne redresa atunci când alții coboară sau se întâlnesc
cu blocaje și mai mari. De asemenea, momentul acesta aduce și o sistematizare a
informațiilor, și o înțelegere mai bună asupra demersurilor foarte complicate pe care le-am
văzut până acum ca mari necunoscute. Există și un risc din toate aceste lucruri frumoase
sau eficiente ori confortabile pe care le parcurgem, iar acesta este tendința de a repeta o
greșeală care s-a consumat în cele două repere spre care se îndreaptă această decadă:
finalul lunii aprilie sau mijlocul lunii ianuarie. Unii pot parcurge obstacole la locul de muncă,
însă acestea nu sunt, așa cum cred acum, reacții pe impulsuri mai vechi. Nu se răzbună
nimeni, ci sunt reacții la ceea ce se consumă în momentul de față. Dacă am ținut cont de
recomandările pe care le-am tot primit din partea conjuncturilor astrale din ultima perioadă
și nu folosim rezultatele faptelor personale pentru a ne declara împotriva celorlalți, atunci
nici evenimentele viitoare nu vor fi rele, nici oamenii cu care colaborăm nu se vor uita cu
suspiciune spre noi, nu ne vor considera obstacole. Relația bună a lui Mercur cu Axa
Dragonului ne va înnobila, ne va întări încrederea în sine, ne va ajuta să facem o selecție
foarte bună pe demersurile pe care le considerăm cele mai importante. Poate aceste
demersuri nu sunt importante pentru comunitate, dar în mod sigur, dacă sunt importante
pentru sine, prin orientarea pozitivă, devenim acum mai înțelepți, mai puternici sau vom afla
mai multe despre ele. Vom vedea că până la finalul acestei decade marcată de libertatea
de expresie, creșterea prin vibrații pozitive este dea dreptul vindecătoare.

4 iunie
04:21 trigon Lună-Soare
08:08 careu Lună-Jupiter
12:52 sextil Lună-Junon
4 iunie ni este o zi liniștită. Cu toate că Luna va trece printr-o relație proastă cu Jupiter
și ne amintim acum de pedepsele pe care le-am primit cândva sau ne amintim de ceea ce
le-am promis celorlalți și trebuie să ne ținem de cuvânt reușim până la terminarea zilei să
ne echilibrăm. Din nefericire, facem acum o selecție negativă, adică din toate aceste
promisiuni ne aducem aminte doar de ceea ce știm că ar putea să le creeze lor un mare
disconfort. Deși pare o zi liniștită, această înclinație către o selecție negativă îi va îndemna
pe mulți să reînvie conflicte mai vechi nu pentru a le escalada, ci pentru a arăta că nu uită.
Ele se vor rezolva destul de repede, adică deja a doua parte a zilei va aduce o schimbare
ciudată care liniștește complet aceste dorința de răzbunare și-i face pe oameni să se
controleze mult mai bine.
În egală măsură, pentru că în noaptea de 3 spre 4 iunie Soarele și Luna se vor afla
într-o relație foarte bună, accentuând zodii de aer, iar raportul acesta negativ pe care Luna
îl are cu Jupiter retrograd poate trece foarte ușor într-un plan secund. Putem, fără prea mult
efort, să ne orientăm către lucrurile bune, către tehnici de vindecare, către o practică
spirituală sau măcar să fim mult mai centrați pe preocupările frumoase. Înțelegem, astfel, că
zona aceasta a confortului depinde mult și de alegerile pe care le facem, de puterea pe care
o dovedim. Desigur, nu poate fi vorba despre liber arbitru. Nici de această dată nu ajungem
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atât de departe cu acțiunea, cu abilitatea de a surmonta latura ascunsă a firii. Liber arbitru
înseamnă mai mult decât a alege să ne situam într-o zonă confortabilă. El aduce schimbări
majore, decizii categorice adoptate împotriva curentului, împotriva convingerilor pe care leam avut până la un moment dat, împotriva celorlalți oameni care se hrănesc din aceleași
convingeri, poate chiar împotriva a ceea ce știm despre viață, despre oameni, despre cultură
sau despre evoluție. Nu este cazul, doar din câteva unghiuri, să credem că lucrul acesta
este posibil în momentul de față. Trecem, ce-i drept, prin condiționări care ne mobilizează,
ne îndeamnă să vedem că dincolo există o forță puternică menită să ne ajute în a ne contura
o altă opinie despre viață. A avea acum o altă opinie despre viață nu înseamnă a folosi
liberul arbitru. Suntem în continuare într-un val de predispoziții astrale care nu duc spre așa
ceva. Asta înseamnă că deciziile de acum sunt doar alegeri între două tipuri de condiționări,
nu renunțarea la o condiționare pentru a adopta o decizie într-o formă de libertate pe care
nu am mai experimentat-o până acum.
O altă componentă a zile de 4 iunie este cea legată de nevoia de ajutor. Dacă ne
întâlnim cu problemele celorlalți, cu durerile lor, cu condiționările care ne trezesc un
sentiment de milă, să fim atenți să nu confundăm această stare cu compasiunea. Mila
întotdeauna creează legături de atașament, ne obligă la legăminte, nu ne face să ne simțim
liberi. Dacă pe această stare punem un strop de înțelegere ea devine compasiune și ne
putem detașa de toată această situație fără să schimbăm fapta. Ne putem implica la fel de
mult în a ajuta pe cineva, însă să nu o facem cu patimă. Compasiunea ne spune că acțiunea
este detașată și perfectă în sine. Mila ne spune că suntem pătimași în a face bine. Spre
deosebire de binele făcut prin compasiune care eliberează, cel făcut cu patimă constrânge,
întunecă mintea și nu transferă celuilalt libertatea de a se detașa de faptele sale. Știm că
orice tehnică, orice procedeu trebuie la un moment dat să-l învețe pe individ nu doar să
acționeze corect, nu doar să se ridice prin bătaia aripilor, ci cum să se desprindă de zborul
său pentru a se așeza pe un pisc. Acesta este rostul pentru care folosim zborul.

5 iunie
13:50 Luna intră în zodia Pești
15:54 sextil Lună-Uranus
În prima parte a zilei de 5 iunie Luna se va afla în continuare pe ultimul segment de
tranzit prin zodia Vărsător. Și momentul acesta ne vorbește tot despre libertatea de expresie
și ne aduce, ca și în ultimele două zile, alegeri neobișnuite, unele chiar stranii ce ar putea
să ne vorbească despre latura ascunsă a firii. Pentru mulți, va fi mai puțin important dacă
de această dată emoția este puternică pentru că în mijlocul zilei Luna va intra pe zodia Pești
și va transforma această emoție puternică într-un rezultat puternic. Acesta este, practic, și
misterul care ne vine din zodia Pești. Dacă emoția intensă nu se transpune într-un
eveniment puternic atunci și ea se întoarce împotriva celui care o trăiește și îl transformă
într-o victimă. Vorbim aici despre o anume severitate pe care ar trebui să o dovedim atunci
când cerem, atunci când avem așteptări de la ceilalți. Dar momentul acesta nu se referă
doar la relațiile dintre oameni, ci și la relațiile dintre oameni și faptele lor, dintre oameni și
obiectele pe care le preferă. Apare o problemă de atașament care va fi explorată în mod
negativ și care va spori forța negativă. Astfel, suntem îndemnați să renunțăm la pretenții, la
răutății, la urâțenii, la acea sensibilitate pătimașă de a ne face dreptate singuri sau de a
impune celorlalți adevărul în care credem. Nu așa ajungem la vindecare, nu așa ajungem la
progres. Către acele piscuri ne apropiem dacă refuzăm acele impulsuri negative care ne-ar
da satisfacție. Nu putem deveni oameni buni prin definiție, pentru că dacă am putea face
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lucrul acesta acum, panta ascendentă care ne-a adus aici ne-ar fi spus mai multe despre
cum să facem pentru a nu ajunge pe acest traseu încărcat. Dar dacă suntem atenți la aceste
impulsuri care cer să fie validate prin gradul de satisfacție atunci reușim să oprim impulsuri
negative, reușim să fim în armonie cel puțin în raport cu noi înșine. Dacă avem mai multă
putere vom putea fi în armonie și cu cei din jur.
Revenind asupra unor probleme mai vechi vom putea descoperi că mesajele care au
rămas în cutia poștală, în căsuța electronică, scrise haotic într-o agendă ne atrag, ni le
amintim ca și cum fac parte din cerințele pe care trebuie să reformulăm acum față de cineva
din preajmă sau poate față de comunitate. Aceste mesaje au o notă afectivă puternică,
susțin o sensibilitate pe care nu am folosit-o până acum așa cum trebuie. Reușim de data
aceasta să ne orientăm către o linie bună dacă renunțăm complet la impulsurile rele care
ne dau satisfacție.
Dar Luna din Pești mai are încă multe secrete pe care suntem invitați să le
descoperim. Dacă ne folosim voința, dacă suntem interesați să ne mobilizăm, fie în situații
de forță majoră, fie pentru a duce mai departe un demers personal, reușim să vedem cât de
ușor putem ajunge la rezultate remarcabile. Accesăm informații pe care le-am crezut uitate
sau despre care nici nu știam că le avem în memorie, ne comportăm foarte frumos cu cei
care nu au jignit, adică ajungem foarte ușor la un nivel de comportare ce până acum ni se
părea de neatins. Cei care vor privi cu severitate asupra vieții nu vor reuși să extragă
situațiile care sunt la limită pentru a le rezolva, se vor lăsa apăsați de ceea ce nu înțeleg și
vor merge mai departe cu aceste greutăți mici adăugate la alte greutăți mai mari. Scopul
acestei zile nu este de a ne spori apăsarea, de a ne face insensibili la responsabilitățile
cotidiene, de a privi mai mult către rigiditatea vieții decât către bucurie. Scopul pentru care
trăim toate lucrurile acestea este de a ne descoperii acea sensibilitate pe care să o folosim
pentru a trăi mai frumos, pentru a simplifica și pentru a ne proteja de greutățile pe care
ceilalți le fac intenționat sau din ignoranță. În felul acesta, descoperim că atenția pe acțiunile
proprii, pe recomandările astrale nu face altceva decât să ne sporească puterea personală,
să ne ajute să ne cultivăm o subiectivitate plăcută, complet lipsită de pericol pentru noi înșine
sau pentru cei din jur. În caz contrar, chiar această subiectivitate ne va crea probleme.

6 iunie
04:32 sextil Lună-Saturn
05:01 conjuncție Soare-Mercur
05:25 opoziție Venus-Pluton
17:07 careu Mercur-Neptun
19:35 trigon Lună-Jupiter
21:29 Ultimul pătrar
22:23 conjuncție Lună-Neptun
23:33 careu Lună-Mercur
6 iunie ne vorbește despre experiențele de viață care trebuie să ocupe de această
dată o altă poziție în viața personală. Prin ceea ce învățăm acum ar trebui să nu ne mai
enervăm atât de ușor, să nu-i mai privim pe ceilalți cu suspiciune, să nu mai fim nefericiți
fără rost. Este, până la urmă, un fel de aventură a cunoașterii pentru că lucrurile acestea cu
care lucrăm acum sunt extrase dintr-o zonă intimă, sunt aduse la lumină dintr-o arhivă
personală. De lucrul acesta se face răspunzător careul dintre Mercur și Neptun care ne
accentuează dorința de cunoaștere a ceea ce nu este încă permis. Pentru că este vorba de
un careu, nu ne vom preocupa prea mult de ceea ce nu este permis, ne vom interesa de

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

269

problemele celorlalți, de lipsurile lor ca și cum puținul care crește în viețile lor reprezintă
averea care ne umple de bucurie.
Având în vedere că în această zi, chiar de dimineață, se împlinește conjuncția
Soarelui cu Mercur, relația proastă a planetelor Venus și Pluton pe axa Capricorn-Rac trece
într-un plan secund, adică lucrurile acestea neplăcute nu ne mai influențează atât de rău,
nu mai suntem atât de vinovați de ceea ce nu am reușit să împlinim de la începutul acestei
decade și până în momentul de față. Deși, pentru unii, semnul acesta este o încurajare
pentru creativitate, pentru omul comun episodul astrale ale zilei de 6 iunie este foarte
dureros. Omul comun se așteaptă ca sentimentele să vină de la sine, să fie împlinit doar
pentru că are în
preajma sa oameni pe
care
îi
apreciază.
Având în vedere că în
schema astrală de
acum face trimitere la
ceea ce s-a consumat
pe finalul lunii aprilie,
când a intrat pe zodia
Berbec, acolo unde se
află și acum, când
Pluton și a început
deplasarea retrogradă
pe care și-o încheie la
începutul lui octombrie,
n-ar trebui să ne
așteptăm la prea multe
din partea celorlalți, nu
ar trebui să fim foarte
încrezători în ajutorul
pe care ar fi trebuit să-l
primim din partea lor.
Omul puternic devină
acum un creator de
valori. Transfigurează
tot ceea ce vede,
înțelege și atinge și
tocmai
de
aceea
elementele
negative
ale momentului nu vor
avea atât de multă
putere
precum
altădată. Luna se află
acum în plin tranzit prin
Pești și spre seară va
intra în conjuncția cu
Neptun. Lucrurile acestea pe care le trăim acum pot să facă legătura între ceea ce există
acum, aici, în această lume și ceea ce se află într-un plan paralel. Nu putem vorbi însă de
o desprindere completă de dramele existențiale. Foarte curând Soarele și Neptun își vor
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definitiva careul lor și lumea aceasta materială va deveni mult mai interesantă decât ceea
ce se află într-un plan subtil, adică mult mai corect ni se pare să rezolvăm o problemă
materială decât să ne punem în ordine gândurile, stările sufletești, idealurile.
Ceea ce se întâmplă acum, când Luna trece prin zodia Pești, face trimitere și la
anumite convingeri, la opinii pe care le-am împrumutat de la cei pe care i-am considerat
puternici. Trecând prin conjuncția cu Neptun, Luna se afla în fereastra trigonului cu Jupiter
din Scorpion. Apare, așadar, nevoia de a demonstra puterea prin ceea ce am acumulat, prin
arhivarul care există deja, prin ceea ce știm despre ceilalți. Astfel, se poate vorbi despre un
succes pe o cale diplomatică, despre a intra în posesia unor bunuri, unele dintre ele
împrumutate celorlalți, puse la dispoziția lor, înstrăinate pentru o perioadă. Dacă pe 6 iunie
lucrurile vor fi orientate în această direcție atunci, prin natura lucrurilor, prin ceea ce suntem
atrași să facem, îndemnați să împlinim, confirmăm că facem parte dintr-o zona pozitivă, că
suntem un stâlp de rezistență în grupul de apartenență. Desigur, nu ne-ar strica să avem
puțină rezervă față de oamenii mincinoși care sunt obișnuit să strice relațiile celorlalți.
Aceasta este, de altfel, una din notele generale ale acestei perioade. Luna neagră se află
în continuare în conjuncție cu Pluton și trecerea lui Venus prin zodia Rac nu face decât să
accentueze o problemă mai veche ori să le scoată la suprafață pe cele noi pe care mulți,
poate din obișnuință sau din ignoranță, vor să le ascundă. Dacă în această perioadă Marte
nu ar trece prin Coada Dragonului nu am vorbi despre obiceiuri proaste, despre reacții
nefirești, despre lipsuri pe care oamenii le au avut toată viața și care, se pare, sunt văzute
mult mai clar în momentul de față. Pentru cel care lucrează cu energia sau care se află
implicat într-un proces de cercetare spirituală, momentul acesta este unul de intensă
transformare pentru că poate vedea mult mai ușor un exemplu pozitiv, un maestru, un
profesor, un om cu anumite abilități. Nu degeaba Capul Dragonului trece acum prin zodia
Leu, deci nu degeaba impulsul spre creativitate, spre căldură sau spre evoluție prin
cultivarea propriului ideal reprezintă elementele definitorii ale acestei perioade, pe lângă
cele mai puțin plăcute pe care le-am amintit mai sus.

7 iunie
06:48 sextil Lună-Pluton
08:57 careu Soare-Neptun
09:29 trigon Lună-Venus
11:41 sextil Lună-Lilith
23:09 sextil Mercur-Junon
Cei care se cred în mod gratuit superiori celorlalți, fără să dovedească, fără să
muncească în sensul acesta, se vor face de râs pe 7 iunie. Luna încă nu a intrat pe zodia
Berbec, ea va intra în noaptea de 7 spre 8 iunie, asta înseamnă că toată ziua se va afla pe
zodia Pești. În consecință, nu ne va lipsi viziunea de ansamblu și nici criticismul pe care îl
vom folosi de această dată ca pe o armă. Dacă învingătorii lunii mai nu au reușit să atragă
atenția celorlalți prin convingeri, nu reușesc să dovedească nici în această zi că au o viziune
de ansamblu și rămân la dispoziția celorlalți, la mâna lor, devin exemple într-un proces
justițiar pe care alții îl coordonează. Nu le va face plăcere să îndeplinească această calitate,
nu vor avea astâmpăr, nu vor avea somn, nu se vor simți bine nici măcar cu oamenii pe care
iubesc, nici măcar cu cei pe care și i-au dorit în preajmă și acum îi au atât de ușor.
În mare parte, relația proastă pe care Soarele și Neptun o împlinesc în această zi,
când Soarele se află în continuare în fereastra conjuncției cu Mercur, la asta face referire.
cât timp soarele s-a aflat într-o conjuncție foarte strânsă cu Mercur lucrurile, bune sau rele,
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nu trebuiau demonstrate. Acum, pentru că se împlinește acest careu, apare un efect
cumulativ al unghiurilor negative și suntem invitați să dăm explicații suplimentare, să
povestim de ce am făcut anumite alegeri, de ce ne temem de întuneric, de ce nu ne place
un anumit fel de mâncare. Omul comun sau cel inferior va rămâne blocat în aceste regrete,
va fi speriat de ceea ce nu poate explica pentru că nu are limbajul necesar sau pentru că nu
și-au pus problema în timpul desfășurării unui proces că trebuie să colecteze atât de multe
informații ce îi sunt necesare în momentul de față. Dacă, în cele din urmă, reușește să se
liniștească, o face prin efort propriu sau doar pentru că în mijlocul lui ianuarie s-a simțit bine
făcând lucrurile pe care trebuie să le explice acum. Starea de confort de atunci este mai
mult decât suficientă pentru a restabili acum echilibru.
Mai există o componentă a zilei de 7 iunie care se referă la o înțelegere, la
dezvăluirea unui mister ce duce la consolidarea unei prietenii. Mercur și Junon se află acum
într-o relație foarte bună și apare o evoluție prin sinceritate. Nu se știe dacă lucrurile acestea
sunt de perspectivă sau nu, nu se știe dacă această aventură a cunoașterii prin sinceritate,
prin împărtășirea unor secrete, prin încredere, ne poate duce acolo unde ne așteptăm.
Unghiul este însă unul foarte bun și va atenua o mare parte din vibrațiile negative ale acestei
decade. Apoi, pentru că nu este totul, va atenua și multe din vibrației negative ale opoziției
Venus-Lună neagră ce se va împlinii pe 8 iunie. Noi, pentru că studiem astrologia, nu suntem
doar consumatori ai unor previziune astrale, știm că libertatea de expresie a momentului nu
este un bun de care să ne folosim atunci când avem chef, ci o consecință a maturității. Cea
mai mare surpriză a momentului va veni din partea unui cunoscut, din partea unui om de
încredere, pe care l-am considerat de mare ajutor și care, prin interpretarea pe care o dăm
unor evenimente ce s-au consumat pe finalul lunii aprilie, ne dezamăgește puțin. Motivul
pentru care lucrul acesta apare acum, când Mercur și Junon nu sunt într-o relație bună,
reprezintă un ajutor din partea conjuncturilor astrale în a trece dincolo de defecte și a nu le
mai explica, justifica. Dezamăgirea este doar expresia unei îndoieli care nu prea are legătură
cu persoana în cauză. Așadar, lucrul acesta ar trebui să ne atragă atenția asupra unei
purificării pe care ar trebui să o facem în zilele care urmează. Fie că este vorba de postul
de vorbe, de gânduri, avem nevoie să facem o schimbare în sensul acesta, avem nevoie de
rezultate pe care să le obținem prin genul acesta de practică. Fără confirmarea că putem să
obținem prin efort propriu ceva, dezamăgirea de acum va rămâne adânc impregnată în
conștiința individuală și cu greu o vom mai putea privi pe persoana respectivă ca pe un
prieten de nădejde.

8 iunie
00:25 Luna intră în zodia Berbec
04:20 conjuncție Lună-Chiron
11:04 opoziție Venus-Lilith
13:49 sextil Lună-Marte
13:51 careu Lună-Saturn
16:14 trigon Lună-Capul Dragonului
Relația proastă pe care Venus o împlinește cu Luna neagră în mijlocul acestei zile
ne vorbește despre o problemă pe care vom încerca să o atenuăm prin înțelegere, prin
prietenie, prin ceea ce este foarte important și constructiv în viața unui om. Pentru că
această problemă va fi și ea vizibilă vom încerca să trecem dincolo de ceea ce ne doare
sau ne nemulțumește prin faptul că ne vom acorda circumstanțe atenuante. Va rămâne de
văzut cine va avea suficient de multe experiențe acumulate pe finalul lunii aprilie sau mijlocul
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lui ianuarie pentru a depăși cu bine acest moment. Cert este că prima decadă a lunii aduce
o anume patimă, o risipă din ignoranță sau răutate, ceea ce înseamnă exact relația proastă
dintre Venus și Luna neagră. Dacă în ceea ce privește sfera personală, lucrurile acestea
sunt relativ ușor de identificat, pentru că e mult mai simplu să ajungem la concluziile
personale decât la opiniile de grup, ceea ce este rău în societate nu va fi văzut acum. Apoi,
pentru că nu este totul, prin relația proastă pe care Luna o împlinește cu Saturn multe din
cele care ar trebui să fie soluție se transforma în probleme. Apare o întârziere în
transmiterea unui mesaj, o distrugere a unui bun împrumutat, suntem îndemnați de
conștiință, de o voce interioară, de o ambiție pe care nu ne-o putem controla, să spunem
ceea ce nu le place celorlalți, să devenim incomozi.
Mai există o componentă a zilei de 8 iunie care se adresează celor care se stăpânesc
foarte greu. Pornind de la o minciună și promovând-o pe aceasta ca fiind o dovadă de
nedreptate, adică acea nedreptate la care au fost supuși și în lunile din urmă, declanșează
o luptă. Este clar că această minciună nu poate fi decât un pretext, o justificare a răutății pe
care au ascuns-o atât de bine în ultimele luni. Prin faptul că spun despre această minciună
că seamănă cu abuzurile pe care le-au parcurs anterior, arată că anterior nu minciuna a fost
de vină, ci încrâncenarea lor. Având în vedere că ne aflăm în anul vindecării și progresului,
schema aceasta care este dominată de relația proastă a lui Venus cu Luna neagră aduce o
întoarcere din drum, recomandări proaste, răutăți gratuite pe care le facem la adresa celor
pe care îi considerăm slabi. Lupta aceasta cu personajul slab pe care-l desconsiderăm așa
tocmai pentru că ni se pare că seamănă cu personajul interior pe care, de asemenea, îl
vedem slab, arată că perioada pe care o traversează acum este dominată de o comunicare
dificilă și, în spațiul zilei de 8 iunie, ea se personalizează prin tendința de a ne face singuri
probleme. Relația proastă pe care Luna o are cu Saturn nu înseamnă doar întârziere, ci
înseamnă și justificarea la care apelează cel care nu dorește să acționeze. De aceea, multe
lucruri care vin prin raportare la trecut par să se încadreze corect, dar sunt complet lipsite
de eficiență, sunt la fel de vulnerabile în fața minciunii precum sunt oamenii care nu s-au
maturizat încă. Ceea ce ni se întâmplă acum seamănă cu situațiile pe care le tot întâlnim în
povești, când un personaj pozitiv trebuie să treacă prin trei încercări. Dacă pe primele două
le ratează, aproape în toate poveștile, în special în toate poveștile cu final bun, la a treia
încercare învinge. Secvența astrală a zile de 8 iunie seamănă cu cea de-a treia încercare
pe care unii o vedeau ca fiind cea mai dificilă. De această dată nu avem ființe invizibile,
spiriduși, nu avem alte ajutoare din subtil pe care să ne bazăm și să beneficiem de
susținerea lor pentru a ajunge la linia de sosire în calitate de învingători. Avem doar
experiențele personale, doar patrimoniul personal, doar faptele proprii. Dacă privim spre
evenimentele din ultimele două luni și ne plângem că acestea au fost dominate de minciuni,
de abuzuri, înseamnă că n-am dat dovadă de spirit practic, că am fost indiferenți față de
valorile celorlalți, că nu am muncit și am acceptat orice compromis pentru ca rezultatul
obținut să pară unul obținut prin muncă. Este posibil ca unii să fie păcăliți, să fie înșelați de
această aparență. Un om profund și înțelept va trece dincolo de această aparență.
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9 iunie
10:22 sextil Lună-Soare
13:06 conjuncție Lună-Junon
14:36 careu Lună-Pluton
18:58 sextil Lună-Mercur
19:43 careu Lună-Lilith
22:35 careu Lună-Venus
9 iunie ne vorbește despre prietenie. Unora s-ar putea să li se pară puțin cam abrupt
acest mesaj, dar dacă vor fi organizați, dacă nu se vor declara împotriva celor care nu vin
spre ei cu gânduri bune doar pentru că în trecut relația cu aceste persoane nu a fost în
regulă, vor înceta să mai critice și vor descoperi că prietenia este tot ceea ce au nevoie
acum pentru a se liniști. În egală măsură, schema astrală a zilei de 9 iunie ne vorbește și
despre rezistența la efort. Pentru că Luna se află acum într-o relație proastă cu planetele
Pluton și Venus desenând pe cer un careu în T pe semne cardinale, apare în acest context
o viteză de reacție mult prea mare. Cel care va reuși să se oprească, să revizuiască o
anumită informație, să se gândească de mai multe ori înainte de a proceda într-un anumit
fel, arată că are rezistență, că poate susține o acțiune intensa mult timp, arată că acțiunile
pe care dorește să le întreprindă acum pot ține până la toamnă. Atunci când vine vorba de
o acțiune în grup, de efort comun schema astrală a momentului aduce schimbări în sfera
profesională, reacții prea rapide bazate pe o șansă iluzorie, pe un succes care doar este
anunțat, nu și împlinit. Cu toate acestea, diversitatea zilei de 9 iunie este foarte bună pentru
a înțelege că experiențele vieții sunt foarte importante. Nu putem fi omul împlinit pe care nil dorim la toamnă decât dacă suntem atenți la ceea ce facem acum. Atenția pe acțiunile
prezente cere, așadar, ca o condiție absolut esențială, răbdarea.
Cei care nu vor lua în considerare acest avertisment astral vor acorda o mai mare
atenție minciunilor. Ultimele aspecte ale acestei zile, cele care se vor împlini spre seară, ne
vorbesc despre intrigii, despre pierderea reputației, despre distrugerea unui bun împrumutat,
despre desconsiderarea unui sfat și jignirea celui care îl oferă. Așadar, indiferent ce facem,
până la urmă toate depind de o conduită echilibrată, de cât de mult suntem dispuși să trăim
frumos împreună cu cei din jur, să facem apel la experiențele cele mai simple, cele mai
limpezi, dar și cele mai puternice pentru ca și faptele de acum să aibă aceeași calitate. Cei
care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor
descoperi în această zi cât de periculoasă este dependența de alimente toxice, de substanțe
cu efect psihotropic, de sentimente vicioase. A inventa o soluție împotriva acestor obiceiuri
proaste nu reprezintă o pierdere de vreme, ci primul pas foarte clar al acestei luni prin care
demonstrăm că suntem capabili să ne formăm un punct de vedere propriu. În plus, prin
coerciție, descoperim cât de intense sunt și experiențele celorlalți, cât de buni sunt oameni
atunci când vorbesc despre ceea ce îi face mai puternici, despre ceea ce este frumos și
important în viețile lor. Astfel, prin curajul de a ne exprima descoperim pe 9 iunie că urâtul
nu este ceea ce am crezut. Este posibil ca în toată această exprimare să punem și o picătură
de patimă în plus față de cum am procedat până acum. Nici de această dată nu este rău,
nu este periculos decât dacă alegem, fiind prea siguri pe ceea ce știm să facem și am
dovedit, să intrăm în anumite derapaje sociale care au ca rezultat distrugerea unei structuri.
Nu ne ajută cu nimic să alimentăm aceste procese distructive, nu suntem avantajați acum
dacă ne implicăm în genul acesta de fapte. Pentru că această prima decadă a lunii iunie nu
conține unghiuri majore împlinite între planetele cu deplasare lentă avem senzația că putem
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face orice, că ne este permis să procedăm după cum ne taie capul și nu ne gândim deloc și
consecințele vor fi pe măsură. Nu vom fi opriți de la fapte, dar nici de la efectele acestor
fapte, poate unele dintre ele chiar iresponsabile. Va fi nevoie, în consecință, să ținem sub
control curiozitățile care ne spun, din primele secunde, că ne duc spre evoluție. Există un
impuls puternic, cel dat de trecerea Lunii prin zodia Berbec, element afectat de Luna neagră,
de minciună, de răstălmăcirea un mesaj, care ne poate păcăli în primă instanță, ne poate
deconecta de la gândurile reținute, simple și clare pe care le-am avut când am început
această perioadă.

10 iunie

06:58 Luna intră în zodia Taur
09:08 conjuncție Lună-Uranus
19:16 trigon Lună-Saturn
20:17 careu Lună-Marte
21:33 careu Lună-Capul Dragonului

Ultima zi a acestei decade ne trezește la realitate. Mulți vor simți vibrația de acum ca
o întoarcere la origini, ca o trezire, ca o iluminare. În realitate, nu este decât momentul în
care ne înfigem rădăcinile într-un nou pământ. Este foarte posibil ca acest nou pământ să
nu fie ceea ce am căutat, dar chiar și dacă este doar o etapă intermediară spre ceea ce
căutăm tot este foarte bun. Trecerea Lunii pe zodia Taur ne îndeamnă să ne definim nevoile,
dar nu pentru a ne duce mai departe în forma aceasta, ci pentru a le face mai clare. Am
văzut că unghiurile care s-au consumat în ziua anterioară, pe 9 iunie, au întunecat puțin
demersurile foarte importante pentru această perioadă. De aceea avem nevoie acum ca
înainte de a face pasul următor să ne definim aceste nevoi, să vedem cât de clare sunt, cât
de limpede este procedeul, dacă facem bine sau nu. Pentru că ultima zi a acestei decade
aduce un careu al Lunii la Axa Dragonului, atrăgând și planeta Uranus în evenimentele
curente, personale, cele care țin doar o zi, înțelegem cât de importantă este autoanaliza,
cât de util poate fi acum acest proces de autocunoaștere. De altfel, nu trebuie să fim triști
cu problemele pe care le parcurgem acum. Succesul momentului este mic, tocmai pentru
că el trebuie să lase locul liber lucidității, limpezimii.
Un alt element foarte important ale zilei de 10 iunie este cel al recunoașterii. Dacă
din conjuncturile majore de acum, dacă prin marea diversitate de acțiuni reușim să ne
menținem drumul drept, să nu adăugăm noi idealuri la cele care nu au fost clarificate sau
finalizate încă, atunci vom descoperi că dispunem de toată puterea pentru a ne realiza, că
și sentimentele se pot limpezi, și emoțiile ne ajută să fim mai rezistenți, nu doar noțiunile,
rațiunea. Vom ști dacă procedăm în consecință sau nu după rezistența pe care o avem. Aici
este inclusă atât rezistența la efortul fizic, la a merge mai mult, a ridica greutăți, a face
aceeași operație de mai multe ori, a face ore suplimentare, dar și rezistența la un zgomot
subtil, la gândurile celor care și-au făcut o obișnuință din a polua. Vom realiza, astfel, că
tentația cea mai mare care va veni spre noi pe finalul acestei decade ține de sentimentul de
supraapreciere. Cu fiecare lucru solid pe care-l conștientizăm, cu fiecare element pe care-l
facem mai puternic și mai trainic vom avea tendința de a ne mândri în fața celorlalți. Aceasta
este o trăsătură care vine din poziția lui Uranus pe zodia Taur. Pentru că Uranus aduce
acea flexibilitate care nu se încadrează în regulă, imensa mobilitate pe acest semn produce
un astfel de efect. Trebuie să se așeze pe fiecare element pe care îl consideră solid. Dacă
ar fi fost pe alt semn, nu ar fi avut acest impuls de a se așeza, de a puncta, de a testa
rezistența a ceea ce a creat. Va folosi ca atare. Testarea cu pricina este un element impus
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de zodia Taur tranzitat acum și de Lună. Asta înseamnă că tot acest proces care ne duce
spre destin prin impactul lui asupra Axei Dragonului, fiecare îndoială pe care individul o are
față de sine și pe care o rezolvă pe moment devin pietre de hotar, elemente de rezistență
pe care vom fi tentați să le folosim pentru început împotriva celorlalți ca și cum i-am testa.
Dar și aceasta este o experiență, și aceasta este o etapă de cunoaștere. Dacă ne-a rămas
din ziua anterioară ceva de lucru, dacă am observat că a lucra asupra dependenței de rău
este una din prioritățile momentului vom știi și cum anume trebuie să ne oprim acest
sentiment de supraapreciere. Este posibil ca, printr-o psihologie simplă, un individ care nu
are suficient de multă experiență să considere că atacul este cea mai bună apărare. La
acești oameni sentimentul de supraapreciere este susținut pe naivitate, pe responsabilitate,
pe o imaturitate afectivă și de data aceasta trebuie să o rezolve întâi, abia după ce va face
din emoțiile sale o bază solidă va putea să se ocupe de altele. Acești oameni care sunt la
începutul căutărilor vor merge acum pe un alt traseu.

Încheierea acestei etape de libertate ar trebui să ne facă puțin mai atenți la ce suntem
dispuși să facem dacă suntem lăsați la voia întâmplării, fără condiționările cu care ne-am
obișnuit. De partea cealaltă, avem nevoie să vedem și cum suntem fără forța vântului care
ne împinge de la spate. Vom vedea dacă decada următoare va fi generoasă la acest capitol,
dacă ne va permite să ne exprimăm prin excesul de zel sau nu ne va lăsa să risipim ceea
ce am acumulat în această decadă sau în lunile din urmă. Va fi însă o continuare a evoluției
pe care am abordat-o acum, cu aceeași seriozitate, cu aceeași disponibilitate și, poate, pe
alocuri, cu mai multă susținere în adevăr, dar și cu mai multe obstacole. Sentimentul
supraaprecierii va rămâne însă ca o pată asupra conștiinței individuale. Dacă ne-am
ambiționat și ne-am și prezentat așa față de ceilalți, vom trăi următoarea decada cu rușinea
că am făcut gafa vieții.

Decada a II-a (11-20 iunie 2018)
Binele nu durează. Conspirații periculoase. Excedent. Binele
este judecat după toleranța răufăcătorilor. Evoluție în tăcere.

DECADA NR. 17
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

5

11-20 februarie

Confirmă autoreglarea

29

11-20 octombrie

Farmecul este important. Mergem foarte departe cu imaginația. Orbirea este un semn de
pedeapsă. O alegere greșită apare doar în cazul oamenilor slabi. Ne permitem anumite capricii.
Revolta împotriva unui asociat mai vechi. Inteligență practică. Comunicarea artificială apare în mod
vizibil. Cauzele bolilor sunt mult mai bine văzute. Prea multe emoții. Gândim în favoarea propriilor
destine. Defectele sunt înțelese prin frumusețe. Investiție. Calitățile ascund o dezonoare. Profit.
Rememorarea unor întâmplări frumoase. Povești ciudate despre corupție. Energia crește în intensitate.
Ne oferim circumstanțe atenuante. Suntem atrași de neobișnuit. Deschidere către idei inovatoare.
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Mare libertate de mișcare. Tot ceea ce face ni se pare că este rodul propriei voințe. Prin gustul amar
al evenimentelor se pune o barieră vieții liniștite. Protecție. Dorim să trăim intens. Problemele
financiare sunt imputate celorlalți. Aspirații către putere. Activitate intensă. Agresivitate majora. Ni
se pare că totul ne ofensează. Obiceiurile eronate sunt prezentate ca exemple de bune practici. Slabă
evoluție. Prea multă receptivitate ne întunecă mintea. Atracție către moravuri ușoare. Instabilitate.
Neîncredere în sine. Relațiile primitive ni se pare jignitoare. Cu toții avem ceva împotriva unui
element bun. Cheltuieli ciudate. Mare concentrare de forțe. Se întâmplă ceva cu centrele de putere.
Frământare internă. Trădare. Tristețe. Sentiment lepre intense duc la ignorarea unei sarcini
suplimentare. Visul este prea frumos pentru a fi ignorat. Se caută un motiv de disciplina.
Subiectivitatea ne duce la acțiuni copilărești. Probleme de înțelegere. Autocontrolul este abordat cu
dificultate. Muncă suplimentară. Revendicări absurde. Cine vede foarte departe se detașează de
dramă. Opoziție gratuită. Declarații de război. Rezultatele negative sunt intensificate de forțele latente
ignorate până acum. Un moment din justiție declanșează o furtună. Ni se cere certificarea propriilor
valori. Avem nevoie de recunoaștere. Se rupe o legătură. Felurile sunt înțelese greșit. Facem
recomandări în mod gratuit. Aventură. Iubirea este înțeleasă altfel. Prea multă disciplina ne
depărtează de la un țel. Acceptăm că am făcut o eroare. Aprecierile nu am fost corecte. Nu vedem
conjuncturile favorabile pentru că sunt într-un domeniu care ne interesează. Surprizele sunt ciudate.
Nepăsare. Probleme de afaceri la fel de intense precum sunt probleme afective. Calculele sunt eronate.
Așteptăm să se întâmple ceva bun. Lumea pare să pornească pe o direcție greșită. Prea multe plăceri,
prea multă trufie. Avem pregătirea psihologică necesară pentru a rezolva marea problema prezentului.
Unele surprize plăcute. Asimilăm ceea ce ține mai mult de formă, decât de conținut. Nu știu să ținem
secret. Suferințele sunt exemple de insecuritate. Primim semnale, dar le ignorăm. Licitație. Un noroc
social aduce ghinion personal. Totul ne revolta. Probleme cu asociații. Neîncredere în colaboratori.
Descurajare. Nu citim corect informațiile.

Multe dintre cele pe care le-am considerat ca fiind într-un derapaj accentuat în prima
decadă a lunii iunie vor fi abordate acum dintr-o nouă perspectivă. Din nefericire, această
nouă perspectivă urmărește explorarea unor conflicte mai vechi. De lucrul acesta se vor
face vinovate planetele Pluton și Marte care accentuează această complexitate a
problemelor nerezolvate, a complexelor de inferioritate, a binelui care nu durează. Astfel,
putem vorbi despre conspirații ciudate, despre incertitudine, despre o evoluție care să se
producă prin tăcere, prin refuzul colaborărilor, adică printr-o formă de dezbinare pe care nu
am mai întâlnit-o până acum.
Pentru ca lucrul acesta să fie posibil ne vom extrage motivele pentru echilibru din
mijlocul lunii februarie, când Marte se afla într-o relație bună cu Axa Dragonului, când media
tendința Nodurilor prin Coada Dragonului. Acum, în mijlocul acestei decade, va trece prin
conjuncția cu Coada Dragonului deci se împlinesc planuri mai vechi. Acum primim
confirmarea a ceea ce am făcut atunci. Acum vedem dacă a fost bine sau nu. Apoi, pentru
că lucrul acesta trebuie să dureze, aceasta fiind principala preocupare a acestei decade,
autoreglarea va veni prin evenimente care trebuie să se consume la toamnă, în mijlocul lunii
octombrie. Convingerea în teamă ne face să credem că numai răufăcătorul poate să
confirme dacă suntem pe drumul cel bun sau nu, numai un asemenea personaj rău poate
spune, prin intoleranța sa, dacă merităm să suferim ori nu.
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11 iunie
06:18 careu Pluton-Junon
08:09 opoziție Lună-Jupiter
11:16 sextil Lună-Neptun
18:27 trigon Lună-Pluton
23:43 trigon Lună-Lilith
Prima zi a acestei decade ne vorbește despre concepții eronate. Lucrul acesta va
deveni mult mai vizibil prin relația proastă pe care Pluton și Junon o împlinesc. În plus, pentru
că nu este suficient, Luna va trece și ea prin opoziția cu Jupiter și simțim că pierdem teren,
că ni se face dreptate, că nu mai avem puterea necesară să ducem în etapa următoare
demersurile începute cu câteva luni în urmă. Apar, astfel, modificări în conștiința individuală,
în viziunea asupra oamenilor, asupra faptelor lor, apar schimbări pe care ne simțim
îndreptățiți să le facem în mare grabă. Opoziția pe care Luna o împlinește cu Jupiter este și
de această dată, ca și în luna anterioară, mediată de Neptun. Apar soluții prin iertare, prin
compasiune, prin deschidere față de un alt plan al cunoașterii, însă pentru ca lucrul acesta
să fie posibil avem nevoie de putere. Acum
credem că puterea ne-o luăm de la alții și ne
cuprinde o mare tristețe văzând că persoanele
care ne dau putere sunt departe, implicate în
rezolvarea propriilor probleme, într-o pasă
proastă, răutăcioase sau conflictuale. Oricum
am face, întreaga viziune a acestei zile ne
oferă sentimentul că suntem în cădere liberă,
că subtilitatea pe care o trăim acum este chiar
un element peste care să trecem ușor, chiar
dacă activitățile de acum par banale.
Ca o compensare, încercăm să
rezolvăm problema ca prin farmec, ca și cum
această nouă redefinire trebuie să scoată în
evidență, că nu suntem într-o perioadă dificilă,
ci, dimpotrivă, că trăim momente remarcabile.
Există mult teatru care și acesta consumă din
putere, din energie sau din resurse. Binele social la care ajungem prin iertare este însă real,
dar suntem legați la ochi, ne folosim puterea personală pentru a analiza situații conflictuale
ce-și au rădăcina în mijlocul lunii februarie, care sunt conflictuale prin natura lor. Cine va
dovedi fie și numai puțină creativitate va reuși să evite această decădere, nu-și va consuma
puțina energie care a mai rămas pentru a accentua conflictul cu un asociat, pentru a scoate
în evidență dezamăgirea față de un prieten, cunoscut ori un furnizor de putere. Începând cu
11 iunie putem vorbi despre o nouă preocupare, cea față de furnizarea de putere. În felul
acesta, se vor evidenția oameni care trebuie să-și definească un anumit rol, care lucrează
pentru binele comunității, pentru binele rasei umane, pentru început. Este adevărat, o parte
a acestei viziuni complicată de putere, tocmai pentru că este la început, poate fi pusă și pe
seama imaginației, dar ea nu este o plăsmuire, nu este o închipuire, ci creionarea unei
misiuni sociale despre care nu am știut niciodată nimic. De aceea, intrând în contact cu
aceste informații, pentru început, ni se pare ireal. Pentru că suntem la început de drum în
privința exercitării puterii, a întâlnirii furnizorilor de putere, putem transforma acest moment
și într-unul conflictual. Trebuie să știm însă că orbirea este singurul vinovat de faptul că îi
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consideră pe ceilalți nedrepți ori vinovați de ceva. Dacă alegem să ne situam în altă zonă,
nu în sectorul acesta conflictual, vom primi darurile de putere cu multă plăcere.

12 iunie

06:24 sextil Lună-Venus
09:48 Luna intră în zodia Gemeni
09:57 sextil Soare-Junon
13:25 sextil Lună-Chiron
22:59 trigon Lună-Marte
22:59 Mercur intră în zodia Rac
23:23 sextil Lună-Capul Dragonului

În dimineața zilei de 12 iunie, Luna va intra pe zodia Gemeni și aduce un plus de
comunicare într-un sector care se va evidenția prin probleme de comunicare. Lucrul acesta
se explică din punct de vedere astral prin faptul că Mercur parcurge acum ultimul grad al
zodiei Gemeni. Pe 12 iunie aflăm despre poveștile triste de viață ale celorlalți, despre
cauzele bolilor, despre mari suferințe, dar nu de la sine, ci pentru că ne interesează lucrul
acesta. În felul acesta, dorim să recuperăm, să găsim în trecutul tumultos evenimente
frumoase, întâmplări semnificative de care să ne folosim pentru a ne ghida către o destinație
frumoasă. În seara acestei zile, Mercur va intra pe zodia Rac și vom deveni mult prea
emoționali, afectivi. Tot acest conflict al zilei de 12 iunie va deveni mult mai vizibil în a doua
parte a acestui sector, spre seară, când prin aceste preocupări ajungem cu gândul și la
problemele existențiale, când ne apropiem de ceea ce putem crea cu adevărat.
Cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de cercetare
spirituală va privi totul prin imagini, va încerca să le pună pe acestea în ordine crezând că
așa trebuie să procedeze. Imaginile cu care lucrează acum sunt în mare parte construite
din chipuri cunoscute, din persoane care au deja o calitate. Astfel, din aproape în aproape,
ajungem să înțelegem mai bine în cine trebuie să investim, pe cine să lăsăm în urmă, care
vor fi furnizorii de putere de mai târziu. Tocmai pentru că Luna mediază acum tendința
Nodurilor prin Capul Dragonului ceea ce aflăm despre noi, dar și idealurile care ni se înfiripă
în minte, ne oferă circumstanțe atenuante. Putem acum să gândim în favoarea propriului
destin, însă vom constata că multe sunt emoționale, prea afective, prea mult simplificate de
comunicare ori încurcate de aceasta. Se întâmpla lucrul acesta pentru că, prin trecerea lui
Mercur pe ultimul grad al zodiei Gemeni, credem că totul poate fi explicat prin cuvinte,
încadrat după măsura prețului pe care-l are, după greutate, după echivalentul în aur. Mercur
ne face să credem că observațiile de acum sunt concluzii majore extrase din ceea ce ni s-a
întâmplat în ultima perioadă. Este adevărat, rememorarea acestor episoade duce și la o
redescoperire, o dezvăluire a traumelor ce vor fi validate de cei din jur, de comunitate.
Pierdem din vedere că am ajuns în punctul acesta pentru că am crescut lucrând, nu ne-am
oprit de fiecare dată pentru a analiza, pentru a critica sau pentru a pune etichete. Binele de
acum este o stare frumoasă ce se va valida după ce Mercur va intra pe zodia Rac, foarte
aproape de sfârșitul acestei zile de 12 iunie. Trecând pe zodia Rac, Mercur aduce o altă
bază a emoțiilor, una care va fi mult mai greu explicată prin cuvinte, și care va fi citită prin
fapte, prin gesturi, prin alegere. Dacă ni s-a părut că 12 iunie este o zi grea prin rememorare,
înseamnă că nu știm ce ne așteaptă până pe 29 iunie, când Mercur va intra pe zodia Leu.
Nota aceasta efectivă va avea un crescendo și ea va fi și mai dificilă începând cu 14 iunie
când Venus va părăsi zodia Rac, își va retrage susținerea pentru acest semn și va intra pe
zodia Leu. Pentru că momentul acela coincide cu trecerea lui Marte prin Coada Dragonului,
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încă de pe acum, din seara zilei de 12 iunie, trebuie să ne pregătim pentru un semn, cel
care va deveni vizibil pe 14 iunie.

13 iunie

12:37 careu Lună-Neptun
14:43 sextil Mercur-Uranus
21:27 sextil Lună-Junon
22:42 Lună nouă

Pe 13 iunie Mercur deja se află pe zodia Rac, iar Soarele va trece în seara acestei
zile prin conjuncția cu Luna. Ceea ce se consumă acum, tocmai pentru că se situează între
intrarea lui Mercur pe zodia Rac din ziua de 12 iunie și intrarea lui Venus pe zodia Leu, din
14 iunie, pare să fie un moment de respiro. Abia intrat pe zodia Rac, Mercur va căuta un
sprijin spre octava sa superioară, spre Uranus, cu care va împlini în mijlocul acestei zile un
sextil. Acest moment de respiro ne face să ne credem foarte puternici, să punem imediat în
aplicare ideile novatoare, să ni se pară că am devenit peste noapte foarte lucizi. Momentul
acesta de prietenie dintre Mercur și Uranus nu poate fi însă observat fără implicarea planetei
Saturn în acest mecanism. Încă de pe acum Mercur se află în fereastra opoziției cu Saturn,
aspect pe care-l vor împlini pe 16 iunie. Uranus, abia intrat pe zodia Taur, abia familiarizat
cu elementele bazale, cu achizițiile pe care le acumulează strângând bani albi pentru zile
negre, va media această problemă de patrimoniu. Apar, astfel, idei noi, persoane noi,
propuneri noi. Acestea devin, de altfel, înșelătoare pentru că ele nu sunt de perspectivă, ci
doar dorințe împlinite pe care le-am formulat în ultima perioadă. Lucrul acesta se explică din
punct de vedere astral prin faptul că această relație bună dintre Mercur și Uranus folosește
vibrațiile ciclului lunar care se va încheia în această seară. Este adevărat, există o mare
libertate de mișcare, o mare putere de exprimare, însă lucrurile acesta sunt posibile doar
acum, ele producând efecte doar pe 13 iunie. Cel care pierde din vedere lucrul acesta va
deveni prada propriilor ambiții pe care nu va putea să le duca mai departe din motivul indicat
mai sus. În plus, pentru că Uranus pe zodia Taur nu aduce viziune, ci doar putere cu efect
de distrugere în intenția de a acumula, va ajunge să fie foarte trist pentru că lucrurile noi
merg pe măsura intenției, unii chiar vor dispera văzând că intenția lor bună este răstălmăcită
sau se soldează cu un rezultat foarte rău. Acești oameni devin din ce în ce mai triști,
depărtându-se de împlinirile pe care le caută, reușind într-o zi de graniță să facă alegeri
foarte proaste. Vor încerca prin această distanță pe care o pun față de situații sau persoane
să-și argumenteze propriul eșec. În realitate, este doar un moment dominat de alegeri foarte
proaste.
Luna nouă din 13 iunie ne vorbește despre mișcare. Pentru că Neptun trimite raze
negative către acest moment, ar trebui să fim atenți la contextul în care ne propunem să
facem o anumită mișcare personală sau socială, deoarece partea aceasta dramatică va
deveni o amprentă definitorie a următorului ciclu lunar care va dura o lună de zile începând
cu 13 iunie. În momentul acesta ni se pare că doar mișcare ne trebuie, doar mobilitate, dar
nu este așa. Avem această senzație pentru că relația Mercur-Uranus are o notă afectivă
nespecifică. Dacă Uranus nu se simte bine pe zodia Taur și ani de zile vom vorbi despre
povara aceasta, nota puternic emoțională a lui Mercur pe zodia Rac îi face pe oameni să se
apropie mai mult de trecut, să ceară lucruri concrete, să își adune obiectele vechi și să le
așeze într-o ordine nouă crezând că le reîmprospătează apoi să se plângă de puțin, efort,
discontinuități. În felul acesta, pierd timpul cu amenajarea, cu ridicarea gardului care
delimitează spații sau le împrejmuiește, cu însuflețirea acestei bariere. De aceea ambițiile
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acestea de mobilitate, așa cum le vedem acum, primesc ecouri negative din partea
comunității, în ceea ce privesc regulile de conviețuire, adică Saturn, sau în ceea ce privesc
convingerile despre viață, credințele, deschiderea către un alt plan al conștiinței, adică
Neptun.

14 iunie
00:27 careu Mercur-Chiron
00:54 Venus intră în zodia Leu
02:32 opoziție Marte-Capul Dragonului
10:18 Luna intră în zodia Rac
12:34 sextil Lună-Uranus
13:53 careu Lună-Chiron
16:00 conjuncție Lună-Mercur
21:09 opoziție Lună-Saturn
Momentul în care Venus va trece pe zodia Leu, aduce o nouă problemă pe lângă
cele pe care le cunoaștem deja și care sunt conturate în raport cu un grup, cu societatea în
ansamblu, cu un adversar pe care îl considerăm în continuare destul de periculos. Momentul
14 iunie este reprezentativ nu doar pentru această decadă, nu doar pentru luna iunie, ci
pentru anul 2018 în ansamblu. Marte, trecând prin Coada Dragonului, ne aduce din trecut
ceea ce ne trebuie pentru a ne vindeca, ne arată ce ar trebui lăsat în urmă, cum să ne
armonizam, care sunt instrumentele pe care să le folosim de-acum încolo pentru
autoreglare. Poate fi și un moment în care ne întâlnim cu vise mai vechi, cu aspirații care
ne-au creat un anumit statut, care ne-au făcut să ne rușinăm în fața celor care își doresc
puțin și obțin foarte repede. De aceea, trecând și prin acest complex de inferioritate, unii vor
considera că trebuie să prezinte comunității rezultatele pe care le au, trebuie să se laude,
iar dacă nu vor putea să facă lucrul acesta atunci să agite spiritele, pentru a nu se vedea că
nu au nimic, că nu știu să facă nimic.
Cu toate că trecerea lui Marte prin Coada Dragonului este un element ușor, pentru
că aduce conflicte care nu pornesc neapărat din comunitate, dar pe care individul le
alimentează pentru că rădăcina acestora este în conștiința individuală, doar oamenii foarte
puternici se vor gândi la viitor, la lucrare, doar printr-un sacrificiu, printr-o decizie categorică,
doar prin alegeri hotărâte se poate vorbi despre o realizare importantă. De fiecare dată când
Marte trece prin Coada Dragonului, adică o dată la doi ani, oamenii uită de evoluție. De
această dată se întâmplă ceva nou. Faptul că Axa Dragonului se află pe Leu-Vărsător, iar
acum când Venus intră pe zodia Leu, este suficient doar să ne canalizăm sentimentele către
un scop nobil, să fim siguri pe ceea ce simțim, să ne desprindem de plăcerea viciului, a
dependențelor pentru a putea privi departe. Nu trebuie să facem un efort foarte mare, dacă
procedăm în felul acesta, pentru că prin căldura sentimentului, prin aprofundarea iubirii orice
element rău, orice obstacol se micșorează sau dispare.
Lucrul acesta aduce și o problemă de limbaj, o atracție către moravuri ușoare, către
dorințe ciudate, către plăceri care sunt activate de un context social, de o situație, de un
moment al zilei. Fiind vorba despre Marte din Vărsător lucrurile acestea vor fi greu de
explicat pentru că nu au precizia și ordinea unui discurs inteligibil, chiar dacă uneori
ansamblul situației la care se referă are mari calități estetice. Nu vorbim despre un frumos
standardizat deja, ci despre descoperirea frumosului care ne ajută să ieșim din această
întunecare a minții. Dacă Mercur nu s-ar fi aflat într-un semn atât de emoțional atunci s-ar fi
vorbit despre reacții pe care oamenii să le înțeleagă drept obiceiuri, dar care să fie de fapt,
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rezultanta unor abuzuri despre care persoana în cauză nu dorește să vorbească. Oricât de
mult am încerca să ne ascundem, trebuie să recunoaștem acum că și în mijlocul lui februarie
ne-am crezut mai puternici decât eram și ne-am propus să facem ceea ce nu eram încă
pregătiți. La momentul acela evoluția sau împlinirea porneau pe o cale foarte întortocheată.
Acum ne vedem în situația în care anumite componente ale acestui progres să fie oprite, să
renunțăm la aventură, să fim mai practici, dar nu putem. Cheia succesului vine prin
cultivarea unor emoții foarte frumoase, profunde, chiar dacă ele par până la un punct, lipsite
de suport real, incapabile să producă un ecou în comunitate.

15 iunie
06:32 careu Venus-Uranus
09:10 trigon Lună-Jupiter
12:40 trigon Lună-Neptun
19:19 opoziție Lună-Pluton
22:57 careu Lună-Junon
23:23 trigon Venus-Chiron
Mijlocul lunii iunie, prin împlinirea careului perfect dintre Venus și Uranus, aduce o
explicație față de instabilitatea
momentului. Din fericire, Luna,
trecând prin domiciliul său,
împlinește acum o piramidă de
apă, semn de observație, de
analiză, de înțelegere a
psihologiei comportamentale,
de identificare a unor probleme
personale
care
ne-au
determinat să facem mari
cheltuieli. În egală măsură,
Luna trece și prin opoziția cu
Pluton, semn de frământare,
dar și unul de eliberare. Prin
conflictele personale, prin ceea
ce conștientizăm că nu am
reușit să obținem ne motivăm
pentru a ne extinde viziunea
asupra vieții. Prin ceea ce se
întâmplă acum vedem că
dramele pe care le trăim, le
traversează și ceilalți, iar
rezultanta acestor observații
diminuează mult sensibilitate la
durere. Ne vom simți mai bine
și, în consecință, ajungem să
fim mai puternici, să punem în
aplicare tehnicile de vindecare
mult mai bine și să renunțăm la
mândrie. Mijlocul lunii iunie ne
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arată că nu este o zi periculoasă, ciudată, că nu ne pune la cheltuieli și, așa cum am văzut
și în zilele anterioare, suficiente puternică încât să activeze prin forțe concentrate.
Deocamdată, în acest stadiu, aceste forțe concentrate se referă la experiențele pe care leam avut în mijlocul lunii februarie. Cu timpul, vom vedea că acesta se extinde și către alți
ani, către alte perioade.
Suntem în continuare în fereastra conjuncției lui Marte cu Coada Dragonului, deci
toate elementele bune sau rele pe care le traversăm în mod absolut obligatoriu sunt legate
de experiențe care ne definesc statutul pe care-l avem, care fac parte din patrimoniul
personal, care sunt încadrate în denumirea generică de “trecutul propriu”. În plus față de
ceea ce știm că se întâmplă la nivel individual, grupurile trec prin mari frământări. Se
întâmpla ceva cu aceste centre de putere, apar distorsiuni în fluxul deciziilor, personaje care
au fost umilite anterior, nedreptățite, cărora li s-au luat un drept, au fost oprite din a accesa
un statut social primesc acum o putere suplimentară și se vor exprima. Aceste elemente
care pun în dificultate armonia grupului, ar trebui să primească din partea grupului în sine
toată atenția. Ele sunt elementele de stabilitate pe care grupul în sine se va sprijini în a doua
parte a anului. Lucrul acesta poate fi explicat din punct de vedere astral prin faptul că Venus,
abia intrată pe zodia Leu, foarte aproape de Capul Dragonului, are o relație încordată cu
Uranus. Pentru că Uranus este personajul negativ acum și va fi și în anii următori,
persoanele care tulbură apele printr-o componenta afectivă, cele care ar trebui să se
echilibreze, nu o fac pentru a-i pedepsi pe ceilalți, un om vitregit, privat de drepturi esențiale
sau umilit altădată sunt elementele care nu trebuie ignorate. Ceea ce este ignorat acum pe
motiv că este un personaj conflictual, un factor de destabilizare prin înlăturarea sa lasă un
gol ce nu va putea fi umplut prea curând. Nu trebuie să uităm că Marte trece prin Coada
Dragonului și, în marea lor majoritate, situațiile de acum pot fi explicate prin relațiile mai
vechi pe care le-am avut cu persoanele ce se evidențiază ori cu proiectele sociale care cer
acum o soluționare urgentă.

16 iunie
01:11 opoziție Lună-Lilith
04:48 opoziție Mercur-Saturn
10:22 Luna intră în zodia Leu
12:47 careu Lună-Uranus
14:03 trigon Lună-Chiron
15:16 conjuncție Lună-Venus
23:24 conjuncție Lună-Capul Dragonului
Opoziția lui Mercur cu Saturn confirmă toate elementele negative pe care le-am
întâlnit în zilele anterioare. Este foarte posibil ca această zi să fie una dintre cele mai triste
și mai rele ale lunii iunie, însă nu trebuie să ne pierdem speranța. Dimineața acestei zile va
fi dominată de trecerea Lunii pe ultimul sector al zodiei Rac ceea ce înseamnă acces la
experiențele celorlalți, la cultură, la istorie. Opoziția lui Mercur cu Saturn, pentru că se
realizează tot pe axa Capricorn-Rac face trimitere la toate aceste experiențe, unele dintre
ele definitorii pentru grup, pentru națiune. Dacă ar fi să luăm în considerare doar zodia Rac,
care s-a evidențiat în prima parte a acestei decade, ne putem gândi că trecerea Lunii pe
zodia Leu, ar putea aduce o recompensă, o plată, un rezultat care să pună mai bine în
valoare statutul social. Din nefericire, schema aceasta aduce în spațiul zilei de 16 iunie și
conjuncția Lunii cu Venus și, respectiv, cu Capul Dragonului. Nu ne putem aștepta la o
schimbare spectaculoasă, nu putem spera că, trecând pe zodia Leu, Luna va menține
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liniștea pe care a avut-o pe vremea când trecea prin zodia Rac, dar putem să ne-o dorim.
Astfel, înțelegem că apar revendicări ca urmare a translatării problemelor de pe un sector
pe altul, dintr-o zonă de unde a apărut, pe un sector nespecific, acolo unde se va manifesta.
Luna, în mijlocul zilei de 18 iunie, va ieși din zodia Leu, ceea ce înseamnă câteva zile de
frământări, de oportunități ratate, de detașare de drama ca și cum aceasta ar fi cea mai
mare problemă a vieții. Dacă ne pierdem speranța, dacă nu urmărim ca principalul rezultat
al acestei perioade să fie o plată, o recompensă, atunci putem gândi foarte departe, chiar
mai departe decât ni se spune prin durerea momentului.
În mijlocul zilei, imediat ce Luna intrat pe zodia Leu, se va împlini careul acesteia cu
Uranus. Din nou avem de-a face cu un moment trist, când se aduce în discuție necesitatea
de a ne construi o nouă bază. Vom vedea că disperarea de a proceda în felul acesta se va
stinge cu cât ne apropiem de finalul acestui an, pentru a trece într-un alt plan. Acum, când
Uranus se află la începutul tranzitului sau prin zodia Taur, lucrul acestea ne agasează, adică
suntem îndemnați să fim suprarealiști, disperați pentru a obține un rezultat concret, mai puțin
interesați de latura abstractă a vieții. Poate de aceea și această perioadă atât de încărcată
și de generoasă în a ne oferi provocări pe care să nu le înțelegem. Marte de pe Vărsător
trece în continuare peste Coada Dragonului, și cu toții ne așteptăm ca naivitatea acestor
gesturi să fie răsplătite regește.
Recompensele vin, dar la nivel social nu vor fi așa cum ne așteptăm. De aceea trăim
cu intensitate un conflict între opiniile personale și nevoile comunitare, între ceea ce dorim
să facem și ceea ce ne este permis. Dacă suntem echilibrați vom avea parte de surprize,
dar disperarea de a obține un avantaj ne va îndemna să-i influențăm pe ceilalți într-o direcție
negativă, să nu ne punem toată puterea într-un argument, ci să credem că dacă vom capta
atenția celor din jur atunci am obținut o mare parte din victorie. Partea neplăcută a
momentului vine să accentueze chiar întârzierea unor demersuri sociale din cauza emoțiilor,
adică să fim convinși că totul se rezolvă prin sentiment, prin iubire, prin atașament, dar, de
fapt, totul să fie frânat de aceste instrumente de lucru.

17 iunie
00:18 opoziție Lună-Marte
09:25 careu Lună-Jupiter
În noaptea de 16 spre 17 iunie Luna va trece prin opoziția cu Marte. Nu este un lucru
simplu de parcurs, mai ales pentru că în această ipostază intervine, la o distanță de doar
câteva ore, și împlinirea careului dintre Lună și Jupiter. În felul acesta, aducem în prezent o
problemă mai veche, una care ni se va părea acum ca fiind de dreptate sau de recunoaștere
a unor merite, dar, în realitate, este una de putere. Pentru că, anterior, am crezut că dorința
însemnă putere, că este suficient doar să ne dorim pentru a merita să și primim, schema
aceasta complicată în care intervine Jupiter îi încurajează pe unii să stabilească cine
greșește și cine are dreptate, cine merită și cine nu merită. Identitatea de justițiar îi face pe
unii să creadă că sunt formatori de idei. Ei nu sunt decât expresia unor forțe subtile pe care
nici măcar nu le conștientizează. Ar putea să ajungă să le vadă dacă le recunosc celorlalți
rezultatele. Având în vedere că ziua de 17 iunie este dominată de această presiune pe
avere, pe opinie, pe ceea ce ne oferă stabilitate, putem anticipa că Uranus va interveni din
nou din umbră. Judecând prin faptul că Soarele se află de pe acum în fereastra sextilului cu
Uranus, dar încă pe Gemeni, că Uranus are în continuare o relație proastă cu Venus
înțelegem de ce, prin intermediul acestei planete, disconfortul personal se răsfrânge asupra
alegerilor existențiale, opiniile acestea care ne fac să ne credem justițiari sau îndreptățiți să
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emitem astfel de păreri, ne zdruncină destinul și ne îndeamnă să greșim față de cei dragi.
Există mai multe modalități de a greși pe care le putem pune pe seama ecuației astrale a
acestei zile. Unul poate fi legat de desconsiderarea valorilor sufletești sau de necinstirea
calităților celorlalți. O altă situație se referă la modul cum apreciem sistemul de valori la care
ne raportăm pentru a înțelege sau ierta. Un alt mod de a greși este prin lăcomie. De fapt,
lăcomia nu este o altă greșeală pe care am putea să o facem, ci cea mai mare dintre ele.
Ea se va răsfrânge și asupra opiniilor, dar și asupra selecției pe care o vom face
evenimentelor programate a se consuma acum. Dacă obținem foarte ușor recunoaștere,
dacă nu trebuie să ducem muncă de lămurire pentru a atinge acest nivel, lăcomia va fi
experimentată la un nivel scăzut, nu va fi o problemă atât de mare pentru această perioadă,
ci va fi doar pentru această zi. Prin intermediul ei vom face recomandări greșite, iar cei care
cer sfaturi pe 17 iunie au nevoie să știe că acestea sunt afectate de lăcomie. Dacă este
vorba de o ființă aparte, care își controlează această pornire, nu poate fi vorba despre un
pericol. Cei mai mulți însă, victime ale societății de consum, nu știu cum anume să-și
controleze propria lăcomie. De aici și nota periculoasă a acestei zile.

18 iunie
01:28 trigon Lună-Junon
06:29 sextil Lună-Soare
11:44 Luna intră în zodia Fecioară
14:23 trigon Lună-Uranus
22:40 trigon Lună-Saturn
În mijlocul zilei de 18 iunie Luna va trece pe zodia Fecioară și va încerca să-i facă pe
oameni mult mai responsabili, să-i depărteze de dramele ciudate ale existenței, să-i facă
mult mai atenți asupra muncii, asupra responsabilității. Știm că societatea de consum a
inventat o nouă formă de a trăi, cea prin inactivitate, prin lene, prin pasivitate. Trecerea Lunii
pe zodia Fecioară ne va arăta care sunt persoanele foarte sensibile la acest mod de
comportare, cât de tare sunt prinse în materie, cât de multe surprize neplăcute ar putea să
ofere celor din jur pentru ca au un comportament ciudat sau pentru că iubesc prea mult
promiscuitatea. Din primul sector al zodiei Fecioară, Luna va fi prietenă atât cu Uranus cât
și cu Saturn, ceea ce înseamnă că suntem acum capabili să avem reprezentări realiste
asupra propriilor nevoi, asupra a ceea ce oferim, că suntem capabili să răspundem corect
solicitărilor care ne vin de pe zona publică. Este posibil ca aceste solicitări să nu-i ceară
individului decât simple răspunsuri. Este posibil ca aceste nevoi sociale să întruchipeze
așteptări pe care comunitatea le are de la un individ care poate mai mult. Nu se poate
anticipa din această prezentare cu caracter general cum anume vor fi orientate aceste
elemente. Se știe însă că se menține o dorință de a influența, de a trece un obstacol, de a
impune celorlalți propria disciplină sau indisciplină, de a transforma exploziile
temperamentale în situații favorabile. Așa s-a întâmplat și în trecut, însă de această dată,
când conjuncturile astrală sunt altele, s-ar putea ca acel individ care crede că succesul vine
numai pe linia cunoscută, așa cum îl gândește, să nu obțină nimic. Se poate vorbi acum, pe
18 iunie, despre surprize, însă ele sunt plăcute doar în spațiul acestei zile. Pentru că Luna
este în zodia Leu, dar întoarce rezistența la probleme împotriva propriei persoane, vom fi
privați de încrederea în sine, vom fi criticați dacă facem o greșeală, o eroare nu va fi trecută
cu vederea doar pentru că avem carismă, doar pentru că avem un statut. Aceasta este
partea neplăcută a momentului și numai prin intermediul ei putem greși atât de mult încât
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să transformăm nevoia de a răspunde frumos unei solicitări venite din societate într-un
război dus pentru a ne face remarcați, pentru a fi respectați, pentru a trăi în normalitate.
Piramida de pământ ce se împlinește în a doua parte a zilei de 18 iunie ne va trezi
nostalgii, ne va încuraja să ne amintim că pe vremuri visam să fim șefi de trib, lideri de
opinie, responsabili de departament, să coordonăm un proiect sau să fim apreciați ca având
o asemenea calitate. Acum lucrurile acestea nu mai sunt posibile. Între timp, Uranus a intrat
pe zodia Taur și tot ceea ce înseamnă bază, fundament, nevoie, fundație, conține un factor
coroziv, un element care poate distruge un ideal ambițios doar pentru că este neglijat, doar
pentru că nu este băgat în seamă. Așadar, problema aceasta a viziunii, a lucidității pare să
fie una care cere rezolvare imediată. Ea este diferită de mesajul care vine din comunitate,
dar, pentru că suntem bulversați, o vom vedea așa răsturnat cum se prezintă. Dacă ne
aducem aminte ce proiecte am avut în mijlocul lunii februarie vom înțelege care sunt
demersurile de acum care trebuie duse până la toamnă. În structura aceasta, schema
acțiunilor devine extraordinar de simplă.

19 iunie

02:27 Neptun intră în mers retrograd
09:48 sextil Lună-Mercur
11:37 sextil Lună-Jupiter
15:52 opoziție Lună-Neptun
21:40 Junon în careu cu Lilith
22:43 trigon Mercur-Jupiter
22:53 trigon Lună-Pluton

Pentru că ni se pare că totul este foarte important, esențial și de maximă necesitate,
vom avea impresia că tot anul ne vom aduce aminte de gândurile și de faptele pe care le
vom săvârși în această decadă. Ecuația astrală a acestei decade, a mijlocului lunii iunie, nu
se va regăsi în schemele astrale pe care le vom aborda în a doua parte a anului. Se va
regăsi ultima decadă a lunii iunie, atât la începutul lui octombrie, cât și pe finalul anului, dar
această decadă, nu. De aceea, momentul de față, când Neptun își începe mișcarea
retrogradă, deplasare care va ține până pe 25 noiembrie, ne aduce probleme cu propriul
patrimoniu, cu credința în bine sau credința în rău, cu acele convingeri la care ne întorceam
de fiecare dată când aveam nevoie de echilibru și stabilitate. De aceea, în a doua parte a
anului vom aștepta momentul magic, acela pe care îl descoperim și în poveștile copilăriei
când Făt Frumos apare și salvează prințesa închisă în turn. În 2018 acest moment nu va
apărea. Cunoscând lucrul acesta, de acum și până la toamnă avem suficient timp să
renunțăm la trufie, la o analiză abruptă, abuzivă, trunchiată a trecutului. Momentul în care
Neptun intra în mers retrograd coincide cu ziua în care Luna trimite o opoziție către această
planetă. Acum, știind că Mercur și cu Jupiter se aliniază mesajului transmis de planeta
Neptun pentru a împlini o piramidă de apă, semn că suntem sensibili față de psihologia
comportamentală, că putem înțelege nevoile celorlalți și le putem încadra corespunzător,
jocul care vine din opoziția Lună-Neptun pune în dificultate propria opinie, asocierile pe care
le-am format pe baza originalității. De lucrul acesta este vinovat și careul dintre Junon și
Lilith, cel care va face ca tot ceea ce vedem, înțelegem sau punem în aplicare să fie perceput
diferit de comunitate. Este foarte posibil ca schema astrală a momentului să ne vorbească
despre surprize pentru care nu suntem pregătiți. Este de așteptat să se întâmple lucrul
acesta pentru că Uranus este în continuare foarte activ pe cerul acestei decade și, pentru
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că totul este în crescendo, va fi mult mai agresiv în decada următoare. Vom vedea lucrul
acesta din 27 iunie, când Marte va intra în mers retrograd pentru aproximativ două luni de
zile. Dacă în momentul acesta ni se pare că viața este foarte grea doar pentru că avem
anumite gânduri ori sentimentele sunt apăsătoare, doar pentru că emoția pe care o avem
nu primește din partea comunității un răspuns, nu colaborăm la nivelul la care simțim, dar
trebuie să facem activități de rutina, să muncim fizic așa cum ne place, înseamnă că nu
suntem pregătiți pentru perioada de retrogradare a lui Marte care lansează semnale încă de
pe acum.

O altă componentă a zilei de 19 iunie se referă la ușurința de a scrie, de a comunica,
de a lansa un mesaj. Relația bună dintre Mercur și Jupiter poate atrage această problemă
de conștiință către studiu în așa fel încât să găsim răspunsuri la probleme de sănătate, să
ajungem în zonele abisale, în adâncul ființei, poate chiar în inconștient ori poate dincolo de
el, pentru a vedea care sunt problemele personale, probleme de familie sau ale rasei umane
și, pe unele dintre ele, chiar să le rezolvăm. Realizarea zilei de 19 iunie nu este fantomă, nu
este iluzie, nu este o plăsmuire a minții. Ea este un element concret care trebuie luat în
considerare pentru că ne vorbește despre problemele personale de care am fugit cel mai
mult. Este posibil ca acum să descoperim că omul pe care l-am iubit cel mai mult este atras
către o zonă inferioară ori ne tulbură latura ascunsă a ființei fără a ne ajuta să o liniștim ori
să o rezolvăm după aceea. Nu înseamnă că dacă observăm lucrul acesta trebuie să credem
că vinovatul face totul intenționat. Ecuația astrală a zilei de 19 iunie ne oferă toate indiciile
necesare să trecem dincolo de dramă. Vor reuși să facă lucrul acesta cei care au o pregătire
psihologică adecvată, adică nu cei care merg la cursuri, care se uită gură cască spre cei
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care vorbesc, adesea, despre ceea ce nu înțeleg, ci acele persoane care simt și înțeleg
viața fără a fi obligați să o transpună în cuvinte. La tot pasul găsim astfel de persoane și
dacă avem acum disponibilitatea spre a-i asculta, spre a-i îndemna să se exprime original,
prin ceea ce simt și gândesc cu adevărat, vom descoperi în ei adevărați poeți anonimi.

20 iunie
06:19 trigon Lună-Lilith
13:55 Primul pătrar
15:33 Luna intră în zodia Balanță
19:06 conjuncție Venus-Capul Dragonului
19:40 opoziție Lună-Chiron
Ultima zi a acestei decade aduce conjuncția lui Venus cu Capul Dragonului. Dacă
până acum am reușit să ținem un secret, am înțeles care sunt nevoile celorlalți, dar nu am
abuzat de ele, putem spera că momentul de față ne aduce și o mare capacitate de adaptare
la anumite condiții exterioare pe care până acum le-am evitat cu diplomație. Pentru că Venus
trece prin Capul Dragonului ceea ce este necesar pentru destin trebuie să ne zâmbească,
să ne atingă și să se mențină prin bunătate. Pentru mulți pasionați de astrologie trecea lui
Venus peste Capul Dragonului este un semn de mare grație. Sunt convins că și de această
dată vor invoca șansa și binefacerile absolut minunate ale acestei perioade când Micul
Benefic ne activează misiunea, vocația, lucrarea magică pe care trebuie să o facem în
această existență. Totuși, nu trebuie să fim atât de naivi încât să trecem cu vederea faptul
că această ipostază în care Micul Benefic promite marea cu sarea se află în opoziție cu
Marte. Așadar, nu se poate vorbi despre o mare realizare, despre un mare succes dacă în
ultima perioadă nu au existat drame personale pe care să le fi rezolvat. Dacă au existat, pe
20 iunie acestea se vor intensifica. Este adevărat, există posibilitatea de a eșua, dar și șansa
ca această mobilizare să ducă la o soluție absolut specială, adică să rezolvăm într-un timp
foarte scurt ceea ce nu am putut face de la începutul anului și până acum. Nu înseamnă
însă că este foarte simplu. De fiecare dată când Venus trece prin opoziția cu Marte apar
probleme în cuplu, probleme cu oamenii pe care-i iubim foarte mult, în care avem încredere,
cu ființele care sunt prezente alături de cele mai importante amintiri ale vieții, cu ființele care
ne-au rămas ca o amprentă în conștiința individuală prin exemplul pe care l-au dat, fie la
capitolul bun, fie la cel rău. În a doua parte a acestei zile Luna va intra pe zodia Balanță și
doar ne promite că totul se va rezolva, doar ne arată omul cel mai pregătit care, dacă am
apela la serviciile sale, am fi în stare să ne rezolve o mare parte din ceea ce ne frământă în
momentul de față. De la teorie la practică este însă un drum foarte lung și nu trebuie să
uităm că o altă trăsătură a momentului vine din ușurința cu care Venus din Leu
dezamăgește. Fiind mult prea atenți asupra acestui ideal, mult prea interesați de ceea ce
trebuie să rezolvăm pentru că doare, ustură sau îngrijorează, nu vedem că relațiile
sentimentale normale, firești, echilibrate sunt cele pe care nu trebuie să le stricăm în această
perioadă. Indiferent ce realizare ne dorim, nu ne este permis să rănim un prieten drag, nici
măcar dacă acesta se dovedește a fi mult prea sensibil în această perioadă. Noi, pentru că
studiem astrologia, nu suntem doar consumatori ai previziunilor astrale, știm că toată
această schemă astrală este o provocare în a face o selecție, nu pe situații, ci pe oameni.
Dacă suntem în stare să ne petrecem timpul cu cei pe care-i iubim cu adevărat, chiar dacă
grija față de problemele urgente strigă mult mai tare, dovedim o tărie de caracter ce ne va
recompensa în a doua parte a anului mai mult decât ne putem închipui în momentul de față.
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Așadar, a doua decada lunii iunie se înscrie în linia generală trasat acestei luni ce se
referă la coerciție pentru adevăr, dar aduce și probleme care îi pot situa pe oameni pe poziții
diferite, desigur, cu toate dramele aferente. Prin ceea ce facem acum, prin ceea ce
experimentăm în această a doua decadă mulți vor fi tentați să creadă că binele nu durează.
În general, adică pentru omul comun sau pentru cel inferior, binele acesta nu durează. El
poate dura dacă trecem dincolo de aparențe, dacă nu luptăm împotriva celor pe care-i iubim,
dacă nu îi neglijăm. De la începutul și până la sfârșitul acestei decade ne-am întâlnit cu
oameni răutăcioși, cu răufăcători, cu forțe care ne opresc din evoluție. De fiecare dată
trebuie să ne aducem aminte care au fost planurile pe care ni le-am stabilit în mijlocul lunii
februarie. Este posibil ca o parte dintre aceste planuri să nu mai fie rememorate în detaliu,
dar în mare, în mod sigur, știm cam ce ne doream la vremurile acelea. Tot ceea ce trebuie
să fie de perspectivă se bazează pe planuri inițiate la momentul acela. În egală măsură,
factorul dorință este unul care nu poate fi neglijat. Trecerea lui Marte prin Coada Dragonului
coincide cu trecerea lui Venus prin Capul Dragonului ceea ce înseamnă că viața personală
va deveni o prioritate chiar și pentru persoanele care au spus că se pot descurca cu statutul
pe care l-au avut tot timpul și pe care nu doresc să-l schimbe. Și pentru societate, instituția
familiei va fi o problemă, elemente care țin de stabilitatea acestei structuri numită familie vor
fi dezbătute, analizate și chiar agresate ori corodate pentru a răspunde noilor idealuri. După
cum sunt așezate planetele în această decadă, idealurile nu sunt atât de bune precum
credea. La capitolul imaginație vom sta foarte bine și ni se va părea că dacă de după ușă
nu apare cineva care să ne lovească în cap înseamnă că ne sunt permise greșelile și faptele
pe care le facem în momentul respectiv. Dar, vom vedea, mâna destinului nu acționează
atât de simplist.

Decada a III-a (21-30 iunie 2018)
Severitate. Indiferență. Dezordine cuceritoare. Obsesia
libertății distruge speranțe firave. Discuții despre o reîmpărțire.

DECADA NR. 18
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

23

11-20 august

Confirmă autoreglarea

33

21-30 noiembrie

Nevoie de echilibru. Se creează în mod artificial o tensiune. Schimbul de experiență nu este
acceptată. Intrăm într-o zonă emoțională. Umilințele sunt privite altfel. Mergem mai departe se face
printr-un pasaj îngust. Ne credem invincibil. Vorbim pe limba celui care ne ascultă. Acceptăm opiniile
celorlalți. Ieșim din penibil. Violențele nu mai sunt atât de dureroase. Progresăm. Cunoaștem altfel
lumea. Nefericirea este evidentă. Gelozie. Nu aparține nimănui. Austeritate. Instabilitate ne lasă un
gust amar. Răzvrătire. Melancolie. Pericolul ne pândește la orice colț de stradă. Viața mondenă este
activă. O ruptură ne dă satisfacție. Revoltă. Înclinațiile romantice cheltuie prea mult. Combinații
nefericite. Prea multă voință nu ajuta. Interes pentru progres. O nesiguranță este combătută în mod
ridicol. Deciziile înjositoare sunt reclamate. Risipă de idei. Prea multe calcule greșite. Sentimentul e
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personale sunt ignorate. Ne revoltăm împotriva unei decizii legată de propriul destin. Speranțe false.
Avem nevoie de o atitudine nouă. Psihologia socială ne ajută să înțelegem un dezgust. Neputința. Ne
temea de o boală foarte gravă. Mintea judecă altfel situațiile. Ceea ce este greșeală primește o etichetă
prea dura. Recomandări de care nu ținem cont. Insucces. Invidie. Lovitură sub centură. Ne așteptăm
la ceea ce este mai rău. Ghinion. O negociere cade. Evenimentele ne atragă într-o capcană. Problemele
ambivalente nu sunt rezolvate în mod frumos. Grijă față de ziua de mâine. Pierderile sunt inventariate
în mod greșit. Se acordă importanță emoției în detrimentul viziunii de ansamblu. Visăm la realizări
fără munca. Caracterul dominant agravează situația. Prea multă mâhnire. Distracția reprezintă un
debușeu. Blocaje pe lanțuri negative. Ceea ce ni se pare că este clar de fapt nu induce în eroare. Apare
o problemă de adaptare. Sobrietate. Înțelegerea este lăsată sa aștepte. Mare provocare. Ne adaptăm
cu dificultate. Un proiect social trece printr-o amânare ciudată. Se întârzie prea mult. Efectele
favorabile sunt la limita. Avem nevoie de moralitate. Hotărârea. Se corectează un neajuns.
Creativitate este judecată după precizie. Revolta împotriva unui adversar mai vechi. Ni se pare că
putem face orice. Ne bucurăm de răul celuilalt. Neîncredere. Relațiile sociale sunt în criză. Apare o
sarcină nouă. Judecăm totul după cât de mult am fost protejați. Complicații de natură relațională.
Mișcare într-o direcție greșită. Primim cadouri. Vorbim urât față de cel care ne-a ajutat. Lipsa de
respect. Ignoranță. Complicitate. Se face un plan de răzbunare. Perioada umilințelor a trecut. Nesimțit
puternici prin ceea ce nu putem declara. Conduită adaptată conform provocărilor. Se valorifică un
drept. Competiție. Nu acceptăm să fim criticați. Demnitatea este ceva de domeniul trecutului. Evoluția
pozitivă apare doar printr-o interpretare subiectivă. Drumurile sunt încurcate. Probleme de înțelegere.
Dificultăți profesionale. Un mesaj este răstălmăcit. Independența intensifică o greșeală. Complicații
legate de profesie. Traseul personal se intersectează cu al celorlalți. Apare un conflict. Soluțiile nu
mai sunt atractive. Demonstrații gratuite. Dezinhibarea. Complicații de natură medicală. Înțelegem
că trăim vremuri complicate. Înșelătorie. Abuz susținut de un document.
Unii vor considera cea de a treia decadă a lunii iunie ca fiind cea mai dificilă pentru
că îi pune în dificultate față de propriile plăceri, față de proiectele de viitor, față de o anume
disciplină de lucru pe care nu o înțeleg. De altfel, aceasta va fi o problemă pentru toți, însă
unii vor considera că dacă nu-și înțeleg disciplina de lucru, dacă nu li se explică foarte clar
de ce trebuie să muncească, de ce trebuie să depună efort ori de ce este necesar să-și
sacrifice din timpul liber pentru anumite activități, nu pot merge mai departe. Apare, așadar,
o nouă obsesie, cea a libertății care distruge speranțele firave. Cel care este înțelept, omul
care nu privește spre viitor doar cu sentimentul că trebuie să primească ceva, ci este
responsabil și dovedește lucrul acesta prin ceea ce face, prin ceea ce rămâne în urma lui,
va avea alte preocupări în această decadă. Va reuși să-și păstreze echilibrul gândindu-se
că viitorul are și surprize plăcute. Va privi cu maximă responsabilitate retrogradarea lui Marte
pentru că, intuiește, echilibrul de care are nevoie acum va veni prin confirmarea unor acțiuni
în mijlocul lunii august, atunci când Marte se va întoarce, prin retrogradare, pe zodia
Capricorn. Acest om profund va avea atunci confirmarea faptului că este făuritorul propriului
destin, dar cu măsură, nu cu iresponsabilitate și nu prin promovarea unor idei fanteziste. Cel
care va gândi în felul acesta și va obține rezultatele indicate mai sus, va avea pe finalul lunii
noiembrie un episod frumos, de confirmare a calităților morale, a maturității. La momentul
acela Neptun, abia intrat în mers retrograd, își va reveni la deplasarea directă. Așadar, apar
confirmări și pe zona publică prin evenimente concrete, nu doar prin idei, nu doar prin
aspirație către un viitor posibil. Ceilalți își vor trăi foarte intens drama greșelilor pe care au
încercat de-a lungul vieții să le ascundă și care vin asupra lor cu o periodicitate de doi ani,
adică de fiecare dată când Marte trece prin Coada Dragonului, ca acum.
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21 iunie
02:49 careu Lună-Saturn
05:32 sextil Lună-Capul Dragonului
6:35 sextil Lună-Venus
07:01 trigon Mercur-Neptun
07:41 trigon Lună-Marte
13:07 Soarele intră în zodia Rac (Solstițiul de vară)
19:52 opoziție Venus-Marte
23:29 careu Lună-Mercur
Prima zi a acestei decade ne aduce împlinirea unui unghi frumos dintre Mercur aflat
în plin tranzit prin zodia Rac și Neptun retrograd. Apare, așadar, prima confirmare a faptului
că trebuie să fim responsabili și să nu acordăm importanță tuturor provocărilor superficiale
ce încearcă să ne distragă de la un traseu clar. Seara se va împlini și opoziția lui Venus cu
Marte, deci toate aceste componente care-i diferențiază pe oamenii superficiali de cei
profunzi vor deveni foarte vizibile la începutul acestei decade și vor da o notă definitorie
acestei perioade care nu se va stinge decât undeva prin luna iulie. Cu toții ne vom simți
inspirați, puternici, însă în prima parte a zilei vom face o selecție negativă a evenimentelor,
ne vom gândi la ceea ce a fost rău în ultima lună și nu am reușit să reparăm. Cu toate
acestea, prin soluțiile pe care le gândim acum chiar ne considerăm invincibili. Există multă
putere în această conjunctură și ea ne vine din relațiile noi pe care vrem să le alimentăm,
despre care dorim să spunem pe mai târziu, în mijlocul lunii august sau pe final de
noiembrie, că ne definesc.
Apoi, pentru că nu este totul, în mijlocul zilei Soarele va intra pe zodia Rac și putem
vorbi în momentul de față de evenimente care ne reduc viteza de reacție, fie prin întârzieri,
fie prin conflicte cu scopul de a ne face mai responsabili. Nu este nimic rău în a deveni
responsabili, în a fi mai puternici, în a fi mai disciplinați, însă nu ne folosește să devenim
așa prin conflicte. Tensiunile au nevoie să nu se depărteze de caracterul constructiv, adică
suferința să nu fie unilaterală, localizată doar într-un singur sector, doar pe un singur taler
al balanței, ci de ambele părți, să fie un efort comun de înțelegere a unei dureri pe care cei
doi protagoniștii și-o împărtășesc. Despre asta este vorba acum pe aceste unghiuri
frumoase, acum când Soarele se află pe ultimul grad al zodiei Gemeni, deci cu un fundal
tensionat, iar cele rele vin să ne atragă atenția că nu suntem singurii care suferim și că,
poate, ar trebui să ascultăm și opinia celuilalt pentru a înțelege contextul general în care
este integrată această dramă. Doar în felul acesta reușim să ieșim din penibil, doar așa
putem fi mai puternici decât adversarii, fără a le anula necesitatea de a trece printr-o
experiență similară.
Un alt element foarte important al zilei de 21 iunie este cel legat de inspirație. Faptul
că ne aducem aminte de experiențe mai puțin plăcute ar putea să ne facă mult mai sensibili,
mai buni cu ceea ce facem, mult mai puternici în a transmite un mesaj. Cei care nu sunt
interesați de acest aspect al vieții nu vor răspândi ideile pe care le au, precum își
răspândește păpădia puful, ci își vor pune aceste idei într-o ordine precisă, vor crede că,
procedând așa, se pregătesc pentru o mare încercare. Cumva, intuiesc sau poate li se
șoptește de undeva din subtil că așa trebuie să procedeze. În felul acesta, înțelegem că
solstițiul de vară, trecerea Soarelui pe zodia Rac aduce o notă nonconformistă care va avea
trunchiul cel mai mare, rădăcina cea mai puternică, consistența cea mai mare în
dimensiunea personală. Cei care vor căuta tot timpul confirmări în exterior, se vor depărta
de sensul adevărat, vor rătăci. Este posibil ca până în mijlocul lunii august sau poate chiar

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

291

până la toamnă lucrurile să se schimbe, prin răspunsurile pozitive pe care aceste persoane
ar putea să le primească din conjuncturile ce vor urma.

22 iunie
04:36 careu Lună-Pluton
12:58 careu Lună-Lilith
14:44 opoziție Lună-Junon
22:11 Luna intră în zodia Scorpion
Ultima zi de tranzit a Lunii prin zodia Balanță ne face să fim responsabili față de
propriile decizii. Din nou se vorbește despre conflicte sociale, însă ele, în spațiul zilei de 26
iunie, sunt particularizate pe reacții bazate pe nesiguranță. Nesiguranța este elementul
definitoriu al momentului, de ea se face vinovată și nefericirea pe care o vom striga pe străzi,
de gelozia care ne poate compromite ori ne poate strica o imagine socială pentru care am
muncit mult timp. Faptul că înainte de a intra pe zodia Scorpion, Luna va avea de împlinit o
opoziție cu Junon nu este un lucru prea ușor de parcurs. Ne amintim de poveștile triste, de
conflictele dureroase, cele care ar fi trebuit să ne învețe cum să ne purtăm. Din tot ce ne
amintim rămânem un gust amar și suntem motivați să ne răzvrătim. Nu, răzvrătirea nu este
potrivită în contextul acesta, dar ea va fi abordată pentru a scăpa de melancolie, pentru că
ni se pare nepotrivit să fim atât de triști, atât de mult atrași către ceea ce nu s-a rezolvat sau
nu poate fi niciodată rezolvat. Ca o compensație, pentru că vom căuta să ne bucurăm, să
fim integrați în activitatea cetății, vom ajunge să ne bucurăm de răul celuilalt. Nu este potrivit
să facem nici lucrul acesta, pentru că a ne bucura de răul celuilalt acum înseamnă a activa
o ruptură între realizările personale și realizările celorlalți, legătură ce s-a înfiripat de curând.
De curând am aflat că dramele sunt la fel, de vreme ce facem parte din aceeași structură
socială. Cu toate acestea, o ruptură ne dă satisfacție, ne face să ne bucurăm de faptul că și
ceilalți sunt la fel de ghinioniști, nici ceilalți nu reușesc așa cum vedem că nici noi nu suntem
în stare să reușim. Există o mare aciditate prin gânduri, prin fapte, prin alegeri care va face
din ziua de 22 iunie una de tristețe. Cei care au programat ca începând cu 23 iunie să vadă
altfel viața, cei care s-au pregătit pentru anumite evenimente, speciale pentru ei sau pentru
ceilalți, vor trăim momentul de față cu mare teamă. Gândul că s-ar putea să nu-și
împlinească aceste așteptări, că răzvrătirea de acum să se răsfrângă și asupra activităților
din zilele următoare îi îndeamnă către o austeritate. Cunoașterea momentului ar putea să-i
atragă pe acești oameni către o cale spirituală și procedând în felul acesta să evite un rău
existențial. Nu trebuie să uităm că în această perioadă Axa Dragonului este puternic
accentuată, că o nefericire personală se va răsfrânge și asupra destinului, asupra relațiilor
dintre oameni, asupra lucrării pe care un individ o are de realizat împreună cu ceilalți.
Momentul acesta poate fi unul de despărțire dacă drama este prea mare, dacă gelozia,
nefericirea sau tristețea ocupă un loc mult prea important. Omul care se gândește că
începând cu ziua următoare va trece într-o altă etapă, dar în același registru, la fel de trist
și de frământat, se va gândi că poate a sosit momentul să se oprească. Relațiile asupra
cărora și-au îndreptat atenția în mijlocul lunii februarie, așa cum am văzut și în a doua
decadă a lunii iunie, dar într-un alt mod, vor fi oprite. Această decadă în care este integrată
ziua de 22 iunie a reprezentat pentru conjuncturile parcurse în a doua decadă a lunii
februarie un semn de echilibru, punctul terminus al unei drame. De aceea avem senzația că
acolo unde lucrurile merg mai departe prin rău sau se intensifică prin rău trebuie oprite, chiar
brutal, dacă este cazul. În cuvinte mai simple, abia acum reușim să punem capăt răului pe
care am început să-l conștientizăm, din aproape în aproape, din mijlocul lunii februarie.
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23 iunie
00:50 trigon Lună-Soare
01:25 opoziție Lună-Uranus
08:57 sextil Soare-Uranus
09:48 sextil Lună-Saturn
12:30 opoziție Mercur-Pluton
12:44 careu Lună-Capul Dragonului
15:26 careu Lună-Marte
19:36 careu Lună-Venus
Trecerea Lunii pe zodia Scorpion încă din seara zilei anterioare ne pregătește
momentul de opoziție dintre Mercur și Pluton de acum. Gândul că prin concentrare, prin
explorarea sentimentelor abisale, prin a călători în zone întunecate reușim să aflăm lucruri
necunoscute de alții despre
cei cu care colaborăm ni se va
părea prioritatea momentului.
Este
adevărat,
schema
acestei zile aduce în centru
atenției o formă de putere pe
care va trebui să o modulăm.
Dacă în ziua anterioară ne-am
temut de lucrurile rele pe baza
altor explicații, acum, prin
trecerea Lunii pe zodia
Scorpion și împlinirea careului
cu Axa Dragonului, același rău
va fi explicat prin alte
conjuncturi. În plus, Luna nu
este într-o relație proastă doar
cu Axa Dragonului, ci și cu planetele care se află în cele două puncte definitorii ale acestei
axe, adică în careu cu Marte și cu Venus, ceea ce va compromite tot ce ține de intimitate.
Având în vedere că noaptea de 22 spre 23 iunie Luna a trecut prin opoziția cu Uranus, se
pare că momentul de față nu va merge foarte departe în conștiință, nu va ajunge în
inconștient, nu va explora latura spirituală a vieții, ci se va opri acolo unde întâlnesc primele
lipsuri materiale. Faptul că lipsește venitul confortabil, un bun din casă, un cuvânt spus la
un moment potrivit, o încurajare, o susținere într-un demers ambițios este suficient pentru a
nu merge mai departe în zona spirituală, este suficient pentru a nu înțelege de ce destinul
este atât de greu. Cei care vor merge puțin mai departe cu aceasta explorare vor vedea că
hotărârile pe care le iau în această perioadă îi înjosesc, așa cum li se spune din jur, așa
cum constată din reacțiile celorlalți, nu rămân fără imagine socială, ci își construiesc una pe
care adversarii de acum nu sunt în stare să o combată.
Schema astrală a momentului ne vorbește și despre o adaptare pe care nu o vom
aborda acum. Iminenta intrarea a lui Marte în deplasare retrogradă pentru aproximativ două
luni, eveniment care se va consuma pe 27 iunie, aduce încă de pe acum, de când Mercur
se află în opoziție cu Pluton, octava superioară a lui Marte, opinii care să agraveze acea
perioadă de retrogradare de două luni de zile. N-ar trebui să fim surprinși dacă germenii
unui conflict de mari proporții își au originea în reacții ce se consumă acum, pe 23 iunie, de
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ce toate concluziile la care ajungem în momentul de față, în special în a doua parte a zilei,
ne duc spre compromis, spre refuz ori spre trădare. Conflictele momentului devină însă
foarte intense doar pentru că există un trecut care le susțin, doar pentru că și altădată am
procedat la fel. Acum suntem încurajați să vedem că se poate acționa și altfel, că putem
avea o altă relație cu cei din jur. Din nefericire, schema aceasta este dificil de pus în aplicare.
Oamenii vor acorda o mare importanță limitărilor ori întârzierilor și nu vor mai avea timp să
facă și o selecție ce ar putea să meargă dincolo de nesiguranță. Ceea ce întârzie îi face să
se simtă nesiguri și cred că acesta este singurul element pe care trebuie să-l trăiască în
momentul de față.
O altă componentă a zilei de 23 iunie se referă la încrâncenare. Trecerea Lunii prin
zodia Scorpion accentuează acest sentiment și, pentru că apar și mai multe unghiuri
negative pe care Luna le realizează din această poziție, această încrâncenare este și
argumentată de evenimentele sociale. Cei care se situează pe granița dintre vechi și nou,
pe linia de demarcație între ceea ce au nevoie să lase în urmă pentru că nu mai este de
actualitate și ceea ce trebuie îmbrățișat, vor considera că ies din această încurcătură dacă
vor face un compromis. Compromisul în sine se susține pe nesiguranță, el nu are nimic dea face cu soluțiile viitorului. Viitorul ne aduce împliniri prin cultivarea iubirii, sacrificiului, a
libertății de a gândi pentru binele celuilalt, nu pentru propria putere. Binele celuilalt poate
deveni, în consecință, și un element de patrimoniu care să ne integreze în toată această
realizare.

24 iunie
00:10 conjuncție Lună-Jupiter
00:39 careu Soare-Chiron
05:24 trigon Lună-Neptun
13:02 sextil Lună-Pluton
17:01 trigon Lună-Mercur
22:21 sextil Lună-Lilith
Este clar că ecuația astrală a zilei de 23 iunie ne-a consumat foarte mult. Atât
conjuncția lui Mercur cu Pluton, dar și relația bună Soare-Uranus, ne-au vorbit despre
libertăți pe care nu le cunoaștem încă. Acum, pe 24 iunie, când Soarele și Chiron se află
într-o relație proastă, unghi care a fost activ și în ziua anterioară, ne gândim că insuccesul
este o plată față de o activitate pe care am prestat-o cu câteva luni în urmă. Până la un
punct, pentru că în noaptea de 23 spre 24 iunie Luna va trece prin conjuncția cu Jupiter,
lucrurile acestea sunt adevărate. Nu putem însă trăi cu drama aceasta tot timpul, nici măcar
până în ziua următoare, când beneficii se află într-o relație proastă, ci va fi nevoie să o
stingem foarte repede. Se poate vorbi despre un insucces ori despre identificarea acelor
probleme care somatizează, se transformă în boală, se comportă ca o centura de castitate,
ca un cerc pe care nu-l putem desprinde.
Multe din elementele zilei de 24 iunie ne îndeamnă să vorbim despre putere ca și
cum aceasta ne aparține. În mare parte, schema aceasta este eminamente emoțională, de
aceea ne sunt foarte clare și erorile pe care le-am făcut și care, prin somatizare, se
transformă în boli. Dacă omul profund va înțelege foarte bine cum funcționează în momentul
de față, căutând soluții îndrăznețele la toate aceste probleme de boală, de concepție sau de
evoluție, omul inferior va resimți aceasta somatizare ca o dovadă a propriei neputințe.
Problemele vor fi judecate după temperament și vor ceda în fața fricilor celorlalți. Aceleași
persoane își vor petrece a doua parte a acestei zile de 24 iulie vorbind despre etichete,
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adică pentru a evidenția senzaționalul, pentru a căuta punctul slab al adversarului pentru al lovi. Asta înseamnă că tristețea și boala specifice zilei de 24 iunie vin din sărăcie, din
energie puțină, din puțina dragoste, din refuzul ajutorului. Lucrurile nu sunt însă foarte
complicate. Dacă avem o memorie exersată, atunci ne vom aminti cum anume am greșit în
mijlocul lunii februarie pentru a vedea ce trebuie făcut acum ca lucrurile să nu intre într-un
derapaj până la toamnă. Cine nu face lucrul acesta ar trebui să se aștepte ca un personaj
mult mai practic din preajmă să i-o ia înainte. În fața acestor lovituri oamenii cedează și
ajung la un moment dat să alimenteze un mod greșit de a gândi care le va face și mai mult
rău. Se vor aștepta la ceea ce este mai rău și toată atenția lor va fi îndreptată către faptele
rele în fața cărora cei din preajmă nu pot rezista.
Un alt element specific zilei de 24 iunie este cel legat de lașitate. Un om laș va fi
acum marginalizat, se va certa cu toată lumea și va încerca prin pasul înapoi pe care-l face
să scoată în evidență că de fapt este o victima, nu un personaj ce se declară împotriva
tuturor. Acești oameni refuză foarte ușor un sfat, o recomandare, foarte ușor se pot dezice
de un prieten, foarte ușor pot trăda. Rămâne de văzut care sunt elementele pozitive care
vor striga foarte tare sau de care nu se pot dispensa în totalitate pentru a fi salvați din
această teroare a lucrurilor rele pe care nu și le pot refuza.

25 iunie
07:31 Luna intră în zodia Săgetător
12:10 trigon Lună-Chiron
20:19 careu Venus-Jupiter
22:20 trigon Lună-Capul Dragonului
25 iunie este o zi de ghinion. Ea vine, spre seară, cu împlinirea careului între Venus
și Jupiter retrograd. Apare, așadar, o nevoie de confirmare ce este rezolvată prin intermediul
trecutului, pentru că Luna, abia intrată pe zodia Săgetător va media tendința Nodurilor prin
Coada Dragonului. Ceea ce ni se întâmpla acum seamănă cumva cu un rău care ne ajută
să evoluăm, să înțelegem care sunt rigorile acestei lumi, cum anume se poate elibera un
om de reziduuri pentru a face un pas către împlinirea sa, pentru a evolua. În egală măsură,
este și un moment de simplitate. Unghiurile pozitive pe care Luna le realizează acum cu
Chiron și cu Axa Dragonului ne ajută să înțelegem mult mai bine care este creativitatea pe
care ar trebui să o cultivăm în această perioadă. Se întâmple lucrul acesta acum, când cei
doi beneficii sunt într-o relație proastă, pentru că este necesar să descoperim maturitatea
de care avem nevoie în a doua parte a anului, cum anume putem împlinim lucruri mari prin
achiziții minore, cu puținul pe care îl avem acum, cel care ne-a rămase după luptele din
ultima perioadă.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor privi aceste complicații ca pe niște lecții de viață. Vor înțelege că nu suferința
este cea care-i învață să facă mai multe, ci voința lor, ambiția de a trece dincolo și de orice
obstacol. Este posibil ca lucrul acesta să-l facă printr-un mare consum interior, dar, nu va fi
o problemă pentru că de fiecare dată când s-au aflat în fața unui episod major s-a pus și
problema ca efortul să fie pe măsură. Astfel, povestea de viață a celor care vor reuși pe
careul Venus-Jupiter nu va scoate în evidență nivelul lăsat în urmă, stadiul inferior pe care
l-au depășit, ci marile realizări la care au ajuns și pe care le vor cultiva pentru binele celorlalți.
O altă componentă a zilei de 25 iunie se referă la armonizarea cu propriul trecut.
Ipostaza aceasta prin care Luna va media tendința Nodurilor înseamnă și prietenia sa cu
Marte. La modul concret, relațiile bune cu Marte și cu Venus, planete individuale care se
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află în continuare în fereastra opoziției și care afectează Axa Dragonului, se va consuma și
în spațiul zilei de 26 iunie. Acum, în special spre finalul acestei zile, ideea de împlinire a
destinului seamănă cumva cu ideea de a rezolva o problemă personală, de cuplu, de
înțelegere cu un om pe care l-am apreciat și care ne-a trădat în ultima vreme. Din fericire,
în spațiul zilei de 25 iunie ne vom gândi mai mult la realizări, la împliniri decât la trădări.
Trădările vor fi explorate prin alte conjuncturi, altădată. Acum avem nevoie de luciditate, să
privim spre viitor cu mintea limpede, să avem viziune de ansamblu. De aceea puterea va
crește nu prin legare, ci prin acceptare, prin selecție pozitivă, prin binele pe care-l facem
celui aflat în dificultate și care-l bucură cel mai mult. În felul acesta, putem depăși și pentru
noi înșine, dar și pentru ceilalți, această problemă de ghinion, de sărăcie, de puțin. Avem
ocazia acum să vedem că mult nu înseamnă și mai bine, că a avea tot ceea ce cerem nu
reprezintă și condiția reușitei. Putem reuși și cu puținul care ne-a rămas, pe care îl avem în
momentul acesta, pe care nu trebuie să ni-l dea nimeni. Oamenii profunzi pot merge dincolo
de această idee. Vor vedea că acest puțin pe care îl au în momentul acesta este ceea ce
nu li se poate lua niciodată, adică este căldura inimii, intenția lor de a face bine, puterea de
a împlini o lucrare ce a fost scrisă într-un alt plan, într-o altă dimensiune, nu aici, în lumea
fizică.

26 iunie
01:32 sextil Lună-Marte
11:20 opoziție Mercur-Lilith
11:51 trigon Lună-Venus
15:54 careu Lună-Neptun
Pentru ca vindecarea să rămână stabilă este nevoie să înțelegem minciunile
celorlalți, propriile minciuni, impulsurile negative de a ne răzbună, de a produce o suferință
celorlalți, de a-i deposeda de bunuri, de a trăi bine prin cele pe care alții le fac. Cel care va
reuși să treacă dincolo de acest impuls de a face rău nu va trăim momentul de 26 iunie prin
această dramă. Pentru că suntem în anul care se ocupă de progres și vindecare, minciuna
devine acum mult mai periculoasă sau chiar caustică în cazul celor care lucrează cu energia,
care vor să progreseze, În cazul persoanelor care visează și prin visul lor devin oameni
creativi. Toți ceilalți vor privi minciuna ca pe un avantaj, nu ca pe o provocare, nu ca pe o
încercare a vieții.
Pentru că Luna trece acum prin zodia Săgetător și, în a doua parte a zilei, Marte va
fi static pe zodia Vărsător, 26 iunie devine o zi dominată de idei fixe. Aceste idei fixe sunt în
consonanță cu relația proastă pe care Mercur o definitivează acum cu Luna neagră.
Răutatea oamenilor iese la lumină, dorințele de răzbunare vor fi transpuse acum prin muncă,
prin sarcini profesionale, prin ore suplimentare impuse celor care nu le pot face. Astfel,
vorbim despre blocaje, despre tristeți pe care oamenii nu și le pot depăși pentru că nu au
timp, pentru că nu li se dă timp.
Traseul negativ pe care îl abordăm acum îl pune pe un piedestal pe cel slab. Axa
Capricorn-Rac este acum foarte accentuată, problemele care vin din acest sector sunt mult
mai vizibile decât celelalte. Puterea devine un instrument care este folosită pentru a provoca
suferință, dar nu la modul general, ci pentru a-i provoca suferință celui vinovat pe măsura
suferinței pe care el i-a provocat-o celorlalți. Din acest punct de vedere pare că acestui
individ i se plătește cu aceeași monedă, dar nu lucru acesta trebuie să-l facem acum. A plăti
cu aceeași monedă înseamnă a ne coborî nivelul de vibrație, a desconsidera faptul că
vedem greșeala celuilalt pentru a găsi soluția. O vedem și coborâm la nivelul faptei sale. În
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felul acesta, tentația care vine din partea Lunii negre este una categorică și ne provoacă
frustrări, tristețe adânci. Noaptea de 26 spre 27 iunie devine astfel vizibil influențată de toate
aceste frustrări. Cel care își va consuma energia în ziua de 26 iunie pentru a face fapte bune
nu-și va petrece noaptea de 26 spre 27 iunie în frământarea lucrurilor pe care nu le-a obținut,
gândindu-se la umilințele pentru care nu au avut replică, pe care nu le-au putut combate. În
felul acesta, putem vorbi despre o severitate care nu mai poate fi înțeleasă dacă este
raportată la minciuna de acum, la conținutul acestui neadevăr, ci la rădăcinile sale. Omul
care minte acum și-a programat lucrul acesta încă din mijlocul lunii ianuarie considerând că
minciuna de acum îl va salva dintr-o încurcătură în care a intrat din ignoranță sau din răutate.
Faptele bune de acum nu numai că generează o armonie de care se vor bucura și ceilalți,
dar vindecă și o rană a trecutului. Cel care nu a reușit să vindece o rană a trecutului va
merge mai departe prin minciună, va considera că ajustare adevărului, interpretarea sa de
o manieră subiectivă îl va salva de fiecare dată din mari încurcături. Din nefericire, această
convingere va fi demontată periodic în a doua parte a anului.

27 iunie
00:04 Marte intră în mers retrograd
15:25 trigon Lună-Junon
16:27 opoziție Soare-Saturn
18:53 Luna intră în zodia Capricorn
22:40 trigon Lună-Uranus
23:41 careu Lună-Chiron
La doar câteva minute de la începutul acestei zile Marte va intra în mers retrograd
pentru aproximativ două luni de zile. În plus, pentru că nu e totul, în mijlocul acestei zile
Soarele va definitiva opoziția cu Saturn pe care o formează de ceva vreme. Inițierea
deplasării retrograde a lui Marte pe zodia Vărsător dezechilibrează puțin axa valorilor
susținută de raportul care există între iubirea dăruită, cea care vine din Leu, și iubirea
primită, cea care vine din poziția sa pe Vărsător. Sentimentele sunt ușor constrânse pentru
că apare o dificultate de a înțelege propria dorință. Oamenii nu vor mai înțelege începând
cu 27 iunie de ce trebuie să accepte regulile celorlalți, de ce trebuie să le respecte atât de
strict. Este foarte posibil ca acest sentiment de răzvrătire, de refuz al regulilor să nu țină
toată perioada de retrogradare, cea de două luni, ci doar puțin, în special acum pe finalul
lunii iunie, când se consumă și opoziția Soare-Saturn. Există o justificare legată de anumite
lipsuri care ne-au marcat ultima perioadă și care se pare că stau la baza revoltelor de acum.
Cert este că dacă lucrurile acestea vor fi privite cu severitate atunci va fi nevoie să ne
dezvoltăm și o altă moralitate.
Considerând că această opoziție dintre Soare și Saturn este un semn de agresivitate
rece pentru că ea se formează pe axa Capricorn-Rac, momentul acesta de oprire, de
amânare, de frânare, de ieșire din ritm care provoacă și revolta indicată mai sus, va fi văzută
de unii ca o formă de vigilență. Ea nu este decât o altă modalitate de a ne depărta de cale,
de a ne arăta inhibați, reținuți, poate chiar lipsit de judecată. Cu cât vom fi mai încrâncenați,
cu atât ne așteptăm să fim văzuți ca raționali, dominatori prin explicații, prin logică, prin
înțelesuri universale. Revolta împotriva unui adversar mai vechi poartă această notă a
durerii provocată de absența unui lucru, de sărăcie privită ca statut social, de interdicție
venită pe o cale juridică prin care unui individ i se oprește dreptul la a accesa alte trepte
profesionale. Din această cauză, poate nu ar trebui să ne mirăm că atragem din jur atât de
multe impresii proaste, că generăm atât de multe animozități. Încrâncenarea nu duce la
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vigilență, ci conferă rezultate bune doar pe termen scurt. Asta înseamnă că trecând în spațiul
lunii iulie vom vedea și singuri, pe baza deciziilor pe care le-am luat, că avem și mai mulți
dușmani pentru că atunci când am avut putere și am uzat de ea nu le-am oferit celor din jur
explicații suplimentare și nici sprijin.
Din nefericire pentru unii, retrogradarea lui Marte, ce va fii activa două luni de zile, va
veni și cu multe probleme legate de viziune, de optică, dar și de hotărâre. Este adevărat,
faptul că Marte se află acum pe zodia Vărsător reprezintă un avantaj pentru cei care
lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală. Chiar dacă
accentele dramatice vin din faptul că Marte trece acum peste Coada Dragonului, nu este
obligatoriu ca din trecut, din conflictele mai vechi să extragem doar ceea ce ne doare mai
tare, doar ceea ce ne enervează sau să ne aducem aminte din acele episoade doar de
hotărârile pe care nu le vom putea schimba prea curând. Faptul că Luna trece pe zodia
Capricorn în seara acestei zile face din inițierea mersului retrograd al planetei Marte un
moment care ne îndeamnă să corectăm ceea ce vedem.
Așadar, se poate vorbi și despre vigilență, dar nu susținută pe duritate, pe încordare,
la fel cum se poate vorbi și despre o durere care devine mult mai evidentă prin faptul că
toate celelalte lucruri pe care le-am considerat bune se opresc. Este posibil ca unii să creadă
că tot ceea ce este frumos și pozitiv a ajuns la capăt, dar nu este așa. Binele, așa cum s-a
întâmplat și până acum, va merge mai departe prins de lecțiile pe care ni le-am făcut, prin
luciditatea de a fi oameni verticali chiar atunci când situațiile sociale nu ne încurajează în
sensul acesta. Retrogradarea lui Marte pe zodia Vărsător este, deopotrivă, și o încurajare
către a ne întoarce la idealurile mai vechi pe care le-am lăsat în părăsire, pe care le-am
ignorat și pe care am putea acum să le ducem mai departe pentru a le împlinii. Desigur, un
pasionat de astrologie, se va mira atunci când va vedea că se poate vorbi despre împlinire
pe o opoziție Soare-Saturn. Acest unghi nu poate face ca situațiile să se împlinească de la
sine, ci doar prin muncă, prin efort.

28 iunie
06:34 conjuncție Lună-Saturn
07:54 Lună plină
11:03 careu Mercur-Junon
22:12 sextil Lună-Jupiter
Prin Luna plina din 28 iulie oamenii vor încerca să își rezolve ceea ce îi doare cel mai
tare. Din această cauză, comportamentul celor din jur ni se va părea cu adevărat straniu.
Constatând lucrul acesta, ar trebui să înțelegem și faptul că în ultima perioadă nu am fost
deloc atenți la ceea ce simt ceilalți. Cu alte cuvinte, 28 iunie este o zi a emoțiilor pe care ne
vom strădui să le înțelegem, să le acceptăm, a relațiilor sociale care se armonizează pentru
că este rezolvată rapid o criză. Revolta împotriva unui adversar nu mai este acum de
actualitate, dar mulți vor trăi acest episod dominat și de Luna plină ca pe unul care îi
îndeamnă la luptă. Genul acesta de încurajare spre luptă nu este acum de actualitate, nu
evităm problemele procedând în felul acesta, ci ne adâncimi și mai mult în soluțiile care nu
pot fi puse acum în aplicare sau care sunt de-a dreptul fanteziste.
Dacă luăm în calcul că pe lângă faza de Lună plină se împlinește acum și relația
proastă a lui Mercur cu Junon, complicațiile care vin dintr-un limbaj deficitar ori abordarea
unui limbaj nepotrivit ne vorbesc despre o mișcare greșită. Pentru că vrem să scăpăm de
durere mult mai repede alegem soluțiile cele mai rapide, oamenii care strigă mai tare,
persoanele care se lauda mai mult. Este adevărat, se evita astfel aprofundarea în durere,
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situație care nu este de dorit acum. În tot acest joc, întârzierile pe care le constatăm ori grija
că lucrurile acestea vor intra într-un derapaj pot deveni și un profesor veritabil. Pe cerul
momentului avem nu doar Luna plină, ci și planeta Saturn implicată în această ecuație,
aspecte astrale mediate de Uranus și de Junon, cele care se află acum în conjuncție de pe
zodii diferite și care au puterea de a media, împreună, toată această tensiune pe o axa a
relațiilor susținute de Luna plină. Teama de schimbare pare să fie elementul care se va
evidenția ca o problemă prioritară. Fie că aceasta vine spre noi ca o invitație la o vacanță

pe care ne-am dorit-o altădată, fie că ne simțim atrași în relații noi, cele de prietenie sau
poate altele de altă natură, profesională sau administrativă. Peste mult timp, peste ani, vom
regreta alegerile pe care le facem acum, prieteniile spre care ne îndreptăm toată atenția.
Acum, însă, suntem foarte siguri pe ceea ce decidem. Fără a putea schimba structura
acestor decizii, la începutul lunii octombrie ne vom întoarce către momentul acesta. Va fi
mai mult un element de suprafață, de identificare a motivelor de revendicare. Cu toate
acestea, va fi o tensiune pe care nu o vom putea trece cu vederea. Dacă la momentul
respectiv vom avea probleme cu prieteni falși lucrul acesta este pornit încă de pe acum.
Alegerile pe care le facem acum, asocierile în care ne implicăm vor fi realizate cu aportul
acestor oameni care ne vor trăda la începutul lunii octombrie, pe care îi vom vedea falși.
Faptul că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn nu ne aduce o mare
flexibilitate în a surprinde comportamentul acestor oamenii care ne vor dezamăgi peste
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câteva luni. Cel care lucrează cu energia sau care este implicat într-un proces de cercetare
spirituală, va face lucrul acesta prin instrumente care nu țin de această lume, pe intuiție, prin
clarviziune, prin capacitatea sa de a simți ceea ce se află dincolo de materie. Dar chiar și
aceste persoane, chiar dacă au acces la o informație reală, vor avea probleme în a o explica.
Nu degeaba Mercur este acum într-o relație proastă cu Junon, nu degeaba dificultățile de
limbaj devin foarte vizibile atunci când ne îndreptăm către celălalt fără a avea o soluție
pentru problemele cu care se confruntă. Dorim să comunicăm ceea ce ne face plăcere, ceea
ce ne încântă, dorim să le impunem celorlalți soluțiile pe care le considerăm cele mai bune
pentru etalonul personal, nu pentru etalonul celuilalt.

29 iunie
04:06 sextil Lună-Neptun
08:20 Mercur intră în zodia Leu
11:58 conjuncție Lună-Pluton
23:10 conjuncție Lună-Lilith
Trecerea lui Mercur pe zodia Leu ne aduce puterea de care avem nevoie. Din
nefericire, această poziție este una foarte proastă și puterea va fi rea în raport cu nevoile
celorlalți, periculoasă pentru noi dacă ea nu este orientată către rezolvarea problemelor din
ultima perioadă, ci se risipește pe probleme nespecifice, poate chiar ale grupului, ale rasei
umane în ansamblu. Pe zodia Leu, Mercur se află în cea mai proastă calitate a sa, dar
pentru că acolo există Capul Dragonului, toată această turnură negativă pe care energia o
poate lua va fi văzută de ceilalți ca o calitate pe care nu o înțelegem, ca o forță pe care nu
o pot evalua. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Capricorn și va trebui să
treacă și prin conjuncția cu Pluton, dar și prin conjuncția cu Luna neagră, momentul acesta
de trecere a lui Mercur pe zodia Leu, va deveni o provocare. Fie că este vorba despre o
provocare a puterii, a argumentului sau a minciunii, rezultatul va duce mai departe o
confruntare ce va consuma din rezerve. Mulți își vor bloca accesul la informații valoroase,
își vor afecta imaginea arătându-se acum capricioși, făcând uz de o putere pe care nici ei
nu o înțeleg. Dacă nu s-ar pierde în conflicte sterile și și-ar amintit că iertarea este un
element foarte important al acestei perioade, că numai prin iertare se poate tempera obsesia
libertății nefirești am pune puțină ordine în ceea ce acumulăm, nu ne-am pierde în acțiuni
lipsite de rost. Am fi echilibrați, iar trecerea Lunii prin zodia Capricorn, practic, pe ultimul
sector al acestui semn, ne-ar aduce atenția de care avem nevoie pentru a descoperi
mincinoșii. Cei care nu vor proceda așa vor porni în această aventură de la sentimente
neînțelese, de la drama că li se oprește accesul la un nivel, la o informație ori la un bun și
vor duce în etapa următoare, în stadiul următor, conflictele de acum.
Mulți vor acuza o anume sensibilitate pe care nu o pot anula, nu o pot uita și pe care
o consideră vinovată de multe încurcături. Din nefericire, retrogradarea lui Marte pe zodia
Vărsător oprește pentru o perioadă schimbul de experiență menit să îi echilibreze pe oameni
din punct de vedere emoțional. Dacă emoțiile sunt blocate oamenii vor avea impresia că
sunt opriți din a și le exprima ori le este oprit accesul la putere. Deoarece ultimul aspect al
acestei zile este o relație pe care Luna o va avea cu Luna neagră, toată această căutare a
puterii este o căutare falsă. Puterea în sine la care ajungem devine inutilă prin faptul că i se
atribuie o funcționalitate nefirească. Mulți vor proceda în felul acesta pentru că nu acceptă
să fie criticați, nu acceptă să le fie anulată metoda de lucru ori, printr-o analiza succintă, să
li se scoată în evidență lipsa de experiență. Mercur din Leu are această problemă a lipsei
de experiență. Pentru a o ascunde intervine în relațiile celorlalți cu critica ori se fălește cu
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puținul pe care-l are, prezentându-se disproporționat. Dacă ziua de 28 iunie a adus
complicații din cauza problemelor, 29 iunie va veni, așadar, asupra noastră cu complicații
pe baza atitudinilor personale, din cauza oamenilor.
O altă problemă a zilei de 29 iunie este cea legată de supraviețuire. Prin trecerea
Lunii pe ultimul sector al zodiei Capricorn supraviețuirea este ceva dur, o componentă a
vieții care creează acum experiențe neplăcute. Mulți vor spune despre momentul acesta că
ne aduce prea multă exigență, că le modifică atitudinea față de cei dragi și poate chiar și
conduita, că îi îndeamnă să vadă dușmăniile absolut gratuite ale oamenilor răi. Dacă pasul
următor este o confruntare, un război sau o acțiune agresivă prin care opinia celuilalt este
redusă la tăcere, înseamnă că este folosită la o intensitate maximă trăsătura lui Mercur pe
zodia Leu, înseamnă că vorbim despre abuzul de putere, despre plăcerea de a provoca
suferință, bucuria de a-i vedea pe ceilalți mai săraci, mai nefericiți, mai neputincioși. Așadar,
trecerea lui Mercur pe zodia Leu, acolo unde se află și Capul Dragonului, ne face acum
atenți asupra părții întunecate. Cel care este lucid va știi cum anume să procedeze pentru
că această latură întunecată să nu se exprime la adevărata să putere, să rămână în
continuare în zona de lucru.

30 iunie
06:29 careu Lună-Junon
07:36 Luna intră în zodia Vărsător
11:00 opoziție Lună-Mercur
11:37 careu Lună-Uranus
12:31 sextil Lună-Chiron
16:05 careu Mercur-Uranus
22:31 opoziție Lună-Capul Dragonului
23:10 trigon Mercur-Chiron
Ultima zi a lunii iunie ne pune în dificultate. Se va împlini acum careul Mercur-Uranus
apoi, cu puțin timp înainte ca ziua să se termine, se va împlinii trigonul Mercur-Chiron. Pentru
că nu este totul, Luna va trece în seara acestei zile prin Coada Dragonului. Este un moment
încordat, de tensiune, o ipostază când căutăm răspunsuri sociale la probleme personale,
când elementele de factură personală nu mai pot realiza anumite comenzi decât dacă este
cunoscut dinainte că aceste operațiuni sunt acceptate de comunitate, o zi când nu avem
putere de convingere.
În dimineața acestei zile Luna va intra pe zodia Vărsător și se va afla în opoziție cu
Mercur. Știm că Mercur a intrat pe zodia Leu în dimineața zilei anterioare și ar fi prea curând
să considerăm că s-a acomodat cu această zodie. Opoziția cu Luna arată că finalul este
unul care ne va pune în dificultate. Dacă în multe dintre zilele acestei luni am avut
sentimentul că luptăm pentru un adevăr, că ne asociem pe această nevoie, acum, când
Mercur se află într-o relație foarte proastă cu octava sa superioară, Uranus, se înfiripă
gândul de dezbinare. Prin ceea ce se consumă acum, dezbinarea este plăcută, interesantă,
ea are la bază un conflict care trebuie să amplifice o greșeală și să o prezinte celorlalți ca
fiind un exemplu de bune practici. Luna din Vărsător îi face pe mulți să fie mai liberi decât
sunt în realitate, să se implice în tot felul de acțiuni sociale pe care să nu le pot controla și,
ca să iasă din încurcături, să apeleze la minciună. Ceea ce se consumă acum este o dovadă
de independență folosită prost.
Apoi, o altă problemă a zilei de 30 iunie este cea legată de independență. Raportul
frumos pe care Mercur îl are cu Chiron, care a fost activ o mare parte din această decadă,
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dar care capătă acum o direcție foarte clară pentru că se împlinește de pe semne de foc, îi
îndeamnă pe oameni să-și folosească intuiția, să facă apel la instrumente abstracte de
cunoaștere, să accepte că opiniile celorlalți sunt doar expresii personale, nu motive de
război. Cel care va vedea în această relație motivul de război, care va privi urât spre bunurile
celuilalt nu arată decât că trăiește în neîncredere. Neîncrederea pe care le-o arată celorlalți
este ceea ce a crescut în interior, ceea ce a ținut departe de privirile celorlalți, și care ține
de partea întunecată a firii ce acum îi este descoperita ori văzută mult mai clar.
Dacă în această perioadă Luna nu ar fi trecut prin Coada Dragonului nu am fi vorbit
despre pedepse aduse din trecut, despre mecanisme de apărare pe care să le folosim
împotriva celorlalți. Am fi fost puternici prin nevoile pe care ni le putem satisface și ne-ar fi
fost suficient. Așa, aducem din trecut mari frustrări și dorințele împlinite nu mai fac acum
casă bună cu un poziția lui Uranus pe zodia Taur, cu nevoile prezente, cele care trebuie să
devină pietre de hotar. Ni se pare că activitatea pe care am presat-o în ultima perioadă este
într-o totală contradicție cu mersul lucrurilor, cu destinul personal, cu ceea ce trebuie să
facem în această viață. Ar fi prea mult să mergem atât de departe, să ajungem la concluzii
atât de îndrăznețe, dar ultima zi a acestei luni va fi petrecută în ambianța acestor impulsuri
personale. Va reuși să iasă din această schemă complicată și să dea evenimentelor
personale o notă profundă cel care nu se va aștepta ca următoarea perioadă, adică cea
care debutează cu a treia decadă a lunii iunie și se sfârșește pe final de noiembrie, să le
împlinească mari dorințe și să-i ajute să înțeleagă că viața nu este numai despre a primi, ci
și despre a dărui. Conexiunea ce există între această decadă și finalul lunii noiembrie se
bazează mult pe capacitatea individului de a-și înțelege latura ascunsă a firii, partea
întunecată pe care de multe ori o neglijează. Prin ceea ce vom face atunci ne vom redresa,
dar momentul acela nu se sprijină pe evenimentele concrete de acum, pe ceea ce formulam
în mod implicit, ci pe anumite episoade pe care l-am definit la începutul lunii martie. Așadar,
ceea ce facem acum și va primi o confirmare pe finalul lunii noiembrie are nevoie și de
îndeplinirea unei condiții: prima decadă a lunii iulie să fie definită de realizări personale
importante pentru confortul psihic, pentru maturizare, etapă care nu se poate împlini fără
alegerile bune de acum. Deși ecuația astrală a zile de 30 iunie ne zăpăcește puțin va pierde
doar cel care se laudă că este învingător înainte de final.

Prin încheierea celei de a treia decade a lunii iunie încheiem de fapt prima jumătate
a anului. Această perioadă de 10 zile a fost dominată de severitate, de o dezordine care nea captat atenția, ne-a făcut să ne gândim că problemele personale sunt mult mai importante
decât ale celorlalți, că prin discuții, schimbul de experiență sau lupte ne putem împlini ori
putem accede la o poziție socială importantă. Ca eveniment, această decadă nu a adus
decât inițierea deplasării retrograde a planetei Marte, ceea ce nu este puțin lucru. Până spre
finalul lunii august va fi nevoie să vedem cum anume ne putem face remarcați, care sunt
impulsurile care distrug armonia personală, de ce nu reușim atât de ușor precum credeam
că reușesc ceilalți. Retrogradarea lui Marte pe zodia Vărsător are însă și o componentă
existențială pentru că ne îndeamnă să ne redefinim conceptul de libertate pe baza unor
opinii subiective. Este posibil ca această nevoie de libertate să însemne separarea de
prieteni, familie, anturaj, să ne schimbăm profesia, să facem o delimitare clară între ceea ce
am făcut până acum și ceea ce vom face de acum încolo. Având în vedere că această
delimitare este dată doar de retrogradarea lui Marte care ține până la sfârșitul lunii august,
această schimbare are nevoie de o zonă tampon, de această perioadă de două luni de zile,
pentru teste, verificare, studiu. Nu ne este permis să facem orice fel de alegere și nici să ne
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pierdem timpul de pomană considerând că studiem această variantă, acest nou punct de
lucru. În mijlocul lunii august Marte va intra prin retrogradare pe zodia Capricorn și va fi
sancționată orice formă de testare iluzorie, orice derapaj.

În ansamblul ei, luna iunie, după cum am văzut care au fost unghiurile pe care le-am
dat parcurs în cele 30 de zile ale sale, ne-a vorbit despre adevăr și despre dezbinare, despre
intenția de a ne folosi o mare parte din patrimoniul personal pentru a susține un adevăr sau
despre plăcerea de a alimenta motive de despărțire. Așadar, în multe din reacțiile pe care
le vom avea va fi regăsită cea mai importantă convingere, ea se va cristaliza și va fi pregătită
pentru a fi folosită ca o armă în luna iulie. Nu vom putea alege și adevărul și dezbinarea, ci
doar una dintre cele două. Este posibil să lucrăm cu amândouă însă în perioade diferite ale
acestei luni. Ajungând la finalul acestui interval, înțelegem că deși am fost curioși referitor
la multe dintre aceste direcții, doar una a fost definitorie. Aceasta devine mult mai clar
conturată în minte acum, pe final de lună, și ar trebui să nu o uităm, să nu o risipim și nici
să o pierdem în prima decadă a lunii următoare. Avem nevoie de această atenție pentru a
nu ne risipi in orgolii lipsite de sens. Fără o astfel de recomandare venită din exterior cel
care se implică în acțiuni pe baza orgoliului este absolut convins că faptele sale sunt cele
mai bune, că este cea mai bună alegere.
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În luna iulie vom vedea că multe din cele pe care le-am asimilat ca experiențe de
viață în prima jumătate a anului se vor concentra. Doar așa se poate traduce deviza
generală a acestui interval care se referă la drumul vieții, cel care devine acum un pasaj un
gust. Pasajul îngust nu se referă la limitarea posibilităților de expresie, la diminuarea puterii
personale, ci doar la concentrarea lor. Cine este cu adevărat puternic, omul care a crescut
prin experiențele vieții, nu a devenit mai traumatizat cu fiecare întâmplare dură parcursă, va
reuși să treacă cu bine peste încercările acestei luni. Dacă în luna iunie debutul
evenimentelor s-a făcut pentru o mai mare libertate de expresie, pentru că nu se împlineau
unghiuri perfecte între planetele cu deplasare lentă, acum, în luna iulie, lucrurile se prezintă
răsturnat. Începem în forță, cu schimbări de vibrație, atât prin trecerea lui Junon pe zodia
Taur, dar și prin inițierea deplasării retrograde a lui Chiron și prin revenirea lui Jupiter la
mersul direct, în prima decadă, precum și alte evenimente care sunt legate de destinul în
ansamblu prin relațiile pe care Junon și Marte le au cu Axa Dragonului. Pentru mulți,
intervalul acesta va părea o formă de pedeapsă, deși, în realitate, este doar o cumpănă, nu
un ghinion, un balans pe care suntem invitați să-l facem între lucrurile importante pentru
sine și cele importante pentru comunitate.

Decada I (1-10 iulie 2018)
Problemele cer redefinire. Aventuri ciudate. Ecouri. Speranțele
sunt mult mai bine formulate. Împliniri simple. Detașare.

DECADA NR. 19
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

14

11-20 mai

Confirmă autoreglarea

15

21-31 mai

Indiferență. Represaliile sunt reduse. Expansiune într-o direcție negativă. Dialogul interior
este diminuat. Preocupări față de un traseu. Expresivitate. Stabilitatea vine prin definirea nevoii.
Dragostea trece prin stomac. Se evidențiază un nou lider. Severitatea nu mai sperie. Exprimarea nu
înseamnă obligatoriu vorbire. Revoltă. Emoțiile sunt constructive. Surprizele se țin lanț. Un
eveniment frumos ne încurajează să colaborăm. Necunoașterea unei cauze înseamnă o lecție
împotriva orgoliului. Sobrietate. Aventura cunoașterii încurajează cercetarea. Disconfort cauzat de
binele celorlalți. Ușoară invidie. Ambiție. Răspunsuri bune. Simplitate. Evoluție prin mobilizarea
voinței. Intensitate nefirească. Aventură. Nevoie de mișcare. Spirit întreprinzător ca expresie a unei
neliniști. Restaurare. Succes prin de prospectarea noului. Răzbunare ciudată. Se invocă dreptul la
replică. Este nevoie de clarificări suplimentare. Incertitudine care impune noi reguli de interacțiune.
Se anunță o primejdie. Evenimentele frumoase întârzie. Recuperare. Remedierea unei greșeli devine
prioritară. Combinații care suplimentează cheltuielile. Duritate. Preocupare față de venituri. Se
stabilește un preț nou. O atitudine radicală ne schimbă viziunea asupra viitorului. Un personaj
misterios iese din umbră. Dezbatem un subiect nociv. Nesiguranță. Neseriozitate. Accident. Stres. O
problemă de sănătate este evidențiată. Perseverență. Complicații din cauza unor explicații. Nu există
discreție. Asocierile noi ni se par interesante. Ofensivă. Gândirea obține un progres neașteptat. Ne
asumăm riscuri. Problemele personale seamănă cu problemele mediului. Minciună. O faptă gravă este
deconspirată. Acțiuni fără rost. Promovarea unui personaj slab. Nevoia se definește prin practică. Este
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explicat corect un conflict. Dificultăți în familie. Apare un factor perturbator. Perspicacitate. Adaptare
numai prin utilizarea voinței. Relații critice. Se mizează mult pe anturaj. Rivalitate. Conștientizăm că
trăim o perioadă dificilă. Sensibilitate prin creație, paradox, redresare. Dinamism. Inspirație.
Rezolvarea ideilor fixe. Se amână o ruptură. Unire. Împrejurări definite de sentimentele frumoase. Se
rezolvă o problemă de indignare. Nemulțumirea este diminuată. Înțelegem altfel curentul vieții.
Modificare. Condiționare. Mesaje confuze. Prea multă poftă. Ruptură. Ne atrage bogăția celorlalți.
Avantaje care creează insatisfacție. Lipsă de coerență. Apare o libertate de mișcare, dar ea depinde
de adversitățile mai vechi. O transformare trebuie utilizată. Simțurile nu sunt analizate corect. Șansa
este observată prin probabilitate. Dificultăți care cresc în intensitate. Se determină gradul de vinovăție
al cuiva. Spirit critic. Teamă de pierdere, judecată prea aspră a celui vinovat. Ceea ce nu se obține
ușor nu este preferat. Adaptare dificilă. Rezistență la efort. Recunoașterea unei greșeli. Nevoie de
mișcare. Apare o soluție la o problemă de sănătate. Conjuncturile sociale favorizează individul
consecvent și sincer. Cerem referințe noi. Ne întoarcem la gândul de luptă. Atenție motivată de frică.
Se ascunde o aroganță.

Prima decadă a lunii iulie ne aduce, chiar din prima zi, trecerea lui Junon pe zodia
Taur. Pe acest semn se află de ceva timp Uranus și primul impuls va fi acela de a ne defini
problemele, de a deveni conștienți de locul pe care-l ocupăm în grupul de apartenență, de
a ne pregăti pentru ceea ce ni se va cere. În această decadă se va pune problema să oferim,
să dăruim, să punem la dispoziția celorlalți, să consumăm din resurse. Consumul acesta nu
se va face întâmplător, ci printr-un mesaj care a venit spre noi mijlocul lunii mai. La momentul
acela Uranus trecea pe zodia Taur, iar Marte pe Vărsător. Schimbarea pe care o facem
acum prin a oferi celorlalți din ceea ce am acumulat își are rădăcină în alte schimbări, mult
mai dure, mai puternice care au produs unde de șoc asupra conștiinței individuale pentru
care, la momentul respectiv, nu eram pregătiți. Mijlocul lunii mai și, respectiv finalul lunii mai,
cele două intervale spre care ne îndreptăm acum atenția, au fost dominate de schimbare.
Acum avem ocazia să vedem dacă suntem în continuare pe traumă, dacă ne implicăm pe
mai departe în aventuri ciudate, cele care generează ecouri neplăcute ce vin din comunitate.
Pentru unii intervalul acesta este unul de răspuns, chiar la modul concret, pe demersuri care
au început în luna mai.

1 iulie
02:09 conjuncție Lună-Marte
11:02 careu Lună-Jupiter
11:46 Junon intră în zodia Taur
Prima zi a lunii iulie ne găsește cu Luna în prin tranzit prin zodia Vărsător, postură
din care va împlinii o conjuncție cu Marte și un careu cu Jupiter. Acest interval pare să fi
unul de judecată, când dialogul interior va căpăta conotații neplăcute pentru demersurile pe
care le-am crezut foarte sigure. Siguranța de sine va primi și ea un imbold, în sensul că
oamenii vor fi mai încrezători prin speranță, prin rezultatele pe care cred că le pot folosi
acum mult mai ușor sau după bunul plac, fără reguli, fără îngrădire. Redefinirea vieții
personale, impactul pe care iubirea pe care o purtăm celor dragi va fi și ea afectată de toate
aceste tranzite. Se poate vorbi, însă, pe aceste conjuncturi și despre o apăsare a sufletului.
De aceea, nu putem separa ceea ce se întâmpla acum, la început de iulie sau în prima

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

306

decadă a acestei luni, de experiențele ultimei decade a lunii iunie. Prin ceea ce am inserat
în analiza aplicat acelui sector, am explicat că există un arc peste timp, o putere care leagă
evenimente ce aparent nu au nicio legătură între ele pentru că structura acestei decade, dar
și structura primei zile a intervalului să nu fie privite cu severitate, să nu pornim la drum în
această călătorie cu teamă.
Teama de oameni, teama de a trăi, teama de scufundare în sentimente abisale, chiar
teama de reverie, de bucurie sau de confort, pe motiv că acestea consumă, sunt elementele
care ar putea să zdruncine conștiința și să-l facă pe om să nu mai poată visa la o viață mai
bună. Pe acest fundal, trecerea lui Junon pe Taur se referă la nevoia de conviețuire. Dacă
această nevoie de conviețuire găsește un teren instabil, prea multă grijă față de ziua de
mâine, prea multe teme față de relațiile pe care le avem cu cei din jur, nu putem vorbi despre
o bază sănătoasă, ci despre o bază nesănătoasă. Accentele dramatice ne afectează pe toți,
indiferent de vârstă, nivel, iar asta înseamnă că dacă în decada anterioară ne-am temut că
trebuie să facem o schimbare pentru care nu suntem pregătiți și de aceea ne grăbim, de
aceea evenimentele se precipită, avem ocazia ca, începând cu prima zi a lunii iulie, să
vedem cum erorile de judecată devin erori de destin pentru că așa le construim. În funcție
de calitatea anturajului vom fi sau nu judecați pentru aceste erori. Doar aici vom vedea o
diferență între oameni.
Este clar că remanența acestor valori personale va fi vizibilă cel puțin până pe 30
septembrie când Junon va intra pe zodia Gemeni. Până atunci ne temem că valorile pe care
ni le însușim nu sunt de viitor, sunt fragile, neapărat trebuie să ne protejăm, neapărat trebuie
să le închidem într-o carcasă pentru a nu fi corodate de forțele exterioare. Un mesaj
oarecum asemănător vine și din partea lui Uranus care a intrat pe zodia Taur. Nevoia,
stabilitatea, ceea ce gândeam ca fiind un element de bază atât pentru viața personală cât
și în raport cu ceilalți se zdruncina. Unii vor încerca să rezolve lucrurile acestea prin vorbire,
preocupându-se de tot ceea ce este nou. Sunt avertizați însă încă poziția lui Junon pe zodia
Taur de această dată nu avantajează noile structuri, ci ne îndeamnă să facem un inventar
strict asupra valorilor pe care le avem deja pentru a nu le strica din plictiseală (Uranus pe
Taur). Exprimarea nu înseamnă neapărat și vorbire. Lucrul acesta va fi vizibil cu precădere
în cazul celor care lucrează cu energia și care sunt de regulă atenți asupra metodei de lucru.
Prin vorbire pierdem sau dăm din ceea ce avem, dacă situația o cere.

2 iulie
01:55 opoziție Lună-Venus
20:30 Luna intră în zodia Pești
21:47 sextil Lună-Junon
A doua zi a lunii iulie aduce Luna pe final de tranzit în zodia Vărsător și ne aflăm în
fața unei situații noi. Pentru că în noaptea de 1 spre 2 iulie Luna s-a aflat într-o poziție cu
Venus, aproape toată ziua ne vom revolta, fiind mult mai sensibili la emoțiile negative, nu
neapărat pentru că ele ne vin din exterior, nu pentru că acestea trebuie să scoată în evidență
severitatea unei vieți marcată de lipsuri. Tristețea ori nervozitatea de acum nu reprezintă un
element definitoriu al acestei perioade, ci simple reacții de neînțelegere, de neadaptare. De
lucrul acesta se face vinovată Junon, abia intrată pe zodia Taur, care nu a reușit să oprească
impulsul de a demonstra ceea ce simte, ceea ce vrea să facă, ceea ce vrea să schimbe,
așa cum am văzut în perioada în care a trecut prin zodia Berbec. 2 iulie va fi o zi de
zăpăceală, de bulversare, când aventura cunoașterii îi îndeamnă pe oameni să recurgă la
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gesturi categorice. Ba refuză vorbirea într-un mod foarte hotărât și răutăcios, ba vorbesc
foarte mult fără să spună nimic sau vorbesc mult și răutăcios la adresa celorlalți.
O altă componentă a zilei de 2 iulie vine să ne scoată în evidență nevoia de ordine.
Pentru că Luna trece acum prin zodia Vărsător mulți vor fi tentați să-și pună ordine în
gânduri, să acceseze informații din ce în ce mai interesante pentru ei, mai valoroase pentru
destinul propriu în ideea că folosindu-se de ele vor produce schimbarea mult dorită ori se
vor menține pe linia schimbărilor inițiate în decada anterioară. Imediat ce Lună va intra pe
zodia Pești lucrurile se vor schimba, componenta afectivă va fi din ce în ce mai accentuată,
iar lupta împotriva orgoliului va părea o mare necesitate. Nu vom mai încerca să punem
ordine în gânduri dacă acestea nu au și o trimitere către structura emoțională, dacă nu sunt
legate de evenimente încărcate emoțional, dacă nu au și o picătură de nostalgie.
Se va face o schimbare începând cu ziua de 2 iulie însă cu sobrietate, iar pe alocuri
chiar cu delăsare și josnicie. Sunt multe elemente neînțelese, legate de formele exterioare,
de traversare situațiilor ambigue, de nevoia de control sau de a domina situațiile cu care ne
întâlnim prin obiceiuri mai vechi. Situația aceasta este mai mult dominată de rigiditate și nu
ne duce la niciun rezultat bun dacă încercăm să o explicăm prin emoții rănite. Calitatea
umană presupune a ne scufunda întru totul în această natură emoțională și a trăi cu
implicare. Cei care se detașează de această natură emoțională crezând că se protejează
de trădări, de tristețe, de stări proaste, nu fac decât să arate că vechile trădări, vechile stări
proaste sunt păstrate cu sfințenie. Despre asta este vorba în a doua zi a lunii iulie, despre
emoțiile constructive sau despre acele emoții pe care ar trebui să le transformăm pentru a
produce evenimente constructive. De aici se înțelege că aventura cunoașterii ne îndeamnă
spre cercetare, dar nu către un studiu steril, rațional sau logic. Mulți vor confunda prudența
cu severitatea, cu distanța, crezând că dacă vor controla foarte bine aceste situații vor avea
o viziune de ansamblu. Acum viziunea da ansamblu vine prin interacțiune, prin schimb de
experiență, prin oglindirea propriei personalități în personalitățile celorlalți. De altfel, acesta
poate fi și un proces de autocunoaștere, prin care descoperim că suntem înzestrați cu calități
pe care nu le-am folosit până acum. În această expansiune numită generic “viziune de
ansamblu” omul este expus unui volum foarte mare de informații. Reacțiile sale sunt, de
asemenea, foarte complexe, dar va trebui să ni le asumăm. Așa putem afla mai multe despre
noi înșine, putem descoperi că, de la un punct încolo, certitudinea prezentului este un
obstacol în a deveni mai puternici, mai înțelepți, mai buni.

3 iulie
00:37 sextil Lună-Uranus
07:24 sextil Lună-Saturn
19:56 trigon Lună-Soare
23:20 trigon Lună-Jupiter
A treia zi a lunii iulie ne vorbește despre imobilizare. Lucrul acesta se întâmplă nu
pentru că evenimentele astea pe care le parcurgem acum ne blochează, ci pentru că ne
oferă o libertate prea mare pe care nu o putem susține. Ca un răspuns sau prin activarea
un mecanism de apărare pe care nu-l putem controla, reținere, teama de schimbare, de
nou, de evoluție acoperă întreaga gamă a percepțiilor. Aflată deja pe zodia Pești încă din
ziua anterioară, Luna aduce disconfortul cauzat de binele celorlalți pe care-l putem obține
și noi, după cum vom considera acum, nici dacă ne vom hotărî, nici dacă vom depune
suficient de multe efort în a renunța la ceea ce avem de făcut acum. Ceea ce vom
conștientiza în această zi este drama unei vieți împlinite, cea prin intermediul căreia am
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încercat să obținem o viziune de ansamblu în primele două zile ale acestei luni. Acum vom
căuta să trecem dincolo de această dramă printr-o aventură însă nu este momentul potrivit
pentru descinderi de genul acesta. Aproape că ne vom teme să mergem mai departe prin
tradițional, prin ceea ce știam dintotdeauna că putem face pe motiv ca nu cumva și
problemele personale să devină perene, permanente.
O altă componentă a zilei de 3 iulie este cea legată de sentimentul justiției. Ne
apropiem de oamenii care au fost nedreptățiți în ideea că, descoperind suferințele din viețile
lor, reușim să înțelegem mult mai bine cum să le depășim pe ale noastre. Cei care nu vor
face lucrul acesta conștient, vor putea observa că ies în cale oameni cu drame
asemănătoare cu ale lor pe care trebuie să le asculte, care le sunt oferite ca un dar. Aceste
persoane se vor simți bruiate, antrenate în discuții ciudate, unele dintre ele chiar retorice, în
care părerile lor nu contează, ci contează doar faptul că le este oferit un model de suferință.
Este greu de crezut că un om care până acum a funcționat pe baza orgoliului ar putea să
treacă dincolo de acest episod într-un mod frumos, elegant, consiliind partenerul de dialog
și înțelegând care sunt rădăcinile dramei sale. Forma aceasta de justiție se adresează,
așadar, celor care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală. Aceștia vor reuși să se detașeze de toată nota conflictuală cu care interacționează
acum pentru a privi foarte departe, pentru a înțelege ansamblul vieții celui cu care
interacționează. Este posibil să ajungă la un rezultat simplu ori simplist, să considere că
absența dialogului de genul acesta, absența unui consilier înțelept, absența unui părinte sau
a persoanei iubite a cauzat dramele care se inflamează acum.
Trecând dincolo de aceste probleme, omul puternic își va vedea rezultatele imediat.
El știe că oamenii pe care îi întâlnește acum sunt într-o stare sufletească precum era el în
luna mai. Reușește să vadă genul acesta de legătură, de similitudine și capătă o încredere
în sine mult mai mare. Pentru el este o mare realizare pentru că de această încredere în
sine ar fi avut nevoie și în luna mai, însă nu exista o pârghie socială menită să îl ajute să
obțină rezultatul acesta. Unii, care reușesc să obțină acest rezultat, dar nu sunt suficient de
maturi încât să privească prin liniște, prin pace, spre viitor, vor duce această încredere în
sine puțin cam departe. Vor generaliza de la un caz particular, de la achizițiile proprii, de la
rezultatele pe care le obțin în discuțiile de acum și își vor propune ca de acum încolo aceste
elemente să fie de bază în demersurile viitoare, în interacțiunile viitoare. Pericolul acestui
proces este acela de a invada dintr-o zona a evoluției simple, câte o zonă a evoluției
complicate. Prin evoluție simplă pasul următor devine o consecință a înțelesului de acum
pus în practică. Prin evoluție complicată va fi nevoie de alte dovezi, adică de acele episoade
sociale menite să anuleze această interpretare pentru a descoperi adevărata interpretare.
Toate acestea contează deci și în cazul al doilea se poate vorbi despre o evoluție, însă mult
mai dificil de realizat. În felul acesta, încă de pe acum, din a treia zi a lunii iulie începem să
ne familiarizăm cu deviza generală a aplicată acestei luni, cea care ne vorbește despre un
drum al vieții ce devine un pasaj îngust.

4 iulie
05:16 conjuncție Lună-Neptun
08:56 conjuncție Mercur-Capul Dragonului
12:43 sextil Lună-Pluton
Mulți s-au gândit că toate privațiunile la care au fost expuși în primele trei zile ale lunii
iulie sunt fără rost. Ajung în 4 iulie, când Mercur va trece peste Capul Dragonului, să
înțeleagă că toate au un rost, toate sunt importante, toate fac parte din procesul de
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maturizare. Acest proces de maturizare, cu Mercur trecând peste Capul Dragonului, nu este
plăcut, nu este agreat, nu este considerat unul dintre cele mai reușite demersuri în acest
sens. Se întâmplă lucrul acesta pentru că Mercur în zodia Leu nu este în poziția sa cea mai
bună, iar de partea cealaltă, adică pe zodia Vărsător, Marte trece prin Coada Dragonului.
Vorbim, așadar, despre surprize neplăcute, despre combinații care ne poate duce în zone
dureroase, despre rememorări triste pe care încercăm acum să le integrăm într-un ideal
ambițios. Idealul acesta ambițios poate să facă referire la noi achiziții materiale, la noi motive
de putere, la idealuri pe care credem că ni le putem împlini repede, fără să ne punem
problema cum anume. Dacă am fi mai responsabili drama care ne vine din trecerea lui Marte
trecând peste Coada Dragonului, adică dorințele mai vechi dezvoltate împotriva unui factor
slab, împotriva oamenilor pe care-i considerăm slabi, nu ne-ar cuprinde acum atât de intens.
Apoi, nu ne-am simți atât de slabi în fața unui adversar, în fața opoziției, am fim mai puternici
prin rememorarea, prin experiențe, prin ceea ce știm foarte bine că putem face.
Trecerea lui Mercur prin Capul Dragonului, privită strict, fără a lua în considerare
poziția acestei planete pe zodia Leu, ne vorbește despre întâmplări dominante, despre
anumite evenimente pe care vrem să le considerăm ca fiind întâmplări definitorii pentru
această etapă a vieții, pentru ceea ce este decisiv în momentul de față. Reducerea stresului,
acumularea unor venituri suplimentare, acceptarea dreptului la replică sau renunțarea la un
conflict deschis pare să fie elementul cel mai frumos, structura cea mai înaltă și mai rafinată
cu care putem lucra acum. Mercur va atinge opoziția perfectă cu Marte chiar în ziua
următoare, în a doua parte a zilei de 5 iulie, moment în care vom fi puși în fața unei realități
dureroase. Unii vor trebui să recunoască un adevăr pe care acum îl pot ascunde foarte ușor
și făcându-se o comparație cu momentul de acum, evitarea răspunsului sincer de acum și
confirmarea sa în ziua următoare îl face pe cel mincinos de râs.
O altă componentă a zilei de 4 iulie este invocarea dreptului la replică. Prin relația
bună pe care în Luna de pe zodia Pești o are cu Pluton, planetă care încă se află sub
influența Lunii negre, credem că dacă ne justificăm, dacă explicăm mult mai bine ceea ce
înțelegem sau vedem ieșim foarte bine din această încurcătură dominată sau marcată de
ceea ce nu dorim să spunem despre noi înșine. Este, de altfel, un moment dureros când
succesul poate veni prin prospectarea noului, dar nu de la sine, nu prin efort propriu, ci prin
schimb de experiență, prin comunicare. Dacă momentul de trecere a lui Marte peste Coada
Dragonului are conotații dramatice, ne-am putea echilibra dacă ne aducem aminte ce planuri
ne făceam în mijlocul lunii mai, atunci când Marte a intrat pe această zodie, pe Vărsător.
Dacă la momentul respectiv am fost indiferenți față de un proiect ambițios, față de ceea ce
ne ajută să fim echilibrați și sinceri atunci nu ar trebui să fim surprinși că momentul acela va
produce acum, la începutul lunii iulie, efectele care ne nemulțumesc atât de mult. Orice
acțiune are și o reacțiune, iar echilibrul vine prin inspirație. Momentul de conflict pe care lam parcurs în mijlocul lunii mai a fost cumva reglat prin anumite episoade care s-au
consumat în a treia decadă a lunii mai. Acum, că a trecut ceva timp de atunci și urmărind
cu o anume obiectivitate spre episoadele respective, putem face o selecție mult mai bună
în așa fel încât secvența zilei de 4 iulie, cea care ne îndeamnă să privim cu ambiție către
viitor, să nu reproducă schema de atunci, să nu fim ambițioși într-un mod egoist, pentru a
plăti cu aceeași monedă o greșeală, pentru a face rău cuiva. Mercur pe zodia Leu poate
face foarte ușor rău cuiva, dar dacă intervenim asupra acestei poziții cu educație fină,
rafinată atunci se poate depăși cu bine acest moment.
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00:52 sextil Lună-Lilith
07:45 Luna intră în zodia Berbec
07:46 Chiron intră în mers retrograd
12:24 conjuncție Lună-Chiron
14:04 trigon Soare-Jupiter
14:52 opoziție Mercur-Marte
17:52 careu Lună-Saturn
21:19 trigon Lună-Capul Dragonului

Pe 5 iulie Chiron intră în mers retrograd, deplasare ce se va menține până pe 9
decembrie, dar la un moment dat, adică pe 26 septembrie, prin retrogradare, se va întoarce
pe zodia Pești. Așadar, momentul acesta de inițiere a deplasării retrograde ne vorbește
despre reevaluarea propriilor opinii, despre a cultiva o încredere în sine sănătoasă, despre
a ieși dintr-o încurcătură. În general, retrogradarea nu ne ajută să ieșim din situații
conflictuale, ci să le conștientizăm, să le aprofundăm, și abia după aceea, dacă avem
maturitatea necesară, să obținem un rezultat bun, abia la revenirea la mersul direct să apară
soluția. De această dată, suntem absorbiți pur și simplu de zonele abisale ale conștiinței,
suntem atrași către amintirile triste când am fost marginalizați, când am încercat să ne
dezvoltăm opinia, un punct de vedere propriu și tot ceea ce s-a consumat în jur nu ne-a
permis. Vorbim, așadar, despre ieșirea din umbră, despre un interes pentru putere.
Dacă inițierea deplasării retrograde a lui Chiron nu s-ar fi produs când Soarele se află
într-un trigon cu Jupiter atunci nu am fi vorbit acum despre întoarcerea la o formă de putere,
ci am fi vorbit
despre nostalgii,
despre ambiții fără
rost,
despre
curiozități ciudate
care
vin
mai
curând
din
opoziția lui Mercur
cu Marte, adică
din cultivarea unei
opinii pentru care
oamenii nu sunt
obligați să acorde
atenția cuvenită.
Așa,
relația
aceasta minunată
dintre Soare și
Jupiter transformă
trezirea la realitate
impusă de Chiron
într-un episod de
mare grație. Dar
această ipostază
socială va semăna
cu ridicarea în
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înaltul cerului, până în zona în care individul amețește, nu mai vede ce se află sub el, nu
mai vede foarte departe. Așadar, se modifică viziunea, dar consumul psihic rămâne foarte
mare. Unii vor crede că această forță pe care încearcă să o dovedească este un element
de viitor și trebuie să i se acorde atenția cuvenită. Demersurile sociale, pe baza acestor
observații, vor fi dominate de un spirit categoric ce va inspira teamă.
Un alt element care va face ziua de 5 iulie celebră vine din caracterul revendicativ.
Opoziția lui Mercur cu Marte ne vorbește despre gândurile personale pe care nu le mai
putem ține sub control, despre ambițiile de a împlini o aspirație ce ne-a tot curtat în luna mai.
Pentru că lucrurile acestea vin prin opoziția lui Mercur cu Marte, nu se poate vorbi despre o
victorie pur și simplu, ci despre un avantaj pe care îl obținem cu mare efort, cu luptă, cu
încrâncenare. De lucrul acesta se face răspunzătoare și Luna, cea care avea intrat pe zodia
Berbec și care în această zi, foarte aproape de împlinirea trigonului Soare-Jupiter, trece prin
conjuncția cu Chiron. Se întâmpla ceva minunat pe 5 iulie, ceva care ne atrage atenția
asupra greșelilor personale, care ne trezesc la realitate, ca un duș rece, și care ne va fi de
un real folos până la finalul anului. Nu există o decadă în acest interval ce își va întoarce
atenția către momentul acesta. Asta înseamnă că achizițiile de acum vor fi bune pentru că
vor fi integrate în comportamentul general, ele nu vor alimenta impulsuri de moment sau
idealuri în cascadă, susținute de alte decade. Privind aceste elemente integrate în
comportamentul general se poate vorbi despre o dreptate pe care ne-o facem singuri. Orice
altă formă de dreptate se va sprijinii pe replici acide, pe impulsuri negative, pe dorința de ai frâna pe ceilalți, de a-i întoarce din drum, de a-i obliga să își vadă neputința în timp ce în
jurul lor, alții reușesc. În egală măsură, această conștientizare, chiar și în cazul celui care
este în această ecuație astrală o victimă, ajută în a conștientiza care sunt gândurile nocive
pe care trebuie să le lăsăm în urmă. Dacă în mai am cultivat nesiguranța și neseriozitatea,
greșelile pe care le-am făcut în modul acesta față de alții se transformă acum într-un
accident. Devenim victime pe cât de mult ne-am dorit în mai să-i vedem pe ceilalți
îndeplinind această calitate. Dacă lucrul acesta va fi oarecum tolerat, ajungem la abuzuri pe
baza acestor gânduri negative, pe baza acestor complexe de inferioritate, ceea ce înseamnă
cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem pe 5 iulie.

6 iulie
00:28 sextil Lună-Marte
01:36 trigon Lună-Mercur
06:34 conjuncție Uranus-Junon
10:44 Ultimul pătrar
21:52 careu Lună-Pluton
O problemă de opinie stă să se înfiripeze pe 6 iulie. Relația bună pe care Uranus o
împlinește cu Junon înseamnă un element de bun și pentru comunitate. Ea va semăna mai
curând cu o asociere între doi factori negativi care se bucura acum că reușesc să se facă
remarcați. Apar, așadar, asocieri noi și toate acestea vin prin interese, pe baza unor motive
care nu fac cinste unui om echilibrat și moral, care nu pot deveni amintiri frumoase pentru
un om cu bun simț. 6 iulie devine, în consecință, ziua celui care se gândește la răul celuilalt
și, dacă ne gândim că în această perioadă Soarele a intrat deja în fereastra opoziției cu
Pluton, rezultatele acestui impuls personal nu pot fi bune pentru cei din jur. Ceea ce le dorim
celorlalți și este greu sau apăsător, tot răul pe care urmărim să-l vedem în viețile celorlalți
se personalizează, este transpus mult mai bine în cuvinte. De aceea pe 6 iulie oamenii devin
acrii, irascibil, încercând să își scuze această stare proastă prin tot felul de lucruri care nu
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au înțeles. Un om profund care trece dincolo de aparențe va înțelege că lucrurile acestea
nu sunt atât de grave, cel puțin nu sunt grave deocamdată. Opoziția Soarelui cu Pluton se
va împlini pe 12 iulie, adică în decada următoare, după ce Jupiter își va reveni din
deplasarea retrogradă. Asta înseamnă că motivele de revoltă sunt acum lipsite de suport
social sau pot fi scuzate așa cum dorește individul în cauză, invocând starea proastă, o
durere de cap, absența somnului din timpul nopții, starea de sănătate. În realitate, dacă un
individ simte nevoia să se îndrepte către semenul său prin gândurile rele înseamnă că, așa
cum citim din perspectiva evenimentelor, nu a avut niciodată gânduri bune față de această
persoană. În cuvinte mai simple, presiunea a ceea ce disprețuim este atât de mare încât
unii nu se vor putea abține din a se exprima față de cei pe care îi desconsideră sau din a
lua atitudine față de faptele lor.
Noi, pentru că studiem astrologia, nu suntem doar consumatori ai unor previziuni
astrale, știm că lucrurile acestea reprezintă un element educațional. În primul rând, cel care
are astfel de reacții el trebuie să și le vadă întâi și abia după aceea cel căruia îi sunt adresate.
Dacă cel căruia îi sunt adresate nu vede toată versiunea pe care a provocat-o celor din jur
sau toată aversiunea celor cu care se înconjoară, fără a avea vreo vină, nu înseamnă că
greșește. Va greșit cel care are astfel de reacții și nu și le conștientizează. Aceasta este, de
altfel, o altă ipostază care personalizează pasajul îngust invocat în deviza generală aplicată
acestei luni. Prin faptul că multe din complicațiile personale sunt particularizate, mulți vor
avea impresia că problemele personale seamănă cu cele publice, că reacțiile personale sunt
asemenea celorlalți și că el nu face altceva decât să exprime o voce de grup. Dacă este
lucid va vedea că din grupul respectiv vocea sa este mai ridicată, doar glasul său se aude.
Devine astfel măgarul dintre oi, vocea grupului, dar fără să-și dorească lucrul acesta. Iată
cât de simplu se poate vedea că reacțiile negative nu sunt altceva decât elemente de
patrimoniu acumulate prin impactul Lunii negre, cea care o mare parte a acestui an a trimis
raze negative către tot ceea ce înseamnă patrimoniu, achiziții noi, maturitate. În cuvinte mai
simple, cel care este acum refractar a devenit așa pentru că i s-a părut că este superior
dacă ridică vocea, dacă e nemulțumit, dacă distruge ceva. În realitate, acest caracter negativ
nu face decât să îl marginalizeze pe cel care vociferează ducându-l pe o linie moartă.
Observând că lucrurile sunt orientate de o așa manieră, cel în cauză va lansa mesajul său,
cel trist sau enervant, cel care zdruncină sau întristează după care se va retrage. Va arăta
că idealismul său este, de fapt, o forță care susține grupul în timp ce pe el nu-l interesează
decât propriul avantaj material. Deși pare un șir de idei care nu au înțeles, cel laș care a fost
conflictual în primăvară și se arată și acum la fel, doar așa consideră că poate să iasă din
încurcătură. Dacă nu ar proceda așa ar trebui să meargă mai departe cu aceste revendicări,
se facă asocieri cu oameni care se arată la fel de nemulțumiți, dar nu dorește. A fi puternic
înseamnă acum a fi departe de nota aceasta conflictuală și a trece prin dificultăți de
exprimare atunci când trebuie să le spui celorlalți ce te doare. Relația proastă pe care Lună
o împlinește cu Pluton retrograd în seara acestei zile va face o delimitare clară, pentru cine
are ochi să vadă și minte să înțeleagă, între cei care se prefac și cei care se comportă
conform Celor declarate despre sine. Oamenii falși vor bate în retragere, nu pentru că sunt
înțelepți, conform proverbului, ci pentru că sunt lași, nu au dorit niciodată să meargă mai
departe, ci au dorit să strice exact cât au stricat.
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7 iulie
09:44 careu Lună-Lilith
10:02 trigon Lună-Venus
15:45 Luna intră în zodia Taur
19:41 conjuncție Lună-Uranus
20:54 conjuncție Lună-Junon
Pe 7 iulie lucrurile se simplifică. În prima jumătate a zilei Luna se va afla în tranzit
prin zodia Berbec și ne va aduce dorința de a ne exprima propria opinie într-un mod frumos
și elegant. Este posibil ca dimineață să mai existe câteva derapaje, dar ele seamănă prea
mult cu ceea ce s-a consumat în ziua anterioară și mulți vor considera că ele nu sunt altceva
decât remanențe ale trecutului. Important este că în mijlocul acestei zile, imediat ce Luna își
va încheia trigonul cu Venus și va trece pe zodia Taur, oamenii se vor simți eliberați de
această nevoie de a demonstra, de a se impune sau de a fi în competiție cu orice preț. Pot
apărea dificultăți în familie, probleme cu transferul unor valori, cu patrimoniului, dificultăți în
a achiziționa un bun pe motiv că nu este ziua potrivită, nu mai sunt bani, nu a venit încă data
de salariu. Desigur, nu toate vor fi judecate după dificultățile din familie sau după dificultățile
de la locul de muncă, dar multe vor fi evidențiate, prin bine, raportând la ceea ce s-a
consumat anterior, la dificultățile de înțelegere sau conflictele majore pe care le-am parcurs
de la începutul acestei decade și până acum. Pentru mulți ziua de 7 iulie va fi evidențiată
prin apariția unor factori perturbatori, însă, în realitate, acest factori perturbatori a fost vizibil
și în zilele anterioare. Acum va fi mult mai clar că presiunea din prezent, tot acest conflict
care ne-a consumat din rezerve ne-a îndemnat să fim mult mai conștienți față de oamenii
cu care ne înconjurăm sau mult mai atenți asupra a ceea ce simțim față de aceste persoane.
Piramida de apă ce se construiește încă de pe acum între Soare, Jupiter și Neptun ne
vorbește despre lucrul acesta și ne ajută să fim mult mai perspicace, să ne adaptăm mult
mai bine la toate aceste situații conflictuale pe care nu dorim să le ducem mai departe, care
ne enervează ori pe care vrem să le oprim. Foarte curând Venus, aflată în trecere prin zodia
Leu, își va încheia tranzitul prin această zodie și va intra în Fecioară. Pe 10 iulie se va
consuma acest eveniment ceea ce înseamnă că mai avem timp până atunci să ne gândim
la cât de ușor îi dezamăgim pe ceilalți chiar dacă nu ne dorim lucrul acesta, la cât de multă
putere putem avea atunci când avem ceva de protejat, de cultivat ori de demonstrat. Situația
aceasta ne face, așadar, mult mai sensibili la ambiție și dacă ne întâlnim acum cu o
provocare, cea care poate apărea în a doua parte a acestei zile, când Luna va trece prin
conjuncția cu Uranus, suntem avertizați că vom fi dispuși să facem totul. Ne vom propune
să răsturnăm ordinea lucrurilor, să ajungem pe Lună, să inventăm ceea ce nu și-a imaginat
nimeni vreodată, să anulăm chiar un factor perturbator care părea să distrugă destine de la
începutul acestei decade și până acum. Din nou, lucrurile acestea nu sunt noi, ci ele au fost
creionate în luna mai, atât în a doua decadă, dar și în a treia decadă. În funcție de puterea
fiecăruia, se poate vorbi pe 7 iulie și despre adaptare, și despre utilizarea voinței pentru a
ne rezolva anumite probleme de familie, sau probleme care fac parte din intimitate. De
fiecare dată când Luna trece prin conjuncția cu Uranus apar situații noi, cele pe care nu leam anticipat sau nu le putem anticipa, indiferent de instrumentele pe care le folosim, dar și
minciuna. Noutatea poate însemna în mintea celui care nu s-a maturizat încă și libertatea
de a răstălmăci adevărul, de a prezenta altfel decât este el în realitate. Oamenii care
muncesc, care nu au timp de povești sau care au stabilit deja că poveștile motivaționale fac
parte din evoluția lor, deci din munca pe care trebuie să o presteze această perioadă, nu
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vor fi implicați în răstălmăcire adevărului. Minciuna va fi apanajul oamenilor falși care au
dorit să atragă atenția asupra faptelor lor și în celelalte zile ale acestei decade.

8 iulie
00:57 trigon Lună-Saturn
04:10 careu Lună-Capul Dragonului
06:46 careu Lună-Marte
13:33 careu Lună-Mercur
15:24 opoziție Lună-Jupiter
17:41 trigon Soare-Neptun
20:44 sextil Lună-Neptun
20:58 sextil Lună-Soare
Trigonul pe care Soarele și Neptun îl împlinesc în a doua parte a zilei de 8 iulie este
unul reconfortant. Prin ceea ce se consumă acum ne aducem aminte că speranța de viață
este importantă, că putem să ne modelăm emoțiile în așa fel încât ele să devină instrumente
pentru a alimenta un crez. Credința în bine este un astfel de crez pe care-l putem cultiva de
acum și până la finalul acestui an. Este adevărat, mult mai greu le vor veni să facă lucrul
acesta celor care se află implicați în relații critice, care și-au petrecut toată această decadă
în ipostaze revendicative, care și-au cultivat sensibilitatea, nu pentru creație, ci pentru
distrugerea creației celorlalți. Pe acești oameni credința în bine, cultivarea unui crez pentru
creștere personală și rafinarea propriei structuri nu-i ajută. Pe ei îi ajută o altă componentă
a acestui aspect care face trimitere la unire. Se vor uni cu ceea ce și-au dorit până acum,
un element pe care au vrut să-l obțină cu forța, prin luptă, prin acțiuni revendicative, prin
promovarea energiilor negative. Acești oameni care au cultivat sentimentele conflictuale vor
deveni exponenți ai un conflict pentru că așa și l-au dorit, asta au practicat. Vorbim aici
despre negarea propriului destin, refuzul unui bine prin relația proastă a Lunii cu Axa
Dragonului, Cultivarea unui spirit revoluționar, revendicativ, conflictual prin relațiile proaste
pe care Luna le are cu Mercur și Marte. Oamenii de bun simț se vor uita către aceste
personaje conflictuale și vor crede că sunt rupte de realitate, că nemulțumirea lor este doar
expresia unei firi capricioase. Nu sunt departe de adevăr pentru că această fire capricioasă
nu a apărut dintr-odată, ci este expresia unei educații construită în această direcție. Pentru
acești oameni firul vieții pe acolo trece, prin conflict, prin luptă, prinde exacerbarea dorințelor,
a planului emoțional, prin impulsul de a înfrumuseța propria viață preluând bunurile celorlalți,
nu construindu-și binele pe care îl pot face. În felul acesta, se poate explica de ce ziua de 8
iulie este definită de sentimentele care se pot transforma în acțiune.
Relația bună a Soarelui cu Neptun are însă un impact teribil asupra conștiinței celui
care este bine orientat. Acest unghi face trimitere la credință, la sentimentele profunde, la
gândul de a ajuta, de a susține sau de a lucra în folosul celuilalt. Se întâmplă ca această
relație bună dintre Soare și Neptun să vină pe opoziția Lună-Jupiter. Vrem să facem bine,
dar ni se pare că suntem invitați de Toată această conjunctură socială în momentul cel mai
nepotrivit, când ne lipsește atenția, ducem lipsă de bani, de timp, de prieteni sau nu este
momentul programat pentru așa ceva. Iată, și de această dată, conjuncturile astrale nu
contenesc să ne uimească. Și pentru cel care lucrează cu energia și care se află implicat
într-un proces de cercetare spirituală, și pentru omul care caută adevărul, mesajele astrale
conțin informații noi. Nu ne putem programa niciodată momentul de cunoaștere, așa cum
nu ne putem programa momentul când atingem grație divină. Acestea sunt daruri ale cerului,
precum vom observa pe 8 iulie.
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9 iulie
03:08 trigon Lună-Pluton
12:21 careu Mercur-Jupiter
14:41 trigon Lună-Lilith
19:05 careu Lună-Venus
19:55 Luna intră în zodia Gemeni
9 iulie este din nou o zi de tensiune. Mercur va trece prin careul cu Jupiter și apare o
modificare într-un plan pe care l-am făcut de mult timp. Cei care sunt responsabili și care nu
acceptă modificări de genul acesta vor considera că 9 iulie este una dintre cele mai proaste
zile ale acestei decade. În plus, Luna trece din nou prin careul cu Venus și din nou apar
tensiuni într-un for interior, în intimitate, ce sunt, în mare parte, dominate de insatisfacție.
Fie că vorbim despre analiza unor situații sociale, fie că ne referim la dimensiunea
personală, lucrurile care se împlinesc pe 9 iulie ne frământă atât de mult sufletul, ne trezesc
simțurile atât de mult încât vom reuși să facem o analiză la rece asupra a ceea ce am fi
putut realiza, dar nu am putut pentru că nu ne-am maturizat încă. Relația pe care Mercur o
are acum Jupiter face trimitere la această schemă veche pe care o explicăm prin cuvinte
noi, la aceste metode vechi pentru care apelăm la instrumente noi cu scopul de a-l înțelege
sau de a le face mult mai ușor de folosit.
În consecință, 9 iulie devine o zi de transformare când simțurile ne informează asupra
a ceea ce trebuie să lăsăm în urmă. Nu este prima dată când ne întâlnim cu această
schemă, însă acum putem fi mai obiectivi asupra a ceea ce nu facem. Luna își va încheia
în această zi tranzitul sau prin zodia Taur și până în seara acestei zile beneficiem de mesajul
minunat care ne ajută să ne vedem mult mai clar nevoile, să le formulăm în așa fel încât și
pe alte conjuncturi să le putem folosi într-un mod adecvat. Este posibil ca, unora, schema
aceasta să li se pară lipsită de coerență pentru că atrage atenția prea mult asupra unor
probleme personale în timp ce pe zona publică demersurile care poartă numele individului
îl duc spre ruină. Există și această componentă, că nu degeaba Mercur aflat acum într-un
semn de putere, pe Leu, este certat cu Jupiter retrograd pe Scorpion, cel care îi
sancționează pe cei care au abuzat de putere. Nu greșim dacă spunem că din această
perspectivă 9 iulie poate deveni o zi de ruină pentru că și Venus trece pe ultimul grad al
zodiei Leu. Ruina nu vine ca o pedeapsă așa cum ar părea din careul Mercur-Jupiter, ci vine
ca o toleranță față de o serie de acțiuni pe care le-am tot făcut în ultimele zile, poate chiar
pe finalul lunii anterioare și despre care am ajuns să credem că ne sunt tolerate veșnic.
Așadar, 9 iulie va fi pentru unii o zi de judecată, de sancțiune, când evidențierea
satisfacției personale ar putea să îl pună în dificultate pe cel care crede că este bogat, dar
este nemulțumit, crede că este mai puternic dacă îi face pe ceilalți să se simtă prost. Deși
la momentul la care Mercur a trecut peste Capul Dragonului, în această decadă, pe 4 iulie,
vorbeam despre demersuri ambițioase, despre inițiative îndrăznețe, schema aceasta ce are
tot planeta Mercur ca protagonist principal arată derapajele pe care le-am făcut pe acele
conjuncturi. Cei care au fost perfecți, deși este puțin probabil ca această perfecțiune să fie
văzută în masă, nu vor avea un 9 iulie conflictual. Toți ceilalți, care au adăugat un plus de
forță unor demersuri subiective crezând că este loc, că le este permis, se vor trezi pe 9 iulie
cu solicitări venite din într-un domeniu nou, din partea unui for superior, din partea unei
structuri administrative cu drept de decizie pentru a oferii explicații suplimentare. Resorturile
la care vom face trimitere pentru a ieși din această încurcătură vor fi element la care am mai
apelat și altădată, forțe subtile care definesc statutul de ființă conflictuală. Este posibil ca
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până la finalul acestui an, tocmai pentru că este anul progresului și vindecării, această notă
conflictuală să se diminueze. Ceea ce alegem acum am hrănit altădată, animalul de
companie pe care îl plimbăm după noi prin oraș pentru a ne apăra este monstrul pe care lam rănit în prima jumătate a anului. Faptul că acest monstru este scos acum din casă pentru
a ne apăra, arată adevăratul scop, adevărata intenție pentru care am procedat în prima
jumătate a anului așa.

10 iulie
00:00 sextil Lună-Chiron
05:32 Venus intră în zodia Fecioară
07:16 sextil Lună-Capul Dragonului
09:22 trigon Lună-Marte
20:02 Jupiter revine la mersul direct
20:20 sextil Lună-Mercur
22:59 careu Lună-Neptun
Trecerea lui Venus pe zodia Fecioară ar trebui să reprezinte un semn de restricții.
Pentru că lucrul acesta se întâmplă când Jupiter își revine la mersul direct toată această
restricție va fi atrasă către zona publică, va părea o responsabilizare suplimentară absolut
necesară după cum au mers lucrurile în ultima vreme. Asta nu înseamnă că 10 iulie nu este
o zi de efort. Chiar noua poziție a planetei Venus îi îndeamnă pe oameni să fie mult mai
atenți la ceea ce vorbesc, la faptele lor, la ceea ce preferă, își vor ordona altfel programul
zilei, complet diferit față de cum gândeau în zilele anterioare. Dacă vor simți nevoia de
mișcare, de exprimare, să se desfășoare pe noi planuri se întâmplă și pentru că Luna se
află pe zodia Gemeni și, mediind tendința Nodurilor, îi îndeamnă pe oameni sa lege cele
mai bune metode pentru a se adapta unei conjuncturi noi. Având în vedere cum s-au
desfășurat zilele anterioare, adaptarea la condițiile dificile nu se realizează de la sine, adică
nu este ușor de făcut. Cu toate acestea, medierea tendinței Nodurilor de către Lună
înseamnă și întâlnirea cu o soluție cu totul specială pe care să o punem în practică pentru
binele tuturor.
O altă componentă a zilei de 10 iulie vine prin solicitările noi pe care le lansăm unui
for superior cu scopul de a obține referințe noi, de a fi acceptați într-un grup, de a ni se
recunoaște anumite merite. Desigur, pentru că Jupiter are această deplasare retrogradă de
pe 9 martie, recunoașterea meritelor cam de atunci trebuie făcut. Este posibil ca în
momentul de față aceste revendicări să fie cumva în contradicție cu crezul pe care îl avem
acum și pe care l-am calibrat pe 8 iulie, când Soarele s-a aflat într-un trigon perfect cu
Neptun. Dacă într-un context personal vorbim despre rearanjarea priorităților, despre o
trezire la realitate și întoarcerea la fapte mai bune, pe zona sociale lucrurile acestea produc
schisme, separări, pe care individul cu propriile sale resurse nu le poate controla. Chiar dacă
lucrurile pe zona publică intră într-un derapaj accentuat pentru că există o mare presiune
socială, rezultatul este unul bun. Este pedepsită aroganța, sancționat abuzul de putere, prin
întoarcerea la gânduri mai bune, la fapte mai bune în zona individuală se poate produce un
val de schimbare și pe zona publică, în mare parte, acțiunile personale se răsfrâng asupra
deciziilor publice. Elementul cel mai neplăcut ce apare acum, pe finalul primei decade a lunii
iulie, aduce regretul că am ajutat pe cineva, dezamăgirea față de un personaj care s-a ridicat
printr-un ajutor pe care l-a primit doar pentru ca l-a solicitat, l-a cerut. Astfel, prin această
conștientizare sau prin acest arc peste timp apare și această problemă de decizie care
transformă prima decadă a lunii iulie într-o problemă existențială. Unii vor încerca să se
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detașeze considerând că toate împlinirile pe care le-au comportat de la începutul lunii și
până acum le sunt necesare, nu vor mai mult, nu au de ce să ceară mai mult de la viață.
Faptul că fac un pas înapoi, se retrag din
această confruntare ce clarifică, edifică,
luminează, arată tot o formă de lașitate.
Este posibil ca aceste reacții să nu vină în
cazul persoanelor invocate mai sus de la
sine, ci să ia înfățișarea unor ecouri, ori
să ni se pară niște avertismente. De
aceea putem considera că omul care face
acum un pas înapoi este speriat de
consecințele deciziilor sale, de ceea ce
vede și nu înțelege pe zona publică și
dorește să se protejeze. Dacă această
dorință de protecție vine prin absența
inițiativei (este de înțeles dacă nu se pune
problema ei) atunci oprirea acțiunii în
mijlocul desfășurării ei este un act de
maximă lașitate. Pentru aceste persoane,
revenirea lui Jupiter la mersul direct nu
înseamnă
protecție,
ci
înseamnă
întoarcerea la problemele pe care le-am
avut la începutul anului, în primele două
luni. Cei care lucrează cu energia sau
care sunt implicați într-un proces de
cercetare spirituală vor ști că această protecție falsă, această întoarcere la o zona de confort
este semnul că persoanele respective, din martie și până acum, nu au produs schimbări
calitative, nu au evoluat.

Așadar, prima decadă a lunii iulie ne pune în fața unor probleme ce ne vor preocupa
până la finalul acestui an. Aceste probleme nu sunt în noi, ele au fost creionate în luna mai,
în a doua și, respectiv, a treia decadă acestei luni. Apoi, pentru că nu este totul, aceasta
decadă se bazează, pe o construcție puțin mai complexă, adică pe anumite demersuri care
au fost foarte clare sau care au primit toată atenția individului în ultima decadă a lunii iunie.
Vorbim, așadar, despre probleme existențiale, despre o agresivitate, despre un rău pe care
l-am ignorat, despre nevoia de a-l înfrunta pe acesta cu arme bune, fără luptă, fără
agresivitate, fără aroganță. Abuzul de putere dovedit în luna mai va fi răzbunat acum, ne va
întoarce la greșelile pe care le-am făcut, din teama sau ignoranță, în primele două luni ale
anului. Cel care se va opri în mijlocul acțiuni, va face un pas înapoi și se va lăuda că el
funcționează pe principiul “Cel mai deștept cedează!”, dar nu va rezolva nimic cu lucrul
acesta. Ceea ce se întâmplă în prima decadă a lunii iulie este de bun augur pentru sănătatea
spirituală, având și rol de avertisment. Puține vor putea fi reperate, iar dintre acestea foarte
puține vor putea fi oprite din derularea majoră pe care o impune acest an al vindecării și
progresului. Când vine vorba despre progres este greu să-l faci să înțeleagă pe cel arogant,
egoist și rău intenționat că faptele acestea nu-l duc într-o direcție bună. Acești oameni vor
vedea în prima decadă a lunii iulie că dacă cer dovezi pentru a înțelege că această
comportare nu este bună le vor primi.
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Decada a II-a (11-20 iulie 2018)
Cercetări sterile. Ambiții prea mari. Amintiri pierdute definitiv.
Temperare. Tensiuni care diminuează coerciția grupului.
Nesupunerea prezentată ca o modă.

DECADA NR. 20
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

13

1-10 mai

Confirmă autoreglarea

2

11-20 ianuarie

Sentimente confuze. Deplasări dificile. Aventură. Capriciu. Subiectivitate. Se fac planuri
financiare. Convingeri superficiale. Bucuria personală nu se încadrează cu dezideratul de grup.
Încredere în forțele proprii. Ambițiile sunt prea mari. Ne bazăm foarte mult pe o promisiune mai
vechi. Ne simțim protejați de grupul de apartenență. Invidie. Regretele sunt tardive. Atenție pe detalii.
Perseverență. Duritate. Agresivitate. Cel care greșește este foarte ușor rănit. Investigație. Combinații
periculoase. Ne facem planuri pentru o viață mai bună. Tristețe. Aventură complicată. Ne temem de
un eșec. Ceea ce trebuie să împlinim ne motivează să mergem mai departe într-un ritm foarte alert.
Sufletul este limpede pentru că forțele exterioare se ocupă de proprietar. Avem nevoie de confirmare.
Poziția socială este importantă. Discuții despre egoism. Plăceri complicate. Probleme cu
autocontrolul. Pesimism. Este favorizată încrederea în sine, însă doar după ce a arătăm că suntem
pregătiți pentru mai mult. Capriciu. Preocupare pentru bani, avantaje materiale, plăcere. Atracție către
relații complicate. Autoritate. Cel care este puternic trebuie să dovedească lucrul acesta. Nevoie de
confirmare. Fermitate. Profunzimea sufletului este atinsă prin ceea ce este împărtășit de ceilalți.
Precizie. Teama de boală. Minciuna, disperarea, inventivitatea sunt orientate împotriva celui slab. Un
personaj nepregătit dorește să conducă. Aroganță susținută pe dorința de putere. Omul limitat nu are
măsură. Apar noi riscuri și noi excese. Lovituri de teatru. Exces din dragoste. Prestigiu pus în
dificultate. Învățăm din lipsuri. Discuții în contradictoriu. Individul ales trebuie să demonstreze că
este echilibrat. Mesajul are mai multe nuanțe. Redresare. Inițiativă. Viața personală este răscolită.
Spirit de contradicție. Calmul este impus cu forța. Individul sensibil pare că este de pe altă planetă.
Încredere în omul care nu poate ajuta. Încercare pe răbdare. Refuzul obedienții. Protecție contra cost.
Mare agresivitate. Ghinioanele sunt discutate în mod public. Atitudine jignitoare. Instinctul este
deasupra rațiunii. Mediocritate. Accente dramatice. Eforturi sterile. Se caută un câștig ușor.
Agresivitate prin vorbe. Dreptate declanșată cu ostilitate. Noi mijloace de reușită. Se discută despre
un furt. Teama de despărțire. Incoerență. Trecut confuz. Apare o nouă semnificație a unui episod
analizat deja de mai multe ori. Observații fără perdea. Discuții aprinse. Lipsa de disciplină a
personalității este sancționată. Voința este asociată cu imaginația fără un rezultat elocvent. Teama de
despărțire. Insecuritate. Se caută protecția unui om superior. Muncă suplimentară. Alergie. Blocaj.
Participarea la acțiuni ilogice. Împrumut.

A doua decadă a lunii iulie ne invită la responsabilitate. Cele două corelații care există
între această decadă și începutul lunii mai și mijlocul lunii ianuarie scoate în evidență
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impactul zodiei Capricorn asupra acestei perioade. Vorbim, așadar, despre o relansare,
despre a răspunde unei provocări, despre a ne debarasa de anumite limite prin înțelegere,
profunzime și muncă. Cele două corelații aduc planeta Jupiter ca principal mobil al acestui
mesaj de responsabilitate (la începutul lunii mai Jupiter s-a aflat într-o relație bună cu Luna
neagră, iar în a doua decadă a lunii ianuarie Jupiter avea același unghi cu Pluton). De la
începutul anului și până în luna mai s-au produs anumite schimbări pe care le vom invoca
în această decadă ca modele de maturitate, de seriozitate, de disciplină și de progres. Acum
Jupiter se află în plin tranzit prin zodia Scorpion și, nu doar atât, ci în deplasare directă. Asta
înseamnă că o parte din intervalul invocat a conținut deplasarea retrogradă a planetei
Jupiter. De aceea, mesajul poate fi contorsionat, complicat sau marcat de reacții
temperamentale. Pentru unii decada va fi dominată de tensiuni care afectează coerciția
grupului sau va face cercetările individuale să fie sterile.

11 iulie
20:57 Luna intră în zodia Rac
Debutul acestei decade se face într-un ton agresiv. Această notă impulsivă vine din
faptul că cea mai mare parte din zi Luna se va afla în perioada fără direcție urmând ca în
seara zilei de 11 iulie să intre pe zodia Rac. Așadar, vorbim aici despre sentimente confuze,
despre căutarea independenței, despre o formă de nepăsare pe care nu o putem înțelege
și din nefericire nu putem înțelege nici expresia, dar nici instrumentele la care apelează. Pe
unii, agresivitatea iminentă ce se va transforma în evenimente pe 12 iulie, când se va
contura și sub formă de eveniment ceea ce să intuiești acum, pe 11 iulie, nu-i va speria.
Aceștia sunt oameni care se bucură de răul celuilalt, care nu sunt în stare să demonstreze
nimic decât prin furt, nu au o poveste de viață, ci au povești despre viețile celorlalți. Faptul
că această ipostază apare imediat ce Jupiter și-a revenit la mersul direct (o mare parte din
această zi el va fi static pe zodia scorpion) îi face pe unii să creadă că liniștea aceasta de
dinaintea furtunii va fi veșnică.
Această percepție a binelui pe care cel rău îl resimte ca urmare a suferințelor pe care
le constat în viețile celorlalți este, conform corelațiilor dintre decade, o iluzie a puterii. Acești
oameni, cu cât se vor bucura mai mult de suferințele celorlalți, cu atât mai tare vor fi păcăliți
că aceasta este puterea pe care au căutat-o, că un for superior și-a îndreptat vreodată
atenția către solicitări de genul acesta pentru a le face lor dreptate. Am mai spus-o, cei care
au arătat în prima decadă a lunii iulie că se lasă în voia aventurii, savurează acum orice
provocare a vieții pe riscul lor. Până la un punct, aceștia vor fi avantajați de ecuația astrală
a zilei de 11 iulie tocmai pentru că se produce o inversiune și omul responsabil va fi
bulversat, făcând un pas înapoi. Pasul înapoi pe care-l face omul responsabil va părea o
veritabilă dovadă de prudență. Având în vedere că prin corelațiile care există între decade
zodia Capricorn iese în evidență și prin intermediul Lunii negre, și aceste persoane prudente
ce pot fi, prin gesturile lor responsabile lideri, formator de idei, oameni liberi, vor face
mutarea indicată tot pe riscul lor.
Imediat ce Luna va intra pe zodia Rac în seara acestei zile se pregătește o
modificare, se urmărește punerea în aplicare a unui plan ambițios. Intensitatea cu care vom
dori să punem în aplicare acest plan va semăna cu intensitatea altor acțiuni care s-au
desfășurat de-a lungul acestei zile și care au avut o notă agresivă. Este foarte posibil ca
această notă agresivă, imediat ce luna intrat pe zodia rac, să dispară. Practic, prin acest
lucru se va face diferența între oamenii responsabili și profunzi și cei care urmăresc doar
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propria satisfacție. Cert este că toată lumea va experimenta pe 11 iulie o deplasare dificilă
a valorilor, o atracție către ceea ce nu este corect, ori o reînviere a tentațiilor.

12 iulie
00:08 sextil Lună-Venus
00:35 sextil Lună-Uranus
00:48 careu Lună-Chiron
04:30 sextil Lună-Junon
04:37 opoziție Lună-Saturn
06:25 trigon Venus-Uranus
07:53 Saturn în trigon cu Junon
13:04 opoziție Soare-Pluton
18:10 trigon Lună-Jupiter
22:55 trigon Lună-Neptun
12 iulie ne aduce împlinire a opoziției Soarelui cu Pluton, aspect care a fost activ și
în decada anterioară, dar care va fi asistat de împlinirea altor două unghiuri, trigonul VenusUranus și trigonul Saturn-Junon. Apoi, pentru că nu este totul, Luna va trece prin zodia Rac
și, implicit, prin opoziția cu Saturn. Așadar, luminariile, amândouă aflate acum pe zodia Rac,
primesc replici dure din partea a doi malefici: Saturn și Pluton. În consecință, se poate stabili
că 12 iulie aduce dezbinare prin reacții categorice, prin precipitare în fața răului, prin
neputința de a depăși un obstacol. Acest obstacol nu apare pentru prima dată în cale, el a
fost invocat și în decada anterioară. Acum, prin corelațiile care există între decade, fie că ne
referim la echilibru, fie că ne referim la autoreglare, episoadele acesta rele invocă acțiuni
care s-au consumat în prima jumătate a anului, adică la mijlocul lui ianuarie și începutul lui
mai.
Pentru unii, 12 iulie înseamnă descoperirea unor noi puteri, împlinirea unor
promisiuni, depășirea unei etape de invidie, de agresivitate, de neputință. Din nefericire,
lucrul acesta va fi făcut în forță și unii se vor arăta acum prea egoiști sau geloși, consumați
de pasiuni care nu duc la nimic bun. Pentru că opoziția Soare-Pluton nu poate schimba nota
generală a zilei, nici măcar opoziția Lunii cu Saturn nu poate aduce o greutate atât de mare
încât unghiurile frumoase la care participă
Venus, Uranus, Saturn și Junon să fie
anulate. Așadar, vorbim pe 12 iulie și despre o expresivitate, despre o poveste de viață care
caută să se impună, despre întâmplări frumoase pe care le-am parcurs chiar în acest an, în
decadele indicate de mai sus, și care ies acum la lumină, desigur, cu tot efortul adecvat unui
asemenea demers. Dificultatea conținută de ecuația astrală a zilei de 12 iulie vine din faptul
că aceștia ar putea să nu aibă măsură (de aici și explozia, dezbinarea), să nu-și dea seama
când anume se întâlnesc cu un obstacol, cum să-l ocolească dacă îl văd, având o atitudine
de tăvălug. Vor fi și oameni care vor greși la acest capitol, care nu vor fi atenți pe detalii, vor
considera că dacă muncesc este suficient, dacă se preocupă este de ajuns. Acești oameni
sunt avertizați că vor înfrunta agresivitatea unui factor inflexibil, prejudecățile comunității sau
chiar oamenii răi pe care nu au știut să-i ocolească nici în lunile ianuarie și mai.
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Această componentă frumoasă a zile de 12 iulie ne vorbește și despre existența unui
cadru social bun, favorabil pentru împlinirea unei noi etape. Asta înseamnă că doar lipsa de
viziune se face vinovată de eventualul eșec de acum. În mare parte, lucrurile sunt tolerate,
sensibilitatea găsește un canal de expresie, găsește un cadru primitor pe zona publică,
oamenii se găsesc unii pe ceilalți, prin ceea ce simt și vor să facă din viețile lor. Având în
vedere că tot acum se definitivează trigonul Saturn-Junon, această rezonanță poate duce
la consolidarea sentimentului de prietenie, la întâlnirea cu oameni noi cu care să legăm
prietenii de durată. Așadar, realizările acestui moment nu numai că sunt foarte frumoase în
momentul în care sunt construite din aproape în aproape, dar ele au toate șansele să fie și
durabile. Acolo unde nota zilei depășește rafinamentul și sensibilitatea, acolo unde regretele
sunt mai intensă decât bucuriile de moment, decât bucuria reîntâlnirii sau a interacțiunii, nu
putem vorbi despre o conspirație împotriva celui în cauză, ci despre greșeli abordate în
formă continuată. Acești
oameni arată că amintirile
frumoase și le-au pierdut
definitiv și, poate, de
aceea, de fiecare dată
când pe cer apare un
unghi negativ atât de
puternic cum este cel de
acum,
reacționează
violent. S-au construit dea lungul timpului să fie
mult mai sensibili la rău,
decât la mine. Acum
chimia corpului este deja
modificată și de aceea o
stare proastă are o
remanență
mai
îndelungată decât o stare
bună.
Pentru
acești
oameni 12 iulie va fi
definită de îndoiala că
binele nu poate dura, de
agresivitate și vor vedea
mult mai repede greșelile
decât ceea ce este bun.
Este
clar
că
în
consonanță cu deviza
generală a acestui an,
prin această selecție
negativă nu poate fi vorba
despre progres și vindecare, ci despre a adăuga încă un motiv pentru a nu ajunge acolo.
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13 iulie
04:43 opoziție Lună-Pluton
05:47 Lună nouă
16:21 opoziție Lună-Lilith
20:30 Luna intră în zodia Leu
Pe 13 iulie Soarele se va afla în dimineața acestei zile în conjuncție cu Luna și
această faza de Lună nouă anunță noi directive pentru următoarele patru săptămâni. Având
în vedere că foarte aproape de momentul acesta avem episodul zilei de 12 iulie despre care
am aflat că are asupra acestei perioade o greutate aparte, momentul de față ne îndeamnă
spre mai mult, să ieșim din cadrul strâmt al vieții cunoscute, să ne dorim o tatonare sau
inserția într-un grup mai mare. În cuvinte mai simple, Luna nouă din 13 iulie aduce o
supradimensionare a vieții personale, o extindere către un domeniu necunoscut, fapt care
se va consuma printr-o mare desfășurare de forțe, printr-un mare consum. Această Lună
nouă îi va ajuta pe cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de
cercetare spirituală să descopere noi aspecte ale vieții, să se protejeze mai bine de
combinațiile periculoase și să identifice noi surse de informare. Putem integra aici și studiul,
dar și marile drame ale vieții care au fost explorate pe 12 iulie și care vor fi duse mai departe
cu această Lună nouă către ținte greu de închipuit acum. Dacă pe 13 iulie nu s-ar fi
consumat Luna nouă, nu am fi un vorbit acum despre explorare, nu am fi insistat pe această
supradimensionare a vieții personale.
Desigur, în cuvinte mai simple, vom vedea pe 13 iulie ieșind la rampă oameni mici
vorbim despre destinelor supradimensionate, despre ambițiilor prea mari, despre realizările
lor prezentate ca în poveștile pescărești. În felul acesta, Luna nouă din 13 iulie aduce
etaloane greșite, o inserție eronat în grupul de apartenență și planuri de viitor care nu se pot
împlinite din cauza oamenilor mici care se cred foarte mari. În felul acesta, finalizarea
tranzitului Lunii prin zodia Rac poate aduce acestor persoane un eșec, o blocare a unei
deveniri ca în celebrul proverb: "Fiecare pasăre pe limba ei piere!". 13 iulie este și o zi de
mânie, de aversiune față de ceea ce nu este încă pregătit să evolueze și din această cauză
partitura unei existențe încercată nu se va putea remarca prin maturitatea obținută, prin
înțelepciunea de viață, prin ceea ce s-a sedimentat, ci prin motivele de luptă, prin
dinamismul de care s-a folosit individul în a reuși. De asemenea, unii vor păcăli pentru că,
povestind doar despre urlete, nimeni nu se va mai întreba la ce le-au folosit. Astfel, vor ieși
la rampă oameni care nu au nimic de povestit, ființele care se pricep foarte bine la poveștile
altora, doar pentru că în viețile lor nu se întâmplă nimic.
De fiecare dată când Luna trece prin opoziția cu luna neagră apare o provocare. De
această dată, când Luna neagră trece prin zodia Capricorn provocarea este legată de
superficialitate. Zodia Capricorn ne îndeamnă să aprofundăm un mesaj legat de starea de
sănătate, de cunoaștere, de inserția socială, suntem încurajați să vedem partea ascunsă a
lucrurilor din relațiile în care am ales să ne implicăm. Prin această opoziție lăsăm deoparte
ceea ce încă este profund și elevat pentru că ni se pare mult mai interesantă o poveste
desprinsă dintr-o experiență ce nu poate fi verificată. Dacă luăm în considerare faptul că a
doua decadă a lunii iulie face trimitere, pentru a ne susține echilibrul, la prima decadă a lunii
mai, când Jupiter s-a aflat într-o relație bună cu Luna neagră, înțelegem de ce suntem atât
de interesați acum, când Luna trece prin opoziția cu Luna neagră, să experimentăm, să ne
implicăm în combinații diverse, să dezvăluim secretele pe care am jurat că nu le vom spune
niciodată nimănui.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

323

Imediat ce Luna va intra pe zodia Leu, adică în seara zilei de 13 iulie, vom crede că
direcțiile personale se clarifică, că durerile sufletești se limpezesc. Vom vedea că lucrurile
acestea nu se clarifică atât de ușor. Suntem prea aproape de conjuncția Lunii cu Capul
Dragonului, eveniment ce se va consuma în dimineața zile următoare, sâmbătă, 14 iulie,
pentru a crede că lucrurile se pot rezolva de la sine, că se pot remedia din mers. Avem
nevoie, așadar, ca prin acțiunile concrete să demonstrăm că avem și maturitate emoțională,
și spirituală, dar și socială conform nevoilor pe care le-am tot strigat de la începutul lunii iulie
și până acum.

14 iulie
00:10 careu Lună-Uranus
00:17 trigon Lună-Chiron
05:25 careu Lună-Junon
07:00 conjuncție Lună-Capul Dragonului
08:13 opoziție Lună-Marte
09:44 trigon Venus-Saturn
17:45 careu Lună-Jupiter
14 iulie este o zi de cucerirea. Lucrul acesta poate fi înțeles din punct de vedere astral
prin faptul că relația bună a lui Venus cu Saturn este corelată și cu alte două astre, Uranus
și Junon de pe zodia Taur. Suntem, așadar, încurajați, să vorbim despre egoism, despre
autocontrol, să punem capăt unui război, dar nu pentru a face un pas înapoi, ci pentru a ne
îndrepta către o nouă formă de cucerire.
În multe din cazuri, elementele sintetice ale zilei de 14 iulie ne încurajează să privim
realitatea înconjurătoare prin capricii. Unii, pentru că Luna trece prin zodia Leu și se va află
în dimineața acestei zile și în conjuncție cu Capul Dragonului, atunci când vor întâlni un
obstacol vor considera că nu-l pot depăși decât dacă au un anumit patrimoniu, bani sau alte
elemente ce pot fi convertite în bani. Privind această relație frumoasă dintre Venus și Saturn
prin prisma devizei generale a acestui an, cea care face trimitere la progres și vindecare,
înțelegem că avem o șansă. Unii vor considera că trebuie să renunțe la luptă, dar nu la luptă
în general, ci la acea luptă care a adăugat tensiune tensiunii existențiale, la motivele de
confruntare ale acestei perioade. Desigur, prin această confruntare se pune problema unui
câștig, a redobândirii unui drept, de pe urma căruia să ne bucurăm și de anumite beneficii
materiale. Cu toate acestea, 14 iulie nu reprezintă o zi a beneficiilor materiale, ci a câștigului
de imagine. Câștigul de imagine se va putea transforma pe viitor, nu acum, în anul acesta,
ci în anul următor, într-un mare capital de imagine pe baza căruia putem spera că viața va
fi mai bună.
La modul concret, trigonul Venus-Saturn aduce bucurii mature, încântarea pe care
individul o poate obține din activități de rutină, renunțarea la o confruntare sterilă din
considerente strict economice, financiare, medicale. Pentru că motivul acesta de renunțare
nu este tocmai ușor de înțelese de comunitate, cel învingător va face pe 14 iulie o combinație
între gingășie și luptă și numai în felul acesta își poate asigura un loc foarte important în
grupul de apartenență. Apoi, va arăta și că este riguros, și că poate lăsa o moștenire
interesantă copiilor sau celor pe care i-a format în ultima vreme. Nevoia de confort va fi
acum văzută altfel, ca o preocupare importantă, ca un motiv de imitație pe care un om slab
sau mai puțin pregătit îl va aborda pentru a depăși un capriciu sau pentru a se descurca
într-o situație limită. Dacă pe 14 iulie vorbim despre o piramidă de pământ ce ne ajută să ne
extindem către noi zone, către domenii noi, nu trebuie să uităm că Axa Dragonului, destinul,
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încercările existențiale pe care le parcurgem acum sunt greu de înțeles din perspectiva
elementelor noi, adică prin mesajul planetei Uranus, cea care ne încurajează acum către
noi cuceriri, către are dobândi statutul de învingător pe care l-am avut până la începutul
acestui an, dintr-un motiv foarte simplu: lupta nu ne ajută. Omul naiv, nepregătit să evolueze
nu va reuși să găsească o punte de legătură între ambițiile trecute și necesitatea prezentă,
dar face un mare salt. Va orbecăi, va face compromisuri, va minți și toate lucrurile acestea
vor fi privite ca și cum sunt experiențe firești pe care oricine le parcurge la începutul unei
cuceriri. În realitate, viața este o combinație între gingășie și luptă, de aceea nu poate fi
definită nici exclusiv de gingășie și nici exclusiv de luptă. Așadar, fiecare va trebui să
găsească acum calea de mijloc.
O altă componentă a zilei de 14 iulie este cea legată de sentimentul dreptății. Acest
sentiment al dreptății va fi perceput mai mult de cei care lucrează cu energia sau care sunt
implicați într-un proces de cercetare spirituală și mai puțin de oameni superficial. Speranța
într-o viață mai bună va fi, așadar, o consecința firească a unei cuceriri, a unei demonstrații,
a unei achiziții noi. Este clar că dacă în această expansiune ne pierdem controlul, dacă
visăm că putem rezolva problemele personale, umilindu-i pe ceilalți sau scoțând în evidență
problemele celorlalți pe care aceștia nu și le pot rezolva, nu facem decât să ne adâncim în
pesimismul, să confirmăm faptul că nu suntem demni de o recunoaștere socială pe măsura
așteptărilor. Arătam doar o ambiție foarte mare, faptul că de mult timp așteptăm un moment
prielnic, așa cum este acesta pentru a arăta că le suntem superiori celorlalți. Cu cât vom
insista mai mult asupra acestei tensiuni, cu cât vom dori să demonstrăm celorlalți că suntem
aleși, că suntem cei mai buni, cei mai puternici, cu atât mai slabă va fi coerciția grupului.

15 iulie
02:12 conjuncție Lună-Mercur
20:32 Luna intră în zodia Fecioară
22:51 trigon Venus-Junon
Pe 15 iulie avem parte de o invitație la asociere. De această dată Venus se va afla
într-o relație bună cu Junon, și conotațiile expansiunii vor fi altele. De această dată atracția
către un patrimoniu nou nu va fi motivată atât de mult de dorința de putere, cât de dorința
de bogăție. În consecință, 15 iulie ne aduce în fața lăcomiei ca și cum aceasta este calitatea
cea mai de preț. Poate ar trebui să ne gândim de mai multe ori înainte de a acționa sau
înainte de a prefera ceva. Lăcomia a fost dintotdeauna un viciu, iar de această dată poate
fi un factor de decădere care să ne aducă pierderi importante chiar în sectorul din care ne
așteptăm să ne vină achiziții materiale importante.
Din fericire, relația aceasta bună dintre Venus și Junon nu se împlinește când Luna
se află deja pe zodia Fecioară. Foarte curând, adică în dimineața zilei următoare, ea va
trece și prin conjuncția cu Venus, ceea ce înseamnă că planurile de acum își vor găsi
finalitatea în ziua următoare sau vor fi confirmate de ceea ce este programat să se consume
pe 16 iulie. Este posibil ca mulți pe 15 iulie să se arate epuizați, neputincioși, indiferenți față
de noi achiziții. Dacă se gândesc că anul 2018 este un interval dominat de progres și
vindecare, când acestea trebuie să fie direcțiile principale, vor renunța la această
dezamăgire, se vor desprinde de confirmările negative al acestei perioade și vor fi un
adevărat sprijin pentru ceilalți. Practic, relația bună dintre Venus și Junon ne vorbește
despre relații de prietenie sau despre relații sociale bazate pe o susținere matură.
Putem vorbi pe 15 iulie și despre o fermitate. Aceasta, însă, trebuie să facă trimitere
la valori spirituale. Valorile spirituale vor putea fi văzute și, în consecință, aplicate mult mai
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bine dacă se pornește pe o calea purificării. Etapa de acum este una foarte generoasă în
sensul acesta, pentru că purificarea nu va fi doar fizică, adică oamenii vor aborda și o
purificare de gânduri, o eliberare de stările vicioase în ideea că fiind mai curați devin și mai
puternici, dar și mai concentrați. Considerând că evoluția se face prin purificare, nu doar că
nu vor greși, dar vor împlini așteptări pe care le-au avut și în mijlocul lunii februarie atunci
când Marte s-a aflat într-o relație bună cu Axa Dragonului și a mediat tendința Nodurilor.
Ceea ce a împlinim acum este formulat încă din mijlocul lunii februarie, adică, în cuvinte mai
simple, ceea ce ne-am dorit atunci se împlinește acum.
Pentru că aproape toată ziua Luna se va afla în perioada fără direcție, nu putem vorbi
despre evenimente ample în ceea ce privește dimensiunea personală, ci putem vorbi despre
evenimente ample ca o consecință a unor acțiuni de grup. Perioada fără direcție este pentru
individ o încurajare către lene, către inactivitate ceea ce ar putea să fie, în cazul celor care
nu sunt încă pregătit să se confunde cu propriile emoții, cu propriile gânduri, o adevărată
piatră de încercare. Dar nu ar trebui să ne descurajăm. 15 iulie este o zi în care ni se
confirmă ceea ce este bun, ceea ce ar putea să-i molipsească și pe ceilalți în a-i încuraja,
motiva, susține. Relația bună dintre Venus și Junon scoate în evidență tot ceea ce poate
deveni o cărămidă într-o relație încercată, tot ceea ce poate fi de bază într-o asociere de
durată. Dar nu este simplu, pentru că lucrurile, așa cum am văzut de multe ori, se pot
complica din nimic. Omul care nu are prea multe de demonstrat, dar are o stimă de sine
foarte bună, crede despre sine că are un nivel pe care nu l-a demonstrat niciodată, se va
vedea privilegiatul zilei de 15 iulie. În realitate, cel mai avantajat de această conjunctură este
omul simplu, modest, care a probat și până acum că nu se sperie de asocieri noi. Cei falși,
superficiali, care au mințit până acum sau care au avut un anumit capital de imagine,
insistând pe această eludare, vor vedea că începând cu 16 iulie poziția lor va fi periclitată.
Nu vor mai fi atât de siguri pe anturajul pe care îl controlează, alimentează, susține. Vor
trece în extrema cealaltă, vor minți, se vor arăta disperați și vor inventat tot felul de
argumente care ar trebui să le susțină poziția lor de victimă. Noi, pentru că studiem
astrologia, nu suntem doar consumatorii ai unor previziuni astrale, știm că cei care se vor
plânge foarte mult pe 16 iulie (în ziua următoare) nu vor fi altceva decât oamenii falși care
nu Pot să demonstreze un bine real acum, pe 15 iulie. Aceștia vor merge către relații
complicate și în loc să fie în armonie cu cei din jur vor fi într-o dizarmonie cu ei insistând, nu
pe schimbul de experiență, nu pe a împărtăși și celorlalți din experiențele proprii, ci pe a
impune propria viziune.

16 iulie
00:20 trigon Lună-Uranus
03:57 trigon Lună-Saturn
06:58 careu Junon-Capul Dragonului
07:14 trigon Lună-Junon
07:39 conjuncție Lună-Venus
18:37 sextil Lună-Jupiter
23:22 careu Marte-Junon
23:24 opoziție Lună-Neptun
16 iulie este o zi de mare încercare. Tot ceea ce am crezut despre relații, despre
oameni, despre poveștile lor interesante despre viață, tot ceea ce ni s-a părut util și am dorit
să ne însușim se duce pe apa sâmbetei. Împlinirea perfectă a careul dintre Junon și Axa
Dragonului înseamnă o criză pe care nu am mai avut-o de mult timp. În cazul unora, această
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criză va însemna și reiterarea unor fapte ale trecutului pe care au crezut că le-au făcut fără
nimeni. De lucrul acesta este răspunzător Marte care împlinește relația de careu cu Junon
fără să se desprindă de conjuncția cu Capul Dragonului. Așadar, pe 16 iulie observăm că
lucrurile nu merg așa cum le-am gândit, că suntem în fața unei veritabile lovituri de teatru,
că ne plângem de exces de dragoste ori de o agresivitate prea mare, să mergem înapoi, în
timp, către începutul lui mai sau mijlocul lui ianuarie și ne amintim dacă nu cumva ce am
făcut atunci ne face pe deplin vinovați de ceea ce ni se întâmpla acum. Dacă în această
călătorie descoperim ceva care să ne acuze în mod direct atunci să mergem către mijlocul
lui februarie pentru a vedea dacă nu cumva la momentul respectiv am încercat să reglăm o
situație socială implicându-ne prea mult în viețile celorlalți. Este foarte posibil ca această
componentă “implicare în viețile celorlalți” să primească acum o replică teribilă. Poate la
momentul respectiv am fost bine intenționați, am făcut o faptă bună, am fost sinceri în toată
această inițiativă, Am ajutat un om să nu se piardă, dar se pare că viața are alte planuri. Cu
toate acestea, acest arc peste timp care se construiește pornind de la această decadă și
mergând spre mijlocul lunii februarie prin intermediul altor decade folosește mecanisme
destul de complexe. Asta înseamnă că pentru omul comun conflictele zile de 16 iulie nu au
o rezonanță atât de profundă, deoarece le neagă pe motiv că nu vinde întrecut, nu se duc
în viitor, ci sunt doar expresii puternice ale prezentului.
Este adevărat, dacă ne uităm la poziția lui Marte retrograd pe zodia Vărsător care se
află acum într-o relație de careu cu Junon, aspect care se va reitera și la începutul lunii
noiembrie, înțelegem că schema aceasta ale conflictelor trebuie să demonstreze ceva. Unii
au nevoie să li se recunoască puterea fizică, altora să li se recunoască putere administrativă
sau financiară. 16 iulie devine, așadar, un spațiu care confirmă autoritatea cuiva. Este foarte
posibil ca această autoritate să însemne și redresarea într-un proiect, însă pentru că Junon
se află într-o relație negativă cu Axa Dragonului oricât de multe primim nu ne mulțumesc,
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nu ne ajută să fim încântați cu stadiul pe care l-am atins, cu achizițiile pe care le-am
comportat în ultima perioadă.
Dacă pe aceste unghiuri nu ne putem abține și pornim la luptă, declarăm război celui
slab sau ne implicăm în discuții sterile tocmai pentru că știm care este nivelul partenerului
de dialog, care sunt cunoștințele sale și cât de ușor putem demola încrederea cuiva, nu
facem decât să luăm parte la o lovitură de teatru pe care acum nu o vedem cât de mare
este, să fim un element component într-o conspirație despre care nu știm nimic. Suntem
avertizați că în încercarea de a demonstra o experiență personală în sensul acesta (“Peste
mine nu trece nimeni”) ca și cum aceasta trebuie să fie universal acceptată, am putea să
dezechilibrăm atât de mult balanța valorilor încât Uranus din Taur, care abia așteaptă o
situație de genul acesta să ne deposedeze de un privilegiu, ne va face probleme încă vreo
7 ani de acum încolo. În plus, pentru că în această perioadă există și o relație aparte a lui
Jupiter în raport astrele de pe zodia Taur, în ochii celorlalți pierderile pe care le vom
comporta prin nesăbuința sau imaturitate (abuz de autoritate) ar putea fi văzute ca o
veritabilă pedeapsa divină. Având în vedere că suntem în anul în progresului și vindecării,
nu doar oprirea accesului către o dreptate socială este pedeapsa cea mai mare, ci și boala.
De asemenea, aceste motive de boală pot fi extrase tot din evenimentele prezente,
adică din mesaje care le vinde la alții, din nuanțe pe care le atribui evenimentelor cunoscute,
din noi interpretări pe care le dăm episoadelor trecute. Nu doar că Marte se află acum în
fereastra conjuncției cu Coada Dragonului, dar toată această dispunere negativă
beneficiază și de trecerea Lunii prin opoziția cu Neptun, semn de nesiguranță, de
halucinație, de interpretare eronată. Vom fi tentați să demonstrăm cu argumente credibile
ceea ce trebuie lăsat să se consume în virtutea inerției, ceea ce nu are nevoie cu adevărat
de explicații. Vom crede că, procedând în felul acesta, ne redresam și prin încrederea
celorlalți ne redobândim credibilitatea socială, atingem din nou nivelul pe care l-am pierdut.
Totul este, însă, o mare păcăleală. Ceea ce va fi făcut pe intenție rea produce, ca un recul,
suferință.

17 iulie
05:32 trigon Lună-Pluton
13:54 sextil Lună-Soare
19:01 trigon Lună-Lilith
22:43 Luna intră în zodia Balanță
Pe 17 iulie Luna se află în tranzit pe ultimul sector al zodiei Fecioară ceea ce aduce
împlinire a trei unghiuri frumoase. Cu toate acestea, vorbim pe 17 iulie despre un spirit de
contradicție. Lucrul acesta este accentuat de faptul că nu ne putem separa în momentul de
față de relațiile proaste care există între Axa Dragonului și Marte și Junon. Cu alte cuvinte,
vorbim pe 17 iulie despre o transformare a opiniei personale pentru a face față unei opresiuni
sociale, pentru a ieși cu bine dintr-o confruntare socială. Este foarte clar, cel puțin până în
momentul acesta, că pe 17 iulie se va pune problema încrederii. Un om care are încredere
poate accesa informația într-un mod mult mai interesant, mai frumos și mai elevat, însă
acum, când lucrurile frumoase, care, în plus, sunt și fragile, și sunt zdruncinate de presiuni
sociale ciudate, problema aceasta a încrederii este o greutate suplimentară adăugată
greutăților sociale pentru care nu avem în momentul de față o soluție. Dacă ne amintim că
în plin conflict social Luna a trecut prin conjuncția cu Venus, deci emoția a făcut parte dintro veritabilă lovitură de teatru, relația bună pe care Luna, în continuare aflată pe zodia
Fecioară, o realizează cu Soarele din Rac, aduce soluție de moment, ajutor într-o
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confruntare, o susținere nesperată. Din nefericire, va fi nevoie să facem apel la experiențe
de viață care au trecut testul timpului. Mulți vor spune că fericirea lor de acum trebuie să
rămână în memoria celorlalți, nu trebuie confiscată de reguli de familie sau de comunicare
în societate, nu trebuie strivită sub bocancul ambițiilor celorlalți. Putem spera însă că acolo
unde există o putere verificată în timp, așa cum ne cer conjuncturile de acum, nu putem
vorbi despre eșecuri, nu vorbim despre povești triste, ci despre un patrimoniu confirmat întrun mod frumos. Întregul ansamblu al acestei perioade este unul destul de dur, de neplăcut,
de agresiv și de lipsit de condescendență. Asta nu înseamnă că emoțiile pozitive nu se pot
exprima. Va fi nevoie însă să conștientizăm și cadrul general, fundalul agresiv pentru ca
reacțiile pe care le avem să aibă înțeles. Fără acest cadru general reacțiile pe care le avem
par ale unor oameni nebuni.
Un alt element important al acestei zile vine din dorința de a explora o instabilitate.
Pentru că Luna, o mare parte din seara acestei zile, se va afla în Perioada fără direcție apoi,
cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, va trece pe zodia Balanță, va fi constatat o reacție
pe care nu am mai experimentat-o în această decadă, oamenii vor refuza obediența,
comunicarea, înțelegerea, vor considera că pot merge mai departe dacă fac totul contracost,
dacă se protejează de agresiunile reale sau închipuite, impunând un etalon de această
factură. Până și calmul ar putea să fie impus cu forță, până și sentimentele frumoase vor fi
trecute prin furcile caudine, vor fi puse la mare încercare. Având în vedere că o mare parte
din această zi Luna se va afla pe zodia Fecioară, nu putem spune că nu avem energie, dar
printre ele este strecurată și puțină teamă sau puțină rușine. Avem putere, avem motivație,
dar mai mult de atât avem ambiție. Toate acestea ne motivează să folosim resurse din ce
în ce mai profunde, să demonstrăm celorlalți că nu suntem precum frunza în vânt, că nu
acceptăm să fim acuzați fără ca argumentul să fie coerent. După ce Lună va intra pe zodia
Balanță, adică în seara acestei zile, dar și în zilele următoare, lucrurile vor fi analizate altfel.
Deocamdată 17 iulie va fi dominată de ambiția de a ne face remarcați, de a schimba ordinea
lucrurilor, De a demonstra calități profesionale, cunoștințe solide, rezistența la efort și
sănătatea. Mulți vor proceda în felul acesta considerând că nu pot participa la o luptă mult
mai mare ce se duce pe un alt plan pentru că nu au viziune. Planul cel mare îl plasează pe
individ într-un cadru existențial cu mult superior vieții intime, spațiului delimitat de relațiile pe
care persoana în cauză le are cu cei din jur. Acest sector se referă la rasă, la relațiile care
există cu cei din această epocă. Pentru mulți, în special pentru cei care lucrează cu energia
și care sunt conștienți de valoarea propriului destin, 17 iulie devine un element de referință
în destinul personal când omul cel mic va conștientiza destinul cel mare. Vom vedea, abia
în decada următoare, prin corelațiile ample ce se fac, cele mai ample din această lună, dacă
acest destin ambițios poate fi și împlinit.

18 iulie
02:48 opoziție Lună-Chiron
06:22 careu Lună-Saturn
09:53 sextil Lună-Capul Dragonului
10:01 trigon Lună-Marte
18:59 opoziție Marte-Capul Dragonului
Pe 18 iulie se atinge momentul de maximum în toată această desfășurare de forțe.
Marte trece prin Coada Dragonului și suntem invitați să analizăm trecutul, să ne raportăm la
ceea ce am greșit pentru a scoate în evidență ceea ce este bun. Unii vor fi atrași către o
formă de revoltă bazându-se pe analiza trecutului și luând această operație ca etalon. Este
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clar că eforturile acestor oameni sunt steril pentru că momentul de față cere, înainte de
toate, o pregătire psihologică în abordarea trecutului, un exercițiu în a lucra cu aceste
noțiuni. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală știu că lucrul acesta se numește recuperarea energiei din trecut. Există, însă, un
concept modern care merge puțin mai departe. Acesta ne spune că în trecut nu sunt doar
energii personale, nu doar emanații personale pe care, recuperându-le, le aducem într-un
arhivar pentru a fi mai bogați, ci sunt fragmente ale sufletului. Prin acțiuni incomplete,
egoiste, prin fapte greșite am ajuns să ne fragmentăm, să punem în acțiunile respective
ceva din viața pe care o personificăm, iar acum când trebuie să acționăm în întregime, cu
toată ființa, ne vedem neputincioși. De aceea unii cred că sunt mai puternici decât alții, că
sunt superiori celorlalți, de aceea unii consideră că aici, în această lume, există o ierarhie
care scoate în evidență mari diferențe între oameni. Faptul că suntem aici, în această lume,
arată că acționăm în același plan și că, până la urmă, diferențele acestea pe care le vedem
în mod exagerat sunt foarte mici. Cel care se simte foarte puternic poate fi, așa cum vedem
pe 18 iulie, un personaj care poate lucra foarte bine cu recuperarea energiei din trecut. Alții
se pot întoarce către sine, se poate întregi prin iertare, prin înțelegerea dificultăților pe care
le-au parcurs, prin refuzul categoric de a aduce conflictele trecutului în prezent. În plus, pe
18 iulie, pentru că Luna trece prin careul cu Saturn și prin opoziția cu Chiron, activând un
careu în T pe semne cardinale, opinia pe care o dezvoltăm acum prin alegeri deliberate,
prin ceea ce vrem în mod insistent să facem, reprezintă o dovadă a maturității. Marte pe
Vărsător nu este o dovadă de maturitate, ci ar putea fi o dovadă de rafinament, de curaj în
a depăși anumite limite ale tradiționalului, ale îndrăznelii în a ieși din mediocritate, dar nu de
maturitate. Maturitatea devine, așadar, prin intermediul lui Saturn din Capricorn, cel care
separă acum eforturile reale de eforturile sterile, cel care ne ajută să câștigăm ușor, puntea
către un neobișnuit la care a nu ajungeam din prea mult atașament față de regulă. În toată
această experiență, avem nevoie să ne raportăm corect, frumos, elevat, la propriul trecut,
avem nevoie să fim obiectivi cu noi înșine. Prin recuperarea energiei din trecut, reîntregirea
firii nu se face ca un exercițiu de demonstrație, nu pe o scenă înaltă, nu pe covorul roșu, ci
în intimitate, acolo unde suntem doar noi cu noi înșine. Cei care cred că lucrurile acestea
vor veni de la sine și se pricep puțin la astrologie ar trebui să se uite pe cerul zilei de 18 iulie
pentru a vedea că bucuria acțiunii, cea care vine din relația bună Lună-Marte este o
componentă a careului în T pe semne cardinale. Bucuria aceasta trebuie să vină, așadar,
din ceea ce câștigăm prin efort propriu, prin disciplină, prin seriozitate și prin muncă, nu ca
urmare a unor desprinderi iresponsabile.

19 iulie
09:47 careu Lună-Pluton
12:58 sextil Lună-Mercur
22:53 Primul pătrar
Pe 19 iulie Luna a parcurge ultimul sector de tranzit prin zodia Balanță și ne va vorbi
despre o agresivitate care invocă acum conceptul de dreptate. Aceasta agresivitate a fi pusă
în vorbe, prin ea va fi invocată necesitatea despărțirii, a sancțiunii, a pedepsei. Lucrul acesta
este explicat din punct de vedere astral prin faptul că Luna, în dimineața acestei zile, se va
afla într-un careu cu Pluton. Nu se poate ști din această prezentare cu caracter general dacă
oamenii vor reuși să facă apel la instrumente noi de lucru, dacă dreptatea pe care o invocă
este cu adevărat necesară. Se poate ști însă că toate aceste acțiuni lasă răni pe corp, pe
structura emoțională, produc despărțiri, invocă răzbunări, aduc atitudini categorice acolo
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unde lucrurile ar putea fi rezolvate și prin blândețe. Din nefericire, formatul acesta de
blândețe se sprijină doar pe relația bună Lună-Mercur. Mercur nu împlinește acum decât
acest aspect cu Luna, ceea ce înseamnă că trăsăturile sale negative prin poziționarea pe
zodia Leu sunt orientate, concentrate, direcționate doar către aceste motivații. Poate că
lucrurile pot fi rezolvate și altfel, nu neapărat prin atitudine drastică, nu neapărat prin genul
acesta de invocare. Poate putem trece dincolo de aceste obstacole și fără să punem iubirea
la colț, să scoatem în evidență confuzia pe care o răspândește în jur. Nu vom putea pentru
că dorința de a lăsa o urmă a trecerii, de a soluționa prin atitudini categorice, așa cum ne
spune careul Lună-Pluton, își extrage puterea din accentele dramatice ale unei vieți trăite în
singurătate sau în egoism, într-o formă de narcisism care nu poate fi împărtășită. Dacă mai
luăm în calcul și faptul că Venus, care ar putea să intervină în această ecuație astrală,
aducând o picătură de rafinament, se află și ea într-o poziție delicată, dar nu precum mercur,
ci doar în opoziție cu Neptun, octava sa superioară, vom avea senzația că pe 19 iulie multe
s-au concentrat pe o direcție negativă, că acum primim totul ca o răsplată a faptelor greșite,
că nu ne mai putem ascunde. Ca să recuperăm ceea ce am pierdut sau ca să nu mai
pierdem mai mult suntem încurajați să fim categorici, să țipăm atunci când ni se pare că ne
cuprinde confuzia, să cerem explicații suplimentare în momentul în care nu ni le putem oferi
singuri, suntem incoerent și confuzi.
Pentru că pe această conjunctura se împlinește și faza de Primul Pătrar experiența
momentului, cea care ne îndeamnă, conform corelațiilor dintre decade, să ne găsim
echilibrul în acțiuni inițiate în a doua decadă a lunii ianuarie și să vedem dacă acestea pot fi
integrate în dimensiunea personală prin raportarea la ceea ce ni s-a întâmplat pe finalul lunii
martie, vom înțelege că ceea ce nu este clar creează tensiuni pe care nu le putem rezolva
cu ceea ce avem acum. Ansamblul în care se integrează această zi aduce și alte unghiuri
dificile, iar asta înseamnă că nu suntem paranoici, nici pesimiști dacă, prin ceea ce ni se
întâmplă acum, ajungem la concluzia că trăim o perioadă dificilă. De asemenea, este
integrată în această dimensiune a normalității și o anume nesupunere privită ca modă,
revolta privită ca o trăsătură de generație. Orice am face, să stăm departe de subiectivitate
pentru că aceasta, în special în a doua parte a zilei de 19 iulie, transformă agresivitatea din
vorbe, într-o formă de tortură pe care o vom folosi pe seama celor slabi cu o mare bucurie,
cu o mare încântare. În felul acesta, riscăm să depășim o limită a greșelilor permise și să
ajungem în zona erorilor de destin. Lucrul acesta este foarte important atât pentru 19 iulie,
cât și pentru întreaga decadă. Trecerea lui Marte peste Coada Dragonului ne avertizează
cam ce greșeli am făcut, ne încurajează să le reparăm, doar pentru a nu le repeta, nu pentru
a ne recupera energia din trecut și a o folosi în aceleași tipuri de activități.

20 iulie
00:40 careu Lună-Lilith
04:15 Luna intră în zodia Scorpion
08:46 opoziție Lună-Uranus
12:09 sextil Lună-Saturn
15:16 careu Lună-Marte
15:56 careu Lună-Capul Dragonului
19:57 opoziție Lună-Junon
Pe 20 iulie, în ultima zi acestei decade observăm că lucrurile se clarifică. Desigur, ele
se clarifică în același mod, prin aceeași notă și, pe alocuri, cu aceleași rezultate. Dacă, atât
cât încă se mai află pe zodia Balanță, Luna, adică în primele minute ale acestei zile, va trece
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prin careul cu Luna neagră, în primele minute din zodia Scorpion, va trece prin opoziția cu
Uranus atunci se invocă o sancțiune care trebuie să aibă statut de rezultat. Pedeapsa
trebuie să fie un exemplu de frică, nu unul la capitolul anulare. În consecință, apare o nouă
etapă a luptei pentru putere, o nouă formă de încercare prin care ni se va părea că pasajul
vieții, cel pe care am ales să mergem pe baza acțiunilor din lunile anterioare, devine din ce
în ce mai îngust. Nu greșim nici dacă vedem, nici de această dată, că tensiunile nu sunt nu
sunt alimentate de puterea personal. Dar cum anume am putea să rezistăm tentației de a
ne spune opinia, de a veni într-un conflict public prin experiențe personale în situația în care
ni se pare că deținem cea mai bună soluție, cheia, rezultatul cel mai mare.
Ceea ce ni se va întâmpla pe 20 iulie ne încurajează să nu mai privim viața cu atât
de multă duritate, aspru, pentru că atunci am alege să trăim prin insecuritate. Să fim curajoși
chiar și atunci când avem probleme, chiar și atunci când ni se pare că transformările vin să
ne vorbească despre puțin, despre dietă, despre postul de gânduri, despre a selecta cercul
prietenilor. Faptul că Uranus se implică acum într-o relație destul de agresiva cu Axa
Dragonului și cu Luna, faptul că avem acum pe cer o cruce mobilă, poate însemna și o
conștientizare a faptului că suntem la început de drum, dar și presiunea pe care lipsurile sau
iminenta schimbare ce se va produce în viața proprie prin accentuarea durerilor, a
dezamăgirilor o punem pe alegerile pe care le vom face în decada următoare.
Este clar că plasarea Lunii pe zodia Scorpion aduce un alt element astral în cădere.
Pe lângă Uranus, Mercur și Venus, acum se avem și Luna. Pentru unii această presiune
socială accentuată de faptul că Mercur va fi o planetă fără aspecte, poate însemna și
experimentarea unei forme de suspensie. Un demers se blochează, primește un feedback
negativ, este oprit sau apar informații despre o conspirație creată special împotriva acestui
demers. În fața acestor situații individul în cauză își dă seama că trăiește pentru mediul
agresiv, dar și cât de amplă era, pe vremuri, acțiunea sa, de vreme ce primește asemenea
răspunsuri. Această dublă semnificație aduce zilei de 20 iulie o putere mărită prin
conștientizare, prin depășirea unor obstacole, prin sârguință, prin disciplină. De aceea
impulsurile noi care vin pe 20 iulie au nevoie să fie raportate la alte experiențe de viață.
Conform corelațiilor dintre decade conexiunile se vor face cu ceea ce s-a consumat pe
mijlocul lunii ianuarie și respectiv pe finalul lunii martie. În decada următoare lucrurile vor fi
mult mai permisive. Acum avem nevoie să facem această raportare pentru a nu participa la
acțiuni ilogice. În momentul acesta zbuciumul este mult mai mare și ni se va părea că
acțiunea revendicativă, impulsul acesta rău prin care întindem mâna și ne luăm prin voința
proprie ceea ce credem că ne este necesar este tot ceea ce putem face în momentul de
față. Avem nevoie să dovedim tărie de caracter, să ne oprim această acțiune, să ne
temperăm revolta. Vom vedea, după ce furtuna trece, că alegerea de acum de a sta la
adăpost a fost cea mai înțeleaptă.

A doua decadă a lunii iulie ne-a adus în fața unor tensiuni foarte mari și, acum, la
finalul ei, realizăm ca aceste tensiuni au fost construite în raport cu idei ambițioase, cu
planurile pe termen lung, în raport cu destinul. Dacă până acum nu am știut concret la ce
se refera acest destin, care este sensul cercetărilor personale, ce vrem să facem mai
departe, în funcție de reacțiile celorlalți, de conspirațiile care apar, în funcție de toate
tensiunile care diminuează coerciția grupului, coerciția ideilor, în funcție de tot ceea ce se
construiește împotriva unui lider realizăm și care este cărarea, și care este pasajul foarte
îngust prin care trecem în etapa următoare, dar și cât de importante sunt aceste proiecte
personale. Unii vor considera că ambițiile lor nu sunt foarte mari, ci sunt doar niște pretenții
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firești de la viață. Dacă, în raport cu răspunsul care vine din exterior lucrurile acestea nu
rămân în picioare de la sine, ci avem nevoie de un consum, de alte proiecte care să le
alimenteze, înseamnă că nu am învățat prea mult din ceea ce ni s-a întâmplat, înseamnă
că vom merge mai departe în a treia decadă a lunii iulie cu aceleași intenții egoiste.

Decada a III-a (21-31 iulie 2018)
Un moment de cumpănă ne trezește. Severitate acceptată cu greu.
Cercetare. Sobrietate. Obținem garanția stabilității prin toleranță.

DECADA NR. 21
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

1

1-10 ianuarie

Confirmă autoreglarea

28

1-10 octombrie

Regretele sunt tardive. Refuzul oricărei autorități masculine. Materia înrobește. Căutarea
sensurilor profunde. Nevoie de susținere. Prea multă viteză de lucru. Oamenii cad pe gânduri. Din
întâmplări reale apar rezultate bune. Credem în prietenie. Deschidere către un plan al valorilor.
Suntem mai aproape de cer. Avem încredere în forțele proprii. Acumulăm pentru a dărui. Suntem
puternici prin experiențele pe care le-am avut. Credem în Adevăr. Performanță. Găsim noi metode de
evoluție și adaptare. Revigorare. Independență. Suntem tenace, deci curajoși. Se pune accentul pe
personalitate. Sentimentele se încălzesc. Se caută performanță. Călăuza. Alegerile greșite nu ne mai
sperie. Valorile materiale fac parte dintr-o schema destinului. Încredere în mesajul celui sensibil.
Demonstrăm progres prin fapte bune. Încercare. Îndoială față de o emoție care nu a fost probată.
Zgârcenie. Este nevoie de purificare. Reușita socială depinde de faptele simple. Brutalitate. Lucrăm
pentru înțelegerea agresivității celuilalt. Revoltă împotriva celui slab. Progres prin terorizare.
Încercare pe răbdare, autocontrol. Seriozitate. Prezentăm un rezultat până în cele mai mici detalii.
Disciplina de lucru. Greutăți cauzate de singurătate. Poveștile nu mai sunt atractive. Iubirea dăruită
ajunge într-un sector nou. Constrângere prin cristalizare. Metodele noi sunt înțelese foarte greu. Ne
întoarcem la revolta. Avem multe de spus. Ne amintim de ceea ce este neplăcut. Există concordanță
între plăcerile prezentului și țintele viitorului. Credem că alegerea cea mai bună ne ajută să
economisim. Ne întâlnim cu un episod frumos. Trebuie să înfruntăm impulsivitatea unui cunoscut.
Ceea ce este mic poate fi solid și de durată. Nevoie de afirmare. Impulsivitate. Conflict foarte intens.
Revoltă împotriva unor bunuri. Stabilitatea se zdruncină. Pierdem echilibru. Trepidații. Mare
pierdere. Se confirma decăderea definitivă a unui personaj care s-a bucurat de glorie. Emoții foarte
puternice care la început sunt bune dar spre final devin corozive. Cel puternic devine incisiv. Cel slab
devine hoț. Putere care nu poate fi confirmată decât dacă distruge. Abuzam de dreptul la opinie.
Eveniment frumos. Se întâmplă ceea ce ne-am dorit dintotdeauna. Primim sfaturi bune. Există o
armonie care a fost protejată de un conflict social și de care ne bucurăm. Nu ne putem înțelege bine
cu toată lumea. Cei care ne-au acuzat până acum, o vor face și de acum încolo. Omul bun poate aduce
din trecut noroc. Dovedim precizie și disciplina. Ajungem foarte departe. Ne propunem o schimbare
existențială. Prea multă patimă în noile proiecte. Răzbunarea este bine argumentată. Accident prin
nechibzuință. Un mesaj este înțeles. Dificultățile de limbaj sunt transformate în probleme sociale.
Nerăbdare. Este abandonat simțul ridicolului. Sunt evitate profunzimi ale sufletului, pentru ambiții
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sociale. Mare reușită prin echilibru. Progres prin cultivarea binelui. Ne deschidem către idei noi. Ceea
ce este dureros ascundem. Viața privată este ținută departe de scandaluri. Planuri gândite prin alte
informații. Obiective așezate pe alte baze. Emoții debordante. Ne preocupă lipsa unui suport financiar.
Pasiune violentă. Încurcături. Ambiția și curajul sunt atitudini victorioase. Recomandări obiective.
Ne propunem să parcurgem un traseu nou. Nu ne temem de eșec. Căutam echilibrul și găsim
problemele care trebuie eliminate. Vindecare prin introspecție.
A treia decadă a lunii iulie ne vorbește despre o libertate pe care ar trebui s-o privim
cu maximă responsabilitate. Pentru că în această decadă nu se împlinesc unghiuri la grad
perfect între planete cu deplasare lentă suntem tentați să credem că această presiune
socială despre care am vorbit în primele două decade ale lunii iulie s-a risipit. Este, ce-i
drept, un moment de cumpănă și prin acest moment de cumpănă mulți se vor trezi la
realitate. Dacă ar fi să privim evenimentele acestei decade prin prisma anturajului mulți ar
crede că ele merg mai departe pe încurajările mai vechi, adică ne îndeamnă spre cercetare,
spre sobrietate, ne oferă garanția succesului dacă ne menținem în această zonă a toleranței.
În realitate, totul se bazează pe ceea ce am acumulat în prima decada lunii ianuarie, adică
la începutul acestui an atunci când Uranus își revenea la mersul direct pe zodia Berbec și
când Marte trecea prin careu la Axa Dragonului. La momentul acela ni s-a părut că totul
trebuie privit cu patimă, că dacă avem curaj atunci trebuie să-l dovedim prin toate
instrumentele posibile, dar în special prin vorbe. Acum vom face abuz de cele pe care leam învățat la începutul acestui an și nu se știe dacă este bine. Vom vedea până la finalul
acestei decade dacă alegerile pe care le facem sunt înțelepte și dacă cercetarea în care ne
implicăm este utilă pentru ceea ce avem de făcut până la finalul acestui an sau doar un
teatru ieftin.

21 iulie
02:35 opoziție Soare-Lilith
02:41 sextil Lună-Venus
05:31 conjuncție Lună-Jupiter
10:42 trigon Lună-Neptun
17:31 sextil Lună-Pluton
23:00 careu Lună-Mercur
Opoziția pe care Soarele o împlinește cu Luna neagră în noaptea de 20 spre 21 iulie
înseamnă pentru mulți întâlnirea cu regretele tardive. Iată, în mod neașteptat, debutul
acestei decade se face într-un ton agresiv. Libertatea de expresie pe care o așteptăm de
mult timp și care se poate materializa prin absența împlinirii la grad perfect a unor unghiuri
între planete cu deplasare lentă întârzie să apară. În prima zi a acestei decade ne gândim
la cum anume trebuie să distrugem succesul celorlalți, cum să le refuzăm propunerile, cum
să ne prezentăm ca modele de succes. Dacă vom alege să facem lucrul acesta, adică dacă
nu vom avea autocenzură deloc, ne vom face de râs, vom face gafă după gafă, vom
desconsidera sensurile profunde ale vieții, chiar și cele pe care am încercat să le cultivăm
în prima jumătate a anului. Faptul că acum Luna trece prin conjuncția cu Jupiter este mai
puțin important pentru oamenii superficial. Vor privi această relație astrală ca pe un element
pe care să și-l atașeze la rever, ca pe-o broșă pe care să o privească drept un accesoriu
genial la o ținută de ocazie. Așadar, dreptatea pe care o cer acum nu este una reală, nu
este una lucidă, nu este una care îi ajută pe aceștia să privească foarte departe, ci una care
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le vorbește despre sensuri false, despre rutină, despre abandonul de care s-a ferit în prima
jumătate a anului, despre o despărțire. În cazul celor implicați într-un proces de cercetare
spirituală, această despărțire se referă la relația lor cu idealul cel mai îndrăzneț. Nu putem
ignora contextul în care se împlinește această conjuncție. Este vorba de o configurație
numită vapor la care iau parte Venus, Neptun și pluton. Se poate vorbi pe 21 iulie despre
un succes care întârzie să apară, despre materia care ne înrobește, despre durerile crunte
care, prin caracterul lor obositor, ne zdruncină conștiința și nu ne lasă să progresăm. Apoi,
aceste dureri ne mai vorbesc și despre boli pe care am crezut că le-am vindecat, despre
întâmplări pe care le uitasem, despre evenimente triste care încă mai sunt active în planul
conștiinței și se
strecoară
în
decizie de fiecare
dată când avem
de ales ceva. Mai
este puțin până
când soarele va
părăsi zodia Rac
și va intra pe
zodia Leu. Pentru
unii faptul că
Soarele
își
încheie
foarte
curând tranzitul
prin zodia Rac
este o promisiune
frumoasă, semn
că anumite probleme se vor rezolva. Nu va fi nici pe departe așa. Soarele, intrat pe zodia
Leu, se va afla în fereastra conjuncției cu Capul Dragonului și, implicit, în fereastra opoziției
cu Marte. Dacă ni se pare ca la începutul acestei decade trăim greu, că nu suntem ajutați și
pentru orice lucru ambițios avem nevoie de susținere, înseamnă că nu știm nimic din ceea
ce ne rezervă astrele pentru următoarele zile până la finalul acestei decade. Complicațiile
de acum par, în comparație cu deciziile categorice ale următoarelor zile drept mofturi,
pretenții, semne ale unei imaturități la care trebuie să renunțăm. este posibil ca în
următoarele două-trei zile lucrul acesta să se împlinească, adică să renunțăm la aceste
pretenții pentru confort, pentru binele de moment, însă nu putem vorbi despre schimbări
spectaculoase, despre o revigorare care să aibă un ecou puternic asupra destinului
personal.

22 iulie
10:01 sextil Lună-Lilith
12:21 trigon Lună-Soare
12:21 sextil Venus-Jupiter
13:15 Luna intră în zodia Săgetător
17:43 trigon Lună-Chiron
23:36 sextil Lună-Marte
Finalul tranzitului Lunii prin zodia Scorpion are câteva mesaje foarte interesante de
care ar trebui să ținem cont dacă vom dori ca proiectele ce ni se par acum, la început de
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decadă, foarte importante să nu se dizolve. Unul din aceste obiective este legat de dorința
de a alege. Relația bună pe care Luna o are în dimineața acestei zile cu Luna neagră ne
vorbește despre prietenie în alți termeni. Unii cred că dacă dușmanii nu mai sunt atât de
virulenți, dacă evenimentele sociale nu mai sunt atât de clar orientate împotriva lor atunci
se deschide o nouă cale, se află în fața unui nou plan al valorii. Nu este așa, iar lucrul acesta
al vor vedea cu precădere în a doua parte a zilei când Luna va trece pe zodia Săgetător și
tot ceea ce crede individul despre sine va trebui să și demonstreze. Dacă vorbim despre
oameni care au mari calități și nu au avut ocazia să le exprime atunci trecerea Lunii pe
Săgetător în a doua parte a zilei aduce o consolidare a patrimoniului, o promovare a valorilor
proprii, deci reușite. Nu toți, însă, sunt atât de înzestrați. Asta înseamnă că poveștile
frumoase pe care le construiesc unii în dimineața acestei zile nu sunt decât niște iluzii
convingătoare.
Un alt elemente pe care-l scoate în evidență Luna, pe când se află pe ultimul segment
de tranzit prin zodia Scorpion, se referă la introvertire. Ceea ce avem în interior vom
exprima, vom pune la dispoziția celorlalți, chiar și atunci când aceștia nu sunt interesați ori
nu vor. Relația bună pe care Soarele și Luna o în împlinesc când aceste două astre se află
pe final de zodia Rac și, respectiv, Scorpion, ne vorbește despre introvertire. Natura
ascunsă poate acum să schimbe balanța valorilor, îi poate încuraja pe oameni să nu
generalizeze pornind de la un caz particular, ci să se raporteze la ansamblul situației. La
toată această ecuație se adaugă și asteroidul Chiron care, însă, se află pe zodia Berbec.
Nu vorbim despre o înclinație către psihologie comportamentală, către a surprinde
mecanismele evolutive, ci vorbim despre ceea ce simte omul că trebuie să facă mai bine
pentru el sau pentru cei dragi. Ceea ce va veni spre noi pe 22 iulie va purta această
amprentă personală. Chiron îi încurajează pe oameni să-și dezvolte opinii personale, să și
le susțină, să lupte pentru ele și, dacă este cazul chiar să se sacrifice. Desigur, nu este
vorba aici despre idealism, ci despre conștientizarea unor calități personale pentru
implementarea cărora este nevoie de mai mult decât am făcut până acum. Dacă acest “mai
mult” înseamnă și sacrificiu vom avea curajul să-l abordăm. Cei care lucrează cu energia
sau care sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală vor conștientiza că ziua de 22
iulie este dominată de puterea credinței. Pe ultimul grad al zodiei Rac, Soarele ne atrage
atenția în primul rând asupra dramelor emoționale în care am crezut. Dacă în această durere
se produce o rocadă sau dacă alegem să credem în altceva, vom vedea că nu doar viziunea
se schimbă, ci și realitatea. Viziunea ne va spune că în ultimele patru săptămâni cele mai
multe probleme pe care le-am avut au fost doar creații proprii, iar realitatea ne arată că
oamenii răi care ne-au produs multă suferință se orientează spre altceva ori nu ne mai văd.

23 iulie
00:00 Soarele intră în zodia Leu
01:15 trigon Lună-Capul Dragonului
18:37 careu Lună-Venus
21:07 careu Lună-Neptun
Chiar la începutul acestei zile Soarele va trece pe zodia Leu și va produce o
schimbare de vibrație atât de vizibilă încât cei curajoși vor ieși la rampă, vor face o impresie
foarte buna, vor considera că acesta este marele moment al anului 2018 pe care l-au tot
așteptat. În realitate, trecerea Soarelui pe zodia Leu arată, în mare parte, doar eliberarea
de drame, doar deschiderea către un plan al individualității, al exprimării originale, al nevoi
de a trăi după bunul plac. Rămâne de văzut dacă lucrul acesta este în consonanță cu
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destinul pentru că nu va dura mult până când Soarele va trece prin conjuncția cu Capul
Dragonului, eveniment care se va consuma pe 29 iulie. Până atunci, începând cu 23 iulie
suntem în crescendo. În raport cu corelațiile care există între decade, ceea ce vine spre noi
începând cu 23 iulie nu este doar o deschidere către un alt plan al valorilor, o invitație la a
ne exprima liber, după cum ne taie capul, ci și un mare moment de cumpănă. Este foarte
posibil ca unii să se sperie de tot ceea ce au de făcut acum, să se întoarcă la studii mai
vechi, să răsfoiască notițele pe care l-au scris la începutul acestui an sau în anii din urmă,
să se întoarcă la prieteni mai vechi. Faptul că există această atracție nu înseamnă că
barierele s-au ridicat încă. Trecerea soarelui pe zodia Leu înseamnă doar o schimbare în
starea sufletească, nu și în condiționările sociale. Deci nu putem vorbi la începutul acestui
interval de o lună de zile, cât va sta soarele pe domiciliului său, despre o schimbare a
condițiilor sociale. Mercur, aflat de ceva timp pe acest semn, este și acum planetă
neaspectată. Asta înseamnă că nu avem judecata necesar să putem cuprinde dintr-o
singură privire cadrul în care ne aflăm. Avem doar aspirații, dorințe, pretenții, gânduri
puternice sau revendicări foarte intense. S-ar putea ca unora să le fie suficient dacă până
acum nu au abuza de încrederea celorlalți, ci au lucrat în echipă, au colaborat, au fost
oameni docil și muncitori, au respectat valorile cu care au intrat în contact. Pe principiul „O
mână o spală pe cealaltă" acești oameni care s-au abandonat pentru binele celorlalți, adică
acele persoane care au acordat o mai mare importanță dramelor celorlalți decât propriilor
drame, acești oameni care au trăit pentru comunitate vor putea spune încă de la începutul
acestui tranzit interesant al Soarelui prin Leu că sunt privilegiați. Știm că nu există o poziție
mai bună pentru Soare decât pe Leu însă de această dată strălucirea care ne vine de aici
trebuie folosită pentru a străluci și după nevoile celorlalți, pentru a lumina o cale. Va trebui
să fim foarte atenți pentru a vedea dacă strălucirea pe care o avem trebui folosită pentru a
lumina propria cale sau căile celorlalți.

24 iulie
11:22 trigon Lună-Mercur
22:22 opoziție Venus-Neptun
Abia pe 24 iulie înțelegem de ce contextul acesta este foarte agresiv. Relația proastă
pe care Venus o are de împlinit cu Neptun, această opoziție între emoția personală și
permisivitate a comunității face referire la o încercare pe care nu am anticipat-o până acum,
chiar dacă aceste planete au format această opoziție încă din decada anterioară. Asta
înseamnă că problema de față face referire la o zgârcenie, la un moment de maximum, la o
intensitate foarte mare a unei lucrări care face referire la un proces de transformare. În
momentul acesta, când cele două planete sunt în opoziție, nu putem vorbi despre
participarea întregii conjuncturi astrale în susținerea acestei direcții, ci putem vorbi despre
câteva mesaje care ne vin din decadele anterioare, din alte etape ale vieții, poate chiar de
la începutul acestui an și care ne vorbesc despre motive de revolta. De multe ori de-a lungul
acestei luni am văzut că motivele de revoltă nu sunt cele pe care trebuie să le abordăm, ci
cele pe care trebuie să le înfruntăm. Pentru că suntem în luna în care drumul vieții devine
un pasaj foarte îngust, avem nevoie de multă înțelepciune, de multă atenție, să surprindem
toate aspectele importante ale acestui traseu pentru ca demersul în care suntem implicați
să nu fie un element greu al destinului, să nu devină o piatră de moară. Va fi greu pentru cei
superficiali, pentru oamenii care mai mult vorbesc decât fac, să pună în practică lucrul
acesta. Vor accepta foarte ușor compromisurile, vor crede cu tărie că viața este grea, chiar
dacă presiunea contextului social mai și diversifică, adică mai face trimitere și la altceva.
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Greutatea personală vine din faptul că Venus se află în cea mai proastă poziție a sa,
aducând în contextul acestei decade mania persecuției, credința în boală, obsesia purificării,
nu preocuparea față de faptele bune.
O altă componentă a zilei de 24 iulie face referire la dificultatea de a progresa. Prin
această relație proastă între Venus și Neptun, la fel cum am descoperit, de fiecare dată, în
relațiile proaste dintre planetele care formează cupluri evolutive, nu se poate vorbi despre
un moment clar de progres, ci despre un moment de durere care cere reconfigurare. Revolta
ni se va părea un instrument foarte bun pe care să-l folosim împotriva celui slab care nu
participă la ceea ce ne interesează, la ceea ce ne-ar face mai puternici. Opoziția aceasta
dintre Venus și Neptun accentuează credința în rănile sufletești, în faptul că absența
patrimoniului, absența banilor, absența prietenilor sau absența unei energii care înseamnă
sănătate sau putere este un semn foarte clar de pedeapsă. De aici și până la conflictele
deschise nu va fi decât un pas foarte mic. De aceea, în contextul decadei, în contextul
acestei luni care ne vorbește despre responsabilitate și despre maturitate, elementul acesta
nu poate fi decât un aspect care ne trezește la realitate. Sunt multe alte elemente astrale
care se răspândesc asupra tuturor zilelor acestei decade și care fac referire la stabilitate,
toleranță sau la durere sufletească. Momentul acesta ne arată în mod foarte clar, punctual,
care sunt persoanele cu care trebuie să ne împrietenim pentru a simplifica schimbare (cei
slabi) sau transformarea (cei puternici), care sunt oamenii cu care trebuie să ne armonizam
pentru a fi pe cale. Desigur, așa cum de multe ori am arătat în analizele pe care le facem
aici, nu este obligatoriu ca această împăcare să fie și comunicată, să fie spusă prin cuvinte
prin gesturi, ci este suficientă atitudinea, este suficient gândul de împăcare. Revolta este
atrasă prin gândul pe care-l avem și este stinsă prin gândul pe care îl oprim.

25 iulie
00:48 Luna intră în zodia Capricorn
05:21 careu Lună-Chiron
05:50 trigon Lună-Uranus
08:32 trigon Soare-Chiron
08:47 conjuncție Lună-Saturn
14:35 careu Soare-Uranus
22:10 trigon Lună-Junon
04:32 sextil Lună-Jupiter
Cea mai dificilă zi a acestei decade este 25 iulie. Soarele se va afla acum într-un
careu cu Uranus și apar divergente de opinie, probleme de atitudine, complicații legate de
transferul valorilor, noi sincronizări pe proiecte bine-cunoscute, în care îndeplinim un anumit
rol. Relația proastă pe care Soarele o are cu Uranus nu poate fi compensată de faptul că
soarele se află acum într-o dispunere pozitivă față de Chiron. Opinia personală, experiențele
personale se pare că nu sunt foarte bine conturate pentru că persoana în cauză, individul
care trece printr-o mare problemă, să înțeleagă de ce i se întâmplă ceea ce i se întâmplă,
de ce se găsește în acea situație conflictuală, complicată, obositoare.
Momentul acesta al zilei de 25 iulie se referă și la un proces de selecție pe care un
individ îl face la adresa celorlalți. Cel care s-a crezut foarte important sau puternic, cel care
intră în ziua de 25 iulie cu obsesia perfecțiunii, cu gândul că este cel mai bun sau că a înțeles
totul din ceea ce i s-a întâmplat în ultima perioadă, va privi relația bună dintre Soare și Chiron
ca pe o încurajare la demonstrație. Combinația celor două aspecte pe care Soarele le
realizează cu Uranus și Chiron face referire la o experiență personală care nu își găsește
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echivalentul în comunitate, care nu poate fi apreciată de cei care lucrează cu energia, de
persoanele care decid pentru destinele celorlalți. În mare parte, ecuația astrală a zilei de 25
iulie se referă la disciplina de lucru tocmai pentru că ea găsește un echivalent interesant în
prima decadă a lunii ianuarie, cea care a fost definită și de revenirea lui Uranus la mersul
direct pe zodia Berbec, semn care găzduiește acum planeta Chiron. Pe 25 iulie vedete sunt
și Chiron din Berbec, dar și Uranus, între timp, trecut pe zodia Taur. De aici înțelegem că
aceste corelații care sunt realizate între ultima decadă a lunii iulie și prima decadă a lunii
ianuarie fac referire la un proces de cristalizare, la interiorizarea metodelor vechi pentru că
acestea, prin cristalizare, să se transforme în metode noi. Este foarte posibil ca schema
astrală a zilei de 25 iulie să ne vorbească despre metode noi într-un mod agresiv pentru că
Uranus de pe Taur nu are un mesaj bun nici acum și nu va avea nici în anii următori. Asta
înseamnă că apelul la ceea ce s-a întâmplat în prima decada lunii ianuarie, când Uranus sa aflat pe zodia Berbec, trebuie să fie unul către creativitate, către experiențe noi, trebuie să
facă apel la un șablon foarte permisiv, la o metodă de evoluție. Fără această schemă de
lucru, fără a înțelege greutățile cauzate de singurătate, fără a respecta ritmul de lucru al
celorlalți lucrul acesta nu poate fi puse în aplicare. Astfel, iubirea de care suntem în stare nu
poate fi un element de referință pentru statutul pe care-l avem, ci e doar o formă de
exprimare a etapei în care suntem. A fi foarte receptivi la o metodă de lucru progresivă,
revoluționară, evolutivă, este cel mai bun lucru pe care îl putem face pe 25 iulie.

26 iulie
08:00 Mercur intră în mers retrograd
09:29 sextil Lună-Neptun
13:03 trigon Lună-Venus
16:41 conjuncție Lună-Pluton
Faptul că în această decadă în care se discută despre puterea personală, despre
libertatea personală, Mercur își inițiază deplasarea retrogradă pentru aproximativ trei
săptămâni nu este deloc un lucru bun. În dimineața acestei zile, când Luna se află în plin
tranzit prin zodia Capricorn, Mercur își inițiază deplasarea retrograd. Mersul retrograd al lui
Mercur prin zodia Leu, în situația în care în ultima perioadă a fost planetă neaspectată, nu
poate fi un element bun. De aceea nu putem fi optimiști cu ceea ce se consumă în ultima
decadă a lunii iulie, nu putem fi optimiști nici cu mesajul pe care trebuie să-l implementăm
în următoarele trei săptămâni, deci și pe începutul lunii august. Așadar, se experimentează
o formă de revoltă prin care se va face ape la sintagma “mulți vorbesc puțini ascultă
sau…înțeleg!”, adică mulți vor prefera să se arate nemulțumiți față de metoda de lucru, față
de bani, față de patrimoniu, iar foarte puțini vor avea interes față de ceea ce ar trebui pus în
aplicare pentru binele comun. Retrogradarea lui Mercur pe zodia Leu este o dovadă că
participăm la un conflict social, nu doar acum, pe 26 iulie, cică participăm la această tensiune
de mult timp. Acum, prin retrogradarea lui Mercur, lucrul acesta iese la lumină, se împlinește
o nouă etapă de revoltă, de conflict, de nemulțumire sau de neadaptare.
Pentru că Luna, aflat acum în plin tranzit prin zodia Capricorn, va trebui să treacă
prin trei aspecte bune, elementele personale pe care le vom prezenta celorlalți nu vor părea
conflictuale. Conflictuală va părea doar maniera în care sunt prezentate, din această cauză
individul cu pricina ar putea să scape basma curată, să nu fi acuzat de faptă, ci doar avertizat
la ton. Cei care analizează superficial ansamblul situației, care fac trimitere la anumite
situații în care persoana în cauză s-a implicat prin voință proprie, chiar cred în nevinovăția
mesagerului. De altfel, despre această fantasmă este vorba atunci când Mercur intră în mers
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retrograd pe zodia Leu. Așadar, apar, pentru trei săptămâni, lupte pentru orgolii, pentru a
consolida o poziție socială la care am avut acces prin demnitate socială susținută pe orgoliu.

27 iulie
08:13 opoziție Soare-Marte
11:26 conjuncție Lună-Lilith
13:40 Luna intră în zodia Vărsător
18:09 sextil Lună-Chiron
18:47 careu Lună-Uranus
21:47 conjuncție Lună-Marte
23:20 Lună plină
Opoziția Soarelui cu Marte coincide cu împlinirea fazei de Lună plină. Primul aspect
invocat se consumă la începutul zilei de 27 iulie, iar cel de-al doilea cu puțin timp înainte ca
această zi să se încheie. Asta nu înseamnă că unghiurile acționează separat, ci ele vor lucra
într-un complex. Va exista, însă, o diferență prin faptul că în momentul în care soarele atinge
opoziția perfectă cu Marte, Luna se află pe Capricorn, iar faza de Lună plină se împlinește
când Luna se află deja pe zodia Vărsător. Apar, așadar, complicații legate de intensitatea
emoțiilor, de factori care erodează încrederea în sine, care îi încurajează pe oameni să
regrete și să-și piardă timpul lăsându-se e în voia acestor emoții. În perioada în care Luna
trece prin zodia Capricorn forma aceasta de revoltă, de agresiune este privită ca o soluție
practică și abordată cu implicare. Așadar, în prima parte a zilei vom experimenta trepidație,
pierderea unui echilibru, revoltă împotriva bunurilor celorlalți, o atracție către minciună, bârfă
sau în a ne asocia cu cei puternici fără să conteze dacă sunt puternici. Cel care va parcurge
aceste conjuncturi cu maximă implicare va considera că forma aceasta de revoltă este o
eliberare de o mare presiune, de relaxare. Pierderea echilibrului va fi văzută ca o eliberare
de păcat, de convulsii, ca o strategie pe care o fac în vederea unui atac iminent. Având în
vedere că aceste corelații dintre decade ne îndreaptă atenția către începutul anului, atunci
când Marte s-a aflat într-o relație de careu cu Axa Dragonului, agresiunea momentului, chiar
dacă face trimitere cu precădere la lupta pentru bunuri, din toată această conjunctură se va
ridica tensiunea în sine, lupta în sine, confruntarea în sine. Peste ani nu ne vom mai aminti
pentru ce anume ne-am luptat, ci care a fost adversarul de acum. Dacă punem degetul pe
rană, dacă încercăm să rezolvăm argumentele pe care ni le aducem de la începutul acestui
an nu vom mai fi cei puternici care-și dovedesc forța prin incisivitate. Apoi, nici Luna plină
nu va fi atât de agresivă, nu ne va distruge relațiile frumoase, iar tensiunea nu ne va mai
face captivi în agresivitate. Am mai spus lucrul acesta și în observațiile aferente celorlalte
zile ale acestei decade, că perioada pe care o traversăm, chiar dacă este lipsită de unghiuri
între planetele cu deplasare lentă, presiunea socială este una foarte mare, date fiind
opozițiile ce se împlinesc, dar și atragerea Axei Dragonului în toate aceste conjuncturi. În
cuvinte mai simple, nimic nu este un banal conflict, un banal război, ci totul capătă
dimensiuni existențiale. Cine crede că în această perioadă este doar puțin trist, puțin
dezamăgită de ceilalți și reacțiile sale sunt doar de moment se înșală. Agresivitatea și
selecția elementelor negative ce s-au consumat cu precădere la începutul anului,
translatarea acestui trecut în prezent nu duce la clarificare și nici la strălucire, nu limpezește
o relație sau o situație, ci ne face să fim mai mult timp captivi în această formă de
agresivitate. De aceea nici nu vom vedea că totul pornește de la indignare. Dacă vom reuși
pe 27 iulie să oprim acest sentiment, să nu ne argumentăm totul prin indignare atunci ne
vom bucura de viață, iar Luna plină care atrage destinul în manifestarea sa va fi aducătoare
de noroc, de prieteni noi, împăcare cu propriul trecut care nu trebuie să însemne și o pace
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cu adversarii mai vechi, ci doar o împăcare cu sine. Este foarte important ca momentul
acesta de maximă tensiune să nu atragă destinul, iar marile proiecte ale vieții să fie
îngrămădite în indignarea de moment. Așa, ajungem să nu mai fim nici marcați de
singurătate, de sărăcie, dar să ne și ajută să nu abuzăm de dreptul la opinie, să nu-i acuzăm
foarte ușor pe cei care au viteza de reacție, pe cei care suferă dacă sunt trădați, deposedați,
adică pe cei care nu sunt încă pregătiți să se împace cu propriul trecut, să se elibereze de
propriile drame.

28 iulie
01:38 opoziție Lună-Capul Dragonului
04:26 trigon Venus-Pluton
13:20 careu Lună-Junon
17:45 careu Lună-Jupiter
Pe 28 iulie Venus va atinge trigonul perfect cu Pluton ceea ce transformă această
planetă în mediator al opoziției Venus-Neptun. Dacă 27 iulie este, în contextul acestei
decade, o zi în care riscăm să ne pierdem echilibrul, 28 iulie, în același context, aduce
evenimente frumoase, motive pentru a ne reechilibra. În spațiul astral al zilei de 27 iulie
facem o descoperire interesantă. Atât Pluton cât și Neptun au calitatea de planetă
mediatoare. În primul caz, medierea se face într-o zonă a emoțiilor, a credințelor și purificării.
De aici ne vin motivațiile în a merge mai departe pe un traseu, în a ne liniștii pe motiv că
unele lucruri chiar nu pot fi rezolvate peste noapte, acceptăm cu mai multă deschidere
recomandările celorlalți, sfaturile lor ori avem mai mult interes în a vedea cu alți ochi
experiențele despre care ne povestesc. În celălalt caz, apar probleme de interacțiune, care
nu sunt generate de un disconfort personal, ca anterior, dar care nu sunt tolerate de
comunitate. Neptun, ca planeta colectivă, are în acest context și rol de mediator al
moravurilor. Omul cel rău, cel care este o colecție de obiceiuri proaste, dorește să se impună
pe 28 iulie ca un exemplu de bune practici, adică va căuta prin tot ceea ce face să îi oblige
pe ceilalți în a invalida propriile dezechilibre. Pentru ei, condiția este simplă: dacă le sunt
acceptate serviciile de către comunitate înseamnă că toată lumea trebuie să facă așa, ca
acestea trebuie, în mod obligatoriu, să devină etalon. Lucrul acesta generează o anume
tensiunea pentru că Neptun, chiar dacă mediază opoziția lui Jupiter cu Junon, nu poate fi
scos din opoziția cu Venus. Dramele afective legate de credințe, concepții de viață, nevoie
de purificare sau de evoluție se accentuează atunci când din comunitate ne este impus un
etalon greșit. Deja știm cum anume să ne punem în ordine experiențele proprii, care este
treapta evolutivă pe care ne situăm, ce anume trebuie să facem pentru a ne echilibra sau
pentru a evolua și a primi din partea comunității exemple greșite de normalitate și acest
obstacol ar fi o mare nedreptate. Dacă lucrul acesta este depășit cu succes, dacă forța
personală trece peste aceste obstacole și rămânem lucizi în furtună, devenim oameni buni
care aduc din trecut noroc, dar nu din orice trecut, ci îl aduc pe acela de la începutul anului,
când Marte trecea prin careul Axa Dragonului și când am dat dovadă de o mare tărie de
caracter, am avut curaj să ne înfruntăm propriile patimi și nu ne-am lăsat în voia modelelor
sociale negative. Încă de pe atunci omul bun a dat semnale că nu tolerează exemple
vicioase ce pot deveni, în momentul de față, exemple de bune practici. Asta înseamnă că
puterea binelui a fost pregătită încă de la începutul acestui an, că nu este un impuls de
moment, nu este expresia unui noroc haotic. Omul care a fost puternic la începutul anului
va fi și acum, dar asta nu înseamnă că nu vor fi acuzați și de acum încolo așa cum au fost
acuzați și până acum. Cine a dovedit precizie și disciplină o va face și de acum încolo. Nu

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

341

va fi nevoie de nimic în plus, ci doar de perseverență, de constanță. Îndeplinind această
condiție se va accesa o nouă energie, una care este mult mai puternică, care permite zborul
către cunoaștere, către o transformare ce va avea până la finalul acestei etape, până spre
finalul acestui an și o componentă dură. Aripile de pasăre, configurație la care participă
Saturn, Chiron, Uranus și Soarele atrage Capul Dragonului în mesajul său și ne spune că
dincolo de disciplina, respect și precizie există cu o lucrare a spiritului, o lucrare a
cunoașterii, există demersuri ce trebuie duse mai departe prin maturitate, ca niște ființe care
nu se lasă influențate de opiniile gălăgioase ale fricoșilor.

29 iulie
02:31 conjuncție Soare-Capul Dragonului
12:22 opoziție Lună-Mercur
Încă de la începutul acestei decade aminteam că trecerea Soarelui pe zodia Leu
înseamnă inițierea unei perioade de pregătire în vederea întâlnirii cu destinul. Mulți au crezut
că trecerea Soarelui de pe zodia Rac pe zodia Leu înseamnă eliberarea de drame. Abia
acum, pe 29 iulie, înțelegem dacă ne-am eliberat cu adevărat de dramele pe care le-am trăit
în perioada când Soarele trecea prin zodia Rac. Momentul 29 iulie vine cu o schimbare
existențială, nu una impusă din exterior, ci una pe care ne-o propun singuri. Dacă luăm în
calcul și faptul că Soarele se află în continuare în opoziția cu Marte putem vorbi despre o
patimă pe proiectele pe care nu le-am putut finaliza, uitând că, de fapt, acestea nu trebuie
finalizate. Motivul pentru care aceste proiecte nu trebuie finalizate îl citim chiar din relația de
opoziție a Soarelui cu Marte: distrugerea. Dacă am fi ajuns pe final de demers atunci am fi
inițiată o nouă formă de răzbunare și am fi atras marile proiecte ale vieții, statutul social și
demnitatea în toată această poveste. Așa, vom vedea pe 29 iulie că unele episoade s-au
oprit atunci când trebuie, iar acum avem în fața noastră o structură socială care are nevoie
de modelare. Dacă până acum ne-am petrecut viața în drame, dacă de la începutul acestei
decade și până acum am tot așteptat ca lucrurile să se întâmple de la sine și nu am avut
inițiativă, nu vom avea nici în momentul de față. Cel care are acum inițiativă arată că de la
început în acestei decade și până acum a suferit pentru că nu a fost lăsat să se exprime, a
fost oprit din acțiunile sale. Acum, când se vede eliberat de greutățile impuse de comunitate,
va avea inițiativă, va arăta că are puterea să producă asupra comunității schimbări majore.
Binele pe care a dorit să-l impună se va transforma într-un motiv de elevare (ca o tradiție în
a gândi binele și a-l reproduce, ceea ce produce karmă pozitivă), într-un exemplu pentru
ceilalți. Acești oameni se vor remarca, vor arăta că există și bine în această lume, nu doar
nemulțumire, suferință și lipsuri. Din punct de vedere existențial această întâlnire a Soarelui
cu Capul Dragonului evidențiază acea parte eminamente pozitiva a vieții, a karmei. Karma
jupiteriană, pentru că despre aceasta este vorba, arată cât de multe putem câștiga prin
selecția binelui. Nu va mai conta că în mijlocul zilei Luna va trece prin opoziția cu Mercur
retrograd, nu vor mai conta nici particularitățile de limbaj susținute de o presiune socială mai
veche. Vom trece peste toate acestea considerând că în timpul desfășurării nimeni nu este
perfect, ci contează mult pe rezultatul bun la care se ajunge. Este posibil ca această relație
proastă dintre Lună și Mercur retrograd să aduce o duritate a limbajului chiar omului bun,
fără să-i schimbe, însă, calitatea faptei. Devine dur oferind o lecție, vorbind despre aspectele
esențiale ale vieții. Pare să fie, doar în cazul acestor oameni, o forță concentrata care-l
trezește pe cel adormit din amorțeală, pentru a-l trezi la viață pe cel ignorant și a-l salva din
somnul rațiunii.
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Oamenii simpli, ființele leneșe vor minți, vor trăi cu intensitate opoziția Lunii cu Mercur
ce se împlinește în mijlocul acestei zile ca și cum forma aceasta de nerăbdare, problemele
de termen, de limbaj, de înțelesuri, reprezintă obstacolul peste care întreaga omenire nu
poate trece. Așadar, în contextul în care avem în față o mare deschidere, avem posibilitatea
de a ne elibera de dramele existențiale pe care le-am trăit cu intensitate și în ultima lună,
dar și în prima jumătate a anului, cei care sunt în continuare prizonierii propriilor limite,
propriilor nemulțumiri, arată că, până la urmă, totul este cauzat de o problemă de viziune.
În cazul lor viziunea limitează. În cazul celor buni și harnici viziunea eliberează.

30 iulie
02:27 Luna intră în zodia Pești
07:31 sextil Lună-Uranus
09:46 sextil Lună-Saturn
Prin trecerea Lunii pe zodia Pești în noaptea de 29 spre 30 iulie lucrurile par să revină
la o formă de liniște pe care o cunoaștem. Prin ceea ce se consumă acum nu se poate stabili
alte repere decât cele care există în conformitate cu corelațiile dintre decade. Așadar, forma
de liniște spre care ne întoarcem este un element care poate fi dedus doar din tema
personala, doar din astrograma natală. Aflată în plin tranzit prin zodia Pești, Luna îl
încurajează pe cel slab, devine un instrument de lucru în favoarea evoluției la care apelează
cel care nu a fost ascultat, cel care a fost marginalizat. Deoarece, chiar din dimineața acestei
zile, Luna are relații bune cu Uranus și, respectiv, Saturn, face din mesajul acestui astru pe
zodia Pești unul definitoriu la capitolul reconstrucție. În cuvinte mai simple, invocând anumite
episoade bune, rafinate, distinse sau foarte sensibile pentru a ne echilibra. Nu știm cum
putem face lucrul acesta acum, dar îl facem. Este posibil ca unii să nu reușească să facă
lucrul acesta pentru că au văzut că zilele anterioare au fost dominate de încercări
existențiale pe care nu toți le-au depășit. Cei care au rămas captivi în dramele lunii
anterioare, în dramele care l-au parcurs în prima jumătate a anului vor transforma toată
această întoarcere la liniște într-o întoarcere la o îndoială mai veche. Când alții se liniștesc
pe la casele lor, stau departe de scandaluri, își țin departe de bârfe viața privată alții se lasă
purtați de aceste suspiciuni și arată că, în ceea ce-i privește, evoluția este o piatră rar. În
timp ce omul echilibrat este mulțumit cu programul de lucru, dorește să iasă în evidență prin
binele pe care-l face, cei dezechilibrați se prezintă față de comunitate prin îndoieli și își
dezlănțuie atitudini antisociale sau un curaj răsturnat cu care vor reuși să pună bazele unor
noi conflicte. Prin faptul că Luna este focar în triunghiul minor pe care îl împlinește acum cu
Uranus și Saturn înțelegem că avem o nouă șansă de a ne mobiliza prin voință. Luna pe
zodia Pești nu predispune la voință, dar prin încurajarea venită din celelalte părți, din cele
două vârfuri ale acestui triunghi, dar acum poate încuraja spre așa ceva ca răspuns la
suprasaturație.
Progresul, una din trăsăturile definitorii ale anului 2018, ne poate ține ocupat spectrul
percepțiilor și ne va ține departe și de scandaluri. Cel sensibil la aceste vibrații pozitive se
va preocupa să muncească pentru binele propriu, pentru îndeplinirea obiectivelor proprii și
preocuparea în sine să devină un scut împotriva a ceea ce este rău și degradant. Dacă se
va menține pe cale atunci surprizele bune nu vor contenit să apară. Cei care au mai făcut
lucrul acesta, care au mai ieșit din stările proaste prin efort propriu știu că datoria lor este
să se bucure de ceea ce primesc, nu să-și ocupe mintea cu gânduri inutile, nu să se
gândească că au ieșit dintr-o mare încurcătură, nu să-și piardă vremea admirând ceea ce a
rămas în urmă. Sensul ascendent al revoluției nu cere acum genul acesta de oprire.
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31 iulie
03:49 sextil Lună-Junon
06:20 trigon Lună-Jupiter
10:26 conjuncție Lună-Neptun
17:25 sextil Lună-Pluton
În ultima zi a lunii iulie se particularizează o soluție care a venit spre noi înainte ca
Soarele să treacă prin Capul Dragonului, adică în acea perioadă de căutări, acel interval
când a trebuit să stabilim dacă am înțeles ceva din dramele existențiale, dacă noile stări
sufletești pe care le avem de când Soarele a intrat pe zodia Leu sunt diferite de ceea ce am
experimentat de la începutul lunii și până acum. Încă din noaptea de 30 spre 31 iulie Luna
va trece prin sextilul cu Junon și, apoi, în dimineața acestei zile va împlini un trigon cu

Jupiter. Devine, așadar, din postura de conjuncție cu Neptun, aspect împlinit tot în dimineața
acestei zile, mediator într-o problema de toleranță socială, de acceptare în comunitate, de
dreptate. Ceea ce se întâmplă acum, pe finalul lunii iulie, poartă amprenta unui mesaj ce
vine din zodia Capricorn. Luna acum nu se mai află într-un aspect direct cu Saturn, dar
mesajul zilei anterioare este încă activ din inerție. Disciplina de lucru, seriozitatea cu care
trebuie să privim drumul care a fost ales, traseul pe care mergem, se transformă pe 31 iulie
într-o meditație asupra vieții. Unii își vor petrece ziua meditând la ceea ce ni s-a recomandat
și n-am făcut, căutând să înțeleagă dacă în curajul și ambiția dovedite anterior s-a regăsit
și această înțelepciune de viață. Prin tăcere avem ocazia pe 31 iulie să descoperim ceea
ce ne lipsește, să analizăm la rece ceea ce avem de făcut. Lucrul acesta se explică prin
faptul că în a doua parte a zilei Luna trimite un sextil către Pluton din Capricorn. Așadar,
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mesajul acesta al medierii în care se integrează Luna și prin care încercăm să rezolvăm o
problemă de toleranță, de prejudecata socială sau de etichetă, este încadrat de doua
mesaje pe care Luna le primește din partea celor doi malefici ce trec acum prin Capricorn,
Saturn și, respectiv, Pluton. Oricât de mult am încerca să ne petrecem ziua altfel, fără
analiză, fără observație, fără ambiția de a pune totul în ordine nu reușim să obținem
echilibrul de care avem nevoie acum.
Este posibil ca finalul lunii iulie să ne găsească preocupându-ne de sănătate, de
purificare, de ceea ce este esențial pentru ca procesele organice, afective sau spirituale să
funcționeze la cotele optime. Prin sănătate și echilibru mulți cred că rezolvă o parte din
problemele sociale, fie prin faptul că oferă celorlalți un model de armonie și echilibru, fie că,
prin sănătate și stabilitate, probează că au mai multă putere, au un patrimoniu de care se
pot folosi pentru tot ceea ce urmează să vină spre ei până la finalul anului. Astfel, înțelegem
pe finalul lunii iulie dacă avem sau nu putere pentru lucruri mărețe, dacă ceea ce vedem ca
fiind etichetă, prejudecată, rău social ne ajută să înțelegem în ce ne-am integrat și ce avem
de făcut acolo. Este clar că această calitate de mediator într-o problemă de prejudecată sau
de toleranță socială înseamnă și întâlnirea cu lucruri urâte care sunt văzute în comunitate
ca un exemplu de bune practici. Este prima dată când ne întâlnim cu așa ceva în această
decadă, am văzut că aceasta nu este doar o problemă a lunii, ci chiar o problemă a anului
2018. Important este ce vom face cu ideile pe care le avem, cu cine alegem să ne asociem
pentru a nu deveni alți orgolioși care îi înlocuiesc pe vechii orgolioși și care și-au epuizat
resursele și sunt acum dați la o parte.

Așadar, a treia decadă a lunii iulie ne vorbește despre reacții personale pe probleme
sociale cunoscute, despre soluții pe care le-am gândit și altădată și pe care acum putem să
le punem în aplicare. Acum se vede dacă avem puterea necesară, dacă avem maturitatea
cu care ne-am lăudat pentru ca aceste idei să producă urmări pozitive pe spațiul public.
Dacă reușim să producem aceste efecte pe zona publică este clar că în ceea ce privește
viața personală lucrurile sunt cel puțin echilibrate dacă nu foarte bune. În felul acesta, putem
obține garanția stabilității prin toleranța care s-a sedimentat deja, prin obișnuința studiului,
a judecății lucrurilor și situațiilor, prin abordarea societății, dacă o anume situație o cerere.
Cert este că ultima decadă a lunii iulie ne-a adus un mare avantaj. Prin faptul că nu se
împlinesc unghiuri între planete cu deplasare mai lentă, ci sunt active cele care și-au spus
deja cuvântul, și-au dezvăluit mesajul, ne oferă privilegiul de a selecta în liniște sau fără o
presiune suplimentară, metodele de lucru. Cel care nu reușește să se echilibreze acum
înseamnă că nu s-a preocupat niciodată să folosească ceva, că a fost cel puțin în ultima
perioadă, dacă nu toată viața, un simplu consumator. Chiar și din această categorie se vor
remarca cei care muncesc, care au muncit, dar nu au știut cum anume să procedeze.
Această decadă le oferă o anume calitate, o informație pe care o pot folosi pentru a mai
degaja puțin din greutățile pe care le duc în spate. Prin rarefierea acestor poveri, prin
reducerea numărului de probleme, acești oameni se pot bucura de un progres chiar dacă
nu vor fi considerați creator de valori, chiar dacă nu trec pe nivelul următor, chiar dacă nimeni
nu vede schimbarea pe care au făcut-o. Pe finalul acestei decade, adică în ultimele două
zile, când Luna a trecut prin zodia Pești, ei au știut foarte clar în ce a constat acest progres.
Dacă au avut și modestia necesar să nu lanseze pretenții față de ceilalți, să nu transforme
câștigul cel mic într-o dezamăgire și mai mare pe motiv că nu au reușit să obțină performanța
pe care au obținut-o cei la care se raportează, vor rămâne cu acest progres mult timp.
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Luna iulie ne-a pus, așadar, în fața unor probleme de viață ce au fost urmărite din
aproape în aproape, prin observațiile inserate în analizele celor 31 de zile ca fiind probleme
de evoluție, probleme de progres. Prin înțelesul sintetic al acestui parcurs drumul vieții, după
cum l-am văzut în luna iulie, a devenit un pasaj îngust. Multe se înmulțeau de la sine dacă
pierdeam din vedere înțelesul unor probleme definite deja, dacă am luat în ușor complicațiile
personale tocmai pentru că, în marea lor majoritate, aceste elemente personale sunt doar
expresii ale unui destin. Pasajul îngust înseamnă că nu mai avem nevoie de toate aceste
accesorii care împovărează viața socială că trebuie să ne eliberăm de ele pentru a încăpea
într-un alt șablon. El nu se referă la o limitare a omului, a calităților lui, ci la eliberarea de
ceea ce nu ne mai folosește pe viitor, de eliberarea de problemele pe care le conștientizăm.
În consecință, această lună ne-a pus în fața unor conștientizări dureroase nu doar cu titlu
informativ, ci și pentru că trebuie să facem schimb. Această schimbare este importantă
oricât de mică este, oricât de redusă a fost ca intensitate sau ca desfășurare. Un singur
indiciu ne arată că am reușit să trecem prin pasajul îngust al acestei luni: să nu avem
aceleași așteptări de la oameni, de la situații, de la viață, precum am avut până acum. Vom
vedea că în luna august procesele care se concentrează, care ne vor defini statutul și
importanța socială nu se bazează pe așteptările vechi. Cel care va resimți pe finalul acestei
luni prospețimea schimbării, acela se află deja cu barca sa în ape limpezi și liniștite.
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AUGUST

PROCESELE INTEGRATIVE NU POT AJUTA PE
MĂSURA AȘTEPTĂRILOR
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Dacă avem prea multe așteptări de la luna august, dar nu la modul general, ci în
consonanță cu ceea ce am gândit și am dorit să punem în aplicare în lunile anterioare, vom
fi dezamăgiți pentru că vom avea de înfruntat mari probleme, unele chiar mult mai mari
decât ceea ce am avut de înfruntat în luna anterioară. Lucrul acesta se explică prin faptul
că deviza generală a acestei luni face referire la procesele integrative ce nu pot ajuta dacă
sunt raportate la așteptări mai vechi. Atât prima decadă a acestei luni, cât și celelalte două,
aduc schimbări de vibrație, încercări legate de dușmănii mai vechi, de necesitatea de a
înfrunta un adversar, de a face apel la sobrietate, dar nu ca în lunile anterioare, ci prin
demnitate, prin liniște sufletească, fără a produce tensiune în relații și fără a ne implica în
acțiuni care să ne bulverseze. Lucrul acesta nu va putea fi făcut dacă reușita cu care ne
vom lăuda de a lungul lunii august nu a trecut testul lunii iulie. Așa după cum se înțelege,
cele mai mari probleme ale momentului sunt cele care fac referire la experiențe
împrumutate, pe baza cărora suntem tentați să emitem păreri ciudate sau să avem așteptări
nerealiste. De aceea, unul din elementele definitorii ale lunii august se referă la sentimente.
Acolo unde sentimentul este echilibrat, adică nu este folosit împotriva libertății celuilalt sau
pentru a promova un model greșit de libertate, acolo unde patrimoniul nu instigă la revoluție,
nu-i încurajează pe oameni să aibă ambiții și mai mari, acolo vorbim de rezultate
spectaculoase. Deocamdată, ne putem aștepta la schimbări majore în zona patrimoniului.
Contează mult experiențele pe care le avem, maturitatea psihică, poate chiar cea
comportamentală și abia după ce această luna se va încheia vom vedea dacă realizările pe
care le avem produc vindecarea pe care am așteptat-o. Abia după aceea vom putea vedea
dacă sănătatea pe care obținem, dacă puterile la care avem acces sunt cele pe care am
putea să le folosim în a nu distruge speranțele false. Acum, la început de lună, ni se va
părea că lucrurile acestea sunt foarte simple. După ce Luna se va încheia vom înțelege că
toate demersurile pe care le parcurgem cu fiecare zi a acestei luni, ne construiesc identității
noi cele la care vom face apel pentru a distruge speranțele false.

Decada I (1-10 august 2018)
Dușmănii gratuite. Impunere noilor condiții cere o noua
schimbare. Purificare. Mintea este răvășită. Tensiuni pe
patrimoniu. Se depășește o încercare pe încredere.

DECADA NR. 22
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

28

1-10 octombrie

Confirmă autoreglarea

35

11-20 decembrie

Combinații explozive. Un cunoscut este discreditat. Modificarea unor condiții benefice. Se
discută mult despre un progres. Vindecare. Spirit răzbunător. Scade puterea. Rutina enervează. Se
discută despre ruină. O frustrare ne avertizează referitor la o pierdere. Pericol despre care încă nu știm
totul. Consecințe dramatice ale unor acțiuni profesionale. Voință puternică. Drama. Lipsa de rațiune.
Nerăbdare. Tristețea ne duce către o aberație. Interes pentru un câștig rapid. Dorință de a ieși în față.
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Paguba financiară este mai importanta decât imoralitatea. Dereglări nervoase. Criză. Se modificăm
scopul. Atracție către probleme. Decepție. Nu suntem în relații bune cu un protector. Revendicarea
luptă împotriva optimismului. Moment delicat. Conjuncturile susțin autoindulgență. Se cristalizează
în potențial, dar rezultatul nu este cel pe care-l așteptăm. Subiectivitate. Ambiții majore.
Desconsideram colecție de viață. Nevoie este definită într-un context nou. Dominație. Planuri noi
legate de muncă. Scopurile personale trebuie să ajung la finalitate. Facem ceea ce este bine pentru
noi. Delimitare și implicare. Traseele noi sunt valorificate mult mai bine. Este sancționată o aroganță.
Imoralitatea nu mai este atât de atractivă. Nevoie de noutate. Emancipare. Mișcări prea rapide.
Adversitățile sunt ignorate. Planuri noi. Eșec pe cale diplomatică. Discuțiile nu mai susțin planul.
Condițiile favorabile nu ne ajută în atingerea scopului. Vigilență de slăbită. Cuvântul rănește prea
tare. Apar multe piedici. Ne închipuim că adversarul este mai puternic. Revizuire. Zdruncin. Gândire
răsturnată. Libertate împotriva unor reguli bune. S într-o baricadă pentru a ridica un zid. Asocieri de
proastă factură. Experiențe ciudate față de o pierdere financiara. Violența este controlată cu mare
greutate. Suntem puși în dificultate. Întoarcere. Răsucire. Apel la egoism și la plăcere. Plăcerea umilit
pe cel slab. Ceea ce era sigur se zdruncină. Deschidere către noile cerințe sociale. Lovitură sub
centură. Problemele se acutizează. Transformare ciudată. Modificări asupra anturajului.
Subiectivitatea atrage atenția. Discuții despre bani și despre neglijență profesională. Pasiune
nefirească. Combinații diverse cauzate de indiferență. Nevoie de interacțiune. Gândim la un alt nivel.
Conflictele mai vechi ne afectează starea de sănătate. Aventură. Sentimentele cer să fie confirmate.
Atitudine conservatoare. Exces de zel în privința situațiilor periculoase. Scopurile cer să fie redefinite.
Profunzime sufletească. Abnegație. Dificultate de înțelegere. Refuzul metodei de lucru. Nu acceptăm
recomandări venite din partea celor care nu au demonstrat că se descurcă singuri. Neșansa.
Experimentare. Depresie. Prea multă concentrare pentru nimic. Nu putem renunța la dorințele de
răzbunare. Lene. Refuzul unui ajutor. Accente dramatice. Ocolim un subiect important. Prefăcătorie.
Dreptatea personală nu este aceeași cu dreptatea celorlalți. Se construiesc legături bune, dar prin
conflicte. Egoism. Regresie. Revoltă împotriva unui om liber. Sunt schimbate legile de interacțiune.
Prieteniile devin instabile. Refuzul unei metode de lucru. Prea mult romantism strică. Pretenții lipsite
de sens. Cruzime.

Prima decadă a lunii august aduce întâlnirea cu o formă de luptă pe care am crezuto finalizată, cea care va pune noi condiții pentru reușită. Unele dintre aceste condiții fac
referire la purificare, la dezvoltarea unor noi abilități, chiar mentale, nu doar fizice, pentru a
participa la proiecte sociale care sunt mult mai îndrăznețe decât cele ale lunii iulie. Ceea ce
s-a consumat în ultima decadă a lunii iulie nu va mai fi întâlnit până la finalul acestui an.
Asta înseamnă că libertatea de care ne-am bucurat anterior va fi folosită ca un instrument
de lucru sau ne vom întoarce spre ea ca spre o poveste frumoasă. Tot ceea ce facem acum
în această decadă va fi proiectat în viitor, tot ceea ce gândim acum va fi folosit pentru a
demonstra că avem credință, ca avem viziune de ansamblu, că nu ne cramponăm de valorile
trecutului și că suntem deja integrați într-o structură progresistă. Fie că lucrul acesta va fi
susținut în acțiuni antisociale, fie că nevoia de libertate va fi un element cu care vom lovi în
ceilalți, de-a lungul acestei decade vom experimenta diferite ipostaze în care vom lucra cu
mintea deși este răvășită, vom pune mult suflet în acțiuni deși dezamăgirile lunii iulie nu sau șters încă, nu am dorit să facem fapte remarcabile deși nu dispunem încă de patrimoniul
necesar. De aceea, tot ceea ce suntem dispuși să facem acum va fi confirmat în viitor și ca
alegere bună și ca armonie. Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură, mulți
vor considera că prezentul nu este o sursă de bucurie, ca orice s-ar întâmpla, orice ar face
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această prima decadă a lunii august este o sursă de tristețe și de dezamăgire. Dacă pasajul
îngust al lunii iulie nu a fost un obstacol personal, atunci dezamăgirile ce vin spre noi în
prima decadă a lunii august nu vor fi elemente care ne vor întoarce din drum. Rămâne de
văzut câtă maturitate vom proba, cât de răvășiți vom fi când Luna neagră va intra pe zodia
Vărsător, acolo unde Marte se află deja în deplasare retrogradă. Problema aceasta a opiniei,
a întoarcerii la dorințe mai vechi va fi atât de bine ascunsă încât ar putea să-i zdruncine
chiar și pe cei care lucrează cu energia și care au mai lucrat cu elemente de genul acesta.

1 august
01:40 opoziție Lună-Venus
12:48 sextil Lună-Lilith
13:51 Luna intră în zodia Berbec
17:56 conjuncție Lună-Chiron
19:02 sextil Lună-Marte
20:42 careu Lună-Saturn
Prima zi a lunii august ne aduce încheiere tranzitului Lunii prin zodia Pești, cu
împlinirea a două unghiuri cu Venus și Lilith, un unghi negativ și unul pozitiv, dar și trecerea
acestui astru pe zodia Berbec unde va avea de împlinit un careu cu Saturn. Se pare că
începutul lunii august are o notă explozivă, îi aduce în același loc pe oamenii care s-au
discreditat, s-au acuzat reciproc, au încercat sa acceseze aceleași energii vindecătoare, dar
până la urmă au găsit acolo doar un spirit răzbunător, doar o putere care scade în
intensitate, doar o nostalgie care le va consuma energia și în zilele următoare. Mulți vor
considera că prima zi a lunii august trebuie să vină aproape de noi printr-o schimbare, printro putere crescută, prin valorile absurde ce sunt înlăturate dintr-un context al normalității.
Dacă în prima jumătate a zilei lucrurile vor fi ușor apăsătoare, adică ceea ce ne bucură nu
este consistent, iar ceea ce ar trebui să ne bucure nu vine, în a doua parte a zilei nu se vor
așeza la picioarele individului prin instrumente confuze, nu ne va mai păcăli nimeni prin
mesaje incomplete sau tendențioase, prin judecăți pripite. Imediat ce Luna va trece pe zodia
Berbec și se va afla într-o relație bună cu Marte oamenii vor deveni mult mai iraționali. Marte
din zodia Vărsător nu aduce luciditate. Această structură astrală susține mai curând
libertatea de expresie decât calculul strict sau disciplina. Pentru că este retrograd, semnul
acesta al libertății se întoarce împotriva celui care îl caută și prin toată presiunea astrală
susținută și de alte conjuncturi pe care le-am analizat în finalul lunii iulie, zona aceasta a
retrogradării lui Marte nu mai este un element care se poate exprima liber. Pentru a fi liniștiți
și pentru a ne desfășura fără îngrădire avem nevoie ca până la un anumit punct să
îndeplinim reguli stricte. Pentru a fi liber după ce ne angajăm avem nevoie să ne petrecem
mult timp lucrând, studiind, pregătindu-ne suplimentar, renunțând la multe dintre plăceri.
Fără aceasta retrogradare nu se poate vorbi la începutul lunii august despre o disciplină de
lucru sau despre a face față unei conspirații. Această conspirație va veni spre individ prin
revendicări absurde și numai printr-o voință puternică, cea care a fost vizibilă și în dimineața
acestei zile, dar care, între timp, s-a mai schimbat, putem să trecem dincolo de un spirit de
contradicție. Cine nu va reuși să facă lucrul acesta nu va putea progresa, se va îmbolnăvi
pentru că nu va avea replică, își va alimenta un dialog interior epuizant care îl va îmbolnăvi.
Boala care se instaurează încă de la începutul acestei luni va deveni începând cu 2 august
un semn de degradare pe care am putea să-l schimbăm abia în decada următoare. De
aceea avem nevoie să nu alimentăm la începutul lunii august spiritul răzbunător, să nu ne
aducem aminte de greșelile pe care alții le-au făcut, să fim deschiși către ceea ce ni se
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oferă, pentru că dacă în această zi când lucrurile sunt atât de complicate cineva oferă,
dăruiește, împarte, înseamnă că o face din tot sufletul.

2 august
00:47 trigon Lună-Capul Dragonului
05:40 careu Marte-Uranus
08:59 trigon Lună-Soare
Multora, ziua de 2 august li se va părea o zi de speranță. Pentru că lucrurile sunt
acum foarte concentrate, așa după cum ne spune și deviza generală aplicată acestei luni,
cea care nu face compromisuri legate de așteptările pe care oamenii le au acum de la
conjuncturi sociale sau de la ceilalți, schema astrală a momentului ne vorbește despre un
conflict pe care vom încerca să-l
administrăm deși nu avem deocamdată
instrumentele necesare. Dacă Luna nu s-ar
fi aflat acum în zodia Berbec, ci s-ar fi aflat
în zodia Gemeni, relația aceasta
conflictuală dintre Marte și Uranus ar fi găsit
o soluție imediată. Așadar, trebuie să
așteptăm câteva zile, adică până în a doua
parte a zilei de 6 august, când Luna va
realiza un unghi foarte frumos cu Capul
Dragonului și va media tendința Nodurilor.
Până atunci, ceea ce se inițiază începând
cu 2 august face trimitere la consecințe
ciudate ale faptelor proprii, la un conflict
care a pornit de la un spirit de contradicție
și-a ajuns la o confruntare de proporții.
Schema astrală a zilei de 2 august face
trimitere și la anumite dereglări nervoase,
la anumite crize de personalitate, la
convingeri eronate pe care încercăm să le
punem pe seama celor slabi în ideea că,
prin aceste opinii categorice, oamenii
reușesc să vadă care sunt greșelile lor, iar
cei care acuză reușesc să se impună foarte
ușor. În realitate, ceea ce se consumă pe 2
august face referire la o criză, iar această
criză nu își va găsi rezolvarea decât în
prima decadă a lunii octombrie, atunci când Marte va trece prin conjuncția cu Luna neagră.
Deocamdată nu se poate vorbi despre un element foarte clar conturat pentru că Luna
neagră va intra pe zodia Vărsător abia pe 6 august. Până atunci, situația în care și Luna va
media o problemă de destin, ne vom implica în dușmănii gratuite, în impunerea unor condiții
de supraviețuirea, în a trasa anumite linii care țin de conviețuire, viața în cuplu sau
administrare a unui bun care aparține celuilalt. Nu ne va ajuta cu nimic faptul că pe 2 august
Luna se va afla într-o relație bună cu Soarele pentru că scopul în sine al acestor conjuncturi,
cel care este prezidat de relația proastă dintre Marte și Uranus accentuează prea mult
conflictul dintre generații, lupta dintre oameni situați pe tronsoane educaționale diferite,
pentru a mai conta o înțelegere simplă.
Pentru mulți, luna august nu reprezintă un element atât de important încât să renunțe
la confort pentru a aborda crizele existențiale și a le rezolva. Ceea ce se va întâmpla pe 2
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august face însă referire la carențele de comunicare, la deficiențele de înțelegere, la
problemele pe care individul și le-a ignorat în prima jumătate a anului și care acum îl
invadează, nu la mari probleme ale vieții. Chiar dacă le numește în momentul de față „crize”,
ele nu sunt altceva decât deficiențe de comunicare pe care nu și le poate rezolva decât în
raport cu celălalt.

3 august
03:14 careu Lună-Pluton
05:48 trigon Lună-Mercur
22:19 careu Lună-Lilith
22:49 Luna intră în zodia Taur
23:14 opoziție Jupiter Junon
În situația în care această decadă a lunii august ne vorbește despre dușmănii
gratuite, relația proastă pe care Jupiter o definitivează pe 3 august cu Junon accentuează
această notă conflictuală și aduce tensiune în relațiile care nu s-a maturizat încă sau duce
la despărțire în cuplurile care deja au discutat despre lucrul acesta. Dacă în spatele acestei
decizii există un istoric, dacă protagoniștii au mai vorbit despre asta, nu vorbim despre
consecințe negative, nu vorbim despre un rău care îi ia pe nepregătite, ci doar despre
încheierea unei etape. Doar în felul acesta fiecare dintre cei doi va putea merge mai departe,
va putea să-și împlinească așteptări majore legate de progresul pe care acest an l-a
reprogramat sau numai în felul acesta ar putea ajunge la vindecare. De aici înțelegem că
relația proastă dintre Jupiter și Junon ne face și o dezvăluire foarte interesantă. Faptul că
până acum au încercat să lucreze împreună, au luptat pentru un ideal comun nu a însemnat
și că au fost compatibile. Această compatibilitate a fost cumva forțată dacă momentul zilei
de 3 august este marcat de o tensiune care duce la schismă, separare, despărțire. Deci nu
a fost vorba despre compatibilitate, ci doar de un compromis.
Pentru faptul că cea mai mare parte din zi Luna se va afla în zodia Berbec și va avea
de împlinit o relație proastă cu Luna neagră, se poate vorbi pe 3 august și despre o ruptură
produsă de o încredere oarbă într-un factor de distrugere. Va fi greu pentru cei care nu sau maturizat încă să treacă dincolo de un istoric, să vadă dincolo de probleme, să nu
intervină asupra evenimentelor de acum cu o atitudine superficială. Este clar că momentul
acesta aduce ambiții majore, poate chiar o desconsiderare a unei experiențe de viață, a
unor realizări pe motiv că acestea nu mai sunt de actualitate sau nu ne folosesc la nimic.
Dacă Jupiter nu s-ar fi aflat în Scorpion atunci nu s-ar fi vorbit în această conjunctură despre
putere. Despărțirea ne dezvăluie incompatibilitatea și ne arată că mai departe oamenii nuși doresc o armonie pe care nu o au în formula aceasta, ci își doresc o putere pe care, fie
nu vor să o mai împartă, fie nu o pot obține împreună cu vechii parteneri. Cei care cred că
prin aceste decizii dovedesc un curaj nebun sau că în sfârșit sunt liberi, nu fac decât să se
adâncească și mai mult în compromisuri. Accentuarea zodiei Vărsător prin intermediul lui
Marte retrograd și al Cozii Dragonului, dar și impactul negativ pe care Luna neagră îl are
asupra acestei conjuncturi de pe ultimul grad al zodiei Capricorn, face cum este mai rău,
aduce o proastă inspirație celor care cred că prin atitudine categorică rezolvă ceea ce cere
dialog și înțelegere. Având în vedere că în această perioadă Soarele se află în limita maximă
a toleranței admise pentru conjuncția cu Capul Dragonului, mulți se vor păcăli că dacă riscă
în felul acesta vor obține o cristalizare a unui potențial, o trecere pe un nivel superior, vor
obține o mare victorie.
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4 august
02:36 careu Lună-Marte
03:30 conjuncție Lună-Uranus
03:59 sextil Marte-Chiron
05:03 trigon Lună-Saturn
08:51 careu Lună-Capul Dragonului
21:15 Ultimul pătrar
Trecând pe zodia Taur, Luna accentuează această componentă materialistă și aduce
și conflicte pe bunuri, nu doar pe idei sau pe orgoliu. Relația bună pe care Marte o împlinește
acum cu Chiron nu se soldează și cu un rezultat pozitiv asupra conștiinței individuale, nu-i
sfătuiește pe oameni să facă alegeri
bune și nici nu-i liniștește. Apar
probleme care se finalizează greșit,
sfaturi proaste care sunt oferite în
ultima secundă ca sfaturi bune, de
care, de altfel ne bucurăm(!) și,
tocmai pentru că sunt urmate, apare
un mare eșec. 4 august nu ne aduce
liniștea pe care o căutăm, nu ne
aduce nici măcar un avantaj prin
noutate pentru că retrogradarea lui
Marte pe zodia Vărsător, ce se va
încheia pe 30 august, răscolește
acum conștiință individuală și ne
aduce la lumină dorințe mai vechi ce
ar fi trebuit să fie împlinite în mijlocul
lunii februarie sau pe finalul lunii
iunie. Acum tragem speranța că
demersurile pe care le inițiem sau în
care ne implicăm vor dura cel mult
două luni pentru a le duce la un final
bun.
Luna, aflat acum în plin tranzit
prin zodia Taur, va trebui să treacă
prin careul Axa Dragonului, ceea ce nu este deloc bun, ceea ce aduce o sancțiune pe o
faptă mai veche. Tot pe zodia Taur se află și Uranus, despre care știm că timp de opt ani
ne va reformula atitudinea față de muncă, față de bani, față de proprietate în general. Ceea
ce am considerat până acum că ne aparține, fără să conteze dacă este un bun material sau
dacă este o ființă, se va desprinde de noi și se va comporta ca și cum are dreptul la propria
independență. Propria independență cu Uranus pe zodia Taur este îndreptată împotriva
vechiului stăpân. Cu toate acestea, nu putem vorbi acum despre reconfigurarea centrelor
de putere, despre destructurarea imaginii unui stăpân, despre schimbări în această zonă.,
iar în plan individual doar despre avertismente legate de procese psihice pe care nu le-am
luat în considerare. Pentru că în ultimul deceniu oamenii s-au format să considere prietenia
un bun al lor, adică i-au constrâns pe cei cu care am interacționat să se comporte într-un
anumit fel. Ideea aceasta de prietenie va începe, de la o lună la alta, să se schimbe, să se
transforme, iar cel care credea că are drept de proprietate asupra ei să vadă că lucrurile nu
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mai pot merge pe mai departe la fel. Cei care, pe lângă aceste greșeli, au mai făcut și lucruri
bune, adică au învățat să respecte oamenii, faptele lor, să fie morali și rafinați, vor accepta
această schimbare, nu se vor revolta împotriva a ceea ce are nevoie de independență. Omul
inferior, cel încrâncenat sau egoist se va revolta și va considera, chiar începând cu 4 august,
că îi poate pedepsi pe toți prin despărțiri, prin austeritate. Practic, o parte a acestui mesaj
care ne duce spre austeritate vine dintr-un cadru general, permisiv pentru așa ceva, susținut
de poziția lui Uranus pe zodia Taur, iar cealaltă parte vine din relația bună care apare acum
între Marte retrograd și Chiron retrograd. Dacă cel puțin una dintre aceste două planete care
formează un sextil ar fi fost în mers direct ar fi existat un debușeu, ar fi existat și o voce
corectă, și o persoană cu bune intenții care să aducă o picătură de claritate într-o mare
întunecată. Așa, tot acest întuneric este văzut ca o lumină puternică, ca o nouă dimensiune
a vieții și oamenii superficiali sau inferiori se aruncă spre ea cu tot ceea ce au.

5 august
00:48 opoziție Lună-Jupiter
01:26 conjuncție Lună-Junon
03:44 sextil Lună-Neptun
09:52 careu Lună-Mercur
09:58 trigon Lună-Pluton
În noaptea de 4 spre 5 august Luna va trece prin opoziția cu Jupiter apoi, dimineață,
prin careul cu Mercur. Celelalte unghiuri pozitive încearcă să aducă o redresare a
convingerilor eronate pe care le-am luat pe ultima sută de metri, într-o mare viteză, crezând
că dacă nu acționăm acum în modul acesta pierdem un tren, etapa finală a acestei soluții
împlinirea în sine se va devansa. Cert este că începând cu 5 august ne facem planuri noi,
însă acestea sunt făcute în noua zonă în care ne-am integrat cu toată convingerea prin
deciziile adoptate pe 4 august. Este adevărat, în cazul unora, oboseala își va spune cuvântul
și trebuie să țină cont de acest avertisment. Relația proastă a Lunii cu Mercur seamănă
cumva cu relația proastă pe care Luna a împlinit-o în ziua anterioară cu Axa Dragonului. Cu
toate că mesajele sunt diferite problemele vin cam din aceeași zona, cuvintele sunt așezate
într-o altă ordine, topica frazei este ușor schimbată însă tensiunea rămâne. Mercur este și
el pe zodia Leu și nu se simte deloc bine în acest semn, mai ales că în această perioadă
este și retrograd. Cei care nu vor să spună adevărul vor crede că această oboseală este
doar o stare de tranziție, iar dacă fac lucrul acesta arată că, de fapt, în cazul lor problemele
sunt mult mai grave. Având în vedere că Luna se află acum într-un semn foarte bun, au
nevoie să fie atenți la ce emoții produc celorlalți. Dacă Venus într-un semn al exaltări emană,
fără a depinde de răspunsurile frumoase sau rele care vin din jur, Luna pe zodia Taur
întotdeauna depinde de feedback. Un om va beneficia de această poziție pentru a se orienta
printre oameni, printre domenii sau pentru a urca folosindu-se de emoțiile pozitive ale
celorlalți. Venus acum se află pe zodia Fecioară, ceea ce înseamnă că fără o conexiune
pozitivă, fără o relație frumoasă pe care un individ harnic și serios să o realizează cu cei din
jur nu putem vorbi despre planuri noi care să fie și de actualitate, care să ajute la mari
împliniri ale destinului, ci vorbim despre noi proiecte care aduc noi motive de oboseală.
Relația specială dintre decade ajută ecuația astrală a zilei de 5 august în a ne face o
revizuire foarte bună pentru ca pe viitor, adică în mijlocul lunii octombrie, când vom invoca
aceste motive de analiză și de observație, să fim mulțumiți cu efortul pe care l-am depus
acum. Acest efort, după poziția Lunii pe zodia Taur, trebuie făcut în comunitate, împreună
cu cei pe care-i apreciem, doar pe baza unui feedback pozitiv. Dacă prin poziția aceasta a
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Lunii feedback-ul este negativ se declanșează energii rele nevoia care ne vine din zodia
Taur nu va mai fi bună, ci va fi o nevoie de luptă, de argumentare, de supraviețuire. Printrun feedback pozitiv nevoia de acum se transformă în creativitate, inspirație, protecție și
vindecare. În felul acesta, se poate stabili că 5 august aduce noi argumente în favoarea unei
plăți pe care o face față de noi înșine, față de idealul pe care-l avem sau față de cei care
aleg acum prin voință proprie, în cunoștință de cauză, să ne susțină sau să ne încurce
aceste demersuri evolutive. Drept dovada astrală avem relația bună pe care Luna o
împlinește cu Pluton și care va domina în mare parte alegerile acestei zile, le va motiva și îi
va face pe oameni să se orienteze ușor nu doar pe baza raționamente lor, a logicii, ci și pe
baza intuiției.

6 august
02:44 trigon Lună-Venus
04:25 trigon Lună-Lilith
04:28 Luna intră în zodia Gemeni
07:03 trigon Lună-Marte
07:53 sextil Lună-Chiron
09:53 Lilith intră în zodia Vărsător
13:42 sextil Lună-Capul Dragonului
Trecerea Lunii negre pe zodia Vărsător este unul din principalele evenimente astrale
ale anului 2018. În dimineața zilei de 6 august Luna neagră va trece pe acest semn de aer
și apare, în primul rând, o degajarea zodiei Capricorn, o eliberare de gândurile care
zdruncină, de disciplina pe care o considerăm nepotrivită felului de a fi, o revigorare a stării
psihice, o întoarcere la libertățile pe care l-am avut cândva și pe care nu am știut să le
folosim ori le-am folosit în mod intenționat rău. Din nefericire, Luna neagră nu este un
element care trebuie abordat cu superficialitate. Trecerea sa pe zodia Vărsător va ridica
acum o altă problemă, iar acesta va fi activă timp de nouă luni de zile, legată de
supradimensionarea nevoilor personale. Dacă în această perioadă Uranus n-ar fi trecut prin
zodia Taur nu ne-am fi confruntat cu reacții ciudate, cu un interes prea mare față de
problemele financiare, față de sursele de venit, deci nu ne-am fi construit propria libertate în
funcție de limitele care vin din zona aceasta. Deși ne dorim o mai mare mobilitate, contextul
în care Luna neagră intră pe zodia Vărsător ne limitează opțiunile și ne aduce o nouă formă
de frustrare. Oricât de liberi am fi, oricât de oricât de puține, ca număr, vor fi limitările, nu ne
va proteja. Apoi, pentru că nu e totul, începând cu 6 august greșelile cele mai mari vor fi
făcute în mare parte din autoindulgență. Oamenii se întorc din drum, refuză munca, se
asociază în ideea că în noul grup vor găsi pe cineva care să muncească în locul lor. Cu
toate că Luna în mijlocul zilei de 6 august va media tendința Nodurilor și impactul personal,
ambițiile personale sunt în consonanță cu marile proiecte de viitor, cu trecerea Lunii negre
prin zodia Vărsător începe să se contureze o nebuloasă, o închisoare menită să ascundă
slăbiciunile. Încrederea în sine va fi mult mai mare decât permite contextul, realitatea. De
aceea, orice idee pare posibilă, orice ideal pare ușor de împlinit. Am indicat și în celelalte
zile ale acestei decade, contextul lunii august este unul destul de delicat și inițierea acestor
asocieri de proastă factură sau implicarea în relații pe motivele împărtășite, ascunse,
meschine, zdruncină o armonie a relațiilor care au supraviețuit cu greu încercărilor lunii iulie.
La nivel global, trecerea Lunii negre pe zodia Vărsător aduce distrugere prin indiferență, prin
zăpăceală, prin încercarea de a amesteca ceea ce nu este compatibil. Nu putem vorbi pe
această poziție despre universalizare (patronată de zodia Vărsător), ci despre o risipire,
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despre haos, despre o zăpăceală generalizată. Vom vedea că lucrurile nu vor rămâne în
această zonă a dezordinii publice pentru că începând cu 7 august Uranus va intra în mers
retrograd. Va exista, așadar, un tandem interesant între retrogradarea lui Uranus pe zodia
Taur, cea care aduce lecții de viață legate de adaptarea la nevoile celorlalți, construire a
unui confort cu puținul care ne-a rămas, și trecerea Lunii negre prin zodia Vărsător care
bulversează metoda, regula, disciplina fără a pune nimic în loc, poate chiar cu scopul de a
produce intenționat un haos. Aceste două elemente astrale vor rămâne în această stare
până la finalul acestui an. În consecință, elementele specifice acestei decade, care se
bazează foarte mult pe ceea ce se va consuma la începutul lunii octombrie când Pluton
revine la mersul direct, iar Marte va trece prin conjuncția cu Luna neagră, dar în deplasare
directă, în această etapă doar ne avertizează referitor la cât de mare poate fi distrugerea
abordată din răutate sau din ignoranță. Cu toate că Luna neagră nu mai este pe Capricorn,
acolo au rămas Pluton și Saturn, încă nu am încheiat o etapă de consolidare a unei ideologii,
încă nu ne putem permite să ne facem de cap. Ceea ce stricăm prin Luna neagră din
Vărsător nu numai că nu va avea înțeles, dar nu va putea fi recuperat niciodată. Dacă nu
reușim sau nu vrem, deocamdată, să ne încadrăm în această recomandare astrală atunci
autoreglarea care va veni spre noi în mijlocul lunii decembrie ne va găsi nepregătiți în fața
unor evenimente frumoase. Și în mijlocul lunii decembrie tot planetele Pluton și Marte sunt
vedete. Spre deosebire de speranțele pe care vrem să ni le împlinim la începutul lui
octombrie, în mijlocul lunii decembrie apare Junon, de unde și marile așteptări pe care le
avem de la asocierile pe care, încă de pe acum, trebuie să le protejăm. În cuvinte mai simple,
ceea ce stricăm acum rămâne bun stricat și în mijlocul lui decembrie vom regreta foarte mult
deși vom încerca, dar fără sorți de izbândă, să le reparăm.

7 august
02:27 careu Soare-Jupiter
02:27 Venus intră în zodia Balanță
04:28 trigon Venus-Lilith
05:19 sextil Lună-Soare
07:33 careu Lună-Neptun
10:49 sextil Lună-Mercur
19:48 Uranus intră în mers retrograd
Cu toate că pe 7 august Soarele se va afla într-o relație proastă cu Jupiter, sunt multe
alte motive de bucurie care transformă acest moment într-o încântare. Trecerea lui Venus
pe zodia Balanța este un alt element care ne eliberează de vechile structuri, de vechile
probleme, de durerile pentru care nu am avut soluție în ultima lună și ne ajută să ne
apropiem de o claritate pe care să o folosim în relații, interacțiuni, în noile proiecte pe care
vrem să ni le împlinim până la începutul lunii octombrie. Prin aceste mesaje astrale simțim
că apar modificări în anturaj, pe unele dintre ele le susținem, le încurajam, ni le dorim, însă
există și schimbări care ne invită să abordăm munca într-un alt mod decât am făcut-o în
lunile din urmă. Retrogradarea lui Uranus care începe în după-amiaza zilei de 7 august și
se va încheia abia în anul următor aduce o problemă de adaptare la noi rigori legate de
comunitate, grup, familie. Dragostea și nevoia trebuie să găsească un teren comun, trebuie
să trezească încrederea asociaților, să ne ajute să devenim mai rezistenți în fața pericolelor.
Din nefericire, pericolele acum chiar ne sperie mai mult decât ar putea să ne bucure
eventuala depășire a lor prin utilizarea unor metode noi. De aici înțelegem că în perioada
de retrogradare al lui Uranus ne vom întâlni cu mari defecte de caracter pe care cei care nu
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vor să fie oameni buni le arată cu insistență. Așa cum am indicat și în observațiile aplicate
zilei de 6 august, există un tandem interesantă între retrogradarea lui Uranus pe zodia Taur
și tranzitul Lunii negre prin zodia Vărsător. Din nerăbdare, unii vor să impună modificări în
anturaj care nu sunt bune tocmai pentru că nu sunt analizate, sunt doar expresia unor
impulsuri de moment, capricii. Dacă ne temem de capriciile celorlalți ar trebui să fim atenți
la propriile capricii pentru a nu înlocui un rău cu un alt rău. Apoi, Venus, intrată pe zodia
Balanță, va trimite un trigon către Luna neagră. Pentru că în perioada tranzitului sau prin
zodia Fecioară, când și Luna neagră se afla pe Capricorn s-a discutat mult despre tehnică,
despre reușită profesionala ori, în contrast, despre neglijență profesională, rezultanta
acestora, adică cunoaștere socială sau forma de remunerație pe care o așteptam ne-a dus
către reacții ciudate. Avem o curiozitate față de averile celorlalți, față de patrimoniul pe care
un asociat spune că-l are și, pentru că Luna neagră ne încurajează să trecem dincolo de
reguli fără a ne gândi la consecințe, începem încă de pe acum să ne facem un plan pe care
să-l punem în aplicare foarte rapid. Este mai puțin important că apelul la minciună,
deformarea adevărului în mod intenționat ar putea face parte din noile metode. Au fost și
alte conjuncturi care au încurajat aceste defecte, însă acum consecințele sunt mult mai mari.
Cine va minți acum pentru a obține un avantaj va avea surpriza de a vedea că întregul
context social susține aceste elemente negative. Ele rămân în continuare negative, iar
consecințele lor la fel de rele. De aceea unii nu vor înțelege de ce trebuie să se abțină dacă
lucrul acesta este încurajat, dacă toată lumea face așa. Ideea că obiceiul de grup definește
etalonul de normalitate nu ne va proteja pe viitor, nu ne va ajuta să stăm departe de
consecințele negative ale acestor decizii.
Cel mai mult vor suferi acum oamenii simpli pentru că se vor vedea neputincioși în
fața acestor noi presiuni sociale. Ei au alte priorități, au alte motive de interacțiune, rămân
fideli metodelor mai vechi, refuză deocamdată transformările acestea ciudate și epuizante.
Aceștia vor căuta să se izoleze pe 7 august, să observe cu multă mirare dezordinea socială
pentru care cei implicați au doar cuvinte de laudă. Ele vor fi patronate de careu Luna-Neptun,
adică de o subiectivitate care-i ajută să vadă realitatea așa cum este, dar îi ține prizonieri în
această observație. Apoi, de aici până la a face o comparație cu păcatele tinereții lor nu este
decât un pas. Acești oameni simpli au nevoie să facă apel la întreaga tărie de caracter
pentru a nu schimba viziunea. Ceea ce văd este real. Dacă ceea ce au trăit de-a lungul vieții
nu i-a învățat să reziste în fața a ceea ce văd ce nu este corect, se vor schimba, vor trece
în tabăra cealaltă, vor îmbrățișa compromisul și consecințele nefaste și-i vor cuprinde și pe
ei la începutul lunii octombrie sau în mijlocul lunii decembrie.

8 august
03:33 trigon Venus-Marte
06:38 sextil Neptun-Junon
06:57 Luna intră în zodia Rac
09:04 careu Lună-Venus
10:06 careu Lună-Chiron
11:08 sextil Lună-Uranus
12:11 opoziție Lună-Saturn
19:24 careu Soare-Junon
23:40 opoziție Venus-Chiron
Tranzitul lui Venus prin zodia Balanța aduce o calitate aparte pe care oamenii o vor
cultiva atunci când se întâlnesc, în schimbul de experiență. Rafinamentul acestui element
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astral va fi regăsit și în limbaj, și în comportament, dar și în modul de a gândi. Pe 8 august
ne gândim că poate ar trebui să renunțăm la o formă de pedeapsă, la o sancțiune, ar trebui
să ne împăcăm cu un adversar pentru că este foarte interesantă opinia sa. Este pentru
prima dată de la începutul lunii iulie și până acum când avem o astfel de abordare. Este
posibil ca unii să apeleze la această atitudine pentru că s-au săturat să despice firul în patru,
s-au săturat de gândurile intense, de profunzimea care îi solicită. Acum vor să nege această
observație, vor să vadă problema și din alt unghi și ceea ce descoperă îi încântă. Faptul că
pe 8 august se împlinesc suficient de multe unghiuri negative arată că problemele pe care
le-am văzut până acum și pe care avem tendința să le negam există în continuare ca forță
potențială, ca elemente care acționează din inerție. Avem însă nevoie de un respiro, de o
liniște cu care să înlocuim observațiile dureroase de până acum. Asta înseamnă că armonia
pe care reușim sa o construim acum nu o vom aduce în intimitate, nu o vom introduce cu
forța, nu vom face pace cu dușmanul, ci ne vom amăgi ca această liniște, această pace va
ține foarte mult. Ca un debușeu, o atitudine negativă față de un colaborator ar putea să
echilibrezi această Balanță a opiniilor răsturnate ascunzând adevăratele intenții ale
momentului prin această rocadă a întâmplărilor. Ne vom supăra pe cei care ne vor ierta și îi
vom ierta pe cei cu care suntem certați de mult timp.
Având în vedere că pe 8 august se definitivează sextilul Neptun-Junon, unghi care
este format de mult timp pe zona aceasta a schimbărilor brutale, despre care știm că este
susținut în zona sa negativă și de
trecerea Lunii negre prin zodia Vărsător,
primește o susținere interesantă. Neptun
are în continuare calitate de planetă
mediatoare în opoziția pe care Luna o
realizează cu Jupiter. Ceea ce vrem să
rezolvăm prin iertare sau prietenie poate
fi și un exemplu de dreptate, poate aduce
o reglare între două tabere, între două
grupuri, între două națiuni, poate
însemna și o reconciliere la care s-a
lucrat pe cale diplomatică mult timp fără
niciun rezultat. Știm însă că această
relație frumoasă dintre Neptun și Junon
este mult prea puțin pentru a schimba
realitatea a ceea ce s-a produs deja.
Eșecul diplomatic din ultima perioadă
este real și el va rămâne atât prin
argumentele refuzate de ambele părți cât
și prin efectele produse. Cine nu dorește
să meargă mai departe prin această
soluție miraculoasă are nevoie să
redefinească scopul. Este clar că dincolo
de această reconciliere de suprafață,
care are și consecințe frumoase, aduce o
liniște de care se vor bucura cei care nu cunosc dedesubturile negocierilor, există o mare
presiune care poate fi soluționată doar de ființele cu adevărat remarcabile. Un om care va
putea să facă îmbinare între vechi și nou se va ridica pe această conjunctură pentru a
interveni, pentru a rezolva dificultățile de înțelegere care au tergiversat soluția bună, care
au oprit înțelegerea și concilierea. Abia după ce această mâna de fier va impune în negocieri
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noi scopuri sau le va redefini pe cele vechi se poate vorbi despre un progres real. Altfel,
vorbim despre o agitație, despre un bine mic incapabil să producă urmări esențiale. Cu Luna
neagră pe zodia Vărsător compromisurile nu au un final bun și iertarea, clemența sau mica
înțelegere de acum se poate transforma pe viitor într-un alt motiv de confruntare.

9 august
05:06 conjuncție Soare-Mercur
06:41 trigon Lună-Jupiter
08:39 trigon Lună-Neptun
09:22 sextil Lună-Junon
09:58 careu Mercur-Junon
14:18 opoziție Lună-Pluton
Ceea ce știm ca s-a consumat pe 8 august se răsfrânge și asupra conjuncturii de pe
9 august. În plus, Soarele se va afla în dimineața acestei zile în conjuncție strânsă cu Mercur
și din această postură se va împlini și careul cu Junon din zodia Taur. Pe căi ocolitoare sau
pe căi directe, prin instrumente la vedere sau ascunse pe 9 august se descoperă un mare
adevăr care îi ajută pe cei serioși să se concentreze mai mult asupra muncii. Este combătută
lenea, impulsivitate, este reprimat sentimentul care duce la confruntare, la război, este
refuzată dorința de răzbunare. Asta nu înseamnă că dacă la vedere lucrurile acestea trebuie
să se orienteze către o direcție bună ele sunt și bune. Ele sunt doar reprimate, ascunse
privirilor curioase ale celorlalți, duse către o zonă la care nu are oricine acces. Dacă vorbim
despre demersuri administrative atunci actele, documentele, solicitările sunt arhivate,
depuse într-un dosar și nimeni nu se va mai uitat pe ele pentru mult timp de acum încolo.
Dacă vorbim despre relații, despre idealuri, despre promisiuni, atunci atracția către
răstălmăcire a vechilor relații, atracția către o zonă socială care nu poate deocamdată să
împlinească nevoile de armonie și progres ale individului, reprezintă marea problemă a zilei
de 9 august.
Având în vedere cele indicate, este clar că pe 9 august principala problemă este o
mare concentrare pentru nimic. Dacă vom fi selectivi, dacă nu ne vom lăsa în voia
impulsurilor de moment sau nu ne vom construi instrumente de lucru pentru a anula
demersurile negative care vin de pe zona publică acum vom vedea că traseul merge mai
departe de la sine, că lucrurile se încadrează pe aceeași albie fără să facem prea mult efort
pentru a fi la fel de serioși ca și până acum, la fel de implicați în ceea ce vrem să împlinim.
Dacă între timp situația s-a schimbat, dacă noi înșine am intervenit asupra demersurilor
personale prin modificări de structură atunci avem nevoie să mai îndeplinim o condiție
pentru a ne menține, pentru a nu ne autodistruge, pentru a nu strica nimic. Avem nevoie să
facem rapid un inventar a ceea ce am experimentat de la începutul lui august până acum.
Unii se vor grăbi și vor merge cu această experimentare chiar și în luna anterioară. Este o
greșeală. Luna iulie a lucrat cu alte energii, a fost purtătoarea unui alt mesaj. Clarificările
trebuie să vină doar din ceea ce facem acum. Îndeplinind această condiție nu înseamnă că
scăpăm de îndoieli, de griji sau de consecințele negative ale muncii suplimentare. Reușim
însă să salvăm un demers important. Cel care va reuși să facă lucrul acesta se va bucura
la începutul lui octombrie sau în mijlocul lui decembrie de rezultatele pe care și le dorește.
Desigur, pentru ca aceste elemente să fie și durabile în timp, pentru ca rădăcina acestor
demersuri să ne ofere garanția că de realizările acestea se vor bucura și alții, va fi nevoie
să mai îndeplinim câteva condiții până la finalul lunii august.
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10 august
04:34 careu Venus-Saturn
07:16 Luna intră în zodia Leu
07:58 opoziție Lună-Lilith
08:11 opoziție Lună-Marte
10:15 trigon Lună-Chiron
11:20 careu Lună-Uranus
12:47 sextil Lună-Venus
15:29 conjuncție Lună-Capul Dragonului
18:40 conjuncție Marte-Lilith

Relația proastă care se împlinește în dimineața zilei de 10 august ne vorbește despre
responsabilitate. Atunci când lucrurile intră într-un derapaj, mai mult sau mai puțin
accentuat, fiecare este tentat să intervină cu un mecanism de apărare, să o pornească pe
o cale ocolitoare, să devieze de la traseu sau să se oprească. De această dată, pentru că
relația de careu dintre Venus și Saturn se împlinește când Luna încă se află pe domiciliu,
pe zodia Rac, toate aceste decizii de a ocoli un traseu sunt proaste. Imediat ce Luna intrat
pe zodia Leu, în după-amiaza acestei zile va împlini și o conjuncție cu Capul Dragonului,
inițiind un nou ciclu draconitic, lucrurile vor deveni mai clare. Momentul în care se

perfectează careul dintre Venus și Saturn, punctul zero al acestui unghi, va rămâne mult
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timp de acum încolo în conștiința individuală prin accentele sale dramatice, nu prin soluțiile
ambițioase pe care vom dori să le punem în aplicare.
Trecerea Lunii pe zodia Leu are și alte conotații, multe dintre ele bune, cu toate că
notă agresivă a acestui context astral va rămâne. Se eliberează zodia Rac și în felul acesta
nu mai vorbim despre împrăștierea planetelor, ci lucrurile încep să se concentreze. Este
posibil ca această concentrare de forțe să nu fie ceea ce avem nevoie, adică să dispunem
de o atenție sporită, de un interes mai mare pentru relații, pentru schimb de experiență, dar
să folosim lucrurile acestea pentru ambiție, pentru orgolii sau pentru a ne susține un punct
de vedere într-o confruntare. Lucrul acesta este observat din relația de opoziție pe care Luna
o împlinește cu cele două elemente astrale de la începutul zodiei Vărsător, cu Marte și Luna
neagră, aflate acum în conjuncție. Este clar că finalul acestei decade este unul apăsător,
dur și enervant, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem încrederea în bine, în
progres, în evoluție. Aceste două elemente astrale nu s-au trezit dintr-odată într-o
conjuncție, ci acest aspect a fost construit din aproape în aproape. Cu alte cuvinte,
elementele rele care se confirmă acum și-au anunțat sosirea încă de la începutul acestei
decade. Cei care le-au sfidat vor considera acum că anturajul este cel care îi oprește sau îi
împinge pe o pantă descendentă, oamenii sunt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă lor.
Unul din evenimentele principale ale acestei zile este dat de o greșeală care va compromite
un statut social. Această greșeală nu este făcută intenționat, ci din neatenție pentru că
întregul spectru al percepțiilor este orientat către tristețea provocată de obstacolele
nedepășite în zilele anterioare. Având mintea plină de gânduri, având o stare sufletească
centrată pe dramă, se pierde din vedere o informație simplă, se încurcă un proces, nu se
respectă un termen. Această greșeală va duce la comiterea statutului social, la crearea unei
imagini foarte proaste ce ar putea să fie schimbată abia spre finalul anului. Cert este că
pentru a evita lucrul acesta nu trebuie decât să fim atenți la ceea ce avem de făcut. Când
operația s-a încheiat ne putem retrage într-un colț pentru a ne linge rănile. Cel care încearcă
să facă totul deodată va greși.

Așa după cum se poate constata, prima decadă a lunii august ne aduce probleme de
atitudine, evenimente pe care le gestionăm greu, schimbări în succesiunea unor etape ba
chiar răvășite completă. Faptul că Luna neagră trece acum pe zodia Vărsător și se apropie
de Coada Dragonului este un avertisment că trecutul nu poate fi ascuns în totalitate. Cine
crede că se poate ascunde în totalitate se înșală. Dar nu totul este sortit eșecului. Pentru că
multe din episoadele pe care le consumăm acum au fost programate din timp, poate chiar
de pe finalul lunii mai, n-ar trebui să fim foarte surprinși că ni se întâmplă lucrul acesta.
Minciunile care sunt acum convingătoare sunt pregătite de atunci, sunt elaborate de atunci
și până în prezent și de aceea puterea lor este atât de mare. Dacă toate aceste elemente
negative pe care le-am experimentat de-a lungul acestei decade nu ne-au modifica
percepția asupra nevoilor, nu ne-au schimbat pentru că am trăit într-un mediu agresiv sau
am avut probleme mai mari, nu ne-am pierdut încrederea în sine pentru că aceasta era
comanda venită din comunitate, atunci trecerea pe care o vom experimenta în a doua
decadă a lunii august va fi constructivă. În caz contrar, nu vom ajunge la tăcere prin voință
proprie, ca o alegere înțeleaptă, ci vom fi reduși la tăcere.
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Decada a II-a (11-20 august 2018)
Tăcere. Sobrietate. Progres prin implementarea unor idei
îndrăznețe. Ambițiile mari ii fac pe oameni mici. Cuceriri stranii.
Perseverenta ajuta mai mult decât tehnica în sine.

DECADA NR. 23
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

14

11-20 mai

Confirmă autoreglarea

6

21-28 februarie

Avantaj prin muncă. Schimb de experiență împotriva propriilor nevoi. Se modifică un
deziderat. Provocările sunt mult mai dure. Ideea de dreptate se confundă cu ideea de putere. Blocaj.
Confuzie. Gând orientat împotriva celor slabi. Idei răvășite. Comportament antisocial. Cultura
individuală nu susține ideile progresiste. Modestie. Folosim argumentul în favoarea unui ideal
personal. Agresiunile sunt amânate. Ne preocupăm de disciplina de lucru. Ceea ce vedem este
cuprinzător. Finalitatea este inevitabilă. Pierderea bunurilor nu mai doare atât de mult. Activitățile
sunt schimbate. Viteză de reacție. Gândire progresistă. Inițiativă. Folosim la cotele maxime un
potențial. Propria independență nu mai este un obstacol. Simbioză pentru împlinirea unui ideal.
Relațiile sociale se îmbunătățesc. Liniște. Profunzime. Meditație. Progres. Se evită o decădere.
Relațiile sociale devin mult mai interesante. Succesul este aproape. Apare o problemă legată de
administrare a unui bun. Este nevoie de argument scris. Complicații de natură materială. Ne întâlnim
cu o excepție. Viabilitate. Putere. Frica nu mai este ceea ce era pe vremuri. Anumite disfuncții sunt
rezolvate cu ajutorul gândului. Deviație. Avantaj prin mesaj. Cuvântul ne ajută să ne vindecăm.
Rezolvăm o problemă de atitudine. Rezervă. Revizuire. Complicațiile de natură profesională ne ajută
să schimbăm obiectivele pe termen lung. Instabilitate. Valorile personale sunt în criză. Ne preocupă
foarte mult puterea. Argumente. Disciplina de lucru înseamnă adaptare la condițiile celorlalți. Punem
sub semnul întrebării idealul personal. Totul ni se pare greu. Ne temem de un adversar. Instabilitate
ne deconspiră. Impresii morale dominate de părerile celorlalți. Respect față de valorile celorlalți.
Ambiție. Respect față de valorile celorlalți. Visăm la o colaborare foarte eficientă. Pentru a ajunge la
succes trebuie să trecem printr-o încercare. Reușita înseamnă a lăsa în urmă relații vechi. Emoții
ciudate. Elevare. Veleități organizatorice. Puterea personală stă în mâinile unui colaborator.
Expunere. Vibrații înalte. Ne apropiem foarte mult de o putere la care altădată visam. Durere
împărtășită celui slab. Gândurile sperie. Putem să facem mai mult. Calitatea vieții este alta decât am
sperat. Se împlinește un ideal. Sacrificiu. Facem un pas înapoi pentru a salva drumul care merge
înainte. Gândire progresistă. Un nou segment al vieții ne atrage foarte mult. Străinătatea tulbură
sentimentele frumoase. Viața merge mai departe prin fapte bune. Voință. Disperarea ne modificăm
ținta. Cauza se schimbă. Adâncime în emoții. Combinațiile sunt diverse. Pasul înapoi nu este ceea ce
pare. Recreație. Sunt depășite anumite limite. Parcurgem un traseu dificil. Confuzie de termeni.
Diagnostic eronat. Sfaturi înțelese greșit. Cel puternic este acuzat de șarlatanie. Cel slab se vede
maestru.
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A doua decada lunii august nu mai este atât de generoasă în transformări majore.
Lucrurile acum par decisive și singura schimbare ce ar putea să apară nu este un element
care ar merita această denumire. Pe 13 august Marte va întrece pe zodia Capricorn prin
retrogradare și începând cu acea dată vom conștientiza că multe din deciziile pe care le-am
luat în decada anterioară ne-au cam redus la tăcere, nu le mai putem schimba și trebuie să
le respectăm. În rest, schema astrală a acestei decade ne vorbește despre cuceriri, despre
perseverență, despre a lucra într-un cerc închis. De aceea, mulți doar vor avea impresia că
progresează, doar vor avea impresia că lucrează cu elemente noi, doar se vor preface că
dinamica în care se integrează îi ridică spre idealuri foarte ambițioase, îi ajută să obțină
ceea ce vor. Și de această dată, la fel cum am văzut și în decada anterioară, nu este bine
să pornim la drum cu așteptări deja conturate. Nu ne ajută cu nimic dacă facem lucrul
acesta, ci trebuie să fim permisivi, deschiși, interesați de tot ceea ce înseamnă evoluție prin
schimb de experiență. Este foarte posibil ca în această decadă tehnica de lucru să se
schimbe, ea să facă trimitere la întâmplări care s-au consumat în mijlocul lunii mai, când
Uranus a intrat pe zodia Taur. Pentru a nu ne pierde cu firea, pentru a ne găsi echilibru
avem nevoie să ne amintim că viziunea de ansamblu, observațiile care au în calcul toate
datele, ne ajută să fim informați și dacă în această decadă știm în ce ne integrăm, care este
statutul grupului nimic nu ne va lua pe nepregătite. Vor exista însă situații care ne vor reduce
la tăcere, care ne vor obliga să acceptăm anumite condiții. Așa se întâmplă după un război
pierdut, cel care cucerește impune condiții de pace.

11 august
06:46 careu Lună-Jupiter
06:55 conjuncție Lună-Mercur
09:40 careu Mercur-Jupiter
10:22 careu Lună-Junon
12:58 Lună nouă
Pe 11 august se împlinește Luna nouă, dar până când să se definitiveze această fază
a Lunii, Mercur și Jupiter definitivează careul pe care-l formează de ceva vreme. Pentru că
această Lună nouă se împlinește pe zodia Leu, pentru că Mercur este retrograd pe zodia
Leu și din această poziție trimite un careu către Jupiter, cel despre care știm că se află în
continuare în fereastra opoziției cu Junon, vorbim chiar din prima zi a acestei decade despre
un angajament prin muncă, despre o inventariere a nevoilor pentru a deveni oameni mai
puternici. În cuvinte mai simple, debutul acestei decade se face printr-o atracție către putere.
Dacă intrăm în această decadă cu gânduri clare nu vom răspunde foarte ușor provocărilor
și, în consecință, nu vom avea cuvinte rele de spus la adresa celorlalți, nu ne vom certa
ușor, nu vom considera că dacă dăm replici dure suntem într-adevăr puternici, depășim un
obstacol personal, înlăturăm o barieră publică. Este clar că prin toată această conjunctura
astrală ideea de dreptate se confundă cu ideea de putere și este pus în dificultate gândul
cel bun. Fără gândul cel bun nu poate fi vorba de progres și nici de vindecare. De aceea,
fericirea momentului trebuie explorată prin experiențele probate în timp, care sunt tangente
la cultură, educație sau afectivitate. Dacă în privința acestei relații proaste dintre Mercur și
Jupiter lucrurile sunt oarecum clare, adică dacă evităm tonul agresiv, dacă nu suntem puși
pe ceartă atunci nu reușim să depășim acest moment cu bine. Luna nouă din Leu are câteva
enigme ce așteaptă să fie dezlegate. Una dintre ele este legată de cuceririle stranii. Zodia
Leu aduce această plăcere de a domina, de a controla, de a deține o forță aparte care să-i
permită individului să centreze totul pe ceea ce observă, pe ceea ce știe sau pe ceea ce
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obține în mod direct. Așadar, vorbim aici de realizări obținute printr-un simplu schimb de
experiență, deși ca să fie și perene lucrurile acestea au nevoie și de efort, ci vorbim despre
o căutare stranie, cea legată de vocația puterii. Desigur, sunt și oameni care nu au vocația
puterii, iar aceștia, chiar dacă au o cultură foarte vastă, nu se vor remarca pe 11 august, vor
arăta că au idei răvășite sau se vor prezenta față de ceilalți doar prin dileme, nu și prin
certitudini. De aici se înțelege că sunt multe elemente negative care se vor evidenția pe
această Lună nouă, multe dintre ele nefiind corecte, multe dintre ele nu merită să fie elogiate
sau apreciate la această valoare. Cel care, nu doar de la începutul anului și până acum, ci
și în anii anteriori, a cunoscut puterea, cel care a experimentat-o în mai multe zone, știe că
aceste elemente negative care se evidențiază acum au o durată de viață de cel mult o lună
de zile atât cât ține acest ciclu lunar care debutează cu conjuncția Soarelui cu Luna din
mijlocul acestei zile.

12 august
03:28 sextil Venus-Capul Dragonului
07:00 Luna intră în zodia Fecioară
11:06 trigon Lună-Uranus
11:53 trigon Lună-Saturn
Dacă Venus ar fi reușit să medieze tendința Nodurilor armonia care vine spre noi pe
12 august ar fi avut o rădăcină puternică, ar fi putut să-l ajute pe individ să treacă dincolo de
multe obstacole ale vieții, să se mobilizeze în condiții grele și să se apropie de finalitatea
pentru care lucrează. Știm că, după cum sunt orientate corelațiile dintre decade, eforturile
pe care le depunem acum sunt mai mult de clarificare, de reintegrare, decât de a duce
anumite demersuri pe etapa următoare. Dacă îndeplinim aceasta condiție legată de
verificare, inventariere sau de clarificare demersul merge spre bine de la sine. Unii vor trăi
pe 12 august cu confuzia că progresul și-l construiesc singuri, că finalitatea este doar o
chestie de timp, că până la urmă obțin ceea ce vor. Dacă sunt persoane sentimentale atunci
cred că vindecarea și progresul vin prin relații, dacă renunță la conflicte, dacă sunt obedienți,
dacă refuză în mod categoric să fie în contradicție cu opiniile celorlalți. Nici că se putea ceva
mai rău. Imediat ce Luna va trece pe zodia Fecioară oamenii vor deveni mult mai critici, mult
mai rezervați atunci când vine vorba să acorde încredere cuiva, mult mai atenți la ceea ce
ar trebui să pună la dispoziția celorlalți. Au însă viteză de reacție dacă li se pare că lucrurile
nu sunt clare în ceea ce-i privește dacă au adus în această decadă gânduri triste sau
nervozitate. Se vor evidenția începând cu 12 august, tocmai pentru că Luna trece pe zodia
Fecioară și accentuează această notă agitată, persoanele incomode. De pe noua sa poziție,
Luna trimite un trigon către Uranus retrograd și altul către Saturn retrograd. Binele pe care
individul crede că și-l poate construi pe 12 august, din aproape în aproape, nu este altceva
decât o reparare a trecutului. Cine se lasă în voia acestor impulsuri va reuși să se
armonizeze, va reuși să își repare multe dintre neajunsurile pe care nu le-a înțeles, pe care
nu le-a tratat așa cum trebuie ori cărora nu le-a acordat importanța cuvenită. Atât
retrogradarea lui Saturn cât și cea lui Uranus fac trimitere la anumite episoade sociale în
care individul, fie s-a trezit dintr-o dată, fie din care a dorit să facă parte. Viteza sa de reacție
va crește în acele acțiuni pe care anterior a dorit să le facă într-un mod negativ. Prin relația
lunii cu cele două astre retrograde se scoate în evidență necesitatea de a repara trecutul
pentru a putea merge mai departe în condiții optime. Din nefericire, Marte va intra foarte
curând pe zodia Capricorn prin retrogradare. Momentul zilei de 12 august este, în această
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ecuație, avantajat de dorința de a investiga trecutul, de toată această presiune socială,
indicată și de corelațiile dintre decade, care ne îndeamnă să ne rezolvăm problemele înainte
de a ne preocupa de planurile de viitor. Începând cu 13 august Marte se va afla pe ultimul
grad din Capricorn și multe dintre cele pe care le gândim acum, pe 12 august sau pe care
le-am gândit în prima decadă a lunii august vor fi puse la îndoială. Și acestea se vor regla
dacă există respect, dacă există disponibilitate pentru muncă și atenție față de valorile
celorlalți pentru a nu le strica ori pentru a nu le anula.

13 august
05:20 Marte intră în zodia Capricorn
07:12 sextil Lună-Jupiter
08:28 opoziție Lună-Neptun
11:51 trigon Lună-Junon
14:16 trigon Lună-Pluton
În dimineața acestei zile, Marte se întoarce pe zodia Capricorn prin retrogradare și
acest element ar trebui să aducă o greutate în plus la toate celelalte greutăți pe care le-am
parcurs până acum. Din fericire, Luna, aflată în a doua sa zi de tranzit prin zodia Fecioară,
împlinește acum o nouă Piramidă de pământ, dar cu alte astre, cu Pluton și cu Junon. Pentru
că în această nouă formulă doar Pluton este retrograd, ni se va părea că presiunea socială
s-a mai eliberat puțin, că multe din cele pe care vrem să le rezolvăm vor fuziona de la sine,
se vor împlini dacă ascultăm de ceea ce ni s-a recomandat cu mult timp în urmă, de sfatul
bătrânilor, te vocea conștiinței. Pentru că Marte pe ultimul grad al zodiei Capricorn
concentrează tot ceea ce este mai rău din acest semn, 13 august va apărea ca o trezire la
realitate, ca și cum concentrăm tot ceea ce ne închipuim că ar trebui să ni se întâmple, tot
ceea ce ne așteptăm să se consume până la finalul acestei luni. Din nefericire, acestea vor
fi foarte intense, foarte dure și numai un om care are experiența confruntărilor de genul
acesta, adică numai persoana care a parcurs situații similare în mod conștient, nu cu valul,
nu cu mulțimea, a reușit să se abțină din a-i judeca pe ceilalți, din a-și face planuri de viitor
pe baza observațiilor de acum. Ceea ce se întâmplă acum este doar o accentuare a fricilor
majore, doar o meditație negativă a trecutului, doar o întâlnire cu ceea ce nu am rezolvat.
Este clar că mult mai avantajat va fi cel care lucrează cu energia, cel care nu se pierdem în
evenimente, persoana care nu se aventurează în recomandări sterile atunci când vorbește
despre dreptate.
Cu câteva excepții, schema astrală a zilei de 13 august aduce mici goluri de
înțelegere, anumite sincope în relațiile sociale care păreau până acum că se îmbunătățesc.
Tocmai de aceea nu ar trebui să luăm de decisiv momentul acesta de zdruncin. Va trebui
să avem răbdare, să facem trimitere la experiențele pe care le-am acumulat în mijlocul lunii
mai atunci când Uranus a intrat în zodia Taur și când am văzut că totul se echilibrează prin
educație. Apoi, dacă lucrurile acesta ne sunt clare vom vedea și că viziunea de ansamblu
asupra relațiilor, adică ceea ce a venit spre noi în ultima decadă a lunii februarie ne confirmă
această măsură realistă pe care o aplicăm situațiilor sau persoanelor, această înțelepciune
de viață.
Este clar că trecerea lui Marte pe zodia Capricorn aduce o schimbare de
comportament. Vom fi mai reținuți, mai atenți la ceea ce se întâmplă în interior, mai interesați
de zona gândurilor, deci a emoțiilor, și ușor dezinteresați de anumite gesturi foarte
demonstrative ori de riscuri. Un om care se teme de ceea ce are în interior nu va putea
merge mai departe sau va merge mai departe, dar fără liniște, într-o meditație din care nu
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va putea să-l scoată nimeni. Tocmai de aceea, aceste previziuni astrale au rolul de a atrage
atenția asupra naturii interioare. Nu trebuie să luăm de decisiv elementul negativ care ni se
pare foarte evident pe 13 august, dar, în egală măsură, avem nevoie să fim conștienți că
acest element negativ este văzut disproporționat pentru că s-a produs o schimbare de
viziune, de optică. Atenția noastră se orientează către interior și pe cât de multă putere
foloseam până în dimineața acestei zile pentru a risca sau pentru a demonstra că știm,
putem sau simțim, aceeași putere o vom folosi acum pentru altă direcție, pentru a
conștientiza că gândim, că deciziile sunt responsabile, că suntem oameni rezistenți.
Duritatea a ceea ce observam acum va fi localizată doar pe 13 august. Începând cu 14
august lucrurile vor intra pe făgașul normal, atât cât se poate cu Marte retrograd.

14 august

07:41 trigon Lună-Marte
08:01 Luna intră în zodia Balanță
09:30 trigon Lună-Lilith
10:58 opoziție Lună-Chiron
13:00 careu Lună-Saturn
16:21 sextil Lună-Capul Dragonului
21:07 conjuncție Lună-Venus

Pe 14 august ne vom preocupa de anticipație. În dimineața acestei zile Luna va intra
pe zodia Balanță și pentru că Marte se află deja pe zodia Capricorn și această componentă
mobilitatea emoțiilor care
vin prin trecerea Lunii pe
zodia Balanță oferă formula
perfectă pentru ca o
anticipație să se producă în
condiții optime. Nu trebuie
să pierdem din vedere că,
încă mult timp de acum
încolo, de fiecare dată când
Luna trece prin zodia
Balanță va trebui să înfrunte
careul cu Saturn, octava sa
superioară. Nu tot ceea ce
ne trece prin minte poate fi
și pus în aplicare, nu tot
ceea ce gândim are și
echivalent în realitate. În
rest, celelalte avertismente
pe care le primim din
ecuația astrală a zilei de 14
august
se
referă
la
respectul față de acest
mesaj. Dacă înțelegem că
nu tot ceea ce gândim, observăm sau simțim are echivalent în realitate sau poate fi dus mai
departe, nu ajungem la conflicte sociale, nu am nevoie să ne apărăm propria opinie, ci ea
se va impune de la sine. Opiniile pe care le avem sunt acceptate de la sine pentru că ele nu
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se schimbă, ele sunt aceleași pe care le-am avut în ultima perioadă. În cazul în care vrem
să demonstrăm mai mult, în cazul în care ni se pare că avem informații suplimentare despre
o situație, despre o persoană, că avem mai multe de spus despre un subiect pe care l-am
mai abordat, atunci va trebui sa ducem muncă de lămurire, trebuie să ne așteptăm la o
anume opoziție din partea celorlalți. Din această cauză, nu se poate spune că 14 august
este o zi apăsătoare, ci doar una dominată de grija că nu suntem ascultați, că nu ne putem
impune, că ne întoarcem la probleme mai vechi. Este posibil ca aceste conduite să fie
dominate și de întoarcerea la probleme mai vechi, dar, ca și în alte zile ale acestei luni, nu
trebuie să le luăm de decisive, nu trebuie să emitem opinii unanim acceptate doar pe baza
a ceea ce ni se întâmplă acum, doar pe baza opoziției de acum. Dacă îndeplinim această
condiție, seara acestei zile va fi liniștită, ne vom revigora, vom putea avea o viziune reală
asupra vieții în privința sentimentelor, în privința relațiilor dintre oameni, dar numai atât. Nu
se schimbă nimic în privința marilor proiecte de viitor, nu putem deocamdată să avem soluții
miraculoase la complicațiile sociale pe care nu am fost în stare să le gestionam în ultimele
luni, oricât de fisă este intuiția sau oricât de corectă este anticipația. Nu putem schimba
balanța valorilor doar pentru că pentru o zi ne simțim bine sau ne simțim mai puternici în
direcția aceasta. Pentru că Luna se află acum într-o relație bună cu Axa Dragonului, la fel
cum s-a aflat Venus pe 12 august, va exista o reeditare a acestei situații, o reiterare a
problemelor de atunci. Și de această dată, ar trebui să fim înțelepți și să nu considerăm că
dacă ne simțim bine pe moment lucrurile se așază de la sine. Sunt anumite situații sociale
care se rezolvă în modul acesta, dar pentru ca acest lucru să fie posibil este nevoie și de
alte elemente astrale care să ia parte la toată această ecuație, cele care acum lipsesc.

15 august
05:13 sextil Lună-Mercur
16:56 careu Lună-Pluton
23:22 sextil Lună-Soare
Sunt multe elemente de deviație pe care le vom experimenta pe 15 august tocmai
pentru că ni se va părea că prin această depășire a limitelor de înțelegere sau de toleranță,
prin evadarea din convențional vom atinge o putere mult mai mare. Luna se află acum întro relație destul de bună cu Axa Dragonului, însă nu poate tolera problemele de patrimoniu,
nu poate înțelege de ce oamenii au probleme de achiziție, de ce vechii colaboratori nu se
pot mulțumi cu ceea ce au primit. În consecință, schema astrală a zilei de 15 august se
referă la comunicațiile de natură profesională însă în toată această ecuație intervine și un
element ce ar putea să îndeplinească rolul de factor de corecție. Prin careul pe care Luna
și Pluton îl împlinesc se atrage atenția asupra unor probleme de patrimoniu, atât cele care
au fost pierdute pentru că nu a fost îndeplinită o condiție, cât și cele care vor fi pierdute dacă
nu vor fi îndeplinite condițiile următoare. Luna se află acum pe ultimul sector de tranzit prin
zodia Balanță, urmând ca în mijlocul zilei următoare, pe 16 august, să treacă pe Scorpion.
Ceea ce se întâmplă acum, pe 15 august apare ca fiind împlinirea unei recomandări pe care
am primit-o din partea unui personaj interesant. Unii, dacă îndeplinesc această condiție pe
ascuns, se vor simți și mai puternici decât ceilalți pentru că nu împărtășesc partenerilor de
dialog motivul rezervei, cauza principală a sporului de putere de care beneficiază acum.
Dacă privim și spre corelațiile care există între decade, înțelegem de ce această luna august
ne aduce mari complicații pornind de la așteptări nerealiste. Dacă în această perioadă nu
am considera că balansul, că echidistanța, că a nu spune lucruri lor pe nume reprezintă cea
mai bună soluție, ne-am simți mult mai aproape de adevăr și ceea ce este dur și neplăcut
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nu ne va speria. Asta înseamnă că ziua de 15 august va rămâne în memoria colectivă prin
adevărul pe care-l urmărim să-l impunem celorlalți, prin ceea ce nu putem împlini decât dacă
nu primim acceptul comunității, decât dacă nu ni se de voie. Este adevărat, cu puțin timp
înainte ca ziua să se încheie Soarele și Luna se vor afla într-o dispunere bună, ceea ce
înseamnă că schimbările produse pe 15 august ar părea și durabile. Sunt puține cazurile în
care aceste schimbări sunt durabile pentru că unghiul dintre Lună și Soare ce se împlinește
acum este mult prea subiectiv pentru ca lucrurile să fie orientate pe un făgaș normal. Există
multă dramă în ecuația astrală a acestei decade pentru ca ziua de 15 august să poată
schimba ceva în sensul acesta. Dacă anumite condiții au fost îndeplinite, dacă
recomandările ce au fost primite din partea celorlalți nu au fost utilizate pentru a-i bulversa,
pentru a le arăta că trăiesc într-un mediu agresiv și nu au ce să facă, atunci binele își poate
găsi puțin loc.

16 august
11:01 careu Lună-Marte
12:00 Luna intră în zodia Scorpion
14:01 careu Lună-Lilith
16:32 opoziție Lună-Uranus
17:11 sextil Lună-Saturn
20:40 careu Lună-Capul Dragonului
Pe 16 august avem nevoie de libertate. Dacă în prima parte a zilei, Luna, atât timp
cât se va afla pe zodia Balanță, va avea de împlinit un careu cu Marte, astru care se află în
continuare pe zodia Capricorn, imediat ce intră pe zodia Scorpion Luna va împlini un careu
în T pe semne cardinale ce are drept focar elementele astrale poziționate pe primul sector
al zodiei Vărsător. Deșii ni se va părea mult mai importantă opoziția Lunii cu Uranus, deci
mult mai valoroasă pare dramă existențială, faptul că nu putem depăși anumite obstacole,
că lucrurile sunt rele pentru că așa le-a fost predestinat, pentru că cineva am muncit în mod
insistent asupra acestui rezultat, elementele evolutive ale vieții, cele care sunt acum
patronate de relația bună a Lunii cu Saturn, ne vorbesc despre răbdare și despre sârguință,
despre rezistența în durere sau la efort, despre frica pe care o avem față de un adversar pe
care nu l-am evaluat foarte bine și pe care, prin autocontrol și disciplină, îl putem învinge
foarte ușor. Înțelegem, astfel, că problematica zilei de 16 august este una legată de
dinamism, de conduită, și ea va reuși să ne impresioneze prin ceea ce înseamnă acumulare,
investigare sau rezolvarea unor probleme cu resurse minime.
Desigur, lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere pentru că pe 16
august Luna va trebui să treacă prin careul la Axa Dragonului și în acest context în care
tăcerea este foarte importantă și se pune accentul pe sobrietate, ca și cum aceasta
reprezintă soluția tuturor problemelor, dramele existențiale sunt ascunse, sunt duse către
adâncimile sufletului, sunt investigate fără a comunica partenerului de dialog răspunsul cel
mai bun. Totul pare foarte greu, din ce în ce mai greu, iar părerile celorlalți dificil de
interpretat, dar și mai greu de încadrat în contextul unei vieți personale ce nu a fost
investigată așa cum trebuie.
Dacă ar fi să privim toată această dramă a vieții personale dintr-un alt unghi, dacă ar
fi să privim contextul general care încadrează această dramă personală dintr-o optică nouă
atunci am înțelege că sunt multe elemente similare cu dramele celorlalți în așa fel încât,
dacă ne nemulțumește lucrul acesta, prin similitudine, vom fi mai împăcați cu epoca în care
trăim, cu tristețile pe care nu le putem investiga deocamdată, chiar și cu plafonarea sau cu
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dizolvarea unor dorințe ce ar putea să rezolve o mare parte din problemele personale. De
aceea, un om care este închis și nu dorește să participe la fenomenul social se va izola pe
16 august, va vorbi despre voința sa pe care nu și-o poate pune în aplicare pentru că nu are
cu cine. Un om profund va înțelege că opiniile celorlalți sunt importante, experiențele lor, de
asemenea, și, în plus, va accepta că dacă acum nu înțelege prea multe despre viață
înseamnă că nu este capabil să facă lucrul acesta.

17 august
09:03 trigon Pluton-Junon
09:24 careu Lună-Mercur
16:10 conjuncție Lună-Jupiter
16:36 trigon Lună-Neptun
23:12 sextil Lună-Pluton
23:37 opoziție Lună-Junon
17 august vine cu mesaje pozitive. Suntem avertizați că, prin împlinirea trigonului
dintre Pluton și Junon, cu bune cu rele, va trebui să ne implicăm în asocieri, să facem
promisiuni,
să
ne
implicăm în activități
sociale care cer schimb
de
experiență
și
comunicare. Este foarte
posibil ca, retrogradare
a lui Pluton, în toată
această ecuație astrală,
să aducă o undă de
tristețe pe care să nu o
putem înlătura, dincolo
de care să nu trecem
trece și să ni se pară că
acest obstacol este o
veritabilă dovadă de
înțelepciune.
Lucrul
acesta este explicat din
punct de vedere astral
prin faptul că relația
bună
Junon-Pluton
susține
reușita,
indiferent cum este ea
obținută.
Având
în
vedere
că
această
relație face parte dintr-o configurație numită vapor, ce are ca element de referință opozițiile
pe care Junon le împlinește cu cele două astre din Scorpion, înțelegem de ce oamenii sunt
judecați după patrimoniu, după bunuri, după puterea de influență pe care o au asupra
celorlalți. Este foarte posibil ca, în cazul celor care au un nivel spiritual destul de înalt, tot
acest patrimoniu să se contureze prin noțiuni abstracte. Vorbim aici despre tehnici complexe
de psihologie, despre psihanaliză, despre procedee aparte prin care visul este transpus în
realitate. Sunt oameni care, manipulând energia, ajung să obțină o mare performanță
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socială, iar prin ambițiile de acum această performanță socială se va răsfrânge în termeni
pozitivi, cu multă încântare și mulțumire, și asupra celorlalți.
Cu toate că rezultatul este eminamente pozitiv, adică această relație bună dintre
Junon și Pluton face trimitere la o reușită, indiferent cum este obținută, faptul că Luna trece
prin conjuncția cu Jupiter, planetă care se află de ceva timp în tranzit prin zodia Scorpion, îi
face pe mulți să se gândească mai mult la ceea ce ar putea să obțină din avantajele de
acum, decât la seriozitatea cu care să-și ducă mai departe proiectele. Astfel, emoțiile ciudate
ni se vor părea un veritabil resort pentru o mare realizare socială, o dovadă a faptului că
avem calități organizatorice și că prin educație reușim să ne ascundem mâniile pe care nu
am reușit niciodată să le ținem departe de ochiul curios al celor cu care interacționăm. În
consecință, pe 17 august, visul de a realiza o mare schimbare, cel care ne întoarcem fie la
evenimentele care s-au consumat în mijlocul lunii mai sau pe finalul lunii februarie, aduce o
formă de receptivitate despre care nu știm încă prea multe. Schema astrală a momentului
nu mai este marcată de risipire, de împrăștierea, însă are aceeași notă generoasă în ceea
ce privește numărul de evenimente pe care trebuie să le parcurgem. Unele dintre ele sunt
legate de creativitate, altele de putere, iar o parte dintre acestea cer o viziune de ansamblu
cu scopul de a înțelege că problemele personale sunt mici sau lipsite de importanță în raport
cu marile probleme ale comunității. Această observație vine spre noi acum, nu doar pentru
că Luna trece prin Scorpion sau pentru că Junon își atinge trigonului perfect cu Pluton, ci
pentru că întreaga presiune astrală, coordonată în mare parte de Neptun, ca planetă
mediatoare a opozițiilor ce apar pe axa Taur-Scorpion, ne atrage către această zonă.

18 august
10:53 Primul pătrar
18:10 sextil Lună-Marte
18:49 sextil Mercur-Venus
19:47 Luna intră în zodia Săgetător
22:26 sextil Lună-Lilith
22:51 trigon Lună-Chiron
Prin relația bună pe care Mercur o împlinește pe 18 august cu Venus mulți vor fi
tentați să se întoarcă la bucurii personale, să facă totul pentru a se menține la un anumit
nivel de satisfacție, să se depărteze de marile proiecte sociale, să renunțe la eforturile pe
care le făceau pe vremuri pentru a fi mai fericiți prin reducerea sarcinilor. În felul acesta, se
expun, devin slabi, dar puterea lor de argumentare, în mod paradoxal, crește. Lucrul acesta,
tocmai pentru că este susținută de un context astral foarte complex, nu vine spre noi pentru
a ne bulversa. Asta înseamnă că retrogradarea lui Mercur pe zodia Leu nu are un cuvânt
de spus atât de important precum ni se va părea. Erorile pe care le facem acum sunt, în
mare parte, expresia unor greșeli personale făcute în mod insistent atât în mijlocul lunii mai
și pe finalul lunii februarie. Prin întoarcerea către aceste sectoare înțelegem cât de
importantă este armonia atunci când ne întoarcem către mijlocul lunii mai pentru a repara,
pentru a reconstrui.
Este clar că prin această schimbare de gamă, prin această vibrație ne simțim
bruscați, întorși către evenimente pe care mulți au considerat că trebuie să le lase în urmă,
și, imediat ce Luna va intra pe zodia Săgetător în seara acestei zile, sensibilitatea va fi privită
ca o mare problemă, sacrificiul făcut de dragul emoțiilor va fi văzut ca un mare semn de
slăbiciune.
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Pentru a ieși din această încurcătură oamenii se vor duce către cercetare, către
studiu, către lecturile copilăriei, către poveștile frumoase pe care l-am aflat cândva. Unii,
dacă nu au un nivel de cultură adecvată, se vor întoarce la poveștile de viață ale celorlalți
care le-au fost povestite inteligibil de alții, la ceea ce îi speria în copilărie, la gândurile rele,
la dorințele de răzbunare. Nu mai este mult și Mercur își va reveni la mersul direct. Relația
aceasta pe care o construiește cu Venus apare când încă se află în deplasare retrogradă,
iar asta înseamnă că modalitatea prin care vom căuta să soluționăm problemele personale
este mai mult una care abuzează de credibilitate, de încrederea cuiva, de disponibilitatea
pe care un om sincer o arată celui care trece printr-o problemă. Imediat ce Mercur își va
reveni la mersul direct situația aceasta va fi analizată altfel, adică nici cel care profită nu va
mai putea face lucrul acesta, dar nici cel de care un alt personaj se folosește nu va mai
accepta așa ceva. Aceasta pare să fie ultima etapă într-un demers complicat ce se leagă
de marile schimbări ale acestui an și de nevoia de a nu pierde viziunea de ansamblu pentru
ca lucrurile să fie văzute și înțelese așa cum trebuie.

19 august
04:54 trigon Lună-Capul Dragonului
07:20 Mercur revine la mersul direct
10:40 Jupiter în trigon cu Neptun
18:17 trigon Lună-Mercur
20:15 sextil Lună-Venus
În dimineața zilei de 19 august Mercur își va reveni la mersul direct și, la puțin timp
de la acest eveniment astral, Jupiter va definitiva trigonul cu Neptun. Este adevărat, acest
trigon dintre Jupiter și Neptun este activ pe o mare perioadă de timp, deci nu este specific
doar zilei de 19 august, nu este specific doar celei de-a doua decade a lunii august și nici
luni în sine, ci perioadei. De aici înțelegem că evenimentele minore ale acestui moment,
cele personalizate de medierea pe care Luna o face Axei Dragonului devin elemente de
referință într-un carusel, devin argumente în favoarea puterii. Faptul că această relație
interesantă dintre Jupiter și Neptun coincide cu revenirea la mersul directă a lui Mercur face
referire la un nou segment al vieții. Mulți se vor gândi acum la faptul că puterea trebuie
folosită, că avem deschidere către tot ceea ce înseamnă cunoaștere sau utilizarea forței
prin mijloace colective, însă vom vedea, după cum se prezintă configurația astrală a
momentului, că utilizarea abuzivă a forței este doar o păcăleală. Avem nevoie de argumente
pentru ca lucrurile acestea să se desfășoare într-o zonă armonioasă, să nu cădem în
delăsare, să nu ne considerăm neînțeleși. Mercur din Leu este foarte ușor atras de această
zonă a inadaptabilului, a suferinței care este curmată de blândețe, mângâiere sau sacrificii
care vin din partea celorlalți.
Un alt element important al momentului se referă la o formă de abundență pe care o
considerăm ultimă etapă într-un proces care ne avantajează. Această relație dintre Jupiter
și Neptun este ultimul trigon de pe faza descendentă. Următorul aspect major dintre aceste
planete se va consuma pe 13 ianuarie 2019 și va fi un careu. Asta înseamnă că tot ceea ce
am putut obține până acum s-a împlinit, tot ceea ce a însemnat abundență sau progres se
află deja în dimensiunea personală, tot ceea ce poate fi folosit ca un instrument împotriva
suferinței se află deja în zona personală.
Există, din nefericire, în toată această schemă, implementat și mesajul
compromisului. Pe acesta îl vor folosi doar oamenii slabi, doar oamenii care cred că prin
pasul înapoi se redresează, își repară ceea ce este stricat sau se împacă în modul cel mai
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simplu și fără compromisuri cu un adversar. Este adevărat, schema aceasta ne vorbește
despre ceea ce pierdem, dacă ne întrebăm atenția mai mult către progres și către sănătate,
așa după cum ne spune deviza generală a acestui an. Vibrații noi, unele dintre ele chiar
foarte dureroase, dar dacă ne argumentăm foarte bine, dacă nu considerăm că ele trebuie
susținute de putere, ci doar de rezultatele obținute în anii din urmă, vom reuși să ne
redresăm într-un mod foarte rapid. Acest trigon între Jupiter și Neptun nu va fi o ultimă etapă
a norocului, ci începutul unei perioade de transformare. Va vedea că se transformă cel care
obține imediat un răspuns, cel care își schimbă calitatea vieții prin muncă. Ceilalți, vor crede
că dacă fac sacrificii, dacă renunță la ceea ce au, dacă înstrăinează bunurile personale
înseamnă că a făcut gesturi largi ori s-au retras.

20 august
02:12 careu Lună-Neptun
10:03 Chiron în sextil cu Lilith
Luna, aflată în plin tranzit prin zodia Săgetător va trebui să treacă în noaptea de 19
spre 20 august prin careul cu Neptun. În mod normal, lucrul acesta nu ar trebui să aducă o
modificare a stării de conștiință, nu ar trebui să ne facă probleme. Din nefericire, pentru că
schema aceasta se produce foarte aproape de împlinirea sextilul dintre Chiron și Luna
neagră, apare pe 20 august o problemă de atitudine pe care o vom prezenta ca pe o
problemă de emoție. În cuvinte mai simple, ceea ce ni se întâmplă în ultima zi a acestei
decade pare să fie o formă de maturitate la care avem acces dacă ne lăsăm constrânși de
o problemă, dacă ne lăsăm chinuiți, dacă ne supunem unei presiuni. Este foarte posibil ca
presiunea momentului să fie însoțită de argumente legate de timp, program de lucru, sarcini
pe care ni le-am programat, ținte pe care nu ni le-am atins. Mulți vor face un diagnostic al
acestor situații, considerând că sunt mult mai avantajați dacă lasă deoparte nerăbdare, dacă
tratează problema principală cu o maximă atenție. Având în vedere că relația aceasta de
prietenie dintre Chiron retrograd și Luna neagră din Vărsător cere o opinie personală, cei
care nu sunt pregătiți ori care nu s-au maturizat încă vor trece printr-un moment foarte
delicat. Dacă pierd un obiect, vor spune că altcineva este de vină. Dacă sunt mințiți vor
considera că au ajuns în punctul acesta pentru că au avut cu naivitate încredere în ceilalți.
Am văzut că de fiecare dată când se pune problema unei autoanalize, de fiecare dată când
un individ este invitat să-și prezinte calitățile și defectele, o face pe victima, adică scoate în
evidență că principalul defect pe care îl are este încrederea în ceilalți. Atitudinea aceasta
ascunde o minciună bine elaborată, o forma de perversitate pe care ziua de 20 august nu o
poate rezolva. Lucrul acesta vor fi mult mai vizibile începând cu 25 august, când Luna va
trece pe Capricorn. Acum, pe 20 august, există acțiunea, argumentul, acum apare motivul
care trebuie în mod obligatoriu să fie crezut. Începând cu 21 august apar și informațiile
veridice, metodele de verificare, factorii de autoreglare. Abia începând cu 21 august
înțelegem domeniul în care putem mai mult, zona în care putem spera la mai mult. Până
atunci, fiecare se va lua la întrecere lăudându-se, prezentându-și rezultatele ca și cum
acestea sunt veritabile etaloane. Pentru că în noaptea de 19 spre 20 august Luna va trece
prin careul cu Neptun o mare parte din această zi va fi dominată de o neîmplinire, ca și cum
nu suntem mulțumiți cu nimic din ceea ce obținem acum, nici măcar dacă beneficiul de acum
face referire la un ideal ambițios împlinit ori dacă este în consonanță cu deviza generală a
acestui an.
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Așa după cum se poate observa, cea de-a doua decadă a lunii august face referire
la o formă de reținere pe care vom încerca să o integrăm într-un sector nespecific. Unii vor
tăcea pentru că așa li s-a recomandat, așa li s-a indicat, așa consider că trebuie să se
comporte acum. Alții, care se vor considera puțin mai maturi, vor tăcea pentru că se vor
ascunde, nu vor să împărtășească celorlalți din experiențele proprii. De altfel, este mai puțin
important dacă un om ascunde ceva pentru că dorește să cucerească, să inducă în eroare,
să fie văzut altfel de ceilalți. Important este că această decadă a lunii august să ne rămână
în conștiință prin perseverența cu care am urmărit să ne atingem un scop. Dacă ne-am atins
acest scop fără să avem așteptări în sensul acesta înseamnă că suntem cu adevărat ființe
puternice.

Decada a III-a (21-31 august 2018)
Trepidații. Trasee complicate. Temeri legate de vulgaritate,
distrugere, invadare. Tensiuni în relații. Trăiri complicate produc
efecte simple. Vârtejuri amețitoare.

DECADA NR. 24
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

15

21-31 mai

Confirmă autoreglarea

12

21-30 aprilie

Putem mai mult. Vlăstarii tineri se ridică asemenea celor în vârstă. Curaj pentru întrunirea
unui deziderat. Destinul se poate închide foarte ușor. Căutăm adevărul esențial. Ridicăm nivelul prin
exemplu personal. Cerem dreptate. Nu mai putem aștepta. O adâncitură ne sperie că ar însemna
sfârșitul drumului. Speranțele false sunt deconspirate. Foarte departe se află tărâmul făgăduinței.
Aversiune față de bine. Ne temem de un ajutor. Gândul curat se întoarce împotriva celui care l-a emis.
Generozitate. Extremele se atrag. Ceea ce este compromițător nu este folositor. Comportare ciudată.
O luăm de la capăt. Surprizele sunt înțelese altfel. Aventura pe muchie de cuțit. Gândire
contradictorie. Suntem mai puternici. Ne organizăm mai bine. Avem încredere în colaboratori.
Încredere. Severitate. Disconfort cauzat de împărtășirea unui deal. Probleme profesionale. Nu mai
suntem atât de blocați. Determinare. Înțelegerile sunt explicate frumos. Impulsivitate. Ceea ce ne
amintim poate fi folosit împotriva tuturor. Nu mai suntem atât de superficiali. Independență. Ceea ce
se distruge nu ne mai sperie. Lipsa prejudecăților ne ajută. Promisiune. Condiția se ameliorează.
Viteză de reacție. Viața socială atinge un moment favorabil. Vocație. Îndrăzneală. Fertilitate. Un
patrimoniu este distrus de neatenție. Represalii. Naivitate. Disciplina de lucru este abordată doar de
cei maturi. Încredere în colaboratorul care ne-a salvat dintr-o încurcătură. Se depunem mare efort
pentru păstrarea reputației. Responsabilitate. Zgârcenie. Complicații legate de transferul bunurilor.
Credințele sunt false. Plăcerile ne compromit. Ne părăsește bunul simț. Munca este discreditată.
Conflict. Suferința. Teama de trădare. Suntem din nou în centrul atenției. Avem încredere în mesajele
pe care le transmitem. Suntem apreciați. Spiritul conservator înseamnă disciplină de lucru. Șovăială.
Înțelegem unde am greșit în ultimele luni. Ignoranță. Omul superior dorește să își încarce bateriile.
Pasiune. Recreație. Puterea de a schimba viața. Încordare este rezolvată repede. Recomandarea este
ascultată. Succes prin prospectarea noului. Amenințări de care ne-am temut devin evenimente
concrete. Se examinează greșeala cuiva. Plătim pentru erorile celorlalți. Atitudini patetice. Evitarea
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unei confruntări. Îngrijorare. Competiție. Întârziere într-un proiect ce vizează recâștigarea încrederii.
Atitudine de superioritate. Se verbalizează prea mult. Faptele lasă de dorit. Se încurajează o îndoială.
Nimeni nu poate demonstra că este atât de puternic pe cât spune sau crede. Avem nevoie de
maturitate. Înțelepciunea trebui să facă parte din priorități. Voință puternică. Suntem ajutați. Ne
racordăm la o nouă sursă de putere. Vibrațiile noi ni se par interesante. Ceea ce este vechi este și
conflictual. Încărcătură nouă. Împrumuturi periculoase. Facem o investiție care nu ne ajută la nimic.
Imprudență. Ne simțim bine prin cuvinte. Generozitate. Aventură. Suntem din nou în centrul atenției.
Ceea ce clădim durează. Copilăria este lăsat în urmă. Ne bazăm foarte mult pe rezultatele muncii
proprii. Probabilitate. Manevră. O asociere este trecută prin furcile caudine. Lipsă de coerență. Nevoie
de a trece relațiile afective pe un nou nivel. Prea multă sensibilitate. Reputație afectată de minciuni.
Ne va fi foarte clar faptul că a treia decadă a lunii august va aduce anumite confirmări
referitor la așteptările nerealiste pe care l-am avut față de această perioadă. Din această
cauză, multe din evenimente care se vor consuma acum vor fi dominate de trepidații, vor
complica relațiile dintre oameni și vor forța finalitățile pentru a le întrista acolo unde am avut
speranța că lucrurile se vor îndrepta. Nu doar pentru că Marte își revine la deplasare directă
pe 27 august, dar și pentru că Uranus și Luna neagră se vor afla într-un careu perfect pe 28
august, lucrurile acestea devin complicate, ci și pentru că prin relațiile dintre planetele
individuale, trăirile intense ale momentului nu ne permit să fim liberi, să fim în afara unor
îngrădire ideologice, ci ne constrâng să urmărim rezultate imediate, ne obligă să le acordăm
atenție doar lor. Aceasta este una dintre cele mai dificile decade ale lunii august, adică mult
mai dificilă decât celelalte două pe care le-am parcurs deja. Lucrul acesta este explicat din
punct de vedere astral prin corelațiile care se realizează între decade. Schemele astrale ale
momentului ne vorbesc despre accentuarea unor drame emoționale tocmai pentru că nu am
reușit să ne dezvoltăm un punct de vedere propriu, cu toate că ar fi trebuit, nu am înțeles
care este nevoia partenerului de dialog, nu știm pe ce nivel interacționăm cu oamenii din
jur, deși ar fi trebuit ca lucrul acesta să-l fi știut foarte bine.

21 august
02:47 trigon Lună-Soare
07:01 Luna intră în zodia Capricorn
10:05 careu Lună-Chiron
12:02 trigon Lună-Uranus
12:34 conjuncție Lună-Saturn
Trecerea Lunii pe zodia Capricorn în dimineața zilei de 21 august ne îndeamnă la
responsabilitate. Dacă planurile de viitor nu s-au conturat până acum și prin această
componentă a spiritului practic, ci doar ne-am închipuit că am meritat să primim ceva,
imediat ce Luna va intra în fereastra conjuncție cu Saturn, adică din noaptea de 20 spre 21
august, lucrurile se schimbă. Pentru că suntem în continuare în fereastra sextilului dintre
Chiron și Luna neagră nu putem vorbi despre beneficii prea mari, nici măcar ca urmare a
unor rezultate binemeritate pe baza unor acțiuni săvârșite la finalul lunii mai. Pentru a atinge
acest moment de succes va trebui să schimbăm nivelul de vibrație, să oferim un exemplu
personal, să demonstrăm celorlalți că avem suficient de multă înțelepciune pentru a ne
desprinde de speranțele false. În momentul de față, din cauza careului pe care Luna îl
împlinește cu Chiron în dimineața zilei de 21 august, aceste speranțe ireale, aceste vise
care nu pot fi împlinite niciodată pot deveni și motive de boală. Având în vedere că anul
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2018 ne îndeamnă să fim mult mai atenți asupra acestei componente legată de vindecare
și de progres, severitatea cu care trebuie să ne ținem de echilibru și de disciplina, atenția
pe care trebuie să o acordăm activităților practice trebui să producă rezultate reale, nu
închipuite. Complicațiile ce ne vin din refuzul acestui mesaj astral sunt unele care se vor
consuma acum, pe moment. Pe cer, în momentul de față, avem o configurație numită Vapor
ce are drept elemente de bază opoziția lui Jupiter cu Junon de pe axa Taur-Scorpion, ceea
ce face în așa fel încât în momentul de față speranțele false să fie doar deconspirate, iar
problemele materiale doar anunțate din plictiseală pe motiv că avem timp suficient. Astfel,
oamenii rămână cu senzația că vor primi ceea ce pretind acum de la viață, chiar dacă nu
fac nimic în sensul acesta. Dacă în această perioadă Luna nu ar fi participat împreună cu
Uranus și Soarele la desemnarea unui triunghi Regal care nu se evidențiază prin calitatea
unui element, ci prin unghiuri, lucrurile nu ar fi fost atât de dificil de soluționat.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală știu că problema aceasta a adaptării la aspectul realist al vieții, ține și de un anumit
exercițiu. Așa ajungem să vedem oameni care toată viața au sperat, toată viața și-au exersat
această formă de așteptare continua, neglijându-și intens lucrul în sine, munca în sine, ceea
ce îi definește ca ființe gânditoare, ceea ce ar putea în orice moment să-i transforme din
ființe pasive în ființe creatoare. 21 august este o zi reprezentativă în sensul acesta când
oamenii ar putea să lase în urmă speranțele false și să se apuce de lucru. În primă instanță,
la începutul acestui traseu încărcat de efort vor avea impresia că se luptă cu morile de vânt.
De lucrul acesta este vinovat Marte pentru că încă se află în deplasare retrogradă pe zodia
Capricorn. La rezultate spectaculoase se ajunge prin muncă intensă. Vom vedea, lucrul
acesta nu va rămâne o necunoscută până la finalul acestei luni.

22 august
13:36 careu Lună-Venus
14:27 sextil Lună-Neptun
15:21 sextil Lună-Jupiter
21:45 conjuncție Lună-Pluton
Aflată deja în plin tranzit prin zodia Capricorn, Luna ne aduce aminte pe 22 august
despre promisiunile pe care le-am făcut și pe care trebuie să le îndeplinim acum în mare
viteză. Aceste promisiuni se referă la susținerea unui prieten, schimb de lucruri, implicarea
în demersuri publice ale căror rezultate trebuie dăruite, împărțite sau folosite pentru binele
celorlalți. Forma aceasta de dreptate în care ne vom implica pe 22 august va avea nevoie
de o confirmare spre sfârșitul acestui interval, însă nu în mod haotic, ci pe baza unor repere
pe care ni le-am stabilit încă de la finalul lunii aprilie. La momentul acela am știut că
severitatea trebuie privită ca o formă de disciplină, de apărare, că toate evenimentele dure
ne-au îndemnat să ne formăm un punct de vedere propriu pentru a fi mai simplu în exprimare
și mai eficienți acțiuni. Ceea ce facem acum și trebuie să reprezinte un bine comun se
bazează pe promisiunile de atunci, pe ceea ce am observat atunci că le trebuie celorlalți, pe
nevoile pe care le-am aflat la momentul respectiv. Este posibil ca aceste nevoi să ni se pară
acum veritabile pietre de moară. Adică, să fim atrași în acțiuni publice pentru obținerea unor
beneficii de care nu ne vom bucura niciodată deși ne-ar fi necesare. Semnul acesta de
contradicție ne vorbește despre anumite extreme, despre tentația de a schimba tabăra, de
a ne întoarce la obiceiuri mai vechi, de a lua puțin din aceste beneficii pentru a ne bucura și
noi, nu de a le oferi în totalitate celorlalți. Ne întâlnim, așadar, pe 22 august cu o formă de
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zgârcenie la care vom renunța doar dacă avem șansa să primim cu fiecare pas confirmarea
că suntem pe drumul cel bun.
Un alt element important al zilei de 22 august se referă la explorarea extremelor.
Dacă în ziua anterioară s-a împlinit un triunghi regal nespecific, cel care a avut în unul din
vârfurile sale Luna, acum Luna se îndepărtează de Saturn și trece, în seara acestei zile,
prin conjuncția cu Pluton. Va participa, așadar, la conturare a unui alt mesaj, cel în care
planeta Neptun, indicată mai sus prin calitatea de mediator într-o problemă de patrimoniu,
o deține. Cei care sunt rigizi, care se pot desprinde de structurile vechi, care gândesc mai
lent sau care nu au reacții rapide la ideile pe care le trec prin minte vor avea în special în a
doua parte a zilei de 22 august momente de distrugeri extreme, vor avea impresia că trebuie
să se comporte după cum ni s-a recomandat pe 21 august, dar și după cum sunt nevoile de
acum. În realitate, pentru a nu fi zdruncinați la această întâlnire cu extremele avem nevoie
de puțină luciditate. Ceea ce a fost în trecut trebuie să rămână acolo pentru că beneficiile
pe care le-am obținut sunt tot ceea ce am putut să obținem, tot ceea ce trebuia obținut. Cine
a putut face mai mult a obținut mai mult. În felul acesta, ne putem implica pe 22 august în
activități folositoare și nu vom cădea în capcana de a reveni la ceea ce nu ne aparține.

23 august
01:56 trigon Lună-Junon
07:08 Soarele intră în zodia Fecioară
17:18 conjuncție Lună-Marte
19:55 Luna intră în zodia Vărsător
22:49 sextil Lună-Chiron
23:53 conjuncție Lună-Lilith
Elementele negative legate de abuzul de putere, intenția de a ne însuși ceea ce nu
merităm își vor arăta primele rezultate pe 23 august. Ne vom întâlni acum cu o componentă
ciudată cea care ne arată că putem fi afectați și din punct de vedere fizic, adică sănătatea
să ne fie zdruncinată, nu doar să constatăm că am fost afectați prin statut sau imagine
publică. Ne întâlnim pe 23 august cu accente dramatice când avem nevoie să ne reculegem,
să ne aducem aminte doar conflictele, nu doar de luptele pe care le-am pierdut, ci și de ceea
ce am câștigat din aceste confruntări. Elementul definitoriu al momentului este format din
două componente: trecerea Soarelui pe zodia Fecioară în dimineața acestei zile și, în a
doua parte a zilei, trecerea Lunii prin conjuncția cu Marte retrograd. Ipostaza de față ne
încurajează să fim selectiv atât pentru noi cât și pentru ceilalți, să mergem în trecut, dar nu
foarte departe, ci în două repere, finalul lunii mai pentru a înțelege cum anume o calitate
personală consolidează un statut, dar și spre finalul lunii aprilie pentru a conștientiza cât de
important este să ne formăm un punct de vedere propriu și să-l susținem. Toate celelalte
repere ne tulbură, ne duc spre conflicte inutile, ne agravează dramele emoționale, tocmai
pentru că scot în evidență faptul că iubirea nu poate fi atinsă pentru că alte componente
legate de lumea fizică, de nevoile fizice, sunt îndeplinite. Deși nu intervine în mod direct în
ecuația astrală a zilei de 23 august, Uranus, prin tranzitul său lung și obositor prin zodia
Taur, ne demonstrează că orice convingere zdruncinată se poate argumenta în această
perioadă prin faptul că dragostea trece prin stomac.
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Un alt element important al zilei de 23 august vine prin trecerea Soarelui pe Fecioară
cel care aduce un moment de conștientizare pe care îl vom folosi ca un mare avantaj într-o
confruntare. Avem acum puterea să facem un pas înapoi, nu pentru a dezerta, nu pentru a
arăta că suntem slabi, ci pentru a ne pregăti pentru un salt spectaculos. Făcând acest pas
înapoi colectăm informații despre adversari, permitem forțele personale să se recompună,
să se construiască într-un complex nou, într-o structură nouă. Unii, care sunt implicați în
evenimente ample, care pot să își construiască propriul destin fără a face demonstrație de
forță, vor folosi acest moment de detentă pentru a pune în pământ o sămânță mai bună.
Rezultatele nu vor întârzia să apară, adică ele vor veni în acest an, până la finalul lunii
decembrie. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor conștientiza cu 23 august, tocmai pentru că Soarele trece pe zodia Fecioară,
că a lucra pentru binele celorlalți, pentru nevoile lor înseamnă și a ne desprinde de o formă
de înțepenire. Dacă nu am fi atrași în genul acesta de lucrare, dacă nu am fi tentați să fim
atrași către sfere profunde de lumina și energie pentru a ajuta pe cineva pe motiv că singuri
nu vom putea ajunge acolo, momentul acesta de conștientizare al marelui avantaj pe carel avem de a lucra pentru alții este o descoperire de-a dreptul emoționantă.
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24 august
00:54 careu Lună-Uranus
04:57 opoziție Lună-Capul Dragonului
23:27 opoziție Lună-Mercur
24 august este o zi când convingerile pot fi zdruncinate foarte ușor dacă nu înțelegem
un mesaj sau dacă nu apreciem mesagerul. Dacă în ziua anterioară ne-am detașat de
invidie, de acest element fix și periculos, atunci indicat ar fi să rămânem în această zonă,
să fim în continuare flexibili în gândire și emoție, mobili atunci când se pune problema de a
dărui sau de a primi. În caz contrar, trecerea Lunii prin Coada Dragonului se întoarce spre
acel trecutul pe care nu am reușit să îl depășim tocmai pentru că am fost încarcerați,
înțepeniți, rigizi, egoiști și zgârciți. Cine îndeplinește această condiție a progresului, a
determinării, a înțelegerilor profunde atunci are acces la frumos, are acces la acele energii
care, prin folosirea lor corectă, produc schimbări sociale, profesionale sau chiar spirituale
remarcabile. Așadar, pe 24 august vorbim despre înțelegeri profunde dacă faptele de până
acum au fost corecte. Având în vedere că suntem în anul progresului și vindecării, orice
disconfort care creează opusul acestui mesaj, care duce spre involuție sau spre boală,
reprezintă o pedeapsă pe care ne-o atragem singuri, un obstacol pe care ni-l construim
singuri. În timp ce oamenii atenți și liniștiți, cei care pot merge pe calea de mijloc, își dau
seama că, aflați în căutarea progresului și vindecării, devin creatori de bine, cei care se
opun, care sunt mai leneși de felul lor, care nu vor să producă schimbări sau care iubesc
prea mult defectele de caracter precum bârfa, minciuna, zgârcenia, rigiditatea psihoemoțională, devin creatori prin rău. Apoi, pentru că acest mesaj vine și cu o sedimentare, în
seara zilei de 24 august primim prima confirmarea faptului că ne-am stabilizat deja pe un
nivel nou. Dacă acest nivel este cel armonios, adică dacă am ajuns acolo fiind creatori de
bine, vom face față cu bine trepidaților specifice acestei decade, nu ne vom implica în
compilații care ne oferă doar satisfacții personale, ci ne vom bucura în continuare de un bine
colectiv, de un bine de grup la formarea cărui am participat cu mare bucurie. Dacă lucrurile
nu sunt din acest sector, atunci apar noi tensiuni în relații pentru că opoziția lui Mercur ce
se împlinește cu puțin timp înainte ca ziua de 24 august să se încheie, accentuează
impulsivitate și îl face pe cel agitat să creadă doar în dreptatea sa și, în plus, se vede și
obligat să și-o impună. Forma aceasta de impulsivitate produce un zdruncin teribil și îl face
pe cel agresiv să devină și mai mult captiv în vulgaritate. Tensiunile din relații, chiar dacă
sunt acum argumentate de evenimente recente, de ceea ce s-a consumat în timpul acestei
zile, lasă o amprentă dură care nu se va șterge prea curând.

25 august
04:54 careu Lună-Jupiter
07:37 trigon Lună-Venus
16:29 careu Lună-Junon
19:37 trigon Soare-Uranus
Relația bună a Soarelui cu Uranus care se împlinește pe 25 august își răspândește
razele sale de putere asupra întregii decade. Asta înseamnă că momentul zilei de 25 august
ne arată în ce mod am fost superficiali până acum, care sunt prioritățile, cât de multe sacrificii
trebuie să facem pentru propriul ideal. De această dată, prin împlinirea acestui trigon, se
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realizează un triunghi regal pe semne de pământ, ceea ce ne încurajează să ne stabilim noi
priorități, să ne ținem de cuvânt, să inventariem bunurile pe care le avem și cu ele să
mergem mai departe. Din toată această schemă, relația lui Saturn cu Uranus face parte
dintr-o altă configurație numită Nicovala. Așadar, ceea ce am identificat în celelalte zile ale
decadei și care face referire în special la acest proces de conștientizare cu scopul de a ne
dezvolta un punct de vedere propriu, de a fi originari și puternici, se integrează noilor
obiective. Unii vor descoperi pe 25 august că au vocație, că sunt creativi, că sunt puternici
și că întregul grup depinde de ceea ce au și știu.
Dacă în acest context se constată o carență, atunci întregul obiectiv major al vieții îi
încurajează pe oameni să obțină elementul minor care cred că le lipsește acum. Această
viziune răsturnată schimbă viteza de reacție, îi face pe oameni să creadă că vocația lor este
strâns legată de ceea ce reușesc să obțină acum în mare viteză. Trigonul pe care Soarele
și Uranus îl împlinesc acum se referă la o forma de independență pe care o cunosc foarte
bine și pe care trebuie s-o pună în aplicare fără să stea prea mult pe gânduri. Desigur, având
în vedere că schema astrală acestei decade se leagă de două perioade importante ale
acestui an, de finalul lunii mai și de finalul lunii aprilie, acolo ar trebui să căutăm motivele de
reușită, acolo ar trebui să găsim ceea ce nu am realizat pentru a putea împlini acum făcând
un gest de libertate, renunțând la atașamente bolnăvicioase. Cu toate acestea, nu înseamnă
că este ușor. Piramida de pământ la care participă și Saturn nu ne permite să ne eliberăm
atât de ușor de structurile vechi. Acesta ne inspiră teamă, ne lasă impresia că în locul lor nu
poate exista decât o problemă și mai mare de aceea unii îmbrățișează răul de acum ca fiind
un compromis pe care îl fac pentru a se proteja de o problemă și mai mare. Cei care lucrez
cu energia sau care sunt indicați într-un proces de cercetare spirituală pot trece acum
dincolo de elementele de patrimoniu ce conferă greutate aduce reacțiile. Într-un astfel de
moment o persoană lucidă va adopta decizii care să mobilizeze doar patrimoniul personal,
care să vizeze doar ceea ce deține, nu va hotărî nimic pentru alții sau împotriva lor. altfel,
tot ceea ce hotărăște devine o decizie împotriva unui patrimoniu pe care foarte ușor ar putea
să-l distrugă. Nu va mai conta pe viitor că intenția de acum a fost bună, va rămâne doar
rezultatul.

26 august
01:07 trigon Soare-Saturn
08:30 Luna intră în zodia Pești
13:19 sextil Lună-Uranus
13:46 sextil Lună-Saturn
14:54 Lună plină
22:21 careu Venus-Pluton
Luna plina care se împlinește pe 26 august aduce, nu doar un moment de maximum
al ciclului lunar care a debutat prin conjuncția celor doua astre din 11 august, o confirmare
a problemelor sociale pe care le parcurgem în momentul de față. Prin această Lună plină
conștientizam ca aceste probleme sunt în mare parte de natură materială, doar ni se pare
că acestea merg spre o zona a viziunii de ansamblu, a opticii. Ele sunt accentuate de lipsa
de discernământ, lucrate de aceasta. Astfel, 26 august vine cu nevoia de a stabili o
înțelegere, de a stabiliza o relație dacă a fost creată de pe 11 august și până acum, adică
în faza ascendentă a acestui ciclu lunar, dacă ne-am preocupat de pe finalul lunii aprilie
până acum de transferul de bunuri, de identificarea credințelor false, de abordarea muncii
fără a discreta pe nimeni prin rezultatele obținute, fără a pretinde vieții un anumit rezultat.
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Relația proastă pe care Venus o definitivează cu Pluton și care a fost activă și în
celelalte zile ale acestei decade, vine să aducă o picătură de durere acolo unde a fost
conștientizată o eroare de viziune. Credințele false vor fi acum mai ușor respinse fie pentru
că acest aspect dintre Venus și Pluton face parte dintr-o configurație numită Aripi de pasăre
ce se construiește împreună cu Jupiter și Mercur, semn că ideile pe care le avem în
momentul acesta nu vor fi schimbate prea curând, formulările la care apelăm vor deveni
până la finalul acestui an argumente în a nu mai prefera niciodată o credință falsă. Din
fericire, relația bună pe care Soarele și Saturn o definitivează acum și care face parte din
piramida de pământ pe care am amintit-o și în observațiile inserate zilei de 25 august ajută
în remedierea unui conflict, ne încurajează să oferim această înțelegere aplicată credințelor
false drept monedă de schimb. Unii se vor lepăda de aceste credințe false, aceste convingeri
în rău sau în suferință, având mai mult curaj pentru a muncii, chiar dacă până acum au avut
o altă opinie despre muncă sau chiar dacă în ultimele luni au considerat că demersurile care
cer muncă intensă nu sunt cele mai bune. Se renunța, așadar, la soluțiile fanteziste și cei
care lucrează cu energia, cei care sunt implicați într-un proces de evoluție spirituală vor lăsa
în urmă și naivitatea cu care cred că dacă simt frumos universul trebuie să-i plătească. Un
om profund simte frumos prin statutul pe care-l are, nu pentru a fi plătit, nu pentru a primi o
răsplată. Această înțelegere contravine convingerilor mai vechi care au stat la baza
evoluției. Până acum mulți s-au străduit să fie echilibrați, să gândească frumos și să simtă
rafinat considerând că odată ce au ajuns într-un punct nu va mai trebui să facă nimic. Acum
văd că acest proces al muncii, al evoluției, al creșterii este continuu și în stadiul acesta nu
au cum să afle când anume munca nu va mai fi percepută ca un efort. Deci lucrul acesta ar
fi putut să-l înțeleagă și în zilele anterioare, faptul că această conștientizare se produce
acum arată că Luna plină din Fecioară, această faza Lunii care se integrează în Piramida
de pământ și transforma această configurație într-un Zmeu, are puterea să ducă lucrurile
mult mai departe, ca intensitate, și ca acțiune, și ca diversitate, dar și ca profunzime.

27 august
15:01 conjuncție Lună-Neptun
17:04 Marte revine la mersul direct
17:23 trigon Lună-Jupiter
22:12 sextil Lună-Pluton
Revenirea lui Marte la mersul direct după o perioadă de aproximativ două luni de zile
de retrogradare ne vorbește în acest context despre refulare. Pentru că pe zodia Capricorn
această planetă se află într-o postură privilegiată, înțelegerea refulărilor aduce un rezultat
bun. Sunt eliminate anumite interdicții ori conștientizate în așa fel încât acestea să se dizolve
de la sine. Acesta este cel mai important element al zilei de 27 august și la el vom face
trimitere de fiecare dată când ni se pare că, lucrând asupra firii, asupra propriei personalități
ori pentru a obține un anumit rezultat în demersuri publice, tot ceea ce facem este sortit
eșecului, întâlnim numai obstacole, oameni care nu înțeleg sau care nu vor să înțeleagă ori
persoane ignorante. Este ca și cum prin oprirea acestei retrogradării se oprește și impulsul
de a judeca pe toată lumea pe baza observațiilor personale, pe baza suspiciunilor personale
ori pe baza a ceea ce am învățat și nu este corect. Nu vom mai dori să verificam informațiile
pe seama celorlalți, nu vom mai avea atât de multe de criticat, de judecat. Foarte curând
Marte va părăsi zodia Capricorn și se va întoarce pe Vărsător, acolo unde era când și-a
început retrogradarea, adică foarte curând se va întoarce la nivelul de conștientizare pe care
îl avea pe finalul lunii iunie. Deocamdată și acum, dar și în decada următoare, suntem
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încurajați să conștientizăm cât de importante sunt certitudinile pe care le avem, cât de
valoroase sunt bunurile pe care le deținem. Această conștientizare nu ne spune însă nimic
despre cum să ne folosim și nici cum să ne integrăm în demersurile care vor veni spre noi
după 11 septembrie, când Marte va trece pe zodia Vărsător. Ele fac referire la o apreciere
a prezentului. Până atunci învățăm să ne descurcăm cu puținul pe care-l avem chiar dacă
suntem bulversați, însă începând cu 11 septembrie lucrurile nu vor mai putea fi la fel. Cel
care se pregătește încă de pe acum trăind prezentul va înțelege de ce autoreglarea, de ce
confirmarea nivelului, a patrimoniului, a progresului face trimitere către finalul lunii aprilie
atunci când am fost încurajați să ne dezvoltăm un punct de vedere propriu, să privim munca,
efortul cu seriozitate, să considerăm că severitatea vieții este o formă de pedeapsă. Munca
pe care am respectat-o de atunci și până acum, pe final de august, va fi ușor de recunoscut
și va produce primele efecte remarcabile ale acestei perioade. Astfel, nu vom mai fi speriați
de disciplina de lucru și nici încurcați de pasiunile pe care nu dorim să ni le refuzăm. Prin
ceea ce deținem, fie că este un bun material sau imaterial, înțelegem ca avem puterea de
a produce schimbări bune.

28 august
00:56 careu Uranus-Lilith
05:36 sextil Lună-Junon
08:14 careu Mercur-Jupiter
16:52 sextil Lună-Marte
19:33 Luna intră în zodia Berbec
21:57 conjuncție Lună-Chiron
Din capul locului, careul Uranus-Luna neagră împlinit pe 28 august este unul dintre
cele mai importante ale acestei decade și, implicit, unul dintre cele mai importante aspecte
ale lunii august. Această relație negativă dintre malefici accentuează caracterul dramatic al
perioadei, dar nu intervine, așa cum am văzut de multe ori în analizele pe care le facem aici,
cu o negație aplicată negației. Dacă în această perioadă nu s-ar fi consumat și careul dintre
Mercur și Jupiter nu am fi vorbit despre abuzul de putere, nu am fi făcut apel la cele două
decade importante pentru momentul de față, finalul lunii mai și finalul lunii aprilie, pentru a
le plăti celorlalți o poliță, pentru răzbunare, pentru însușirea unor foloase necuvenite. În
această perioadă și Luna se află într-un tranzit dificil prin zodia Pești și încearcă să creeze,
cu resurse minime sau cu persoane care nu au prea multă putere, alianțe cu scopul de a
menține, într-o zonă periferică sau după puterea fiecăruia, un anumit echilibru. Zona aceasta
a relațiilor negative pare să ne vorbească despre o perioadă care ne-a favorizat cândva,
însă nu ne spune cum anume. Pentru că este vorba de careu, perioada aceea care ne-a
favorizat a fost marcată de erorile pe care cei din jur le-au făcut din ignoranță sau din
lăcomie. Acum, suntem noi în acea postură, noi suntem cei care facem greșeli din lăcomie
sau din ignoranță. Există, desigur, și personaje care se ridică deasupra acestor densificări,
ființe care reușesc să-și înfrângă aceste porniri, care nu se încadrează în acest context
astral agresiv. Aceste persoane, pe finalul lunii aprilie sau pe finalul lunii mai, au refuzat să
primească ceea ce nu au cerut, au refuzat să profite de activitățile celorlalți. Aceste persoane
sunt formatorii de idei, sunt oameni pe care ne putem baza pentru a ne salva bunurile,
idealurile sau credința. Așa cum ne așteptam, deși sunt foarte mulți oameni care se
preocupe de aceste domenii legate despre calitate, oameni cu adevărat remarcabili sunt
foarte puțini. De aceea nu putem vorbi despre o reușită în masă pe această dispunere
agresivă, ci vorbim despre amenințări, despre distrugerea bunurilor celorlalți, despre
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abordarea unor fapte sociale cu mari implicații sau despre o reconfigurare dramatică a
centrelor de putere prin diminuarea importanței elementului care coagulează pe care au
mizat cel mai mult, tocmai pentru că ne aduce îndoială în alianțele pe care s-au bazat cel
mai mult. Desigur ceea ce se întâmplă acum seamănă mai mult cu niște vârtejuri amețitoare,
de aceea nu putem vorbi de fapte categorice. Apoi, pentru că este vorba despre un careu,
pentru că în momentul de față elementele care se acutizează vin dintr-o dimensiune
personală, este posibil ca anumite grupări care trec prin frământări în momentul de față să
identifice, un presiunea termenului ori a necesității, resursele necesare pentru a se redresa
până la finalul acestui an. Cei care sunt echilibrați, chiar dacă nu sunt formatori de idei, pot
observa acum cât de complicate sunt efectele simple. Dacă au și maturitatea afectivă
necesară se vor mulțumi cu aceste rezultate simple. Dacă nu, se vor întoarce la lăcomiile
mai vechi care le-au creat atât de multe probleme.

29 august
00:25 sextil Lună-Lilith
00:36 careu Lună-Saturn
03:38 trigon Lună-Capul Dragonului
Pe 29 august Luna deja se afla pe zodia Berbec, semn pe care a intrat încă din seara
zilei de 28 august. Nemulțumirile pe care le-am parcurs pe 28 august își găsesc o anume
explicație pe 29 august, însă ceea ce înțelegem acum nu ne mulțumește, nu ne ajută să fim
împăcați cu faptele celorlalți și nici să ne maturizăm. În cuvinte mai simple, 29 august este
o altă etapă de dramă, de răsturnare a situațiilor pe care l-am crezut clare, de schimbare a
statutului sau chiar a prietenilor. Pentru că Luna se află acum în Berbec faptele pe care le
facem sunt impulsive, voința pe care o dovedim este puternică, dar ne lipsește răbdarea.
Apoi, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singura, Luna nu poate să medieze tendința
Nodurilor, deci nu va putea să încadreze aceste impulsuri de moment în marea conjunctură
a vieții, în marele destin care se consumă în acest an. Impulsurile de acum ni se par reacții
îndreptățite care vin după o lungă perioadă de privațiuni. Nu ar trebui să uităm că suntem în
anul progresului și vindecării și, de fiecare dată când am avut nevoie de vindecare, a trebuit
să ne întoarcem la greșelile care ne-au îmbolnăvit. La fel se întâmplă și acum. Dacă,
întorcându-ne la greșelile care ne-au îmbolnăvit ajungem să credem că acestea nu au fost
erori, ci fapte bune neînțelese, arătăm că nu suntem încă pregătiți de un salt, că atenția a
fost folosită pentru autoindulgență și că pentru a merge mai departe avem nevoie de ajutor.
Conjunctura de acum magnetizează doar consecințele greșelilor. Cine nu le vede așa, nu
înseamnă că este fără pată, ci înseamnă că nu dorește să-și vadă păcatele.
O altă componentă a zilei de 29 august este cea legată de pasiunile pe care le-am
pierdut. În contextul acestei decade, când ne întoarcem către finalul lunii mai sau către
finalul lunii aprilie, cu diferite motive, a ne gândi la pasiunile pe care nu ni le-am permis, la
satisfacțiile pe care le-am pierdut, nu înseamnă a ne întoarce la trăiri complicate pe care să
le privim ca fiind creatoare de efecte simple, ci să ne bucurăm de ceea ce avem în jur, ci
înseamnă a nu trăi cu un picior în trecutul care nu mai poate fi schimbat. De aici se înțelege
ca prin energia care ne vine din tranzitul Lunii prin zodia Berbec, prin puterea pe care o
simțim acum că se ridica, se înalță, crește în intensitate, nu avem voie să greșim. Nu ne
este permis să greșim. Altfel, dacă nu suntem atenți, dacă nu avem cunoștințele necesare,
dacă am cedat într-un conflict pe care nu l-am evaluat corect nu facem decât să reinventăm
trecutul care ne încorsetează. Nu vom fi iertați dacă vom folosi puterea pentru a o face și pe
ea prizoniera obtuzităților.
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30 august
07:50 careu Lună-Pluton
08:00 trigon Lună-Mercur
13:52 opoziție Lună-Venus
Configurația zilei de 29 august se va răspândi și asupra zilei de 30 august. În
contextul săptămânii 27 august - 2 septembrie valorizarea propriului potențial va avea alte
conotații. În această decadă, cea la care ne raportăm în momentul în care analizăm
conjunctura astrală de acum, ni se cere să ne racordăm la o nouă sursa de putere. Lucrul
acesta devine un element esențial pentru creștere și dezvoltare deoarece ne pregătește
pentru un 30 august dominat de conflicte, de resentimente, de o investigație proastă, de o
curiozitate ciudată pe care am mai întâlnit-o și anul acesta, dar și în anii anteriori, față de

greșelile celorlalți, față de ceea ce îi împovărează pe ceilalți.
Mulți vor avea impresia pe 30 august că oamenii sunt foarte reci, că își împrumută
unii altora obiceiuri rele, în timp ce scopul lor nu este decât acela de a judeca. Din fericire,
toate aceste drame afective, toate aceste conotații emoționale ale unor interacțiuni în care
ne-am trezit, pe care, în mare parte, ni l-am dorit, sunt mediate de acele ipostaze când am
folosit într-un mod corect puterea. Asta înseamnă că intențiile periculoase, gândurile rele,
temerile că cea mai mică imprudenta ar putea să ne ducă pe o panta descendentă, să
pierdem tot ceea ce am acumulat în această lună, vor fi foarte ușor compensate de dorința
de a nu face rău. Este adevărat, privind această conjunctură nu ne putem juca de-a vorba,
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nu putem face apel prea ușor la anumiți termeni. Mercur pe zodia Leu nu aduce în această
conjunctură nici toleranță, nici iertare. Tocmai pentru că se pune o mare greutate pe decizia
sa, soluția acestei probleme vine prin contrast, prin activarea a ceea ce găsim pe zodia
Vărsător și a fost indicat mai sus. Cu toate acestea, încărcătura nouă care este explicată
prin dramă, prin marginalizare sau prin pierderi materiale provocate de cei în care am avut
încredere reprezintă și o nouă experiență de viață. Oamenii care până acum s-au remarcat
la capitolul împrumuturi periculoase, adică au luat unii de la alții ceea ce-a fost mai rău, în
acest moment de presiune maximă se trezesc la viață, devin lucizi, consideră că nu mai
trebuie să procedeze, se abțin din a mai prelua reziduuri pentru că nu le mai folosesc. De
aceea momentul de față aduce gândul bun care trebuie pus în aplicare prin instrumente
rele. Prin faptul că Luna trece acum printr-un careu cu Pluton nu înseamnă că toată această
conjunctură socială va fi cunoscută de toată lumea. Drama o putem ține pentru noi sau ea
poate rămâne într-un cadru intim, să fie cunoscută doar de cei apropiați. Va fi văzut de toată
lumea gestul care a fost repetat de la începutul anului și până acum, cel care, deși nu este
bun, s-a integrat în nota personală a individului. Cu cât ne vom simți mai generoși folosind
acest defect de caracter cu atât mai ușor vom fi văzuți doar prin aceste erori. În speranța că
vom dori să fim apreciați și prin alte lucruri, prin alte calități, prin inteligență, prin profunzime,
indicat ar fi ca pe 30 august să nu ne transformăm în niște ființe acre, doar pentru că putem
face ușor lucrul acesta.

31 august
02:02 careu Lună-Marte
04:28 Luna intră în zodia Taur
08:47 conjuncție Lună-Uranus
09:13 trigon Lună-Saturn
09:34 careu Lună-Lilith
11:58 careu Lună-Capul Dragonului
19:39 trigon Lună-Soare
Ultima zi a lunii august ne vorbește despre asocieri. În noapte de 30 spre 31 august
Luna va intra pe zodia Taur și ne va vorbi despre ceea ce am pierdut. Știm, de fiecare dată
când Luna intră pe zodia Taur, în această perioadă, va trebui să treacă prin conjuncția cu
Uranus. Din nefericire, o bună perioadă de acum încolo întâlnirea Lunii cu Uranus va avea
o notă dramatică în plus față de toate celelalte pe care le cunoaștem deja. Se întâmplă lucrul
acesta pentru că Uranus este retrograd și îi îndeamnă pe oameni să nu respecte etapele,
să desconsidere mesajul celui care a ajuns la un nivel pentru că a experimentat, îi
încurajează pe oameni să nu țină cont de nimic din ceea ce este așezat într-o ordine precisă.
În această perioadă Uranus nu se poate exprima prin această notă haotică pentru că se află
într-o relație bună cu Saturn. Pentru că Saturn este retrograd și Luna trece acum prin
conjuncția cu Uranus și trigonul cu Saturn, dar și prin careu la Axa Dragonului, toate aceste
nemulțumiri personale, pe care le înțelegem bine sau credem că le înțelegem, pe care
credem că le putem explica celorlalți și ne așteptăm să fie și înțelese corect, sunt de fapt
niște instrumente de manevră, sunt niște pârghii de care le folosim pentru a obține un mare
avantaj al vieții. Unii pot obține în ultima zi a lunii august promisiunea unei funcții, a unei
schimbări, să treacă pe o altă treaptă profesională, să primească un avantaj material
nesperat sau, dacă și-au petrecut luna august urmărind greșelile celorlalți și așteptând să
facă un pas greșit pentru a-i pedepsi, vor avea parte acum de minciuni spuse cu mare
convingere care îi vor orienta pe linia moartă. Vârtejurile amețitoare specifice acestei decade
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vor fi obositoare doar pentru acești oameni, doar pentru aceste persoane care se asociază
pentru a profita, care vorbesc frumos pentru a obține un anumit avantaj, care sunt dispuse
să încalce tot ceea ce
pentru cei din jur este un
etalon de normalitate
pentru a-i pune în
dificultate
și,
prin
suferința pe care le-o
provoacă, să-i poată
controla foarte ușor, au
o prea mare libertate, au
tupeu.
Dificultatea
momentului
este
accentuată și de faptul
că Axa Dragonului are
acum un impact negativ.
Ni se pare că nu mai
vedem luminița de la
capătul tunelului, totul în
jur
este
deformat,
prezentat
pentru
a
susține interesul altuia,
lipsit de coerență sau
obligat
să
se
împlinească
prin
asocieri
bazate
pe
compromisuri. Ar trebui
să stăm strâmb și să
judecăm drept, să nu ne
luăm după aparențe, să
nu
fim
atât
de
superficiali. În această
perioadă Luna neagră
trece
prin
Coada
Dragonului și tot ceea
ce înseamnă experiență
de viață este răstălmăcit, este perceput ca un element rău, adică ni se pare că până acum
nu am făcut nimic bun în a ne împlini un anumit deziderat. Lucrul cel mai greșit pe care am
putea să-l facem este să luptăm împotriva minciunilor. Dacă nu vom ține cont de acest
avertisment vom vedea cât de ușor se unesc aceste energii rele pentru a rezista
transformării. Luptând acum împotriva minciunii nu facem decât să confirmăm puterea
răului. Până la urmă, ceea ce ni se întâmplă acum este o încercare pe credință și credința,
înainte de toate, cere să fie trăită și mai puțin demonstrată.
Așa după cum se constată, ultima decadă a lunii august ne aduce în fața unor decizii
foarte interesante. În momentul de față nu ni se pare că traseul este complicat, că suntem
bruscați de vulgaritățile celorlalți, invadați de ceea ce nu înțelegem sau nu putem pune în
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aplicare și obligați să trăim în tensiune. Sunt multe evenimente astrale care susțin aceste
demersuri, dar, în egală măsură, avem și șansa de a vedea ceea ce se află dincolo de ele.
Dincolo de aceste tensiuni se află împlinirea unor planuri pe care ni le-am făcut încă din
primăvară. Cine nu are răbdare sau cine nu dorește să vadă acest traseu se va lăsa antrenat
în vârtejuri amețitoare, nu se va putea bucura, își va aduce aminte peste timp că finalul lunii
august a fost dominat de trepidații, de întâlniri ciudate cu oameni foarte mincinoși cărora nu
le-a putut face față.
Așadar, luna august, cea care lucrează cu procesele integrative care nu pot ajuta pe
măsura așteptărilor, ne-a arătat, într-un mod foarte practic, cât de important este să nu avem
așteptări din partea celorlalți, să nu avem așteptări din partea evenimentelor sociale, să nu
avem așteptări din partea nimănui și de la nimic. Cine a putut să facă lucrul acesta a reușit
să vadă ce se află dincolo de toată această schemă care ne constrânge, să vedem cât de
nefiresc a fost să avem așteptări chiar dacă am înțeles că nu ne sunt utile. Asta înseamnă
că dacă am înțeles că nu avem de ce să ne așteptăm la anumite reacții, ci să ne bazăm pe
puterile personale, pe puținul pe care îl acumulăm cu efort propriu, pe ceea ce avem în
momentul de față, putem intra în spațiul lunii septembrie cu fruntea sus. Vom vedea, luna
septembrie ne va vorbi despre vindecare, dar nu la modul general, ci prin distrugerea
speranțelor false. Asta înseamnă că această etapă de progres nu se oprește la stadiul lunii
august, nu se oprește doar la a nu avea așteptări din partea celorlalți, ci la distrugerea
speranțele false, adică să ne asumăm rolul de creator al valorilor bune, pe măsura a ceea
ce am asimilat în luna august. Deși pare abstract, a ne menține pe această direcție, a nu
lansa pretenții false și a nu ne păcăli singuri pare să fie suficient pentru a împlinii dezideratul
lunii septembrie.
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SEPTEMBRIE

VINDECARE PRIN DISTRUGEREA SPERANȚELOR
FALSE
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Prin provocările pe care ni le lansează, luna septembrie se dovedește a fi una dintre
cele mai interesante luni de peste an. Nu ne referim aici doar la cele câteva evenimente
astrale care se consumă, privite în mod disparat, ci ne referim la mesajul sintetic care
transpare din combinațiile acestor unghiuri astrale. Vindecarea prin distrugerea speranțelor
false este un deziderat care ar trebui să facă parte din marile obiective ale vieții, adică să
nu vină spre noi doar în acest interval de 30 de zile, ci să fie integrat vieții personale ca o
preocupare permanentă. Această schemă astrală se referă la patimi, la visul de a transforma
o opinie personală într-o opinie de grup, nu prin impunere, ci prin acceptare, prin comunicare
simplă, prin înlocuirea minciunii cu adevărului, prin inversarea principiilor în așa fel încât
cele care sunt foarte bune și durabile să fie văzute în linia întâi. Este clar că această schema
astrală ne vorbește despre efortul de a prefera adevărul, nu despre a beneficia de anumite
avantaje în virtutea inerției. Este foarte bine că în prima decadă Saturn își revine la mersul
direct, că în a doua decadă Marte trece pe zodia Vărsător, că în a treia decadă Chiron se
întoarce pe zodia Pești, prin retrogradare, iar Junon trece pe Gemeni. Vom avea suficient
de multă putere, flexibilitate, dar și interes pentru toleranță pentru ca speranțele false să fie
distruse iremediabil și în locul lor să punem ceea ce este durabil, ceea ce ne împlinește
destinul. Vom vedea că demersul acesta al lunii septembrie nu este deloc simplu. Dacă în
privința revenirii lui Saturn la mersul direct lucrurile par ușor de înțeles, prin trecerea lui
Marte peste Coada Dragonului ar trebui să fim pregătiți pentru momente de maximă duritate,
să facem față unui anturaj dezordonat care refuză categoric evoluția individuală, care nu
acceptă exemplul maestrului.

Decada I (1-10 septembrie 2018)
Aventura cunoașterii este pus în dificultate. Oamenii se mint pe
ușor. Valorile personale trebuie să înlocuiască valori de grup.
Energizare. Mare încercare a destinului. Binele este înlocuit cu
izbânda. Evenimente dominate prin termen sau valoare.

DECADA NR. 25
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

3

21-31 ianuarie

Confirmă autoreglarea

12

21-30 aprilie

Evenimente neprevăzute. Combinații care impun o forță de distrugere. Deviație de la un traseu
normal. Eleganță compromisă de vorbe spuse fără rost. Conflict major pornit de la un detaliu.
Cercetări bizare. Acuzații. Sensibilitatea trebuie probată. Drumuri noi. Elevare prin deschidere față
de nou. Oamenii sunt părtinitori. Revendicări simple. Cuvântul zidește. Devenim mai puternici.
Complicațiile financiare ne alimentează o atitudine defensivă. Oamenii sunt mai buni. Perfecțiunea
nu mai sperie. Apele sunt tulbure. Pică un acord. Îndoiala. Serpentinele ne conving că binele nu mai
poate fi atins ușor. Despărțirile nu sunt apreciate. Descoperiri minunate. Sentimentele sunt
instrumente de progres. Ne oferim să facem un bine. Stadiul unui proiect se schimbă. Revendicările
nu mai sunt ce erau cândva. Este nevoie de înțelegere. Oamenii slabi nu se pot adapta. Boală prin
combinații epuizante. Cerșetorie. Nu se mai poate găsi un obiect pierdut. Absența puterii nu ne ajută
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să fim mai buni. Primim ceea ce nu am cerut. Abuz prin termen, înțeles. Ruptură. Speranța ne face
oameni mai buni. Sensibilitate constructivă. Veștile sunt privite cu o anume reticență. Nu mai
beneficiem de susținere gratuită. Plata este obositoare. Progresul înseamnă dreptate împotriva celor
nedrepți. Rezolvarea unei tensiuni. Mâinile ne ascultă mai bine. Participăm la un proiect social
frumos. Descoperirea unei puteri. Interes personal racordat cu ușurință. O problemă nu se mai poate
susține cu argumente vechi. Exprimare fără perdea. Subiectivitate. Nimeni nu se poate proteja de
ghinioane. Putere prin înțelegerea nevoilor. Sinteze pe baze noi. Aspirațiile sunt profunde și înțelepte.
Așteptări nerealiste. Nu mai suntem atât de atenți. Vocea națiunii este delicat exprimată. Pierderea
unui concept. Identitate zdruncinată. Perfecțiunea nu mai este interesantă. Se schimbă frecvența.
Mânia persecuției. Dezvoltare incertă. Până unde merge curajul? Confuzie. Iluzia doare pentru că este
respinsă. Brutalitatea înseamnă suprarealism. Infidelitate. Munca este abordată cu multă tensiune.
Curaj care nu mai susține un parcurs. Nestatornicie. Caracterul absurd ne schimbă gândurile. Vorbire
fără rost. Incendiu. Dificultate de adaptare. Interiorul arde. Puls galopant. Teama de schimbare. Le
pretindem celorlalți mijloace. Cerem ceea ce nu putem primi. Conflicte în cuplu. Dezavantaj.
Nesupunere. Mirare. Visul devine un miraj obositor. Plimbare riscantă. Verbul impune un nou resort
al vieții. Schimbare complexă. Nu suntem singuri. Deviație de la un traseu ambițios. Mimetism. Ecou
frumos. Boala ne reglează gândurile. Muțenie. Acord schimbat. Oboseală prin repetarea unor acțiuni.
Nevoie de a perfecta un acord. Explicații fără rost. Distanță.

Prima decada lunii septembrie ne vorbește despre aventură, despre minciuni spuse
cu scopul de a schimba atitudinea pe care o avem față de colaboratorii, despre neadevăruri
care ar trebui să fie privite ca exemple de bune practici. Avem suficient de multă experiență
din lunile anterioare încât lucrul acesta să fie depășit așa cum trebuie. Marea problemă a
primei decade a lunii septembrie face trimitere la energizare, la folosirea instrumentelor
destinului pentru a câștiga cu orice preț, pentru a fi mai puternici fără a ține cont de reguli
rigide, de slăbiciunile celorlalți, de menținerea atmosferei de grup. Armonia în grupul de
apartenență pare să nu trezească niciun interes, pare să nu folosească nimănui. Lucrul
acesta se întâmplă pentru că Saturn își revine la mersul direct, deplasare retrogradă pe care
și-a inițiat-o încă din a doua decadă a lunii aprilie. Acum, aceste scheme îndrăznețe care ne
vorbesc despre repararea trecutului, dar și despre întoarcerea la greșeli mult mai vechi, cele
pe care colaboratorii de acum sau cei cu care ne întreținem de câteva luni, le-au uitat.
Echilibrul pe care dorim să-l susținem acum va primi o putere cu totul aparte de pe finalul
lunii ianuarie, decadă marcată de trecerea lui Junon prin Coada Dragonului și de trecerea
lui Marte pe zodia Săgetător. Încă de atunci ne gândim că ar trebui să acționăm în forță
pentru a-i pedepsi pe cei pe care-i considerăm vinovați și prin minimizarea lor să simțim că
suntem așezați pe un piedestal. Dacă lucrul acesta este confirmat și de proiecte le pe care
le-am inițiat pe finalul lunii aprilie, atunci când Junon a părăsit zodia Pești și a intrat pe zodia
Berbec, când Marte se afla deja pe zodia Capricorn, iar Chiron și Junon treceau printr-o
conjuncție, deci mesajul a ajuns la destinație, atunci ceea ce vrem să facem acum, indiferent
că este o formă de pedeapsă pe care urmărim să o aplicăm celor pe care-i considerăm
vinovați sau pur și simplu ambiție pe care urmărim să ne punem în aplicare, vom primi din
partea celorlalți susținere, întregul ansamblu astral ne va ajuta. Altfel, toate sunt sortite
eșecului, toate se transformă într-o mare încercare a destinului. Pentru că în această
decadă Luna neagră va trece prin Coada Dragonului, moment foarte delicat, avem nevoie
să fim foarte atenți, foarte vigilenți, ca această acțiune în forță să nu fie o altă minciună cu
care dorim să ne impunem.
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1 septembrie
08:29 sextil Lună-Neptun
12:02 opoziție Lună-Jupiter
15:12 trigon Lună-Pluton
22:06 careu Lună-Mercur
Prima zi a lunii septembrie ne vorbește despre evenimente neprevăzute. Luna se află
acum în plin tranzit prin zodia Taur și va trebui să treacă prin opoziția cu Jupiter.
Evenimentele neprevăzute vor fi privite ca o mână a destinului, ca o pedeapsă venită din
partea celor cu care nu suntem în armonie, cu care nu ne înțelegem și pe care îi disprețuim.
Având în vedere că această prima decadă a lunii septembrie lucrează cu ceea ce s-a
consumat pe finalul lunii ianuarie, tot ceea ce ni se împotrivește acum pare să ne oprească
demersul cel mai îndrăzneț, pare să se poziționeze pe drumul cel mai bun pe care am fost
în stare să-l alegem. Apoi, pentru că această relație a Lunii cu Jupiter nu este un element
singular, putem vorbi în debutul acestei decade și despre deviația de la normalitate. Se pare
că nevoile pe care ni le amintim
din trecut, cele care vor atinge
un moment de maximum pe 8
septembrie, când Luna neagră
va
trece
prin
Coada
Dragonului, se așază acum, în
prima decada lunii septembrie,
pe o poziție pe care nu o
merită. Nu contează dacă până
acum am avut dileme sau nu,
nu contează dacă am greșit
sau nu, în momentul de față
contează foarte mult dacă
ambițiile
mai
vechi
se
încadrează în toleranța pe care
grupul o arată, în combinațiile
care sunt acum de actualitate.
Există un interes față de
valorile spirituale, există un
interes către transformare, și
ceea ce va veni spre noi la
începutul acestei luni pare un
fel de trezire la realitate. Ni se
pare că primele opt luni ale
acestui an au fost un fel de vis
urât, un fel de amețeală, de
halucinație care ne-a tulburat
raționamentul de a fi și motivele pentru a cere mai mult de la viață. Poziționarea Lunii pe
zodia Taur are însă și mari beneficii în contextul în care planeta Pluton, în acest an al
progresului și vindecării, capătă valențe aparte. Acuzațiile de acum sunt privite ca motive de
transformare, motive de luptă sau ca motive de renunțare la tot ceea ce ne-a provocat
suferință până acum, în mod paradoxal, acestea fiind chiar motivele de luptă. Cei care nu
s-au mobilizat în prima jumătate a anului și au trăit cu frică vor apela acum la luptă. Cei care
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au luptat și au văzut că lupta nu este ceea ce pare, nu ne oferă rezultate spectaculoase, ci
doar beneficii intermediare, vor renunța la ea. Pentru că ultimul aspect al zilei este o relație
proastă a Lunii cu Mercur vorbim în prima zi a lunii septembrie și despre mari conflicte,
îndoieli față de propria persoană care ar trebui să susțină un refuz venit din partea celorlalți.
Astfel, ne întâlnim cu o nouă promovare a maturității. Nu tot ceea ce înseamnă opoziție din
partea celorlalți merită susținut de un moment de zdruncin, de renunțare ori de îndoială. În
termeni generali, îndoiala nu trebuie susținută, nu trebuie tolerată, ea trebuie privită cu
obiectivitate. Un om care până acum a acționat din instinct nu va putea privi toată această
conjunctură cu obiectivitate, ci o va privi cu o sensibilitate rănită, cea care duce la
accentuarea dialogului interior și, în final, la refuzul de sine. Marele câștig al acestei zile vine
din înțelegerea atracțiilor către deviație. Marea pierdere a momentului susține îndoiala.

2 septembrie
00:46 conjuncție Lună-Junon
08:52 trigon Lună-Marte
10:57 Luna intră în zodia Gemeni
12:48 sextil Lună-Chiron
16:19 trigon Lună-Lilith
17:57 sextil Lună-Capul Dragonului
În prima parte a acestei zilei, Luna își va încheia tranzitul pe zodia Taur și va trece
pe zodia Gemeni. Până atunci, apar atracții către grupuri noi, către noi centre de putere,
către structuri care s-au mobilizat în ultima perioadă pe această linie a revendicărilor.
Revendicările susținute de aceste grupuri, cele care exercită asupra individului o atracție
teribilă, s-au făcut remarcată pe finalul lunii aprilie. De atunci și până acum toate demersurile
pe care aceste grupuri le-au făcut au produs efecte în plan social, au atras mai mult oamenii
care sunt părtinitori, egoiști, care își urmăresc propriul interes, care cred că prin satisfacția
personală se obține și o satisfacție de grup. Pentru mulți, trecerea Lunii pe zodia Gemeni
va deveni o mare bucurie. Să renunțe la încrâncenarea cu care se luptă împotriva tradițiilor,
împotriva structurilor ce s-au dovedit puternice pentru a trăi mai bine, mai simplu, mai
frumos. Prin trecerea Lunii pe zodia Gemeni se reușește, astfel, medierea tendinței
Nodurilor, se reușește aducerea la lumină unor înțelegeri cu totul aparte. Oamenii vor privi
atât informațiile cât și pe mesageri, atât demersurile publice cât și ambițiile personale ca
fiind forme ce îi ajută să supraviețuiască. Vor vorbi mai frumos, mai bine, vor putea să
selecteze ceea ce este esențial și vor putea să descopere mult mai ușor și minciunile care
îi rănesc acum și care ar putea să-i rănească și pe viitor. Astfel, a doua zi a lunii septembrie
ne vorbește despre o dominație care ne tentează cu ideea de perfecțiune. Medierea pe care
Luna o face Axei Dragonului, cu puțin timp înainte ca Luna neagră să treacă prin Coada
Dragonului și să ne bulverseze cu intrigi minciuni pe care cu greu le vom putea demonta,
oamenii se gândesc la cât de departe pot ajunge cu puterile pe care le au acum, cu ambițiile
lor, cu soluțiile pe care le văd acum ca fiind miraculoase. Va fi greu de stabilit dacă prin
direcțiile acestei zile oamenii vor deveni cu adevărat puternici, cu adevărat profunzi sau
selectiv. Putem vorbi însă despre o clarificare a unor demersuri publice, putem vorbi despre
înțelegerea oportunităților care apar în această primă decadă a lunii septembrie. Este
adevărat, perfecțiunea de acum nu mai sperie, însă ea rămâne în continuare blocată pe
revendicări. Cu toate că revendicările sunt simple, oamenii se dovedesc a fi mult prea
egoiști, individualiști sau părtinitori. Evoluția prin această formă de subiectivitate devine o
altă piatră de moară.
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3 septembrie
01:02 careu Mercur-Junon
05:34 Ultimul pătrar
13:37 careu Lună-Neptun
15:43 sextil Mercur-Venus
Experiențele pe care le-am parcurs în primele două zile ale acestei luni ne ajută să
înțelegem mult mai bine care sunt pericolele noi, care sunt tentațiile care vin spre noi pentru
a ne de structura, pentru a ne complica viața sau a ne duce într-o zonă a dependențelor,
într-un sector în care să devenim consumatori ai unor produse pe care nu ni le dorim în
momentul de față. 3 septembrie devine o zi dominată și de îndoială, dar și de speranța că,
dacă vom trece cu bine această provocare, vom reuși să ajungem foarte departe, acolo
unde nici n-am sperat vreodată. Deocamdată, experiențele pe care le avem sunt puține,
tocmai pentru că nu facem trimitere la ultimele luni, nu facem trimitere nici măcar la ceea ce
s-a întâmplat în luna august, ci ne gândim la ultimele zile, la ceea ce am primit de la cei pe
care îi apreciem, de la oamenii pe care îi considerăm buni, de la consilieri.
Trebuie, însă, să fim conștienți că forma aceasta de trezire la realitate ne va aminti
de vechii trădători, tocmai pentru că în această perioadă Venus și Uranus se află în fereastra
opoziției lor. Femeile sunt mult mai vulnerabile pentru că au, spre deosebire de bărbați, o
structură emoțională mult mai permisivă și mult mai exersată. Relația proastă dintre Mercur
și Junon le va aduce acestora suspiciunea că relațiile în care sunt acum integrați sunt
rezultanta unor alegeri greșite pe care nu și le-au putut repara la timp. Dacă se gândesc mai
bine, reușesc să obțină o anume stimă de sine pe motiv că, fie ele și reale, aceste relații au
reușit să le ofere satisfacții majore, au reușit să extragă din aceste schimburi de experiență
tristă, apăsătoare sau obositoare, multe lucruri bune.
În consecință, 3 septembrie ne vorbește despre despărțirile pe care nu suntem în
stare să le apreciem și nici să le integrăm în modul adecvat, însă putem să extragem, din
ceea ce ni s-a întâmplat și este dominat de o despărțire sau de un obstacol, ceea ce ne
sporește cel mai bine încrederea în sine. Cei care sunt sensibil vor reuși să aștearnă pe
hârtie, să povestească foarte frumos tot ceea ce li s-a întâmplat, părând în ochii celorlalți
adevărați înțelepți. Relația bună care există între Mercur și Venus poate pune într-o lumină
nefavorabilă celelalte unghiuri ale acestei zile care vor să ne vorbească despre eșecuri,
despre tristețe, despre sentimente întunecate și despre trădare. Cel care este sensibil, cel
care v-a reuși să se exprime acum prin frumos va vedea de ce este stabilit prin natura firii
ca binele să învingă întotdeauna.

4 septembrie

08:22 trigon Lună-Venus
09:33 sextil Lună-Mercur
14:59 Luna intră în zodia Rac
16:37 careu Lună-Chiron
18:49 sextil Lună-Uranus
19:19 opoziție Lună-Saturn

Prima jumătate a zilei este dominată de trecerea lunii pe ultimul sector al zodiei
Gemeni. Vorbim, astfel, despre un stadiu de evoluție, despre o nouă conștientizare. Prin
relațiile bune pe care luna le are cu Venus și cu Mercur oamenii descoperă cât de
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interesantă este popularitatea, cât de atractivă este puterea și cât de mult se tem de
violențele celorlalți. Cândva, când lucrurile erau mult mai clare, nu se temeau nici de
dezbinare și nici nu considerau că dacă se lasă în voia sentimentelor rătăcesc. Unii se vor
simți de-a dreptul epuizați în fața acestor momente de conștientizare, tocmai pentru că nu
înțeleg de ce oamenii își petrec atât de mult timp vorbind despre emoții pe care nu doresc
să le recunoască așa cum sunt, despre gânduri pe care le reformulează până când sunt
acceptate ori tolerate de ceilalți. Adevărul este foarte simplu, însă în 4 septembrie, el trebuie
să se adapteze cerințelor celorlalți el trebuie să îndeplinească un anumit rol.
În a doua parte a zilei când luna va trece pe zodia rac vom vedea cât de multe
pierdem dacă refuzăm această adaptare, dacă alegem să trăim în ilegalitate, dacă ajungem
să considerăm că suntem deținătorii adevărului absolut. Primul semn este o oboseală
stranie, diminuarea puterii de influență, scăderea credibilității. Până seară vom vedea că
nici proiectele de viitor nu mai sunt atât de interesante ori de atractive. Trecerea Lunii prin
opoziția cu Saturn arată un moment de întârziere, de frânare a proiectelor pe termen lung,
de deposedare de putere. Omul care este bine intenționat nu se va speria atunci când va
vedea că nu poate să influențeze pe cei din jur, că nu are credibilitate. Fiecare își alege
informația pe care o poate înțelege, o poate utiliza sau care îi este folositoare. Patimile
primelor trei zile ale săptămânii sunt greu de integrat în vibrația stranie a zilei de 4
septembrie, tocmai pentru că puterea de care ne-am folosit până acum pentru a le pune în
ordine lipsește. Ceea ce descoperim pe 4 septembrie ne deranjează, ne doare, ne oprește
din a colabora la fel de simplu, din a împărtășit celorlalți din experiențele proprii. În urma
zilei de 4 septembrie mulți vor fi deranjați de faptul că au ales cu atât de multă naivitate să
se integreze în acest mediu, le-au spus celorlalți din secretele lor, au făcut eforturi pentru ai
ajuta pe cei care, după cum se vede acum, nu prea merită.

5 septembrie
12:27 sextil Lună-Soare
16:23 trigon Lună-Neptun
20:53 trigon Lună-Jupiter
22:40 opoziție Lună-Pluton
Pentru că știm, de fiecare dată când Luna trece prin zodia rac va trebui să treacă și
prin opoziția cu Pluton, momentul de 5 septembrie pare să ne aducă în fața unei rupturi care
ne-a zdruncinat încrederea în sine și ne pune la îndoială relațiile pe care le avem acum întrun stadiu foarte activ. Prin opoziția lunii cu Pluton-Jupiter capătă o valoare aparte. Devine
planetă mediatoare acestei probleme intime și prin ceea ce vedem pe zona publică, prin
ceea ce vedem că li se întâmplă celorlalți înțelegem că valențele pericolului de care trebuie
să ne protejăm sunt mult mai profunde sau mai periculoase. Vorbim aici despre dezordine,
vorbim despre o ideologie care nu poate fi pusă în aplicare, nu vorbim nici măcar despre
eșecurile pe care le-am gustat îndelung pe finalul lunii ianuarie sau pe finalul lunii aprilie.
Vorbim despre ceea ce ni se pare foarte interesant acum și nu poate fi pus în aplicare. Unii
vor dori să plece într-o vacanță, să susțină examene importante ale vieții, să se
căsătorească, să se asocieze cu oameni pe care îi admiră de mult timp, să intre într-o
structură socială ori să fie apreciați de oameni cu imagine publică, cu putere socială. Toate
aceste preocupări ni se vor părea de-a dreptul obositoare, totul pare o plată imposibil de
realizat, o etapă imposibil de împlinit.
Un alt element al zilei de 5 septembrie se referă la pretențiile pe care le avem din
partea celor care ne-au promis ceva. Dacă au promis atunci, în momentul de față trebuie să
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își ducă la îndeplinire această promisiune, acum trebuie să fac această plată, acum trebuie
să demonstreze că poți obține și prin fapte cuvintele declarate anterior. Este clar că nivelul
de percepție suferă pe 5 septembrie, însă acesta nu este un capăt de țară. Persoana
inspirată, omul care are încredere va reuși să se asocieze prin sensibilitate cu cei care nuși neagă propriul destin, nu pun la îndoială performanțele celorlalți, nu doresc nici măcar să
se folosească de rezultatele lor, ci pur și simplu simt că fac parte dintr-o structură socială
care evoluează în timp ce faptele lor, privite la nivel individual, par mici, încadrate în această
structură socială devin elemente evolutive care duc la progresul omenirii. 5 septembrie îi
ajută pe acești oameni să înțeleagă că lucrarea lor este foarte importantă pentru Grup. Prin
această conștientizare tot ceea ce înseamnă justiția abuzivă, teamă de o sensibilitate
abstractă, teamă de dezordine ori de agresiune, de despărțire ori de moarte, nu mai
reprezintă un motiv de descurajare.

6 septembrie
05:35 Mercur intră în zodia Fecioară
09:26 sextil Lună-Junon
13:16 careu Lună-Venus
14:08 Saturn revine la mersul direct
15:40 opoziție Lună-Marte
16:51 Luna intră în zodia Leu
18:17 trigon Lună-Chiron
20:28 careu Lună-Uranus
22:35 opoziție Lună-Lilith
22:57 conjuncție Lună-Capul Dragonului
Trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară ar trebui să aducă mai mult echilibru. Pentru
că în această zi și Saturn își revine la mersul direct, forma aceasta de echilibru ni se va
părea foarte accesibilă. În plus, și Luna își încheie, pe 6 septembrie, tranzitul sau prin zodia
Rac și se pare că momentul acesta este unul exclusiv de precipitare sau de revoluție, de
explorarea unor limite pe care până acum le-am avut doar în minte și pe care vrem să le
ducem mai departe la modul concret acum, dar și în a rezolva tensiuni care ne-au speriat.
Este clar că trecerea lui Mercur pe zodia Fecioară este un semn de eliberare de o mare
presiune socială, de o mare problemă personală, adică se trece dintr-un sector în care
voința, mândria, ambiția, aroganța nu mai pot controla tot ceea ce înseamnă factorul de
decizie. Saturn se află în deplasare retrogradă încă din a doua decadă a lunii aprilie și din
primăvară și până acum am tot avut de trecut prin probleme de patrimoniu pe care le-am
parcurs fără o protecție specială. Acum avem impresia că problemele pe care le rezolvăm
trebui abordate în forță pentru că nu există susținerea necesară.
În plus, pentru că după aceste două episoade astrale, foarte importante pentru
întreaga perioadă, doar pentru ziua de 6 septembrie, Luna va intra pe zodia Leu, vom
considera că schimbările care s-au consumat în prima parte a zilei devin motive de petrecere
în a doua parte a zilei. Unii își vor petrece a doua parte a zilei prin nostalgii, se vor bucura
de inventarul pe care-l fac, de lucru rile pe care le-au acumulat până acum, de înțelegerea
pe care le-au arătat-o celorlalți în ideea că pe viitor li se va răspunde cu aceeași monedă.
Din nefericire, timpurile pe care le parcurgem acum nu sunt atât de permisive cu această
formă de protecție. Când vine vorba de experiențele individuale, de ghinioane, de motivele
pentru care unii oameni trebuie să treacă prin anumite experiențe personale nimeni nu ne
poate proteja. Este, de altfel, foarte indicat ca nimeni să nu ne protejeze de propriile
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experiențe. Astfel, ultimul aspect al acestei zile, conjuncția Lunii cu Capul Dragonului,
înseamnă și o nouă etapă de înțelegere, de conștientizare și de putere. Atât trecerea lui
Mercur pe zodia Fecioară, cel care aduce metodă și disciplină, cât și revenirea lui Saturn la
mersul direct pe zodia Capricorn, planetă care ne vorbește despre respectarea regulilor
sociale pentru a dobândi un patrimoniu sănătos, ne ajută să ne formăm idealuri corecte, să
nu ne propunem ceea ce nu putem realiza. Procedând în felul acesta ne conservăm mare
parte din putere și duce mai departe sărbătoarea acestei zile nu ca o petrecere pe care o
regretă, ci ca o bucurie pe care o putem reedita.

7 septembrie
10:37 trigon Mercur-Uranus
15:17 trigon Mercur-Saturn
21:26 opoziție Soare-Neptun
22:20 careu Lună-Jupiter
Cu evenimentele astrale ce se împlinesc pe 7 septembrie mulți oameni se vor afla în
impas. Se vor gândi dacă cunoașterea directă este utila, dacă aplicațiile practice pe care leau tot încercat până acum nu sunt bune, dacă semnele de îndoială pe care le-au arătat până
acum reprezintă un
semn
de
evoluție.
Având în vedere că
singurul aspect pe care
Luna îl împlinește în
această zi este un careu
cu Jupiter, ar trebui să
punem prea mult la
îndoială
diversitatea
acestor
direcții.
7
septembrie vine spre noi
cu patimă, cu un bine pe
care nu suntem în stare
să-l încadrăm corect, cu
o formă de instabilitate
pe care o vom prezenta
celorlalți ca un semn de
victorie, ca rezultatul
unor
experimente
asupra cărora am lucrat
mult timp. În realitate,
prin
lucrurile
bune
patronate de relațiile
frumoase dintre Mercur,
Uranus și Saturn, precum și prin opoziția pe care Soarele o împlinește cu Neptun, aspect
care apare o singură dată pe an, ne sunt oferite lecții legate de iluzie, de brutalitate, de
munca abordată în condiții grele, de confuzia pe care ne înțelegere a contextului prezent o
favorizează. Unii vor considera că se află acum în impas pentru că gândesc prea repede,
alții pentru că au o înțelegere particulara a vieții lor, iar alții se vor gândi că suferă acum
pentru că trăiesc foarte mult într-o zonă abstractă, pentru că sunt filozofi. Este clar că binele
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pe care îl simțim acum devine foarte greu, fie pentru că se bazează foarte mult pe
originalitate, libertate de expresie sau inspirație, fie pentru că apelează mult la muncă și
disciplină. Indiferent de situațiile pe care le abordează, gradul de insatisfacție va fi unul din
elementele definitorii ale zilei de 7 septembrie. Ceea ce gândim nu putem pune în aplicare,
ceea ce punem în aplicare poate fi explicat prin cunoștințele pe care le avem acum, iar ceea
ce ne dezamăgește poate reprezenta o dovadă de progres sau de evoluție. Orice am face,
atât binele cât și răul, deopotrivă, pot învinge. Cu toții vom avea pe 7 septembrie mania
persecuției, ne vom gândi că nu putem merge mai departe nici prin curajul pe care l-am
dovedit, prin seriozitatea probată, dar nici prin îngrijorările cărora încercăm acum să le dăm
o formă profundă. Totul ni se pare încărcat de o mare duritate și înțelegem de ce. Dacă
stăm strâmb și judecăm drept, dacă lucrurile sunt privite într-un context mult mai mare,
atunci vom înțelege că apropierea Lunii negre de Coada Dragonului ne face să privim
realitatea profundă a vieții doar prin ceea ce oferă această lume. Atât realizările cât și
dezamăgirile, atât bucuriile acestei lumi cât și durerile pe care ni le oferă cu atât de multă
generozitate poate reprezenta etaloane pentru evoluție. Pentru a evolua avem nevoie să
apelăm la alte instrumente mai bune, mult mai profunde și mult mai aproape de înțelesul
spiritual al vieții. Cine nu va face lucrul acesta va trăi ziua de 7 septembrie prin agitație, prin
constrângere, prin dramă ori prin promisiunea de a combate toate acestea abuzuri. Va fi
unul foarte dinamic, implicat în activități sociale sau personale, dispus să-și consume toată
puterea sa pentru a fi crezut. Viața spirituală, însă, este mai mult de atât.

8 septembrie
08:09 Capul Dragonului în opoziție cu Lilith
11:02 careu Lună-Junon
16:31 sextil Lună-Venus
17:29 Luna intră în zodia Fecioară
20:57 trigon Lună-Uranus
21:35 trigon Lună-Saturn
23:38 careu Venus-Marte
Trecerea Lunii negre prin Coada Dragonului ne vorbește despre păcate vechi, despre
o mare greutate a sufletului pe care vom încerca să o rezolvăm prin aporturi individuale.
Dacă în această etapă în care Luna neagră trece prin Coada Dragonului Venus nu s-ar fi
aflat într-o relație de careu cu Marte, componenta aceasta personală nu ar fi avut o greutate
atât de mare. Acum, ceea ce nu suntem în stare să acceptăm față de ceilalți devine o
interdicție socială, minciuna personală este produsul unor condiționări sociale de care
trebuie să ținem cont dacă vrem să ne organizăm, să ne exprimăm de-o manieră originală
sau să reformăm un anumit sector. Este clar că schema astrală a zilei de 8 septembrie
aduce ușurință în a deforma adevărul, în al prezenta într-un mod foarte subiectiv pentru a
scoate în evidență greșelile celorlalți. În realitate, ceea ce va fi văzut acum este o eroare
personală pe care nu am fost în stare să o rezolvăm nici pe finalul lunii ianuarie, dar nici pe
finalul lunii aprilie, cele două repere importante spre care se îndreaptă vibrația sintetică a
acestei decade.
Trecerea Lunii negre prin Coada Dragonului accentuează însă acum, când acest
element astral se află pe zodia Vărsător, ceea ce nu poate fi încadrat în nicio regulă, ceea
ce sfidează sau ceea ce este înțeles cu dificultate. Putem invoca aici tehnicile
complementare, căile neobișnuite de a obține o informație, maniera personală de a face pe
cineva să vorbească, să se destăinuie, de a atinge o țintă. În egală măsură, acolo unde
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lucrurile nu s-au desfășurat până acum de o manieră impulsivă, puternică, acolo unde
demersurile sociale nu au fost definite de putere și nici de forță, avem de-a face cu o
atitudine retractilă, cea care ascunde o mare problemă de adaptare. Atunci când Luna
neagră devine un element atât de important într-o conjunctură astrală nu putem vorbi despre
lucruri simple. Până și o banală conversație, până și rutina zilnică pare să fie îndeplinită cu
o mare greutate. De asemenea, minciunile ce au fost ascunse altădată acum ies la lumină,
se impun în fața celui simplu și sincer cu scopul de a-l deforma. Viața intimă, elementele
fragile ale celor care participă la relații ce nu s-au maturizat încă, sunt țintele acestor
conjuncturi. Dacă mai luăm în calcul și faptul că în a doua parte a zilei Luna va trece pe
zodia Fecioară, vom înțelege de ce apar aceste reacții, de ce oamenii se comportă ca și
cum frica este ceea ce le dictează cum anume să acționeze. Dacă în privința relațiilor
lucrurile nu sunt eminamente noi, deci nu ar trebui să fim surprinși dacă apar anumite
derapaje, dacă se amplifică o anumită presiune ce vine din partea unor personaje cu putere
de decizie, atunci când vorbim despre zona intimă noi, pentru că studiem astrologia, vom
știi că imediat ce luna intrat pe zodia Fecioară puterea deformată a lunii negre aduce
simptome înșelătoare, reacții ciudate la un tratament bun, o sensibilitate aparte la factorul
termic, la umiditate, la un anumit tip de alimentație.

9 septembrie
01:54 conjuncție Lună-Mercur
12:29 Venus intră în zodia Scorpion
17:49 opoziție Lună-Neptun
21:02 Lună nouă
23:23 sextil Lună-Jupiter
În mijlocul zilei de 9 septembrie Venus va intra pe zodia Scorpion. Abia acum vom
înțelege de ce oamenii au vorbit urât în ultima perioadă, de ce s-au comportat de-o manieră
abuzivă, de ce au mințit sau nu au fost prea indulgenți cu păcatele celorlalți. Trecerea lui
Venus pe zodia Scorpion îi expune pe oamenii foarte delicați și sensibili la abuzurile
celorlalți, scoate în evidență ceea ce nu poate fi rezolvat, ceea ce este greșit, ceea ce merită
o etichetă. Un om curat și rafinat nu-și va folosi vibrațiile zilei de 9 septembrie pentru a se
opune curentului, pentru a fi un fel de Gică Contra, ci va încerca să fac o descriere
interesantă a contextului social pentru ca totul să fie bun, util și accesibil tuturor.
Tot în această zi de 9 septembrie Soarele și Luna se vor afla într-o conjuncție și
vorbim aici despre o formă de impunere pe care ar trebui să o folosim ca un etalon în
următoarele patru săptămâni începând cu momentul de față. Din nefericire, toată această
dispunere înglobată în faza de Lună nouă, primește o opoziție din partea lui Neptun. Ceea
ce în ziua anterioară părea o minciună de care se făcea vinovat cineva, persoana în cauză,
se transformă pe 9 septembrie într-o avertizare ce face referire la păcatele personale. Am
avut impresia până acum că instabilitatea celorlalți creează majoritatea, creează opinia
generală, însă, studiind acum reacțiile individuale ale celor care definesc majoritatea, ne
dăm seama că totul este o simplă coincidență. De aceea, prin Luna nouă din 9 septembrie
oamenii înțeleg că speranțele false trebuie lăsate în urmă tocmai pentru că acestea sunt
create de situații conjuncturale, nu de direcții conturate foarte clar. În toată această ecuație
apare și necesitatea de a re evalua faima, popularitatea, celebritatea. Prima decadă a lunii
septembrie, cea care lucrează cu echilibrul pe care l-am definit pe finalul lunii ianuarie și se
autoreglează prin ceea ce am experimentat pe final de aprilie, ne vorbește despre mișcări
ample, unele dintre ele epocale, pe care am putea să le facem acum și, care, prin forța
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primită din partea lunii pline, prin impactul teribil pe care această faza lunii îl are ca urmare
a faptului că în această structură se găsește și trecerea lui Venus pe zodia Scorpion, semn
de putere, ne arată cât de dramatică este eroarea în care se află un om care nu dorește să
evolueze. Speranțele false devin astfel argumente teribile la care apelează aceste ființe,
veșmântul lor, cuibul în care se așază cu atât de multă bucurie. A fi împotriva curentului
înseamnă acum a fi văzut ca o ființă mofturoasă, pretențioasă, nemulțumită de tot ceea ce
există. Luna neagră, cea care trece acum peste Coada Dragonului creează această
impresie falsă și reușește relativ ușor să-i marginalizeze pe cei buni. Un om bun nu va lua
în sens personal reacțiile ciudate, haotice sau foarte agresive ale ignoranței celorlalți.

10 septembrie

00:03 trigon Lună-Pluton
12:38 trigon Lună-Junon
18:14 trigon Lună-Marte
18:22 Luna intră în zodia Balanță
19:30 opoziție Lună-Chiron
22:34 careu Lună-Saturn

Aflată în plin tranzit pe ultimul sector al zodiei Fecioară, Luna va desena pe cer o
piramidă de pământ. Abia acum, pe finalul acestei decade, înțelegem de ce s-a pus mult
accent pe evaluare, deși evaluarea nu a fost apreciată, s-a pus mult accent pe putere, deși
puterea fost combătuta. Prin conjuncturile zilei de 10 septembrie înțelegem că omul care a
supraviețuit va fi apreciat până și de adversari. Astfel, atât prin conjuncturile susținute de
trecerea Lunii pe ultimul sector al zodiei Fecioară, cât și de cele negative pe care le
realizează luna pe primul sector de tranzit prin zodia Balanță, avem nevoie să stabilim o
înțelegere cu cei din jur, să ne explicăm poziția, să ne arătăm puternici, dar mai ales să le
spunem celorlalți că alegerile pe care le-am făcut de-a lungul acestei decade au fost făcute
în cunoștință de cauză. Altfel, apar tulburări în grupul de apartenență, apar mobilizări de
forțe împotriva celor care cred că este suficient să fii detașat de un context agresiv pentru a
nu fi afectat de acesta. Lecția de viață pe care ultima zi acestei decade ne oferă este în
totală consonanță cu directiva generala acestei luni, cea care ne aduce o maturizare, o
vindecare, un progres prin eliberarea de speranțele false. Cei care cred că este suficient să
faci un pas înapoi, lateral, înafara contextului pentru a fi protejați de ceea ce este rău din
societate vor vedea că sunt chemați la apel, sunt invitați să dea note explicative, să-și
justifice acțiunile, să se explice. Nu trebuie ca lucrul acesta să fie prezentat sub forma unei
adrese oficiale, ca un raport, ca o descriere detaliată a ceea ce au avut de făcut și îndeplinit
de la începutul lunii și până acum. Nu trebuie să uităm că în continuare Luna neagră este
foarte prezentă pe cerul astral al decadei, deci aceste explicații suplimentare vor fi cerute
mai mult în glumă, vor părea mai mult tentații, atracții către exprimări egoiste, cele care nu
au fost niciodată dovezi ale maturității.
O altă componentă a zilei de 10 septembrie se referă la severitatea cu care vrem să
umplem golurile cu care ne întâlnim. Unii vor dori să umple aceste goluri prin alimente, prin
satisfacerea dorințelor culinare, prin lectură, prin mișcare. Golul zilei de 10 septembrie este
eminamente spiritual și el este împlinit doar cu sinceritate. Acolo unde nu există sinceritate,
problemele se vor amplifica, explicațiile nu vor convinge, adevărul nu se poate impune.
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Prima decadă a lunii septembrie ne vorbește despre o aventura cunoașterii care ne
pune în dificultate instrumentele de lucru pe care le-am folosit foarte bine în etapele
anterioare. Acum, când Saturn își revine la mersul direct și când Luna neagră va trece prin
Coada Dragonului, aceste instrumente de lucru, ce au fost folosite cu mare eficiență în
trecut, sunt sfidate sau se dovedesc a fi complet inutile. Poate ar fi indicat să ne pregătim
pentru următoarea etapă a lunii septembrie cu o anume sobrietate, adică tot ceea ce avea
termen trebuia păstrat, trebuie menținut în forul interior, trebuie să i se acorde importanța
cuvenită. Dacă prin dificultățile pe care le conștientizăm acum, la finalul acestei etape,
desconsiderăm și termenele, dar și calitatea pe care o îndeplinim în grupul de apartenență
atunci valoarea pe care o avem va fi percepută de grup ca fiind o nonvaloare sau va fi
înlocuită cu o valoare falsă pe care trebuie să ne-o însușim și pe care să o prezentăm pe
mai departe ca fiind una personală. Este clar că această inversiune, patronată în mare parte
de trecerea Lunii negre prin Coada Dragonului, nu reprezintă prima întâlnire cu păcatul.
Forma aceasta de compromis ne-a mai curtat și altădată. Dacă măcar cu gândul Am
respinsă, vom avea acum mai multă putere în a face alegerile cuvenite.

Decada a II-a (11-20 septembrie 2018)
Mare inspirație. Se produce o schimbare brusca. Ceea ce este
intens este și situat la cota maxima. Lecție de viață despre
toleranță. Indiferență față de bunul celuilalt. Rezolvări
neobișnuite. O dramă ne învață să trăim.

DECADA NR. 26
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

35

11-20 decembrie

Confirmă autoreglarea

28

1-10 octombrie

Severitate. Nevoi noi cer abordări mai vechi. Discuții despre lucruri neobișnuite. Reputație
afectată. Interes pentru situații neobișnuite. Putem ieși din regulă. Înșelăciune. Acțiuni îndreptate
împotriva celui slab. Creativitatea este mult mai accesibilă. Necazurile sunt înțelese mult mai bine.
Un succes devine trainic. Evoluție prin mișcare. Nesiguranță. Invitați era dezacord. Neplăceri cauzate
de un cuvânt greșit. Termenii sunt folosiți în mod eronat. Prea multă pasiune. Dorință mare. Situațiile
nefavorabile sunt create de ființe. Vigilență. Patrimoniul nu poate fi împărtășit. Comportament ciudat.
Gesturi îndrăznețe. Visul de a zbura este distrus. Revendicare. Pasiuni frumoase. Jocul devine foarte
simplu. Restricție. Se ajunge la progres prin deschidere față de nou. Ajutorul plătește în jur. Suntem
atrași către eșecul celorlalți pentru a-l rezolva. Exaltare. Oamenii se tem de pedeapsa. Trăire suspecta.
O neglijență este deconspirată. Prea multă instabilitate atrage destinul într-o capcană. Depresie.
Relații afective complicate. Nepotrivire. Teamă de distrugere. Efort încununat de succes. Teamă de
pierdere. Norocul ne-a părăsit. Faptele proastele celorlalți sunt plătite greșit. Răspundem pentru
erorile celorlalți. Închipuire. Zgârcenie. Refuz de a susține, ajuta, proteja. Intensitate. Atingem un
moment decisiv. Austeritatea este schimbată cu o mare mobilitate. Principiile trebuie schimbate. Se
impune un sacrificiu. O separare ne compromite un mesaj. Prea multă independență pentru puterile
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pe care le avem. Modificări de structură. Dor nebun față de libertate. Omul bun se zdruncina.
Pierderile reprezintă o plată pentru plăceri inferioare, vulgare. Curățenie. Severitate pe un proiect.
Zăpăceală. Studiu schimbat în ansamblul său. Instrumentele de lucru sunt cele vechi, neinteresante
pe care le folosim cu rușine. Atracție către elemente inferioare. Se constată o eroare. Cristalizare prin
atenție. Teamă că himerele mai vechi ne compromit statutul social. Indiferență. Răspuns obraznic la
o faptă bună. Se caută strălucirea. Bunurile sunt instrumente către fericire. Necazurile susțin această
înclinație către materialism. Separarea este privită ca o pedeapsă. Suspiciune. Încrâncenare. Emoțiile
sunt folosite ca un resort pentru protejarea unei imagini publice. Credem că putem face sinteze, dar
ne înșelăm. Ceea ce este absurd ne atrage. Nu mai împărtășim aceleași emoții cu partenerii de dialog.
Vrem mai mult. Lăcomie. Se schimbă prioritățile. Se golește visteria. Plăcerile inferioare sunt ascunse
cu grijă. Avem nevoie de confirmare. Binele este ascuns după un paravan. Cercetări sterile. Ne oprim
dintr-un demers. Descoperiri care sperie. Pasul înainte este un mare compromis. Dulceața vieții se
întărește. Oamenii rigizi devin atractivi doar prin acumulări nostalgice. Vibrații care confundă țel
urile. Dorințe prea intense. Revoltă intensă. Nemulțumire față de tot ceea ce există ca forță activă.
Ceea ce ne dorim este foarte departe sau inaccesibil. Reflectăm la faptele rele. Confuzie. Plăceri
ciudate. Precipitare. Nisipurile mișcătoare sunt mai aproape ca niciodată. ni se cere să fim atenți la
staționare. Răspunsuri frumoase. Prietenia nu rezolvă orice problemă. Zborul este înțeles greșit.
Aripile se deschid prea devreme. Decizii ferme care creează confuzie. Atracție către senzațional.
Tensiune. Drepturile sunt impuse. Nu ne mai sperie un pericol. Visăm la un trai mai bun. Suntem
implicați în acțiuni care favorizează cariera. Amărăciune. Privarea de libertate este o consecința unor
mari erori, nu o întâmplare. Cel slab caută poziția de conducător.

A doua decada lunii septembrie ne va inspira să facem alegeri foarte bune, cu toate
că, la un moment dat, va trebui să explicăm de ce am făcut aceste alegeri, de ce am avut
aceste preferințe. În mare parte, ecuația astrală a celei de-a doua decade a lunii septembrie
se bazează pe lecții de viață învățate. Multe sunt doar efectele unor fapte mai vechi, împliniri
pe care le-am așteptat de mult timp. De aceea, în multe din situații, vom vedea că rezolvările
sunt neobișnuite, că vin de la sine, că se împlinesc fără a respecta o regulă. Cei care au
reușit să treacă dincolo de dramă și își vor folosi aceste experiențe din viață pentru a
interacționa cu ceilalți vor vedea că structurile pe care le construiesc sunt și puternice, dar
și rapide. Nu ar trebui să fim foarte surprinși dacă aceste legături care există între decade,
dacă aceste corelații, reușesc acum să facă o legătură interesantă între ceea ce se consumă
în mijlocul lunii decembrie, când Marte este prieten cu Pluton și cu Junon, cu ceea ce se
consuma la începutul lunii octombrie, când Pluton își revine din mersul retrograd, iar Marte
va trece prin conjuncția cu Luna neagră. Experiența de acum are nevoie de alianțe, au
nevoie să vadă și cât de departe se poate ajunge prin compromis, cât de falși sunt oamenii
atunci când își urmăresc doar propriul interes. Pentru că multe din cele pe care le
experimentam acum, în a doua decada lunii septembrie, se bazează pe experiențe învățate,
ar trebui să ne așteptăm ca toate aceste secvențe care se leagă de ceea ce se va consuma
la toamnă sau la iarnă, să nu fie greu de împlinit.
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11 septembrie
00:08 sextil Lună-Capul Dragonului
00:52 trigon Lună-Lilith
03:49 Marte intră în zodia Vărsător
15:09 sextil Soare-Jupiter
18:30 trigon Soare-Pluton
Trecerea lui Marte pe zodia Vărsător este semn de libertate. Din fericire, această
modificare se produce în situația în care Soarele este prietenul atât cu Jupiter, cât și cu
Pluton. Vorbim, așadar, despre îndrăzneala de a fi buni, de a da evenimentelor personale o
turnură pozitivă, de a îndeplini în grupul de apartenența un rol absolut minunat. Ar putea ca,
în momentul de față, tocmai pentru că luna trece printr-o relație bună cu Luna neagră, acest
bine pe care vrem să-l implementăm comunității să pară prea ușor de obținut, să ni se pară
că ajungem la el foarte ușor. Lucrul acesta se întâmplă pentru că elementul principal al
momentului este chiar acest bine personal și un om obișnuit să lucreze cu instrumente
abstracte, să fac apel la inspirație va putea să iasă din acest context îngust și să facă fapte
bune de care să se bucure toată lumea. În caz contrar, vorbim despre o înșelarea propriilor
opinii, despre o minciună pe care o folosim împotriva celorlalți și de care, în mod paradoxal,
nu ne-o putem proteja. Este clar că individul care alege să rămână în acest spațiu îngust
alege să îi fie afectata reputația, alege să fie un om limitat, fără viziune și constrâns să
execute ordinele celorlalți.
Cei
care
lucrează cu energia
sau
care
sunt
implicați
într-un
proces de cercetare
spirituală
vor
observa că ziua de
11 septembrie este
în
mare
parte
dominată
de
creativitate. Dacă-și
folosesc intens și cu
cele
mai
bune
intenții
această
creativitate reușesc
să transforme toată
conjunctura
agresivă
într-o
conjunctură
favorabilă, reușesc
să-i întoarcă pe cei
răutăcioși de pe
drumul lor, să îi
aducă pe calea cea
bună. Dacă, însă,
vor privi toată această schemă astrală cu nerăbdare, dacă fac apel la abordări mai vechi
pentru a-și susține propriile limitări atunci vorbim într-adevăr despre schimbări neobișnuite,
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așa cum ne arată trecerea lui Marte pe zodia Vărsător, dar împotriva propriei persoane,
împotriva propriului ideal. Un om care va fi echilibrat, adică un om care va face lucrurile în
mod simplu, va sta departe de această severitate orientată împotriva propriei persoane. Prin
ceea ce se consumă pe 11 septembrie nu este greu să fii simplu. Se vor plânge de lucrul
acesta oamenii lacomi, ființele care vor mai mult fără să aibă o calitate anume, oamenii care
pretind celorlalți să le ofere, să-i întreține cineva, să le ofere tot ceea ce au nevoie. Este clar
că această zonă individuală va avea la începutul acestei decade o importanță mult mai mare
decât se va dovedi până la finalul intervalului. Cel care se va preocupa să-și corecteze
defectele, să-și consolideze propria sănătate, să găsească soluții de care să se bucure și
el, dar și ceilalți, nu se află într-o buclă egoistă a vieții, ci doar într-un context conflictual de
care toată lumea dorește să profite.

12 septembrie

01:59 careu Lună-Pluton
10:53 sextil Jupiter-Pluton
12:06 opoziție Venus-Uranus
21:17 Luna intră în zodia Scorpion
21:53 careu Lună-Marte

În noaptea de 11 spre 12 septembrie Luna va trece prin careul cu Pluton, acesta fiind
ultimul aspect pe care Luna îl împlinește înainte de a părăsi zodia Balanță și de a intra în
Scorpion. De aici se înțelege că aproape toată ziua de 12 septembrie vom fi în Perioada
fără direcție. Neplăcerile momentului par să fie evaluate greșit, privite disproporționat, puse
pe seama faptului că până acum nu am avut parte de liniște, de relaxare, de un schimb
echitabil. Este clar că împlinirea sextilului dintre Jupiter și Pluton nu poate avea acum o
importanță atât de mare pe măsura așteptărilor. Inspirația, în cazul de față, pare să facă
apel la instrumente de lucru pe care nu le-am folosit până acum sau pe care le-am utilizat
fără a avea un beneficiu personal. De aceea acum ne simțim singuri ori marginalizați pe
motiv că ne-am interesat mai mult de ceea ce îi preocupă pe ceilalți, de ceea ce le este lor
util, decât de propriul interes. În consecință, 12 septembrie este o zi de dramă. Omul puternic
va fi acum lipsit de coerență, mult prea nesigur în comparație cu cât de multă putere are,
mult prea sărac față de patrimoniul pe care îl deține. Și după ce Luna va intra pe zodia
Scorpion lucrurile vor fi la fel. Ea va trebui să treacă prin careul cu Marte, de aceea se va
păstra până în spațiul zilei următoare, joi, 13 septembrie, această notă conflictuală. Vom
vedea că până la finalul acestei decade lucrurile se vor așeza tocmai pentru că vibrația
sintetică a acestui interval face trimitere la experiențele pe care le înțelegem și le putem
integra într-un mod adecvat. Dacă lucrul acesta nu ar fi fost posibil, presiunea zilei de 12
septembrie ar fi afectat patrimoniul și ar fi zdruncinat puternic imaginea socială așa încât să
nu ne revenim nici măcar până la finalul acestui an.
Un alt element specific zilei de 12 septembrie face trimitere la îndrăzneala de a visa
foarte departe. Omul care va fi acum blocat pe ambiții personale nu va vedea șansa pe care
o are de a înțelege care este nota conflictuală a epocii în care trăiește, nu va avea
îndrăzneala necesară să pună în aplicare planurile pe care le-a gândit în prima jumătate a
anului. Va fi dominat de nesiguranță și își va proiecta această stare dezordonată în viitorul
apropiat, adică asupra evenimentelor programate pentru începutul lunii octombrie. Ceea ce
este acum dezordine va deveni atunci revendicare, ceea ce este acum mișcare bruscă va
deveni atunci soluție neverosimilă, fapte săvârșite fără manierele adecvate.
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00:51 opoziție Lună-Uranus
01:32 conjuncție Lună-Venus
01:48 sextil Lună-Saturn
03:15 careu Lună-Capul Dragonului
04:40 careu Lună-Lilith
07:02 sextil Venus-Saturn
20:31 sextil Marte-Chiron
23:02 sextil Lună-Mercur
23:50 trigon Lună-Neptun

13 septembrie vine să ne învețe mai multe despre tristețea de-a trăi. Luna se va afla
în noaptea de 12 spre 13 septembrie în careu la Axa Dragonului și se accentuează, în felul
acesta, zodiile fixe. Prea multă încrâncenare strică și de aici nu putem ieși nici măcar făcând
apel la prietenii mai vechi, acceptând anumite condiții ori anumite restricții. Toată această
revendicare se bazează mult pe drama de-a trăi pe care nu am înțeles o până acum, pe
oameni răi cu care am interacționat mai mult decât este cazul, pe neputința de a combate
un viciu. Abuzul de putere iese în evidență în toată această conjunctură și mulți vor fi tentați
să ia ca etalon schema aceasta existențială, capcana aceasta a răului pe care credem că-l
putem controla. În consecință, această instabilitate la care ne expunem, această presiune
pe care credem ca o controlăm, este una dintre cele mai periculoase capcane de care vom
avea parte de-a lungul acestei decade. Și relațiile vor fi afectate, și raportul individului cu el
însuși va fi zdruncinat tocmai pentru că omul va fi mult prea preocupat de putere și complet
dezinteresat de repararea defectelor.
Pentru că suntem în decada în care multe din cele pe care le facem ușor sunt
rezultatul unor experiențe pe care le-am înțeles așa cum trebuie, relația bună pe care Venus
o definitivează acum cu Saturn ne vorbește despre rezistența la efort, despre prietenii solide,
despre capacitatea de a ieși din depresie, din criză, despre, daruri, despre moșteniri. Acesta
este însă un semn de severitate și al trebui să îl integrăm așa cum trebuie pentru ca anturajul
să nu mobilizeze forțe sociale împotriva realizărilor individuale, să nu trezim invidiile
celorlalți, să nu fie nevoie ca, pe viitor, strict legat de realizările de acum, să oferim explicații
suplimentare. Pasiunile pe care le trăim acum cu măsură sunt foarte frumoase și ele nu ne
duc spre revendicare, ci ne duc spre o conștientizare profundă. Ceea ce vedem și înțelegem,
chiar dacă vine spre noi prin lecții dureroase prin care ceilalți învață mai multe despre viață,
pentru noi reprezintă un veritabil semn de cunoaștere. Vedem ce li se întâmplă celorlalți,
înțelegem mai multe decât înțeleg ei, avem acces la mai multe informații decât au acces cei
care sunt implicați în aceste drame și lucrul acesta ne avantajează foarte mult. Este
adevărat, relațiile de acum sunt foarte complicate, în mare parte compromise de minciuna
sau de adevărul pe care nu dorim să le recunoaștem. Dacă pe 13 septembrie reușim să ne
consolidăm o bază temeinică, putem să ne pregătim așa cum trebuie pentru marile conflicte
ale zilei de 14 septembrie.
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14 septembrie
04:31 opoziție Mercur-Neptun
07:03 sextil Lună-Pluton
07:38 conjuncție Lună-Jupiter
10:57 careu Venus-Capul Dragonului
11:59 sextil Lună-Soare
23:07 opoziție Lună-Junon
14 septembrie este ultima zi cu Luna pe zodia Scorpion, moment în care se va împlini,
ca un ultim aspect al acestei zile, opoziția lunii cu Junon. Vorbim, așadar, despre un moment
de putere care va fi raportat la celelalte unghiuri la care Luna nu participă. Dacă judecăm
faptul că ziua de 14 septembrie este definită de opoziția lui Mercur cu Neptun și de trecerea
lui Venus prin careu la Axa Dragonului înțelegem că această nevoie de asociere pare să fie
susținută de luptă. Dacă opoziția lui Mercur cu Neptun ne vorbește despre o teamă de
confruntare pe motiv că altădată am fost amenințați și în momentul de față ne temem ca nu
cumva acele amenințări să nu fie puse în aplicare, trecerea lui Venus prin careul Axa
Dragonului poate însemna, în cele mai multe din cazuri, incapacitatea individului de a fii
ajutat, de a primi susținere din partea unei forțe superioare, de a fi protejat într-o situație
conflictuală. Momentul acesta accentuează acțiunile rele, poate chiar cele care duc la
afectarea integrității unui individ. Este foarte posibil ca, în cazul celor care și-au petrecut
ultimele luni în acțiuni violente, momentul zilei de 14 septembrie să fie unul fatal. Refuzul să
fie mai mult de atât, agresiunea să fie mai mult de atât. Trecerea lui Venus prin careu la Axa
Dragonului nu este însă o poziție ușor de trecut cu vederea pentru că ea se realizează când
Venus se află în fereastra opoziției cu Uranus. Vorbim, așadar, despre un moment de
maximă nesiguranță care poate înclina balanța valorilor și aduce multă tristețe în viața unui
om. Mulți vor avea impresia că norocul i-a părăsit, că trebuie să dea socoteală pentru faptele
celorlalți, că trebuie să se justifice. Apoi, nu pot combate nici minciunile cu care sunt
agresați, nici vorbele rele cu care sunt loviți. Totul devine o poveste foarte tristă care se va
accentua cu cât există mai multă încăpățânare, mai multă luciditate, cu cât omul nu dorește
să accepte că uneori este mult mai bine să piardă decât să câștige. Schema astrală a zilei
de 14 septembrie ne vorbește despre un paralelism care ne duce foarte aproape de
pedeapsă. Cert este că momentul zilei de 14 septembrie este unul foarte dur, neplăcut,
dureros ce îi poate duce până și pe cei mai prudenți către accident.

15 septembrie
03:47 Luna intră în zodia Săgetător
04:44 trigon Lună-Chiron
05:27 sextil Lună-Marte
10:01 trigon Lună-Capul Dragonului
12:14 sextil Lună-Lilith
În noaptea de 14 spre 15 septembrie Luna va intra pe zodia Săgetător și le va lansa
oamenilor avertismente față de sinceritate. Toate unghiurile la care participă în această zi
sunt bune, însă amintirea durității care s-a consumat pe 14 septembrie nu poate fi ștearsă
atât de ușor. Tot ceea ce pare bun la prima vedere are în spate o energie grea, densă, o
imobilitate, o greutate aparte. Cea mai bună soluție pe care o gândim în momentul de față
este să ne separăm. Din fericire, mulți vor crede că fac lucrul acesta acum pentru că au
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nevoie să rezolve foarte repede această problemă, au nevoie să adopte decizii categorice
pentru a se proteja de răul de care nu se pot desprinde, de umbra trecutului.
Un alt element care va veni spre noi pe 15 septembrie este cel legat de modalitatea
de răspuns. Elementele astrale sunt acum răsfirate pe tot zodiacul și posibilitatea de a
reacționa, evenimentele sunt atât de complexe, atât de numeroase încât ni se va părea că
șansa de reușită este accesibilă, când trebuie să facem mutări foarte multe pentru a ajunge
la o realizare. În realitate, complicațiile acestei zile ne vorbesc despre un mesaj răstălmăcit,
dar nu cu intenții rele, ci cu intenții bune, cu scopul de a ne bucura de ceea ce este frumos
și minunat, de ceea ce ar trebui să ne umple un gol. Relațiile afectate nu se vor rezolva prin
șansele zilei de 15 septembrie, însă durerea acestor discontinuități va fi diminuata. Vorbim
așadar despre o remedierea stării de sănătate, despre planuri bune de viitor, despre o
relaționare frumoasă cu cei din jur. Cine stabilește începând cu 15 septembrie să țină o cură
de dezintoxicare, să înveți o limbă străină, să-și facă prieteni noi, cine își propune acum să
acumuleze suficiente multe încât la începutul anului următor să încheie aceasta etapa, să
treacă pe nivelul următor, va vedea că există un vânt favorabil care ducem direcția aceasta.
Nu ne folosește la nimic dacă suntem prea triști, dacă suntem prea atașați de certitudinile
momentului, dacă suntem în continuare convinși că relațiile de până acum nu ne duc acolo
unde ne așteptăm. Certitudinile rele sunt cărămizi folosite pentru o performanță rea. Multe
lucruri din cele pe care le experimentăm acum trebuie lăsate în urmă, iar lecția pe care ne
oferă este cea care ne învață că uneori este bine să renunțăm, să ne detașăm, să ne
desprindem. a merge mai departe doar pentru că ni se pare că putem să facem lucrul
acesta, chiar dacă întreaga situație respinge tipul acesta de acțiune, arată că oricât de buni
suntem în ceea ce vrem să facem avem probleme cu încrâncenarea.

16 septembrie
05:54 trigon Mercur-Pluton
08:16 careu Lună-Neptun
11:16 careu Venus-Lilith
14:51 sextil Mercur-Jupiter
17:51 careu Lună-Mercur
Pe 16 septembrie primim un semnal. Pentru că Luna se află acum în plin tranzit prin
zodia Săgetător, iar Venus va trebui să treacă prin careul cu Luna neagră, toate celelalte
elemente pozitive la care participă Mercur împreună cu Pluton și cu Jupiter, devin
argumente în favoare a unui proiect foarte îndrăzneț. Suntem sfătuiți, consiliați, încurajați să
mergem mai departe într-un proiect pe care nu am îndrăznit să-l demarăm pentru că ni s-a
părut prea îndrăzneț. Acum, sfaturile celorlalți, cele pe care le primim într-un mod absolut
gratuit, devin confirmări ale intențiilor bune pe care le-am avut față de acest proiect. Dacă
merge mai departe așa cum ne propunem arătăm că suntem maturi, că avem suficient de
multă tărie de caracter încât să nu urmărim doar victoria, ci să urmărim și schimbarea
propriului statut. Este foarte posibil ca momentul de față, tocmai pentru că Luna trece printrun careu cu Neptun, să ne aducă multă tristețe. Nicio victorie nu este obținută ușor, nicio
mare realizare nu poate fi atinsă fără un mare consum. Cu toate acestea, nu trebuie să
pierdem din vedere faptul că a doua decadă a lunii septembrie ne vorbește despre toleranță.
Acolo unde există toleranță există suficient de multă maturitate încât orice greutate a vieții
să fie depășită ușor, fără pierderi substanțiale. Ziua de 16 septembrie ne vorbește despre
compromisuri, dar ele au o finalitate bună. Se atinge o performanță pe care nu am mai atins-
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o până acum și, în plus, vom putea să povestim frumos despre ceea ce ni se întâmplă acum,
despre cum am atins acest vârf.
Un alt element important al zilei de 16 septembrie se referă la căutarea adevărului,
un element absolut esențial al întregului an 2018. Dacă de la începutul anului și până acum
nu a fost foarte clar de ce 2018 este anul progresului și vindecării, vom vedea acum, în a
doua decada lunii septembrie, dar în special pe 16 septembrie, când gândul face trimitere
la resurse impresionante, când poate selecta motivele de dreptate, de putere sau de reușită,
când le combină pe toate acestea pentru ca omul să fie inspirat, că anul 2018 aduce
progrese importante pe această linie a progresului și vindecării. oamenii care-și vor petrece
această zi făcând comparații, nu muncind pentru a atinge un vârf sunt cei care aleg să fie
până la finalul acestui an executanți. Cei care-și propun să atingă o performanță vor fi
formatorii de idei, cei care-i vor ajuta pe ceilalți să fie atenți la faptele lor, cum să selecteze
elementele superioare de cele inferioare, cum sa aducă pace. Forma aceasta de cristalizare
pare, în mintea omului comun, prea mare pentru spațiul unei singure zile. Omul profund și
modest știe însă ca această cristalizare nu este rezultatul unor forțe care impresionează
prin amplitudine sau dinamică. Magia astrală are o logică pe care logica pământeană,
deocamdată, nu o poate cuprinde.

17 septembrie
02:16 Primul pătrar
14:10 Luna intră în zodia Capricorn
14:56 careu Lună-Chiron
17:58 trigon Lună-Uranus
19:26 conjuncție Lună-Saturn
Prima parte a zilei este dominată de trecerea Lunii pe ultimul sector al zodiei
Săgetător. Și acum vom avea gânduri precum s-a întâmplat în zilele anterioare, însă ele nu
au atât de multă putere, nu au atât de multă consistență. Deja, până în mijlocul acestei zile,
ne pregătim pentru ceea ce înseamnă trecerea Lunii pe zodia Capricorn, deci trecerea Lunii
prin conjuncții succesive cu Saturn și,
respectiv, Pluton. Lucrul acesta se va
întâmpla la o distanță de două zile. În seara
acestei zile Luna, abia intrată pe zodia
Capricorn, va trece prin conjuncția cu Saturn,
iar în dimineața zilei de 19 septembrie va
trece prin conjuncția cu Pluton. Tot acest
parcurs accentuează o latură clar definită în
schemele astrale inserate celei de-a doua
decade a lunii septembrie. Ne învață cum să
rezolvăm ceea ce este neobișnuit, cum să
înțelegem drama pentru a merge mai departe
cu fruntea sus, cu oamenii căliți, puternici, cu
o imagine intactă, cu stimă de sine foarte
bună.
Ceea ce este foarte important și-mi
vine spre noi din ecuația astrală a zilei de 17
septembrie se referă la motivul pentru care
facem apel la un resort. Multe din sintezele pe
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care le-am făcut de-a lungul acestui an și care se bazează pe experiențele anului anterior
fac trimitere la metoda de lucru. De această dată, pentru că pe 16 septembrie am fost
inspirați să facem un pas foarte important pentru existența proprie, suntem încurajați să
renunțăm la certitudinile metodei de lucru, să privim acolo unde până acum ne-am temut să
ne îndreptăm atenția, să facem o modificare substanțială în instrumentele de lucru. Singurul
obstacol important al momentului este cel dat de atașament. Pe 17 septembrie vom înțelege
că atașamentul este o problemă de boală, o problemă profundă, una care gestionează
emoțiile care somatizează foarte ușor. În felul acesta, de la intrarea Lunii pe zodia Capricorn
până la conjuncția sa cu planeta Saturn, adică un răstimp de aproximativ cinci ore, oamenii
se vor preocupa de motivele de strălucire, de ceea ce i fac pe ceilalți puternici și convingător,
de erorile pe care le-au făcut cândva și care devin în prezent motive de păcăleală, de
înșelare, de lezare a imaginii publice. Unii vor crede pe 17 septembrie că secretele sunt de
vina pentru toate aceste situații foarte complicate. În realitate, ceea ce a căpătat de-a lungul
vieții statut de secret, este un obicei pe care nu am dorit să-l explicăm celorlalți. Prin
eliberarea de acest obicei, prin transformarea lui într-o metodă de lucru 9, cu instrumente
noi și pentru un scop nou, împlinim un deziderat important al anului 2018.

18 septembrie
01:02 sextil Lună-Venus
19:55 sextil Lună-Neptun
Pe 18 septembrie se încheie un drum. Mulți au impresia că dacă până acum au fost
foarte concentrați, au vorbit foarte elegant sau foarte frumos, dacă pe direcția aleasă încă
din lunile anterioare au fost destul de disciplinați, în momentul acesta se pot alege doar cu
realizări. Nu se știe dacă lucrul acesta ne poate duce către realizări, adică nu se știe dacă
ne poate duce către realizările pe care le-am gândit în ultimele două zile. În mod sigur, prin
relațiile bune pe care Luna le are cu Venus și cu Neptun, planete care foarte curând se vor
afla în fereastra trigonului, se anticipează un lucru bun, se eliberează din subconștientul
personal ceea ce împlinește ființa, ceea ce o face mai puternică, ceea ce o scoate dintr-un
con de umbră.
Un element foarte important al zilei de 18 septembrie se referă la lupta cu forțele
întunericului. Este foarte posibil ca prin nevoia de a demonstra un exemplu pozitiv, de a le
spune celorlalți că greșesc, de-ale oferii o informație corectă, verificată în timp, să trezim
forțe rele despre existența cărora nu am știut. Binele pe care dorim să-l facem acum poate
trezi răutăți foarte mari ce se pot transforma în conflicte sociale. Dacă în această schemă
astrală Neptun nu ar fi fost retrograd, nu am fi vorbit despre inspirație rea folosită de forțele
pentru a-și împlini un scop care este bun pentru ele. Așadar, sunt avertizați cei care cred ca
lucrurile bune se împlinesc de la sine doar dacă sunt preferate, sunt avertizați oamenii care,
în naivitatea lor, cred că binele învinge de la sine, că, de fapt, realitatea este alta. Este
adevărat, în această parte a universului forța binelui, în confruntări de genul acesta, este
una victorioasă. Noi, pentru că avem suficient de multe cunoștințe ezoterice, știm că nu s-a
ajuns aici în mod întâmplător. A existat de-a lungul istoriei mari sacrificii care pun în
dificultate intențiile malefice ale celor care vor să modifice conștiința individuală și să o facă
sclava lăcomiei, patimilor, plăcerilor inferioare. De aceea, momentul zilei de 18 septembrie
face trimitere la o conștientizare ce se referă în mod special la plăcerile inferioare ascunse
cu mare grija. Cel care vede și descoperă lucrul acesta are nevoie să rămână vertical, să
nu se tulbure pentru că, altfel, își va face toate studiile, toate cercetările, toate observațiile
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aplicate fenomenului social să fie sterile. Demersurile care vor urma vor fi, de asemenea,
sterile.

19 septembrie
01:59 careu Marte-Uranus
04:03 conjuncție Lună-Pluton
06:25 sextil Lună-Jupiter
17:19 trigon Lună-Mercur
20:10 trigon Lună-Soare
23:52 trigon Lună-Junon
În noaptea de 18 spre 19 septembrie Marte va trece prin careul cu Uranus. Acum,
când se împlinește această relație negativă între doi malefici, luna se află în plin tranzit prin
zodia Capricorn. Unii se vor grăbi pe 19 septembrie să arate că au descoperit piatra
filozofală sau sunt în posesia unor secrete ce, prin dezvăluire, ar putea să le facă mult rău
celorlalți. În realitate, momentul acesta de careu între Marte și Uranus ne vorbește despre
o instabilitate care ne prezintă comunității prin defectele cele mai mari pe care le avem, prin
gândurile cele mai urâte, prin intențiile cele mai rele. Vor exista însă și oameni care nu se
vor arunca din primul moment asupra adversarului. Aceștia sunt nostalgici și persoanele
acestea au fost foarte apreciate în ultima perioadă. De aici se înțelege că prin careul lui
Marte cu Uranus se face o selecție și asupra informațiilor, nu doar asupra faptelor. Sunt
scoase la lumina nu doar faptele oamenilor, ci și intențiile lor, în plus sunt ei deconspirați,
prezentați celorlalți prin intențiile pe care le au, prin traseele pe care le-au preferat, prin ceea
ce consideră că îi face să fie originali. În realitate, prin relația proastă a lui Marte cu Uranus
oamenii arată ceea ce îi face inferiori, ceea ce le definește josnicia, care sunt motivele de
izolare, care sunt cauzele pentru care de-a lungul vieții au decăzut. Această relație proastă
dintre Marte și Uranus apare în fiecare an, o dată pe ciclul ascendent și o dată pe ciclul
descendent. Acum, pe 19 septembrie, relația aceasta proastă dintre Uranus și Marte apare
pe ciclul descendent, de aceea descoperirile de acum au statut de concluzie, de aceea ni
se pare că ceea ce vedem și trebuie să împărtășim celorlalți, ceea ce este rău și nu putem
ține pentru noi, reprezintă rezultatul unor observații de durată. Apoi, pentru că o nenorocire
nu vine niciodată singură, cei care văd și înțeleg nutresc o nemulțumire față de tot ceea ce
există ca forță activă. De aici apar conflicte majore, de-aici cei activi puternici se simt atrași
către plăceri ciudate, de aici apare și marea confuzie. Cei care lucrează cu energia sau care
sunt implicați într-un proces de cercetare spirituală știu că această conștientizare negativă
care este pusă în practică prin mesajul pe care-l conține arată că mergem pe nisipuri
mișcătoare. Așadar, avem nevoie pe 19 septembrie să fim foarte atenți, mult mai atenți
decât am fost altădată, mult mai vigilenți pentru ca lucruri acestea negative să nu se întoarcă
împotriva noastră, să nu devină forțe de care nu ne putem desprinde și care, de-a lungul
anului următor, să ne afecteze imaginea socială, să ne corodeze încrederea în sine. Suntem
în anul progresului și vindecării, deci avem nevoie ca acest moment de instabilitate să ni se
argumenteze prin lucrurile rele pe care, prin agresivitatea în sine, le descoperim la ceilalți.
Autocontrolul ne ajută să ieșim victorioși și din această încercare.
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20 septembrie

02:51 Luna intră în zodia Vărsător
03:24 sextil Lună-Chiron
06:34 careu Lună-Uranus
07:22 conjuncție Lună-Marte
08:58 opoziție Lună-Capul Dragonului
13:00 conjuncție Lună-Lilith
16:44 careu Lună-Venus

20 septembrie este o zi de eliberare. În noaptea de 19 spre 20 septembrie Luna va
intra pe zodia Vărsător și primim răspunsuri frumoase pentru a ne consolida propria stare
de confort. Lucrul acesta poartă statut de confirmare și pentru că în mijlocul acestei zile
Luna va trece prin conjuncția cu Luna neagră după ce a trecut prin alte două conjuncții
succesive, cu Marte și, respectiv, Coada Dragonului. Asta înseamnă că problema cea mai
mare care ne poate veni în această perioadă este o încercare pe care o vom gestiona foarte
bine deoarece suntem deja familiarizați cu păcatele tinereților, cu dorințele care ne-au
tulburat conștiința în ultima perioadă, cu ceea ce ne-a fost interzis.
În mare parte, 20 septembrie devine o zi de putere, când ne întoarcem la obiceiuri
mai vechi tocmai pentru că suntem în stare să le observăm cu obiectivitate, știm ce să
alegem de acolo, avem deja o idee cam cum ar suna viitorul și, prin această creionare a
viitorului, suntem capabili să extragem din prezent instrumentele care ar face acest viitor
realizabil. Dacă relația proastă a lunii cu Axa Dragonului ne vorbește despre drepturi
impuse, despre o atracție către certitudinea trecutului și o ignorare a proiectelor de viitor,
toate celelalte unghiuri, atât cele bune cât și cele rele, aduc o mare diversitate de
evenimente care ne încurajează să sperăm în mai multe, ne duc spre viitorul pe care, de la
sine, nu-l putem alege. De aici se înțelege că ziua de 20 septembrie este una de o inspirație
fenomenală, de o deschidere către zona abstract a vieții, de contact cu necunoscutul.
Desigur, pentru că Luna se află acum în zodia Vărsător, nu poate fi o zi lipsită de
surprize, așa cum nu este o zi care să ne aducă lucruri cu care nu ne-am mai întâlnit
niciodată. Ne va aduce informații noi, dar vom fi tentați că aceste informații noi să le folosim
după obiceiurile mai vechi, așa cum știm că suntem încurajați de fiecare dată când un astru
trece prin acest semn. În momentul de față nu poate fi vorba despre reeditarea unei greșeli,
ci despre o investigare suplimentară a acelei erori cu scopul de a găsi cele mai bune soluții.
Cele mai bune soluții vin prin comunicare, însă acum comunicarea este mult prea blocată
pe nevoi. Lucrul acesta se explică din punct de vedere astral prin faptul că aglomerarea de
elemente astrale de pe începutul zodiei Vărsător, semnul acesta de genialitate, mediază o
pozițiile pe care Soarele și Mercur le realizează cu Chiron. Așadar, avem acum o problemă
de boală, de opoziție față de un factor de transformare, ne întâlnim cu o nouă problemă
agravată de puțin, sărăcie, dizarmonie, boală, pe care o gestionăm pentru o inspirație
absolut fabuloasă. Această inspirație este blocată de vechile opinii despre prietenie, despre
asocieri, despre interacțiune. Dacă alegem să fim puțin mai liberi, vom depăși acest obstacol
și vom vedea că oameni pe care nu i-am văzut niciodată, cu care nu am interacționat
niciodată intervin în toată această schemă ca niște soluții salvatoare, se comportă ca și cum
nu au fost niciodată în afara acestei probleme.
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Așadar, a doua decadă a lunii septembrie ne vorbește despre cum anume trebuie să
punem în aplicare o mare inspirație. Tot ceea ce se consuma acum se bazează mult în viitor
pe mobilizarea pe care o vom proba pentru a construi idealuri viabile, pentru a arăta că
suntem oameni maturi capabil de creații remarcabile. În felul acesta, ne îndreptăm atenția
către începutul lunii octombrie când Pluton își va reveni la mersul direct și Marte va trece
prin conjuncția cu Luna neagră, când ne vom întoarce la tentația de a reveni la metode mai
vechi, la tentații mai vechi, dar și spre mijlocul lunii decembrie, când Marte va fi prieten cu
Pluton și cu Junon, când avem șansa de a vedea dacă faptele pe care le inițiem acum și pe
care le susținem din aproape în aproape până atunci, ne duc spre emancipare.

Decada a III-a (21-30 septembrie 2018)
Risipă. Apare o problemă despre un crez. Indiferență afișată
ca o pedeapsa. Evenimente dominate de comportamentele eronate.
Se cere o analiză strictă. Cel învins se laudă că este victorios.

DECADA NR. 27
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

2

11-20 ianuarie

Confirmă autoreglarea

13

1-10 mai

Concentrare. Severitate. Nimic nu rămâne neplătit. Aventuri complicate. Este nevoie de
asocieri pentru reușită. Ne opunem unui mesaj. Apare o problemă de credibilitate. Relațiile
interumane au nevoie de o dovadă de noblețe. Capriciu. Meditație. Toleranță compromisă de un mesaj
prea ambițios. Expresivitate. Generalități obositoare. Indiferența față de binele celorlalți.
Agresivitate. Dorințele mai vechi nu pot fi ținute sub control. Severitate. Recomandări care nu țin
cont de limitele personale. Suntem în dezacord cu o promisiune. O tensiune nerezolvată adâncește o
prăpastie. Cel slab dă vina pe celălalt. Interpretare greșită a semnelor. Diferențele de cultură înseamnă
și diferențe în autocontrol. Pasiunile nu persistă. Visare. Dorințele sunt cenzurate. Expresivitatea
poartă o amprentă necunoscută. Se povestește frumos. Lupta cu păcatul. Acțiuni săvârșite contra
cronometru. Refuzul este justificat prin plictiseală. Duritate oprită din teamă de a nu trezi un adversar
și mai mare. Închipuiri. Soluțiile nu pot fi pune în aplicare pe termen lung. Tristețea nu este tolerate
de cel slab. Se caută bucuria, chiar dacă este superficială. Divergențe de opinie față de bunuri care nu
ne aparțin încă. Un moment de inspirație ne salvează dintr-o încurcătură. Risipă. Deschidere către o
soluție bună. Binele cere echidistanta. Se transferă răspundere pe umerii celorlalți. Răbdare. Atitudine
copilărească. Nimeni nu recunoaște că a pierdut. Eșecul este analizat doar după prejudiciu. La timpuri
noi, metode noi! Criza în relații. Reculegere. Organizare/mesajul celui puternic este schimbat.
Permisivitate complicată. Privim înapoi cu mânie. Credem că prin filantropie rezolvăm orice. Ne
canalizăm către soluții ample. Accentele dramatice pot fi reduse ca intensitate. Rezultatele la care
ajungem sunt bune pentru ceilalți. O minciună este crezută. Deviație explicată ca un drept la libertate
ori la opinie. Încercarea de a adapta conduita la nevoi. Simplitate. Manieră complicată de a recunoaște
o vină. Întârziere. Obstacol prin conjuncturi. Demersurile care cer reverificare nu sunt luate în seamă.
Păcatul ne ajunge din urmă. Cercetare prin constrângere. Faptele mai vechi nu sunt uitate. Enervare.
Asocieri cu oameni care au greșit la fel. Orice greșeala este acum pedepsită mai dur. Dezamăgire.
Nimic nu se pierde, totul se transformă. Severitatea ni se pare cea mai bună soluție. Comentarii fără
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rost. Un obstacol mic ne creează un disconfort mare. Revenire. Regrupare. Se alunecă pe o pantă a
dedicației. Cel care duce o povară mai mare crede că este privilegiat. Se dorește atingerea nivelului
următor prin izolare. Curaj. Prin ambiție ne izolam. Nu suntem acuzați, nu primim sentimente, ci doar
întâlnim oameni hotărâți. Dispoziție oscilantă. Depărtare. Deformare. Grijă că eroarea nu este
înțeleasă. Frumusețe încântă, dar este analizată după modele vechi. Prea multe șabloane. Nu se acordă
o importanță adecvată sincerității. Răscolirea unor mesaje care plac. Ceea ce este simplu nu este
neapărat și rău. Ceea ce este complicat nu este neapărat și bun. Perturbații comportamentale acceptare,
tolerate. Plăceri vinovate. Nepăsare. Ceea ce se rezolvă va dura. Echilibrul simulat. Deschidere.
Jovialitate asocierile se simplifică. Nu mai suntem atât de pătimași. Colaborări bune. Asocierile trec
prin mai multe faze. Ceea ce sperie este acum tratat cu indiferență. Comunicare transfrontalieră.
Puterile sunt probate. Seninătate. Gânduri frumoase. Intențiile bune pot fi valorificate. Se ascunde un
gol pentru a trăi cât mai intens un moment bun.
Prin conflictele pe care le vom parcurge în a treia decadă a lunii septembrie vom
înțelege de ce această lună ne ajută să ne vindecăm prin distrugerea speranțelor false.
Numai în modul acesta reușim să vedem foarte departe, să trecem dincolo de obsesiile pe
care le-am hrănit, dincolo de ideile ruginite care nu ne mai pot duce spre împlinirea idealului
ambițios, ci doar ne mențin într-o stare de activitate pentru anii se părea că lucrăm. Atât prin
trecerea lui Marte prin Coada Dragonului cât și prin cele două schimbări importante de
vibrație, trecerea lui Chiron pe zodia Pești și a lui Junon pe zodia Gemeni, component a
principală a acestei perioade este una care ne atrage atenția asupra ambițiilor foarte mari
la care am aderat și pe care ni le putem împlinii doar cu mari sacrificii. De aceea, ultima
decadă a lunii septembrie este foarte dificilă, mult mai dificilă decât celelalte pe care le-am
parcurs în ultima perioadă. Prin legătura ce se realizează între acest interval mijlocul lunii
ianuarie, când Marte se afla într-o relație bună cu Chiron și când treceam prin experiențe
legate de sedimentare a compromisă de un păcat, autoreglarea, adică înțelegerea acestor
experiențe complicate ce ar trebui să ne ducă spre armonie și vindecare, se îndreaptă spre
începutul lunii mai, decadă care face apel, ca echilibru, la același interval de mijloc ale lunii
ianuarie precum cel de față. De aici se înțelege că planurile pe care ni le-am făcut la
începutul anului, etapele intermediare asupra cărora am lucrat în primăvară, la începutul
lunii mai, generează avantajul ori succesul de acum. Cine este învins în această decadă ar
trebui să-și amintească de alte bătălii pierdute, la începutul acestui an sau chiar în
primăvara. De asemenea, Victoria de-acum nu se produce dintr-odată doar pentru că Marte
trece prin Coada Dragonului și suntem mai determinat să obținem un succes decât altădată,
ci pentru că intrăm pe un teren cunoscut, am mai acționat în această direcție și altădată.

21 septembrie
04:54 conjuncție Soare-Mercur
15:07 trigon Mercur-Junon
20:12 careu Lună-Jupiter
Prima zi acestei decade se referă la toleranța compromisă de un mesaj foarte
ambițios. Lucrul acesta este susținut atât de conjuncția Soarelui cu Mercur, care atinge
gradul perfect în dimineața acestei zile și care mult timp va activa ca o forță definitorie a
momentului. Nu este însă totul. Și relația de trigon dintre Mercur și Junon vorbește despre
asocieri pe care ar trebui să le integrăm în noua filozofie de viață, în marile proiecte. În felul
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acesta, vorbim pe 21 septembrie despre putere, dar și despre o recunoaștere socială,
despre faimă ori despre popularitate. Este foarte posibil ca multe dintre demersurile pe care
le facem pe 21 septembrie să fie sterile, adică să se bazeze prea mult pe mesaj, pe vorbă,
pe discurs, în de favoarea faptei. Problema de acum pare să ne atragă atenția la
angajamente pe care ni le-am luat la începutul acestui an sau la anumite legăminte pe care
ni l-am stabilit la începutul lunii mai. Toate au fost trăite cu o mare severitate, cu mare
concentrare, toate ne-au oferit promisiunea unei marii victorii. Acum, când ni se pare că
lucrul acesta nu poate fi împlinit chiar atât de ușor, acum când Luna trece printr-un careu cu
Jupiter în situația în care, pe fundal, avem relațiile interesante pe care le construiesc
Soarele, Mercur și Junon, ideile îndrăznețe de altădată nu mai par realizabile de la sine.
Vorbim aici despre o mare concentrare de forțe pe care cei rai vor încerca să facă în a-și
însuși bunurile celorlalți, în a construi un mesaj care să creeze haos, să-i bulverseze pe
colaboratori, să le lase impresia că totul se obține foarte greu.
În consecință, una dintre cele mai mari probleme ale zilei de 21 septembrie este dat
de legămintele pe care nu putem să le mai ducem, pe care nu le putem împlinii, pe care nu
le putem onora. Și de această dată, așa cum am văzut și pe finalul decadei anterioare, avem
de-a face cu dispersie a elementelor astrale, ceea ce ne oferă o mare diversitate de
evenimente. Dacă această conjuncția Soarelui cu Mercur ne vorbește despre concentrare
într-un mod care nu lasă loc la interpretare, adică să ne alegem un demers și să obținem tot
ceea ce se poate obține repede, împrăștierea planetelor pune în dificultate această forță
astrală și îl face pe individ să devină concentrat pentru alții, să lucreze foarte bine pentru
realizările celorlalți, să fie bun, dar nu pentru sine. Cei care știu să speculeze foarte bine
această realitate se vor mobiliza și vor reuși să-și vândă marfa foarte scump. Cei mai mulți,
însă, își vor risipi acest moment de eficiență pentru împlinirea binelui celorlalți.

22 septembrie
01:51 trigon Soare-Junon
06:40 Mercur intră în zodia Balanță
08:56 opoziție Mercur-Chiron
12:26 opoziție Marte-Capul Dragonului
13:21 careu Lună-Junon
15:24 Luna intră în zodia Pești
18:54 sextil Lună-Uranus
20:54 sextil Lună-Saturn
Cu trecerea lui Mercur pe zodia Balanță lucrurile se schimbă. Imediat ce Mercur
ajunge pe această nouă poziție va trebui să treacă prin opoziția cu Chiron. În același timp,
Marte trece prin conjuncția cu Coada Dragonului și toată această schemă pare să ne
zdruncine din temelii. Abia în momentul de față, oamenii mai leneși, cei care nu au dorit să
facă schimbări în ultimele luni, își vor îndrepta atenția către începutul anului, adică spre a
doua decada lunii ianuarie pentru a înțelege care au fost promisiunile rele pe care l-au făcut
adversarilor și pe care se simt acum obligat să le împlinească. Aceste promisiuni rele i-au
dus pe marginea prăpastiei, această tensiune pe care au menținut-o cu mare efort i-au
apropiat cel mai mult de riscul de acum. Vor dori în momentul de față se rezolve multe
probleme prin severitate, însă cu cât vor fi mai interesați să soluționeze aceste situații cu
atât mai multă opoziție vor primi din partea comunității. Lucrul acesta se explică din punct
de vedere astral prin faptul că fiecare zi a acestei decade reprezintă un preambul negativ
pentru un eveniment care se consumă în ziua imediat următoare. Ceea ce se întâmplă acum
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a fost pregătit din ziua anterioară, când Mercur trecea pe ultimul grad al zodiei Fecioară.
Ceea ce se va întâmpla în ziua următoare, în mare parte prin unghiurile negative pe care
Mercur nu le poate tempera pentru că nu va putea media tendința Nodurilor, deși are cu
această axă o relație bună, este pregătit încă de pe acum, când Soarele se află pe ultimul
grad al zodiei Fecioară. Ceea ce se va întâmpla în ziua de marți, 25 septembrie, pe Luna
plină, este pregătit pe 24 septembrie, când Mercur și Marte încearcă să rezolve prin alianțe
lipsite de amploare și de profunzime, făcute doar pentru confortul personal, marile probleme
ale vieții. Apoi, Luna plină din 25 septembrie reprezintă un preambul pentru ceea ce se va
întâmpla pe 26 septembrie, când Chiron se va întoarce, prin retrogradare, pe zodia Pești.
De lucrul acesta suntem acum conștienți, pe 22 septembrie, și cine își va petrece această
zi orientându-se către generalități obositoare, arătându-se agresivi cu cei care nu o putere,
dorind să-i pedepsească pe cei care au greșit la începutul anului, nu fac decât sa arate că
nu sunt ființe profunde, că nu pot valorifica așa cum trebuie vibrațiile acestui an al
progresului și vindecării. Vor avea un interes foarte mare pentru schimbul de experiență,
pentru comunicare, vor dori sa afle cât se poate de mult despre confortul celorlalți, însă vor
folosi toate aceste informații pentru a crea conflicte. Omul slab va vedea că aceste cuvinte
se întorc împotriva sa, va somatiza, va arăta prin bolile corpului care sunt bolile caracterului
său.

23 septembrie
04:53 Soarele intră în zodia Balanță (echinocțiul de toamnă)
07:18 trigon Lună-Venus
08:00 opoziție Soare-Chiron
19:46 careu Mercur-Saturn
20:19 sextil Mercur-Capul Dragonului
20:20 conjuncție Lună-Neptun
Unii vor considera că perspectiva cea mai bună este să privească dintr-o zonă
emoțională, să-i judece pe oameni după promisiunile pe care le-au făcut, după cât de mult
se țin de cuvânt, după seriozitate și după dragoste. Alții vor dori să îi judece după puterea
pe care o au de a lupta împotriva răului emoțional, împotriva oamenilor toxici, împotriva
torționarilor. Prin ceea ce se va întâmpla pe 23 septembrie mulți au impresia că lucrurile
sunt stabilite deja, că predestinarea înseamnă o etichetă și nimeni nu se va putea abate de
la ea. Practic, imediat ce Soarele va intra pe zodia Balanță va trece și el prin opoziția cu
Chiron, așa cum s-a întâmplat cu Mercur în ziua anterioară. Ni se va părea că se repetă o
schemă, însă, de această dată, lucrurile se conturează nu prin intermediul comunicării,
informației, mesajului, ci prin intermediul personalității, prin ceea ce omul reprezintă ca ființă,
ca entitate. Vor fi multe puse la îndoială prin vibrația zilei de 23 septembrie, multe dintre ele
fiind legate de bucuria de a trăi, de teama de singurătate, de grija că ne lasă memoria, nu
mai recunoaștem o autoritate, nu suntem ajutați de cei care au promis. În mare parte,
schema astrală a zilei de 23 septembrie este una frumoasă, menită să ne mobilizeze dacă
avem preocupări spirituale. Ea devine urâtă, chiar foarte urâtă, pentru oamenii care nu au
făcut nimic pentru câștigurile pe care le au, pentru ființele care se așteaptă mai mult să
primească decât să dăruiască. 23 septembrie este o zi definită prin lupta cu păcatul, de
aceea c-o relațiile dintre decade, așa cum sunt ele structurate în acest an al progresului și
vindecării, adică orientarea către mijlocul lunii ianuarie pentru a descoperi echilibrul și spre
începutul lunii mai pentru a vedea care sunt mecanismele de autoreglare, ne învață acum
cum să căutăm esența lucrurilor. Este mai puțin important că, la modul comun, unghiurile
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acestea ne aduc o luptă cu cei din altă generație, o dispută pe informații care nu au
echivalent în realitate, pe închipuiri. Important este dacă ieșim învingători din această
provocare. Vom reuși să fim învingători doar dacă avem această deschidere față de marile
evenimente ale vieții, dacă nu ne luăm după aparențe, dacă nu judecăm pe dușmanii deacum la fel de aspru cum i-am judecat pe dușmanii care ne-au ieșit în cale la începutul
anului, în mijlocul lunii ianuarie, sau la începutul lunii mai.

24 septembrie
04:22 sextil Lună-Pluton
04:31 trigon Mercur-Marte
08:22 trigon Lună-Jupiter
Pe fondul acestei decade, care ne suprasolicită, ne încearcă pe încredere sau pe
acumulare, relația aceasta bună dintre Mercur și Marte pare o oază de liniște. Oaza aceasta
de liniște durează puțin, atât cât ne putem aduna gândurile în prima parte a zilei pentru
când, în a doua parte a zilei, imediat ce trigonul dintre Lună și Jupiter se rarefiază, ne vom
întoarce la marile probleme ale existenței, adică vom intra în mecanismul pe care l-am
prezentat anterior. Ne vom situa sub
razele Lunii pline, vom încerca sa
anticipăm care sunt factorii care ar putea
să ne ducă spre o criză a relațiilor, dar nu
ne vom putea reculege pentru a face față
la ceea ce va însemna Luna plină din 25
septembrie. Așadar, momentul zilei de
24 septembrie va fi definit de tărie de
caracter, în cazul oamenilor puternici,
care au dovedit în prima jumătate a
anului răbdare, verticalitate. În cazul
celorlalte persoane, 24 septembrie va fi o
zi de dezertare mai ales când aleg să
fugă în vacanță, să-și ia zile libere, să
invoce motive absurde, de boală, lipsa
vitalității, lipsa patrimoniului, lipsa
susținerii pentru a ascunde ceea ce, prin
puterea personală, individul în sine nu
poate rezolva.
Elementul cel mai bună zilei de 24
septembrie va veni prin creativitate.
Omul care va reuși să iasă în evidență
prin creativitate va putea să ascundă
atitudinea copilărească, să evite un mare prejudiciu, va putea să se mențină în această
structură socială prin ceea ce poate să facă cel mai bine. Ceilalți, din dorința de a se
destinde, juca, relaxa, vor face gafe monumentale. Este adevărat, dacă lucrul acesta se
consumă în prima parte a zilei, ele nu vor avea urmări atât de periculoase. Dacă se vor
consuma în a doua parte a zilei, când relația dintre Lună și Jupiter nu mai oferă o protecție
bună, nu mai beneficiem de înțelegere din partea celorlalți, de toleranță și nici de susținere,
aceste derapaje vor fi sancționate aspru. Binele acestei zile cere echidistanță și, tocmai de
aceea, divergențele de opinie nu trebui abordate, trebuie amânate pentru o altă zi, atunci
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când lucrurile sunt mai ușor de controlat sau înglobează și problemele celorlalți. Acum, pe
24 septembrie, dacă ne implicăm în divergențe de opinie se va discuta doar despre
problemele personale. Mai târziu va fi altfel, oamenii vor discuta și despre problemele lor,
indiferent de motivul pe care îl vor avea pentru care vor proceda în felul acesta.

25 septembrie
00:49 sextil Lună-Junon
02:02 Luna intră în zodia Berbec
02:07 conjuncție Lună-Chiron
05:49 Lună plină
07:15 trigon Lună-Capul Dragonului
07:24 careu Lună-Saturn
08:54 trigon Mercur-Lilith
09:19 sextil Lună-Marte
12:34 sextil Lună-Lilith
13:07 opoziție Lună-Mercur
23:23 sextil Soare-Capul Dragonului
Luna plină din 25 septembrie ne vorbește despre severitate. O opoziție între Soarele
și Lună pe o axa relațiilor aduce întotdeauna motive de reculegere sau motive de conflict pe
care oamenii le explorează pentru că nu vor să ajungă niciodată, prin niciun mijloc, la
reconciliere. Așadar, în momentul de față, când Soare și Luna se află în opoziție, iar Soarele
se află într-o relație bună cu Axa Dragonului, dar nu poate media tendința Nodurilor, așa
cum este și Mercur, nu se poate vorbi despre o reparare a faptelor bune, cei despre discuții
care scot în evidență greșelile celorlalți, despre mari erori, despre dovezi ale egoismului sau
despre situații nefericite când eșecul a venit pentru că unui individ celebru i-a dispărut brusc
farmecul.
În contextul acesta al progresului și vindecării, nota aceasta conflictuală a zilei de 25
septembrie are accente dramatice. Pentru a supraviețui omul implicat în activitățile sociale
va face acum apel la o minciună. Minciuna care se va evidenția pe 25 septembrie este un
element care va face trimitere la multe din episoadele acestei decade și va arăta că cel
învins se laudă că este victorios. Pentru mulți, 25 septembrie va fi o zi de sobrietate când
vor conștientiza că au fost victimele unor inginerii financiare, victimele unor fraude, că
demersurile în care s-au implicat nu pot să ajung acolo unde își propun tocmai pentru că au
fost păcăliți. Unii, care sunt mai lași din fire, nu vor fi pe vibrația Lunii de pe zodia Berbec,
semn pe care a intrat din noaptea de 24 spre 25 septembrie, ci vor merge în continuare
legați la ochi, vor fi în continuare foarte permisiv față de păcat, vină, față de ceea ce este
rău sau față de ceea ce nu poate fi modelat. Momentul zilei de 25 septembrie, în contextul
acestei decade, are conotații foarte dramatice. În săptămâna 24 - 30 septembrie 2018
valențele acestei Luni pline sunt mai curând legate de inventarierea trecutului, despre o
redefinire am în iei pe care individul a cunoscut-o la începutul acestui an, în a doua decadă
a lunii ianuarie, sau, prin diverse conjuncturi pe care nu și-a dorit-o și în care s-a trezit, la
începutul lunii mai. În această situație, cea definită de unghiurile majore ce sunt aplicate
unor intervale mai mari de o săptămână, așa cum face în tipul acesta de analiză, Luna plina
face trimitere la demersuri care trebuie să scoată în evidență o fraudă. Vor exista oameni
care, sub imperiul unor presiuni sociale foarte mari, vor încerca să se adapteze acestor
nevoi abuzive pe care le formulează ceilalți.
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26 septembrie
02:50 careu Soare-Saturn
03:11 Chiron intră în zodia Pești
13:25 careu Lună-Pluton
Este clar că în momentul în care Chiron se întoarce pe zodia Pești prin retrogradare
nu poate fi un moment foarte bun, nu poate fi unul special. Este un moment foarte delicat
care aduce probleme de conștiință, dificultăți de adaptare, evidențiază complexele de
inferioritate și ne vorbește despre forțele contrare pe care nu reușim acum să le anulăm.
Lucrul acesta este explicat și prin faptul că în momentul în care Chiron trece pe zodia Pești,
Soarele se află într-un careu cu Saturn. Așadar, vorbim despre limitele transformate în
obstacole, despre păcate pe care oamenii nu vor să le povestească așa cum sunt, vor să le
ascundă, vor să le transforme în probleme ale comunității.
Astfel, 26 septembrie ne vorbește despre o formă de simplitate pe care am refuzat-o
atât în mijlocul lunii ianuarie cât și la începutul lunii mai, atât în prima jumătate a anului cât
și în primele două decade ale acestei luni. Această atitudine, acest refuz al simplității pare
să fie elementul definitoriu al anului 2018 despre care aflăm acum, pe 26 septembrie, lucruri
noi. Dacă pe zodia Berbec, Chiron i-a îndemnat pe oameni să-și formeze un punct de vedere
propriu, să caute adevărul prin mijloace originale, prin trecerea sa pe zodia Pești oamenii
vor fi tentați să accepte opiniile celor care par mai convingători, viziunea explicată cel mai
bine, ideile prezentate în modul cel mai convingător.
În consecință, atât prin careul Soare-Saturn, cât și prin trecerea lui Chiron pe zodia
Pești, vorbim despre păcate, despre îndoieli, despre preamărire a de sine. De aceea 26
septembrie poate fi o zi a observației propriului păcat, a iertării greșelilor celorlalți. Lucrul
acesta îl observăm din faptul că Luna, aflată acum în plin tranzit prin zodia Berbec, se va
afla în a doua parte a acestei zile în careu cu Pluton. Ceea ce ne doare putem ierta la ceilalți,
putem tolera, tocmai pentru că în ceea ce ne privește nu suntem capabili de asemenea
clemență. Atunci când nu reușim să identificăm la ceilalți probleme pe care le avem și noi
devenim duri, intransigent si, suntem dispuși să-i pedepsim mai mult decât este cazul.
Pentru mulți, 26 septembrie poate fi o zi a înțelegerilor deficitare, a problemelor de disciplină
pe care să le explicăm prin presiunea majoră pe care comunitate opune asupra individului.
Privind toată această conjunctură prin prisma devizei generale a acestui an, înțelegem că
acolo unde nu există disciplină, acolo unde înlocuim metoda de lucru cu acuzații gratuite,
nu putem găsi nici progres și nici vindecare.

27 septembrie
10:12 Luna intră în zodia Taur
13:07 conjuncție Lună-Uranus
15:01 careu Lună-Capul Dragonului
15:32 trigon Lună-Saturn
18:48 careu Lună-Marte
20:52 careu Lună-Lilith
În dimineața zilei de 27 septembrie luna va intra pe zodia Taur și la puțin timp va
trece prin conjuncția cu Uranus. Apoi, toate celelalte unghiuri, în marea lor majoritate rele,
se vor consuma în a doua parte a zilei. De aici se înțelege că momentul de 27 septembrie
este unul de dezamăgire. Ne pregătim pentru ceva și nu se împlinește, căutăm să vorbim
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cu oamenii care ne resping, urmărim să împlinim un demers care ne-a dat semnale până
acum că ar trebui abordată altfel. Nu ne-am gândit însă că semnalele pe care le-am primit
anterior despre faptul că acest demers are nevoie de o altă directivă sunt pentru momentul
de față. Asta înseamnă că tot ceea ce ține de planuri de viitor, de vise, de toată constricția
socială care are nevoie de o bază solidă va fi acum reconfigurată. În plus, pentru că luna
trece și prin careul la Axa Dragonului se accentuează această senzație că aceste crize
personale sunt respinse în mod gratuit și că ne aflăm pe o pantă descendentă, că suntem
curtați, dar de ghinioane.
Un alt element Important care își face simțită prezența pe 27 septembrie este cel
legat de celebritate. Atât conjuncția Lunii cu Uranus cât și careul său la Axa Dragonului, dar
și relațiile pe care Luna trebuie să le împlinească cu Marte și Luna neagră ce se află acum
în Coada Dragonului, ne vorbesc despre celebritate într-un mod neplăcut. Ne face plăcere
când ni se spune acum că suntem cunoscuți, recunoscuți pe stradă, că am ocupat o anumită
poziție în conștiința de grup pentru că avem impresia că opiniile celorlalți ne țin pe loc, ne
întorc din drum sau nu ne lasă să fim liberi. Astfel, mulți se vor simți izolați de aceste opinii
ale celorlalți, constrânși să se comporte într-un anumit fel, să vorbească într-un anumit fel
așa cum nu și-ar dori în momentul de față. În realitate, acest obstacol scoate în evidență
chiar această nepotrivire, chiar această schimbare a planurilor, ne arată că de fapt toate
aceste obstacole sunt exagerate de noi, nu, așa cum am crede, puse pe seama celorlalți.
Dacă am fi puțin mai flexibili și nu ne-am bloca atenția doar pe ceea ce nu suntem în stare
să facem, ziua de 27 septembrie nu ar fi atât de încărcată de obstacole, nu ne-ar speria atât
de multe eșecuri. Cei care, de felul lor, au probleme cu temperamentul, sunt avertizați că
cea mai mare stricăciunea acestei zile va apărea în mijlocul zilei, când Luna va trece prin
conjuncție cu Uranus. Oricât de mic ar fi obstacolul el poate crea în cazul acestor persoane
un mare disconfort.

28 septembrie
02:35 trigon Soare-Marte
04:00 opoziție Lună-Venus
12:39 sextil Lună-Neptun
20:18 trigon Lună-Pluton
22:59 Chiron în sextil cu Junon
Prin relația bună pe care Soarele o definitivează în noaptea de 27 spre 28 septembrie
cu Marte oamenii își dau seama că pot ieși din încurcăturile zilei de 27 septembrie dacă sunt
flexibili, dacă se lasă în voia unei dispoziții oscilante, dacă își permit să se lase atrași sau
poate chiar influențați din mai multe direcții. Acolo unde există rigiditate va exista și o
acuzație puternică pe care cei mai mulți o vor transforma în boală. Lucrul acesta este
susținut din punct de vedere astral de impactul pe care Chiron, aflat acum pe ultimul grad al
zodiei Pești, îl are asupra întregii conjuncturi astrală de-acum. Vorbim, așadar, despre in
coerență mai mult decât despre oscilație, despre mania persecuției, mai mult decât de fapte
rele săvârșite de ceilalți în formă continuă. Există și șabloane asupra cărora se va interveni
pe 28 septembrie, însă rolul lor nu este acela de a distruge încrederea în sine, conștiința
individuală, adică prin modificarea lor nu se dorește înlăturarea unui individ dintr-o anumită
poziție, ci se urmărește extinderea câmpul conștiinței, eliberarea voinței din prizonieratul
convingerilor prea fixe.
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În context acestei decade, cea care face trimitere la ceea ce s-a consumat în mijlocul
lunii ianuarie ca la un moment de echilibru, șabloanele acestea la care ar trebui să renunțăm
sau pe care ar trebui să le înlocuim cu opinii flexibile, au fost construite în momente de luptă.
Toata versiunea pe care am demonstrat-o la începutul anului devine acum înțelepciuni de
viață și oamenii se vor ține legat de acestea ca de un colac de salvare. Nu vor mai avea
timp să vadă că viața poate fi frumoasă, că sunt întâmplări care s-au consumat și la
începutul anului, dar și de la momentul acela până acum, care ne pot consolida imaginea în
grupul de apartenență fără a deforma nimic. Forma aceasta de curaj susținută de relația
bună a Soarelui cu Marte, chiar dacă este afectată sau întunecată de încrâncenare, ea ne
poate oferii șansa de a vedea mult mai departe, de a ne asocia cu oameni buni și prin
această asociere să apară și rezultate bune. În felul acesta, avem minunata șansă pe 28
septembrie de-a împlinit ceea ce ne-ar fi plăcut să împlinim în ziua anterioară, pe 27
septembrie. Cel care va reuși să se detașeze de această povară a convingerilor rigide se
va simți dintr-o dată plin de energie, liniștit, curajos. Va acorda importanța cuvenită
sincerității și va vedea că persoanele din jur, cei cu care interacționează ei vor răspunde la
fel.

29 septembrie
01:35 opoziție Lună-Jupiter
07:02 trigon Soare-Lilith
16:06 sextil Lună-Chiron
16:18 conjuncție Lună-Junon
16:23 Luna intră în zodia Gemeni
20:51 sextil Lună-Capul Dragonului
Pe 29 septembrie soarele trece prin trigon la Luna neagră. Această schemă astrală
susținută atât de unghiurile pozitive cât și de altele negative la care participă Luna în
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momentul acesta, ne vorbește despre o formă de răscoală pe care, în stadiul acesta, o
privim ca pe o eliberare de un păcat. Din nefericire, ne eliberăm de un păcat arătând cu
degetul spre păcatele celorlalți, ne prezentăm față de cei cu care interacționăm printr-o
putere suplimentară ce crește doar în momentul în care avem această atitudine acuzatoare
clar formulat în minte, doar atunci când suntem pe poziție ofensivă.
Dacă în această perioadă Junon s-ar fi aflat pe ultimul grad al zodiei Taur nu ne-am
fi simțit atât de motivați să ne construim un edificiu bun distrugând beneficiile celorlalți, nam fi considerat că trebuie să acționăm acum în mare forță. Am fi arătat un echilibru față de
opiniile celorlalți, față de bunurile lor, i-am fi tratat cu respect și problema aceasta ar fi mers
mai
departe
în
așteptarea unui moment
mult mai bun pentru
rezolvare. Așa, devenim
intoleranți
la
comportamentele
celorlalți cu atât mai mult
cu cât seamănă cu
comportamentele
pe
care le-am avut sau pe
care încă le mai avem și
pe care nu dorim să le
tolerăm, nu le acceptăm, nu ni le înțelegem. Trebuie să fim conștienți că faptele acestea nu
produc efecte bune, ci perturbațiile comportamentale care vor bulversa și mai mult. În loc
să devenim foarte siguri în grupul de apartenența, să mai adăugăm o cărămidă la zidul pe
care îl construim locuinței mult dorită, ne facem și mai mulți dușmani, îi enervam și pe cei
care s-au arătat până acum indiferenți față de problema pe care o punem în discuție. Totul
se tulbura pe 29 septembrie, totul se transformă într-un război pe care credem că putem
câștiga, dar pe care-l pierdem chiar de la început prin faptul că ne situam în acest sector
care distruge. După ce situația se va liniștii forța aceasta de care ne-am folosit se va întoarce
împotriva noastră și ne vom trezi că am dezamăgit cei mai buni prieteni, ne-am stricat
lucrurile pe care le iubim cel mai mult, ne-am pierdut încrederea într-un ideal ambițios. Este
de la sine înțeles că prin aceste achiziții nu putem vorbi nici despre vindecare și niște spre
progres, nu ne putem aștepta decât la risipă, rezultate eronate susținute chiar de aceste
comportamente eronate, așa cum am văzut și în alte momente ale acestei decade.

30 septembrie
02:14 trigon Lună-Marte
02:49 Junon intră în zodia Gemeni
03:08 trigon Lună-Lilith
04:31 trigon Lună-Soare
17:56 careu Lună-Neptun
18:35 trigon Lună-Mercur
Abia nu ultima zi a acestei luni mulți vor înțelege de ce situația de acum, dar și
situațiile pe care le vor parcurge până la finalul acestui an și, poate, și puțin din începutul
anului următor, sunt dominate de această notă instabilă. Mulți vor crede că erorile zilelor
anterioare, cele care au dus spre tulburări de conștiință, spre răscoală, spre revoltă, sunt
cauzele acestei neliniști. Prin faptul că Junon, în noapte de 29 spre 30 septembrie va intra
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pe zodia Gemeni, adică va intra într-o perioadă unde va arăta un comportament care susține
această agitație, ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu ne duce spre neliniște și
dezordine, ci, în mod paradoxal, face această mobilizare să pară o formă de anticipație, de
deducție. Pe acest fond, vor interveni și unghiurile dintre planete analizate anterior, dând
acestei situații o agitație și mai mare. Ipostaza aceasta care se declanșează cu trecerea lui
Junon pe zodia Gemeni va face ca întreaga situație să fie dezvăluită, adică să nu mai vorbim
despre un presentiment, despre așteptări rele, ci despre o graniță. De acum încolo lucrurile
vor fi puțin mai complicate, după cum vom vedea că vor fi și directivele următoarelor trei
luni. Astfel, în octombrie vom vedea cât de ușor ne putem abate de la drumul cel bun, în
noiembrie cât de repede ajungem spre latura întunecată a firii, iar în decembrie cât de inutile
sunt regretele. Junon are un comportament constant începând cu 30 septembrie. Pe 12
octombrie va intra în mers retrograd pe zodia Gemeni și aproape de sfârșitul lunii octombrie,
pe 24, se va întoarce pe zodia Taur prin retrogradare. Retrogradarea sa se va sfârși pe 24
decembrie, iar întoarcerea sa pe zodia Gemeni, adică la momentul la care este acum, se
va consuma în anul următor. Dar lucrurile nu sunt atât de rele. Cel puțin până când Junon
nu își va iniția deplasarea retrogradă ne vom bucura de această nouă poziția sa, adică de
deschidere, de jovialitate, fim mult mai atenți la ce ni se întâmplă, la ceea ce li se întâmplă
celorlalți, nu vom mai fi atât de pătimaș cu problemele vieții. Este posibil ca în cazul
oamenilor care au viteză de lucru mult mai bună să vorbim despre un progres, despre o
evoluție, să vorbim despre consolidarea gândurilor bune la care să nu renunțe după ce
Junon își va iniția deplasarea retrogradă. Sunt și oameni care se adaptează foarte repede
condițiilor exterioare. Cei mai mulți, însă, începând cu 12 octombrie vor simți că se întorc la
problemele care le-au dat bătăi de cap pe finalul lunii septembrie.
Ultima decadă a lunii septembrie a scos în evidență elemente negative de
comportament, frici teribile, poate chiar in capacitatea individului de a se adapta în condiții
de maximă urgență la tot acest proces de transformare. În consecință, acolo unde lucrurile
ar fi trebuit să vină spre individ de o manieră constructivă, s-au confruntat cu o risipă, acolo
unde a trebuit să dea dovadă de rafinament și putere, au acuzat, s-au transformat în
justițiari. Oamenii aceștia care au crezut că și-au rezolvat problemele procedând așa, de
fapt și le-au amplificat. Pentru că există și anumite elemente astrale care susțin încrederea
în sine, stima de sine, cei care pierd nu vor spune adevărul, ci se vor lauda că au învins, că
ei sunt victorioși. Vor face lucrul acesta nu doar pentru că Luna neagră are o poziție foarte
importantă în conjuncturile acestei decade, ci și pentru că toată decada au trăit cu
sentimentul că trebuie să li se întâmple ceva, că au un presentiment, că urmează să aibă
parte de un mare ghinion. Cel care-și va controla aceste impulsuri, va lăsa acest
presentiment să se exprime, dar nu-și va explica, nu va vibra la unison cu acesta, nu va
transforma o presupunere într-un eveniment sigur. Abia la sfârșitul acestei decade, când
Junon nu va intra pe zodia Gemeni și va declanșa o suită de evenimente susținute de
deplasarea retrogradă, de întoarcerea sa pe zodia Taur și apoi revenirea la zodia Gemeni
în anul următor, se poate vorbi despre începutul unei perioade care să conțină o parte din
probleme pe care le-am anticipat, pe care le-am presimțit. Vor exista și oameni care,
obișnuiți să folosească un mecanism negativ al gândirii, se vor preocupa mai mult să
împlinească aceste sentimente negative decât să vadă la ce fac referire. Aceștia sunt
oamenii care de regulă greșesc chiar și atunci când sunt ajutați de conjuncturi astrale mult
mai favorabile decât cele de acum.
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Luna septembrie, după cum am văzut din mesajele inserate celor 30 de zile, ne-a
vorbit despre vindecare prin distrugerea speranțelor false. Niciodată nu este confortabil să
conștientizezi că speranțele în care ai investit atât de multă energie și putere, pentru care ai
consumat atât de mult timp sau atât de multe resurse, sunt false. De această dată nu avem
ce face. Dacă dorim să ajungem la vindecare, dacă dorim să progresăm va trebui să fim
destul de severi cu acele idealuri care nu pot fi atinse, acele speranțe care ne parazitau. Cel
care va ieși învingător în urma depășirii cu bine a acestor experiențe nu este omul care se
impune mai ușor la finalul acestui interval, ci acela care are puterea să-și recunoască vina,
are curajul necesar să spună că s-a înșelat dacă lucrul acesta s-a întâmplat. Deși pare un
lucru foarte simplu, în această lună va fi elementul cel mai greu de obținut.
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MODIFICAREA CONDUITEI NE ABATE DE LA
DRUMUL CEL BUN
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Luna octombrie are și ea capriciile ei. În primul rând, prin revenirea la mersul direct al
planetei Pluton și inițierea deplasării retrograde a lui Junon, apar modificări ale conduitei,
schimbări în traseul pe care l-am crezut foarte sigur în luna anterioară și revenirea la opinii
pe care le-am avut altădată și de care nu am fost chiar atât de mândri. În mare parte,
evenimentele nu sunt multe ca număr, dar sunt intense, iar complicațiile apar din schimbul
de experiență, din însușirea opiniilor celorlalți, din acceptarea schimbărilor de moment ce
vor fi de-a dreptul șocante. Este foarte posibil ca spre finalul acestei luni mulți să considere
că așa le este scris să li se întâmple, așa trebuie să li se întâmple, să se întoarcă la
probleme mai vechi, să sufere, să se sacrifice. Lucrul acesta este susținut în special de
faptul că, prin retrogradare, Junon se va întoarce pe zodia Taur. Nevoile definite pe
această poziție nu sunt nevoi reale, ci sunt justificări ale propriilor frustrări.

Decada I (1-10 octombrie 2018)
Revendicare. Tensiune care se amplifică pe lipsa de maniere.
Frumusețe discutată și bârfită. Complicații din cauza prietenilor
falși. Soluții neverosimile. Ajutorul nu este înțeles.

DECADA NR. 28
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

18

21-30 iulie

Confirmă autoreglarea

5

11-20 februarie

Reglare. Ambiții cântărite. Pasiune pentru nefiresc. Clădim un viitor pe vină. Separare dintro greșeală. Studiul este bun, dar nevoia de distracție se dovedește a fi prea mare. Eleganță penibilă.
Inversiune. Retragere din teamă de jignire. Orgoliu rece. Dezavantaj. Sfidare doar de dragul unui
moft. Sensibilitatea cere să fie protejată. Relaxare. Tensiunea este canalizată către demersuri sociale.
Elevare prin schimb de experiență. Vrem să facem mai multe deodată. Abandon. Ținta trebuie să ne
ajute să evoluăm. Combinații frumoase. Regretam derapajele mai vechi. Reglare. Ambiții cântărite.
Pasiune pentru nefiresc. Clădim un viitor pe vină. Separare dintr-o greșeală. Studiul este bun, dar
nevoia de distracție se dovedește a fi prea mare. Eleganță penibilă. Inversiune. Retragere din teamă
de jignire. Orgoliu rece. Dezavantaj. Sfidare doar de dragul unui moft. Sensibilitatea cere să fie
protejată. Relaxare. Tensiunea este canalizată către demersuri sociale. Elevare prin schimb de
experiență. Vrem să facem mai multe deodată. Abandon. Ținta trebuie să ne ajute să evoluăm.
Combinații frumoase. Regretăm derapajele mai vechi. Regret. Convingerile nu sunt explicate pe
măsura înțelegerii partenerului de dialog. Conflict între generații. Gândul nu mai este echilibrat. Ideile
noi nu mai sunt de actualitate. Visăm la o viață mai bună, dar nu facem nimic pentru asta. Convingeri
suprimate de dorințe. Discreditarea puterii de convingere. Oamenii devin puternici prin deciziile
celorlalți. Rigoare. Educație precară. Ceea ce știu nu ne folosește. Reducerea gradului de satisfacție.
Facem o alegere greșită. Ni se pare că suntem obosiți de mesajele celorlalți. O problemă de muncă ne
vorbește despre daruri pe care nu știm să le punem în aplicare. Discuții sterile. Probleme materiale
complicate de opinii față de bani sau față de educație. Severitate. Tristețe. Educația este implementată
în mod dificil. Lipsă de profunzime. Se caută răspunsuri acolo unde ele nu există. Este nevoie de
putere. Liberul arbitru primește o nouă definiție. Individul poate trece printr-o poartă foarte îngustă.
Tiranie. Exclusivitate. Se plătește pentru discuții frumoase. Pofte nefirești. Tensiune. Soluțiile de
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acum pot fi puse în aplicare, dar mai târziu. Scade puterea de convingere. Invidia ne atrage către zone
sociale ciudate. Blocaj. Dificultate în a discerne adevărul de minciună. Orgoliul este marcat de
neșansă. Ne gândim altfel la cei din jur. Ni se pare că putem merge mai departe cu un compromis.
Abstractizare. Ocupăm locul celuilalt. Nu suntem capabili să ne adaptăm. Probleme sentimentale.
Banii pierduți nu mai sunt recuperați. Subiectivitate. Nevoie de cunoaștere. Se finalizează o
înțelegere. Revoltă împotriva celui slab. Frustrările sunt puse pe picior de egalitate cu regretele.
Nemulțumire. Deformare. Calculele sunt greșite. Trecem de la o stare la alta. Nu avem încredere în
nimeni. Sfaturile sunt apreciate doar dacă produc efecte imediate. Spirit critic. Căutăm răspunsuri
acolo unde nu am căutat niciodată. Lipsă de profunzime. Subiectivitate. Percepții speciale. Schimbul
de experiență este dur. Se ajunge la un compromis. Instabilitate. Memoria nu ne ajută. Luptăm
împotriva patrimoniului celuilalt. Puținul celuilalt înseamnă bogăția noastră. Revoltă gratuită.
Verificări. Se corectează o greșeală. Instabilitate este un element cu care nu este de glumit. Se cere
disciplinare forțată. Un examen este pierdut.

Prima decadă a lunii octombrie ne aduce revendicarea drept instrument de lucru de
la care nu dorim să ne abatem, pe care vrem să o vedem frumoasă, interesantă, tocmai
pentru că suntem preocupați să discutăm și chiar să bârfim despre toate lucrurile acestea.
Soluțiile la care ajungem nu sunt dintre cele mai fericite de aceea ar trebui ca în această
decadă să fim deschiși față de ajutorul promis, să fim preocupați de cel mai mic sprijin care
ne este promis ori care ne este oferit. Totul în această decadă se bazează pe dorință,
aspirație, pe un interes, chiar nefiresc, față de ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Lucrul acesta
se explică prin faptul că echilibrul acestei decade se bazează mult pe ceea ce am învățat
pe finalul lunii iunie. Este impropriu spus “învățat” pentru că acea decadă a fost dominată
de retrogradarea lui Marte. Cu toate că deplasarea retrograda a fost inițiată spre finalul
intervalului, severitatea impusă de această vibrație astrală a fost resimțită de-a lungul
întregului interval. Discuțiile de atunci despre împărțire, dezordinea cu care am crezut că iam zăpăcit pe ceilalți și le-am distras atenția de la greșelile pe care le facem ne invadează
acum și ne păcălesc. Ceea ce nu am realizat atunci sau am realizat prin păcălire, furt,
minciuna ne va tenta acum să considerăm că este cel mai mare bine al perioadei. Drumul
cel bun nu trece pe-aici, ci trece pe acolo pe unde ne spun soluțiile. Există multă minciună
care ne va schimba percepția asupra realității în această decadă pentru că lucrurile acestea
rele se consumă chiar în prima zi a decadei. Cine alege, chiar de la începutul acestei
decade, să refuze minciuna, nu se va întoarce către finalul lunii iunie pentru un reper, ci
către mijlocul lunii februarie, atunci când simțurile erau puțin mai echilibrate. Este adevărat,
forma aceea de echilibru s-a consumat într-o lună când evoluția era întortocheată, deci nici
reperul acesta de autocontrol nu ne ajută prea mult. Dacă însă alegem din start să ne
mințim, ceea ce se întâmplă după nici nu mai contează.

1 octombrie
05:04 Pluton revine la mersul direct
20:32 careu Lună-Chiron
20:59 Luna intră în zodia Rac
21:50 conjuncție Marte-Lilith
23:28 sextil Lună-Uranus
Chiar din prima zi acestei luni ne întâlnim cu o provocare, cea care nu vine doar din
tranzitul Lunii prin zodia Gemeni și din relația proastă cu Chiron sau din tranzitul Lunii pe
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începutul zodiei Rac și relația bună cu Uranus retrograd, ci din faptul că Pluton, după multe
luni, își revine la mersul direct. În plus, în seara acestei zile se va împlini și conjuncția lui
Marte cu Luna neagră, ceea ce aduce vieții o notă foarte dură, o atracție către ceea ce este
compromițător sau către evenimente care se sfârșesc prost. Sunt multe lucruri negative ce
urmează să se consume în
această decadă și care își vor
avea debutul în ceea ce se
consumă acum. Multe vor face
trimitere la ceea ce s-a
consumat pe finalul lunii iunie
sau în mijlocul lunii februarie.
Astfel, vorbim în prima zi a lunii
octombrie
despre
un
dezavantaj, despre o jignire
care este folosită ca un
instrument de atac, despre o
asociere care ne dă mari
speranțe, dar care, până la
finalul acestei luni, ne va
dezamăgi foarte mult.
Dacă prin revenirea la
mersul direct al planetei Pluton
se poate vorbi despre o
conștientizarea
propriilor
nevoi, o cântărire a ambițiilor,
o înțelegerea pasiunilor, dar nu
așa cum am făcut-o până
acum, ci în mod obiectiv, prin
conjuncția lui Marte cu Luna
neagră nu putem vorbi despre
așa ceva, ci mai mult despre
dezavantaje, despre orgolii care trebuie să se impună într-un mod neobișnuit, care trebuie
să sfideze mesajul celuilalt, să atenteze la integritatea cuiva. Așadar, putem invoca în acest
context al primei decade a lunii octombrie, experimentarea unui impuls care se referă la
revendicare, la tensiuni care doar simulează frumusețea și rafinamentul, la mari încercări
pe care omul și le construiește singur, la care ajunge pentru că este ignorant, pentru că nu
înțelege ceea ce vor ceilalți, pentru că nu se poate integra. Dacă îi place această
promiscuitate, dacă iubești acest compromis nu rămâne decât o distanță foarte scurtă între
greșeala de acum și fatalitatea unor erori existențiale asupra cărora să nu mai poată
interveni. Știm că, spre finalul acestei luni, Junon, prin retrogradarea inițiată în decada
următoare, se va întoarce pe zodia Taur. Acum este pe zodia Gemeni și are asupra Axei
Dragonului un impact teribil. Mai avem încă șansa, cu minciuna sau cu anumite tertipuri la
care apelăm, să mediem o problemă existențială. Începând din 12 octombrie nu vom mai
putea face lucrul acesta. Așadar, ceea ce credem că putem face foarte bine, că putem
împlinii într-un chip aparte ar trebui să facem până atunci. Astfel, prima zi a lunii octombrie
ne vorbește despre pasiuni nefirești, despre o revenire la un comportament mai vechi pe
care nu-l vom mai putea reitera tocmai pentru că între timp lucrurile s-au schimbat.
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2 octombrie
02:17 opoziție Lună-Saturn
12:42 Ultimul pătrar
15:15 trigon Lună-Venus
21:45 trigon Lună-Neptun
Aflată deja în plin tranzit prin zodia Rac, Luna va avea de împlinit în a doua zi a lunii
octombrie o opoziție cu Saturn și un trigon cu Venus. Acest trigon pe care Luna îl împlinește
cu Venus în mijlocul zilei va fi înnobilat de un alt trigon pe care Luna îl împlinește cu Neptun.
Așadar, vorbim în a doua zi a lunii octombrie despre o mare sensibilitate, despre bucuria de
a trăi, despre încântarea de a sfida ceea ce este rău și, mai ales, ceea ce nu poate fi corectat
decât cu mari sacrificii. Prin bucuria de a fi, de a simți sau de a trăi anulăm acest rău care
ne-a vorbit despre invadare, despre compromis ori despre ceea ce nu vom putea niciodată
să schimbăm. Prin simplitate și rafinament, prin psihologie comportamentală, prin ușurința
cu care ne asociem și descoperim ceea ce este bun la ceilalți înțelegem că multe se pot
schimba, multe tensiuni se pot canaliza, multe merg spre evoluție. Așadar, vorbim în a doua
zi a lunii octombrie despre combinații frumoase, despre înțelegerea propriilor regrete pe
care nu trebuie să le ducem mai departe în forma aceasta, ci pe care ar trebui să le
transformăm în experiență de viață, în exemple, în mesaje. Este clar că, pe acest fond,
experiențele personale sunt foarte bogate. Fiecare va putea acum să facă trimitere la multe
episoade pe care le-a traversat, la multe întâmplări pe care acum să le revadă ca experiențe
de viață. Nu este o viziune subiectivă, ci este o viziune obiectivă, una care apare ca urmare
a unei înțelegeri aparte pe care o vom aplica relațiilor de acum, vieții în general.
Un element care va fi specific momentului este cel al unui romantism pe care vom
încerca să-l valorificăm. Totuși, dacă Luna se află acum într-o relație bună cu Venus nu
înseamnă că totul este armonios și echilibrat. Ultimul Pătrar împlinit acum face parte dintro configurație numită Aripi de pasăre care atrage și planeta Venus, dar și conjuncția MarteLuna neagră despre care am amintit în prima zi a lunii octombrie. Este clar că episodul
acesta al rafinamentului, al bucuriei care se împlinește prin schimb de experiență, prin
acceptarea provocărilor, prin încrederea în observațiile personale, face parte din această
etapă minunată, din severitatea cu care, uneori, viața ne îndeamnă să ne îndreptăm atenția
mai mult către emoții, deși cele mai mari probleme de-acolo ne vin. Dacă în această
perioadă nu ne-am fi aflat în fereastra careului dintre Mercur și Pluton, aspect care se va
împlini în noaptea de 2 spre 3 octombrie, nu am vorbit despre probleme de conștiință, ci tot
ceea ce ține de emoție ar fi curs, ar fi fost ușor de înțeles.

3 octombrie
03:04 careu Mercur-Pluton
05:08 opoziție Lună-Pluton
05:24 careu Lună-Mercur
11:30 trigon Lună-Jupiter
23:36 trigon Lună-Chiron
Abia acum, pe 3 octombrie înțelegem de ce corelațiile dintre decade sunt atât de
importante. Relația tensionată dintre Mercur și Pluton ne vorbește despre o formă de
vindecare ce va face ca ambițiile să fie acum cântărite altfel, oamenii să vorbească și despre
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pasiunile nefirești, nu doar despre cele firești. Raportul acesta este foarte bun pentru
sănătate, pentru echilibrul psihic, pentru a combate acea formă de inversiune care ne
tulbură liniștea și care ne consumă foarte mult rezervele. Relația proastă dintre Mercur și
Pluton ne va duce spre o revoltă pe care o consideram absolut justificată. Dacă Mercur ar fi
împlinit acest unghi din altă zodie, nu din Balanță, nu s-ar fi supus unei judecăți pripite, unei
forme de injustiție care depășește o limită a bunului simț, care nu ține cont de confortul
celorlalți. Așadar, 3 octombrie atentează la eleganța a ceea ce ne poate pune în dificultate,
sau chiar ne poate afecta patrimoniul.
Un alt element specific zilei de 3 octombrie este cel legat de convingerile eronate pe
care dorim să le scoatem la lumină ca fiind reguli de bune practici. Mercur din Balanță nu
prea ține cont de bunurile celorlalți, de experiențele mari, ci le apreciază pe acestea doar
dacă sunt utile. Ceea ce nu este util este abandonat ori este privit ca o țintă și împotriva
căreia se va mobiliza foarte mult. Astfel, ceea ce ar trebui să reprezinte o formă de
romantism, de aducere aminte, de frumusețe sau de rafinament devine o mânie îndreptată
împotriva celor care se fac vinovați de ceva. Privind spre corelațiile dintre decade, adică
spre finalul lunii iunie și spre mijlocul lunii februarie, înțelegem că acestea sunt perioadele
când am suferit anumite umilințe pe care acum nu le mai putem ierta. Este foarte posibil ca
sensibilitatea pe care unii o dovedesc acum să reprezinte un dezavantaj în grupul de
apartenență. Dacă ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anului i-a făcut mai rezistenți, vor
vedea că ceea ce pierd pe 3 octombrie nu este de fapt o pierdere, ci este o desprindere de
ceea ce nu le mai este util, de ceea ce nu le mai folosește.

4 octombrie
00:11 Luna intră în zodia Leu
00:47 sextil Lună-Junon
02:28 careu Lună-Uranus
04:01 conjuncție Lună-Capul Dragonului
11:10 opoziție Lună-Lilith
12:28 opoziție Lună-Marte
18:20 careu Lună-Venus
19:18 sextil Lună-Soare

Pe 4 octombrie ni se va părea că tot ceea ce facem este bun. Luna va trece prin
Capul Dragonului inițiind un nou ciclu draconitic și toată această putere va fi folosită ca o
formă de refuz, de anulare a experiențelor pe care le-am avut până acum, de a ne confirma
că simțirile negative pe care le-am parcurs în ultimele perioade ne încurajează să nu
participăm la un eveniment trist. Acest eveniment trist poate să fie legat de onorarea unei
promisiuni, de refuzul de a merge mai departe pe un traseu, de a participa la o formă de
agresiune publică, de a ne asocia cu oameni care până acum ni s-au părut foarte frumoși.
Este clar că 4 octombrie devine o zi al vedetelor, un moment în care ni se pare că tot ceea
ce a fost păcătos până acum, impur sau compromițător trebuie lăsat în urmă. Faptul că Luna
trece peste Capul Dragonului când Marte se află în continuare în fereastra conjuncției cu
Luna neagră și, de asemenea, aceste două elemente în fereastra conjuncției cu Coada
Dragonului, toate aceste forme de revoltă trebuie căutate în trecutul propriu sau pentru a le
înțelege mai bine avem nevoie să facem trimitere la ceea ce ni s-a întâmplat în ultimii ani
pentru a vedea dacă reacțiile de acum sunt justificate sau nu. Este foarte posibil ca
momentul acesta să aducă o revoltă care să pună o mare barieră între două etape
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importante ale vieții sau să ne despartă de oamenii pe care-i iubim foarte mult. Faptul că
Luna trece acum prin zodia Leu ne ajută să înțelegem cum anume zona aceasta emoțională
s-a implicat în vindecare, în echilibrare, în progres. Pentru că în ziua următoare Venus va
intra în mers retrograd, o mare parte din această zi aceasta planetă va fi statică pe Scorpion.
Vom fi foarte siguri pe ideile pe care le avem, foarte rigizi și nu vom dori să deschidem
aceste opinii nici dacă ni se oferă un exemplu foarte frumos, nici constrânși.
Un alt element al zilei de 4 octombrie se referă la investigare, la regrete, la ceea ce
descoperim în viețile celorlalți și care ar putea să ne ducă spre această zonă de regret. Mulți
vor rămâne însă cu dorința, nu vor ieși de acolo, nu vor părăsi acest segment al pasiunilor
și tocmai de aceea următoarele zile care au mai rămas până la finalul acestei decade le
rezervă mari dezamăgiri, experiențe foarte triste care se referă la finalul lunii iunie și la
mijlocul lunii februarie.

5 octombrie
14:18 sextil Lună-Mercur
14:32 careu Lună-Jupiter
22:03 Venus intră în mers retrograd
Pe 5 octombrie Venus va intra în mers retrograd până pe 16 noiembrie. Prin această
deplasare înapoi se va întoarce pe zodia Balanță chiar în ultima zi a lunii octombrie, pe un
context astral destul de agresiv marcat de trecerea lui Mercur în exil (Săgetător). Vom vedea
că, momentul în care Venus își va reveni la mersul direct ne întoarce la o formă de
normalitate în privința sentimentelor, în privința sentimentului de dreptate. În aceeași zi când
Venus își va reveni la mersul direct Marte va intra pe zodia Pești deci contextul acesta al
revenirii la normalitate nu poate fi unul confortabil. În consecință, inițierea mersului retrograd
al planetei Venus, cu Luna pe zodia Leu invocă regretul pierderii unei puteri. Am văzut că
nu este pentru prima dată când ne aflăm în fața unui asemenea episod, nu este pentru prima
dată când ni se pare că tot ceea ce ni se întâmplă este fals, eronat, îndreptat împotriva
propriei persoane. Ar fi indicat să renunțăm la aceste convingeri pentru că avem suportul lui
Mercur de pe zodia Balanță, deci strict pe această problemă putem fi obiectivi. Nu putem fi
obiectivi dacă suntem invitați să ne transpunem în pielea personajului, să ajutăm pe cineva,
să ne atribuim o altă identitate. Dacă vom proceda greșit ne vom apropia foarte mult de
acea parte a vieții care nu poate fi împlinită pentru că este mult prea legată de visare.
Așadar, ceea ce anul 2018 ne aduce, adică progres și vindecare, îmbinarea dintre
vechi și nou, ce este pentru unii o ultimă etapă în această zonă de tranziție, face trimitere la
sublimarea dorințelor de a ne construi aici imperii, de a trăi pentru satisfacții materiale, de a
visa la realizări care țin doar de această lume. Pentru că schema aceasta ne vorbește
despre verificare, este foarte posibil ca inventarierea pe care o facem acum să ne echilibreze
foarte mult, să ne actualizăm informațiile nu doar cele care fac trimitere spre finalul lunii iunie
ori mijlocul lunii februarie, ci și care aduc în prezent evenimente care s-au consumat cu mult
timp în urmă. Toate acestea au înscrise ca informații regretul, insatisfacția, răutatea. În
trecut am regretat, am fost dezamăgiți sau ne-am dovedit foarte duri cu cei pe care-i aveam
în jur pentru că ni s-a părut că nu avem bunurile pe care le au ei, nu avem puterea pe care
o merităm. De acum și până pe 16 noiembrie, în două etape separate de ziua de 31
octombrie, vom încerca să reparăm această formă de nedreptate (până pe 31 octombrie),
apoi să ne însușim puterea care ne lipsește și, în anumite cazuri, dacă nu primim pentru că
totul a fost o închipuire sau nu suntem în stare, de pe finalul lunii octombrie și până pe 16
noiembrie vom face totul pentru a merita.

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

428

6 octombrie
02:18 Luna intră în zodia Fecioară
03:07 careu Lună-Junon
04:25 trigon Lună-Uranus
07:42 trigon Lună-Saturn
20:15 sextil Lună-Venus
Trecerea Lunii pe zodia Fecioară înseamnă pentru prima decadă a lunii octombrie
întoarcerea la o formă greșită de comunicare, una care se bazează doar pe informația bolii,
pe informația in purificării, pe întâmplări când oamenii au fost discreditați, refuzați sau
marginalizați. Acum, prin ceea ce reușesc să obțină, oamenii simt că devin mai puternici,
mai concentrați, că sunt capabili să facă alegeri foarte bune pentru că nu se mai tem de
necunoscut. Este foarte posibil ca momentul acesta să aducă un semn de vindecare ce nu
a fost citit corespunzător de-a lungul anului 2018, nu a fost văzut pentru că ne-am preocupat
prea mult de alegerile greșite. Acum ni se pare că oboseala pe care o resimțim în momentul
de față face trimitere și la erorile mai vechi, nu doar la efortul pe care l-am făcut în ultima
perioadă.
Careul Lunii cu Junon ne va vorbi despre atitudini exagerate, despre o critică
nejustificată aplicată celui slab în dorința de a compensa o umilință mai veche. Și prin
aceasta, dar și prin altele se face o alegere greșită tocmai pentru că ne bazăm pe 6
octombrie pe frustrare. Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces
de cercetare spirituală se vor gândi acum că darurile cerului le sunt accesibile, nu au timp
să se implice în discuții sterile, să se preocupe de lucrurile rele care se întâmplă în viețile
celorlalți, ci doar de propria educație, de propria formare spirituală. Pentru că Luna creează
acum o piramidă de pământ împreună cu malefici și Saturn și Uranus cerințele de-acum se
susțin foarte mult pe îndoieli, pe tulburări nervoase, pe întâmplări triste, pe argumente în
favoarea oboselii. Din fericire, la baza acestei piramide de pământ se află o Nicovală, iar de
aici înțelegem că toată această presiune, cea particulară dată de relația dintre Lună și
Junon, cea generală dată de relația proastă dintre Uranus și Axa Dragonului, ne ajută să
facem o legătură între problemele personale și cele ale comunității pentru a descoperi și
implementa cele mai bune soluții. În cuvinte mai simple, 6 octombrie ne avertizează că nu
este simplu ceea ce trăim, dar nu trebuie să ne lamentăm, nu trebuie să considerăm că
suntem privilegiați dacă suferă și alții, că facem parte dintr-un grup elitist dacă și alții, despre
care avem o părere bună, suferă la fel. Cele mai mari probleme vin acum din opinii
complicate, imature sau incomplete față de banii ori față de educație.

7 octombrie
02:04 opoziție Lună-Neptun
09:28 trigon Lună-Pluton
17:03 sextil Lună-Jupiter
Prin faptul că în noaptea de 6 spre 7 octombrie Luna va trece prin opoziția cu Neptun
avem ocazia să vedem că toată această presiune socială nu face trimitere doar la educație,
ci și la factorii care ne-au oprit din a crește, din a ne dezvolta. Lucrul acesta este citit și din
faptul că în această ipostază agresivă, Pluton are un rol pozitiv. Nu demult, în urmă cu
câteva zile, adică pe 3 octombrie, Pluton avea un rol negativ, pentru că se afla în opoziție
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cu Luna, când oamenii traversau o problemă de relație, de armonizare, de toleranță. Acum,
deși a trecut puțin timp de atunci, oamenilor le-a cam venit mintea la cap și înțeleg mult mai
bine care au fost erorile pe care le-au trăit cu implicare la începutul acestei decade. Nu se
mai implică în revendicări, înțeleg tensiunile sociale altfel și, dacă se pune problema
modificării comportamentului, atunci fac lucrul acesta cu condiția să nu fie întorși din drum.
Binele pe care-l primim acum din partea triunghiului minor pe care Luna îl împlinește cu
Jupiter și cu Pluton ne vorbește despre rezolvarea unor probleme mai vechi. Se pare că
suntem în urmă cu timpul, cu termenele, cu respectarea unor angajamente. În consecință,
este destul de dificil să vorbim despre progres, dar și despre vindecare, având în vedere că
am fost puțin neserioși.
O altă problemă care va fi vizibilă pe 7 octombrie este cea legată de impunere. Jupiter
pe Scorpion are asupra oamenilor un impact teribil. Îi face pe aceștia să simtă puterea chiar
dacă nu sunt pregătiți pentru lucrul acesta. Un om care folosește puterea și nu este încă
pregătit ajunge la tiranie, face abuzuri, urmărește să își îndepărteze potențiali rivali prin forță
și vede peste tot conspirații. În acest context este nevoie de putere, este nevoie de forță
pentru a înțelege greșelile săvârșite la începutul acestei decade, pentru a înțelege și
cuprinde factorii care au scos în evidență un dezavantaj, dar nu pentru a abuza de ea.
Drumul spre succes va fi pe 7 octombrie o poartă foarte îngustă. Cel care va greși acum va
trebui să se justifice, nu foarte departe, ci chiar până la finalul acestei decade, poate chiar
pe 10 octombrie, când Mercur va intra pe Scorpion și când spiritul critic va deveni prioritar
nu doar pentru cel care au abuzat acum de putere, ci și pentru cei care sunt acum victime.

8 octombrie
03:17 opoziție Lună-Chiron
04:11 Luna intră în zodia Balanță
05:09 trigon Lună-Junon
07:38 sextil Lună-Capul Dragonului
09:49 careu Lună-Saturn
15:56 trigon Lună-Lilith
19:36 trigon Lună-Marte
Trecerea Lunii pe zodia Balanță temperează lucrurile și aduce o undă de speranță
acolo unde este ce mai mult nevoie de ea. Este adevărat, Luna trece printr-o relație bună
față de Nodurile sale, dar nu poate media o problemă existențială, ci, cel mult, poate
constata o problemă de adevăr sau minciună, de atitudine corectă sau de deviere de la cale.
Nu contează în ce zodie ne-am născut, pentru că aceste predispoziții generale se adresează
tuturor. Tentația de a ne depărta de cale vine în special pentru că nu există multe
condiționări. Acest gol de voință ori această dezorientare se va transpune în luna următoare,
cea care aduce împlinirea multor aspecte, cea care ne pune în fața multor condiționări,
explorarea extremei situată în partea opusă, adică să trecem în latura întunecată a firii.
Astfel, binele de acum, fie că este justificat prin victoria asupra unui adversar, prin
combaterea unui rău și adjudecarea unui avantaj vizibil, fie prin diminuarea orgoliului, are
nevoie de echilibru. Cel care se va situa în afara acestui contrast, care nu merge spre
abstractizare doar pentru că lumea aceasta materială este obositoare sau trăiește o viață
plină de lipsuri, ci pentru că dorește să cunoască, să aprofundeze, să crească din punct de
vedere spiritual, va avea pe 8 octombrie un mare avantaj. Va simți ceea ce se întâmplă cu
ceilalți, va percepe toate aceste emoții, va fi empatic. Pentru mulți, 8 octombrie va veni și cu
probleme sentimentale, dar dacă acestea sunt explorate în afara fricii de a trăi, în afara
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sentimentelor confuze, se va evita blocajul ce ar putea fi transformat în luna următoare întro putere întunecată. Vor exista și oameni care vor crede că pot merge mai departe prin
compromis, dar aceștia, încă de pe acum, ne spun că vor avea o lună noiembrie foarte
dificilă, încărcată de probleme sau își pregătesc încă de pe acum întâmplări nefericite. În
luna noiembrie se vor gândi că viața lor este tristă, că cineva le poartă sâmbetele, că tot răul
pe care-l trăiesc este îndreptat în mod intenționat împotriva lor. În realitate, își pregătesc
încă de pe acum necazurile de atunci. Cei care se vor preocupa pe 8 octombrie doar de
probleme materiale vor vedea ce gol imens își alimentează.

9 octombrie
06:49 Lună nouă
11:53 careu Lună-Pluton
Luna nouă din 9 octombrie ne vorbește despre putere. Dacă în prima jumătate a zilei,
atunci când se împlinește și această faza Lunii, ne vom preocupa de cunoaștere, în a doua
parte a zilei după ce și careul dintre Lună și Pluton va intra în separație, iar Mercur se va
situa pe ultimul grad al zodiei Balanță, vom vedea că frustrările pot fi alungate foarte ușor.
Chiar dacă ne propunem să fim echilibrați, o mare parte din preocupările mercantile ale zilei
anterioare, ale eșecurilor anterioare, ne îndeamnă să facem calcule de viitor ce se vor
dovedi greșite.
Cei care și-au petrecut ziua de 8 octombrie gândindu-se mai mult la cei din jur, la
nevoile lor, chiar dacă nu au reușit să găsească o soluție la toate aceste probleme vor avea
un 9 octombrie marcat de căutări, de înțelegeri, de soluții. Chiar dacă nu vor putea să le
pună în aplicare acum, poate nici în ziua următoare, ci, mai curând, în decada următoare,
ceea ce observă acum rămâne, se așază la baza unor convingeri care nu vor fi deloc greșite.
Doar cel care aduce în spațiul
acestei zile frustrări mai vechi
va fi păcălit că socotelile sale
sunt de perspectivă. O Lună
nouă pe Balanță aduce
întotdeauna interes pentru
înțelegere,
echilibrează
relațiile dintre oameni, îi face
mai atenți la comportament, la
obiectivitate. Dacă această
condiție invocată mai sus, cea
care pune succesul de acum
pe preocupări similare din
trecut nu este îndeplinită, se
trece foarte ușor de la o stare
la alta, dar nu pentru distracție,
pentru relaxare, ci din teamă.
Neîncrederea în oameni va fi
motivul pentru care ne
propunem acum, pe Luna
nouă, să fim mai rezervați și,
pentru că știm ce înseamnă
acest moment, ne vom strădui ca în următoarele patru săptămâni, adică până la următoarea
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Lună nouă din 7 noiembrie, să și împlinim aceste aspirații. Unii vor fi atât de superficiali încât
vor crede că sfaturile sunt bune doar dacă produc efecte imediate. Acest paradox vine să
anuleze forța Lunii noi, cea care ne oferă garanția că impulsurile de acum vor produce efecte
timp de patru săptămâni. Cine rămâne blocat pe nemulțumire va avea o lună întreagă să o
exploreze. Cel care va alege bucuria de a trăi, care va fi original, care va respecta munca și
își va cultiva intuiția pentru a descoperi ce îi apropie de oameni, ce-i depărtează, va avea o
lună de zile de susținere în a repara ceea ce până acum a fost deformat prin repetarea
ostentativă a unei greșeli.

10 octombrie

03:40 Mercur intră în zodia Scorpion
07:13 Luna intră în zodia Scorpion
07:39 conjuncție Lună-Mercur
09:09 opoziție Lună-Uranus
10:36 careu Lună-Capul Dragonului
13:16 sextil Lună-Saturn
19:51 careu Lună-Lilith
20:36 opoziție Mercur-Uranus

Întâi prin trecerea lui Mercur pe zodia Scorpion și apoi, la câteva ore distanță, prin
trecerea Lunii pe același semn, ne trezim la realitate. Dacă ziua anterioară a fost marcată
de confuzii, cea de acum ne oferă certitudinea pe care am căutat-o de mult timp. Este foarte
posibil ca această certitudine să fie dureroasă pentru că Luna trece prin opoziția cu Uranus,
prin careul la Axa Dragonului, iar Mercur va împlini și el, spre seară, o opoziție cu Uranus.
Toată preocuparea zilei de 10 octombrie va fi orientată pentru corectarea unei greșeli,
pentru temperarea instabilității, dar rezultatele s-ar putea să fie cu mult sub așteptări. Dacă
nu ne preocupăm să fim mulțumiți cu puținul pe care-l obținem, 10 octombrie va fi o zi
dominată de pierdere, de eșec, de lupta cu morile de vânt. Putem pierde un obiect, strica
un lucru, pica un examen. Ceea ce până acum a fost bogăție se rupe, se împarte, se disipă.
În locul a ceea ce dispare este așezată lupta împotriva binelui celuilalt care s-a dovedit a fi
mai puternic, mai durabil. Cel care încearcă să corecteze o greșeală făcând o altă greșeală
și mai mare este avertizat că, de fapt, cultivă o instabilitate care îl va consuma până spre
finalul acestui an și care îi va bloca accesul spre progres, dar și spre vindecare.
O altă componentă a zilei de 10 octombrie ne vorbește despre ruină. Cel care caută
cu insistență răspunsul acolo unde el nu există, cel care alege să cultive superficialitatea,
va fi consumat de propria subiectivitate, se va transforma într-un detectiv care va căuta să
numere câte mașini roșii trec într-un anumit interval orar, câte pălării a văzut în ultimele cinci
ore, care sunt culorile dominante dimineața, care sunt la prânz și care sunt seara pe ținutele
trecătorilor. Un om negativ va cultiva un spirit critic bolnăvicios, epuizant care îi va alimenta
teama că nu știe suficient, că nu are cele necesare și trebuie să acumuleze mai mult, din ce
în ce mai mult, pierzând, astfel, din vedere că lucrurile acestea negative la un moment dat
se vor răzbuna. Va ajunge să se comporte ca un om nebun, să refuze viața reală, simplitatea
unor relații pentru că au de împlinit acest obiectiv sinistru. Soluția tuturor acestor probleme
este simplă: trebuie să depunem tot efortul pentru a fi calmi, liniștiți, pentru a anula această
instabilitate care vine prin mai multe canale astrale.
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Așadar, prima decadă a lunii octombrie, cea care face trimitere către finalul lunii iunie,
dar și către mijlocul lunii februarie, ne încurajează să acordăm o mare importanță ajutorului
real. Rolul prietenilor este unul foarte important de aceea avem nevoie ca, din când în când,
să privim și critic toată această relație cu ceilalți pentru a vedea care sunt adevărați și care
sunt falși. Dacă putem să facem lucrul acesta înțelegem și că a sosit momentul să nu mai
validăm puterile celorlalți pentru a ni le anula pe cele personale. Am făcut lucrul acesta și
pe finalul lui iulie, dar și în mijlocul lunii februarie. Acum, când înțelegem că a fost greșit,
când suntem mai atenți sau chiar înțelepți, ne opunem acelei modificări de conduită care ar
putea să ne devieze de la calea cea bună.

Decada a II-a (11-20 octombrie 2018)
Decepție. Mare presiune socială. Ne întâlnim cu cazuri abandonate
pe care trebuie să le rezolvăm. Aventură ciudată. Fiecare, pe
filonul său, se crede un stâlp al societății.

DECADA NR. 29
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

15

21-31 mai

Confirmă autoreglarea

22

1-10 august

Suntem împotriva destinului. Deformări. Mesajele sunt răstălmăcite. Mai suntem atât de util
celorlalți. Ezitare. Risipă. Muncim prea mult și suntem răsplătiți prea puțin. Scopuri complicate.
Farmec. Revoltă împotriva unui element slab. Lipsă de coerență. Ambiții foarte mari. Revenire la o
problemă mai veche. Viața ni se pare complicată. Aventura cunoașterii este pusa la încercare. Mesaje
care îmbracă o tentă necunoscută. Se combate pesimismul prin argumente raționale. Se cere mai mult.
Forma artificială nu ne ajuta. Ridicarea nivelului prin sensibilitate. Balans. Tranziție complicată în
rezolvarea unei probleme. Legături haotice primesc soluții practice. Eliberare de păcat. Revoltă
împotriva unui partener. Semnele de progres sunt și semnele de vindecare. Implicare în mai multe
activități deodată. Speranța într-o viață mai bună. Ne temem că un secret personal va fi descoperit.
Atracție către persoane ciudate. Risc. Probleme cu faima. Se caută o performanță. Prudenți într-un
domeniu complex. Ghinioanele sunt evitate. Risipă. Repartizare deficitara sarcinilor de lucru. Luăm
atitudine. Indiferență. Se reactualizează anumite relații. Mintea ne pune în dificultate. Subiectivitate
folosită pentru a media o problemă de justiție. Revigorare. Direcții complicate. Contrast. Sancțiune.
Evoluția este continuată în mod favorabil, dar nu este văzut deocamdată lucrul acesta. Singurătate.
Apar noi temeri față de o boală. Pericol care planează asupra celui ambițios. Se cere o reformă. Exces
de energie. Singurătatea ne lovește. Apare un bine în împrejurări ciudate. Concepție bună despre
oameni. Viclenie. Conspirație. Se face un salt prin entuziasm și eliberare de greșeală. Recunoaștere
dificilă. Se pierde un drept la opinie. Se accede la o nouă formă de speranță. Coabităm mai bine cu
om pe care l-am acuzat. Divergentele de opinie sunt greu de soluționat. Încrâncenare. Distanță față
de un grup dinamic. Se caută profitul material. Aventură prin simplitate. Ne interesează poziția
socială. Abstractizarea nu mai este de actualitate. Se demonstrează o putere. Omul simplu este capabil
de fapte remarcabile. Revenire la gesturi mai simple. Apare o nouă problemă. Dispreț față de banii
celorlalți. Revendicări absurde. O lecție de viață ne duce către o înțelegere profundă. Consolidare.
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Sacrificii. Bolile sunt înțelese mult mai bine Adevărul este la iveală. Din cauza singurătății schimbăm
strategia. Ambițiile superioare ne ajută să rezistăm în fața unui pericol. Surpriză care nu poate fi
investigate corect. Comunicare ușoară. Dezordine. Persecuție. Subiectivitatea ne ajută să ne protejam
calitățile fundamentale. Ne interesează creativitatea. Recunoaștem o greșeală, dar nu pentru că
apreciem soluție. Preocupări față de teme filozofice. Gândim altfel, nu neapărat mai bine sau mai
profund. Ratăm o mare reușită. Spiritul de competiție ne-am putea să compensăm un deficit. Apare o
risipă. Lucrăm pentru un scop comun. Suntem respectuoși față de binele celuilalt. Avem mare
așteptări de la sine. Prea multe ambiții la câtă putere avem acum. Întâlnim persoane noi. Vedem că
schimbarea este bună. Raporturile amicale se schimbă. Spirit întreprinzător. Aspectul practic al vieții
ne ajută să ne împlinim așteptări mici. Stabilitate. Viața ni se pare mai bună. Devenire complexă.
Schimbăm planurile de luptă. Explicații le sunt prezentate pe înțelesul celorlalți. Prea mult farmec nu
ne ajuta la nimic. Schimbări substanțiale. Ne temem de propriile secrete. Se caută siguranța materială,
dar nu este făcut nimic practic în sensul acesta. Oamenii competenți sunt mai ușor de văzut. Vorbire
elegantă. Crizele raționale sunt greu de înțeles. Este nevoie de cultură și disciplina. Eficiența este
judecată după patrimoniu.

A doua decada lunii octombrie ne vorbește despre un drum ocolitor pe care l-am
evitat pe finalul lunii mai, dar și la începutul lunii august. La momentul respectiv ni s-a părut
că aceasta este cea mai bună soluție pentru a lupta cu minciunile sau cu dușmăniile gratuite.
Acum simțim că suntem în impas, că plana asupra noastră o mare presiune socială și că
trebuie să abandonăm un proiect pentru a nu fi descoperiți că nu avem calitatea necesară
pentru a împlinii așteptările celorlalți, promisiuni personale sau pentru că pur și simplu am
obosit. Practic, această a doua decadă a lunii octombrie ne vorbește despre un balans
interesant care apare între opinia personală și opiniile celorlalți. Noi avem o părere bună
despre ceea ce facem, despre ceea ce împlinim, dar opiniile celorlalți sunt diferite. De aici
și marea presiune, de aici și reglarea pe care o putem face doar prin a ne întoarce capul de
la conflicte, a ne îndrepta atenția de la dușmanii, de la tensiuni.

11 octombrie
01:03 careu Lună-Marte
01:16 conjuncție Lună-Venus
05:20 careu Venus-Marte
08:16 trigon Lună-Neptun
09:05 careu Mercur-Capul Dragonului
16:27 sextil Lună-Pluton
Prima zi a acestei decade ne aduce probleme de cuplu, complicații pe care le
rezolvăm doar dacă primim ajutor, consiliere, doar dacă ne întâlnim cu o persoana care știe
foarte bine prin ceea ce trecem, fie pentru că i-am împărtășit, fie pentru că are o putere
specială în a investiga, în a analiza sau în a cerceta. Faptul că Venus în această perioadă
se află în mers retrograd prin zodia Scorpion nu este un lucru bun și nici ușor de traversat.
Ceea ce vedem greșit la alții și considerăm că este o problemă de cuplu, de relație, poate fi
foarte ușor și o percepție deformată. Cel în cauză nu va ști dacă este o observație realistă
sau una deformată, el va crede cu tărie în ceea ce trăiește. În plus, suntem în ziua în care
Mercur se află în careu la Axa Dragonului și apar suspiciuni, îndoieli față de sine, iar

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

434

rezultatul acestei dezordini interioare duce la alegerea unor scopuri complicate, la decizii
incoerente, la fapte lipsite de consistență. Având în vedere că în dimineața zilele următoare
ajunul va intra în mers retrograd, ajutorul pe care-l primim din partea celorlalți ar trebui
apreciat foarte mult. Începând din 12 octombrie ajutorul acesta nu va mai veni și vor rămâne
condiționările personale, vom rămâne triști și obsedați de proprie transformări pe care nu
suntem în stare să le împlinim deocamdată. Rezultatul acestor ezitări este risipa și mesajele
pe care le primim din partea celorlalți, care vin pe această dramă, vor fi foarte ușor
răstălmăcire. În consecință, 11 octombrie este o zi dominată de deformări, emoții
tulburătoare, conflictele bazate pe un refuz, pe o implementare greșită, pe alegerea unui
traseu care, la momentul respectiv, ni s-a părut foarte bun, dar pe care acum nu-l mai putem
susține. Este clar că o parte din ceea ce gândim și vrem să punem în aplicare se duce acum
spre risipă. Pentru a compensa tot acest tablou care ne apasă avem nevoie să privim acolo
unde nu există dramă ori, acolo unde privim, să nu vedem drama. Alegerile acestea ne
umplu de farmec, ne ajută să înțelegem de ce de-a lungul vieții ne-am impus ținte foarte
complicate pe care nu am reușit să le atingem, de ce a trebuit de fiecare dată să ne
răstălmăcim tot acest demers de transformare. Având această înțelepciune vom reuși să
intrăm în spațiul zilei de 12 octombrie cu mai multa atenție, cu mai multă luciditate, să
conștientizăm ca facem parte dintr-o altă poveste. Nu se știe dacă înțelepciunea de acum
ne ajută să revenim la o stare mai bună sau la o problemă mai veche. Cert este că dacă
alegem pe 11 octombrie să fii în afara dramei câștigăm.

12 octombrie
02:14 conjuncție Lună-Jupiter
07:02 Junonintră în mers retrograd
07:10 careu Soare-Pluton
11:21 sextil Mercur-Saturn
11:38 trigon Lună-Chiron
12:58 Luna intră în zodia Săgetător
14:10 opoziție Lună- Junon
16:20 trigon Lună-Capul Dragonului
Pe 12 octombrie Junon va intra în mers retrograd și se va afla în această deplasare
până pe 24 decembrie. Între timp, mergând înapoi, nu foarte departe, ci chiar pe 24
octombrie, adică tot în această lună, se va întoarce pe zodia Taur. Retrogradarea lui Junon
ne facem ursuzi, recalcitranți, indiferenți față de nevoile celorlalți, incapabili să înțelegem
care sunt nevoile celor cu care colaborăm. Având în vedere că această deplasare retrogradă
este inițiată când Soarele se află într-o relație foarte proastă cu Pluton, înțelegem de ce
mesajele acestei decade au o notă dramatică. Ceea ce este necunoscut ne sperie și ni se
pare că este tendențios, orientat împotriva propriei stabilități sau așezat ca bază în
demersurile foarte frumoase pe care le avem acum în derulare și pe care nu știm să le
explicăm foarte clar.
În plus, pentru că pe 12 octombrie Mercur se află într-o relație bună cu Saturn, vorbim
despre o sensibilitate aparte care ne activează zone ascunse ale memoriei. Ceea ce simțim
frumos face legătura cu întâmplări frumoase, ceea ce simțim profund face legătura cu
elementele majore ale vieții. Toate celelalte legături care nu merg pe acest consens, pe
această corespondență, au fost construite prin atitudini artificiale. De aici și marile conflicte
ale acestei perioade, de aici și tendința de a sfida, de a întoarce spatele, de a considera că
pedeapsa cea mai mare pe care trebuie să o aplicăm celorlalți este răceala. În plus, poate
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apărea și o sancțiune pe care dorim să o aplicăm partenerului de dialog, partenerului de
viață. Mulți vor avea impresia, tocmai pentru că acest careu dintre Soare și Pluton este
foarte permisiv, că prin această duritate s-au reîntors la puterea de altădată. De lucru acesta
se face răspunzătoare și Luna care mediază, de pe începutul zodiei Săgetător, tendința
Nodurilor prin Coada Dragonului. Forma aceasta de revoltă despre care am crezut că este
specifică doar ființelor medii sau inferioare, doar pe care o vedem acum și în cazul celorlalte
ființe, pare o formă de răsplată, o lovitură dură dată celui care a fost cândva un adversar și
a abuzat de putere. Dacă ne implicăm în mai multe activități deodată nota aceasta dramatică
se fragmentează și ea, agresivitatea trece prin același proces și rezultatul va fi unul bun.
Rămâne în continuare drama că nu suntem acceptați și pentru orice lucru mărunt trebuie să
luptăm.

13 octombrie
02:54 sextil Lună-Lilith
10:11 sextil Lună-Marte
15:36 careu Lună-Neptun
13 octombrie ne vorbește despre prudență. Dacă în primele trei zile ale acestei
decade am avut impresia că totul este posibil, dacă am simțit că ni se încălzește sângele în
vene, că revolta este justificată, că dreptatea este de partea noastră, avem ocazia în
momentul acesta să vedem că lucrurile nu sunt chiar așa, că avem nevoie să privim toată
această scenă socială și din alte unghiuri.
Mulți vor avea probleme pe 13 octombrie cu faima, pentru că s-au implicat pe finalul
lunii mai sau la începutul lunii august de lucruri complet inutile, au riscat pentru un rezultat
la care nu vor ajunge niciodată, s-au lăsat antrenați în proiecte sociale lipsite de consistență.
Acum se trezesc dintr-odată atrași de ființe ciudate, se văd parte dintr-un proiect care nu
are finalitate sau trăiesc cu sentimentul că speranța este ultima redută.
Având în vedere că ultimul aspect, cel care se împlinește în a doua parte a zilei,
careul Lună-Neptun, ne vorbește despre prudență, dar într-un alt domeniu, avem ocazia pe
13 octombrie să înțelegem că ghinioanele pot fi evitate. Corelațiile ne ajută să înțelegem că
ecoul acestor fapte rele pe care acum le numim generic ghinioane pot avea repercusiuni și
asupra stării de sănătate, pot produce efecte negative asupra imaginii sociale, ne pot
translata într-o zonă întunecată a vieții, într-un con de umbră, din care să ieșim foarte greu
și doar cu ajutor din partea celorlalți. Dacă în celelalte luni ale anului am dezvoltat o notă
conflictuală sau ni s-a părut că este mult mai interesantă competiția decât armonia, vom
aprecia momentul prezent ca fiind unul care ne corectează o atitudine. Înțelegem, astfel, că
atitudinea mai veche a generat un efect negativ, că sarcinile pe care nu le-am îndeplinit așa
cum trebuie au generat un ecou pe care trebuie să îl reparăm acum.
Relația proastă dintre Lună și Neptun afectează claritatea momentului și, în contextul
acestei decade, când lucrurile sunt legate de anumite forme de revoltă, scoate opinia
personală, o duce pe zona publică și ne îndeamnă să susținem demersuri care nu ne sunt
specifice. Luăm atitudine și nu ar trebui, ne pierdem în acțiuni sociale care în mare parte nu
ne reprezintă, dar pe care le simțim aproape doar pentru că seamănă cu revolta pe care o
trăim.
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14 octombrie
04:00 sextil Lună-Soare
20:41 careu Lună-Chiron
22:17 Luna intră în zodia Capricorn
14 octombrie ne vorbește despre indiferență, despre planurile care trebuie încheiate,
dar nu cele mari, pentru acestea va fi nevoie de mai mult timp, ci planurile mici de care ne
preocupăm doar în această perioadă. Este foarte posibil ca răspunsul comunității să nu fie
cel pe care-l așteptăm și de aceea avem probleme de concentrare, de acceptare, poate
chiar de toleranță ce se pot transforma în semne de boală. Pentru că Soarele și Luna se
află într-o dispunere foarte bună în dimineața acestei zile nu ne vom speria de semnele de
boală, iar pe unele dintre
ele le vom ignora
agresiv, cu duritate,
tocmai pentru a crea un
contrast și prin contrastul
acesta să avem mai
multă
încredere
în
puterile personale, în
capacitatea de a face o
schimbare. Cel care nu
face lucrul acesta, dar nu
prin agresivitate, ci prin
fermitate, mergând pe
calea de mijloc, va vedea
cât de ușor poate fi
continuată evoluția, cât
de ușor poate să ajungă
în etapa următoare și,
apoi, se va pregăti și
pentru unghiurile dificile
ale zilei de 15 octombrie.
Raportând
ecuația astrală a acestui
moment la ceea ce
urmează să se consume în ziua următoare, înțelegem că duritatea este o mare păcăleală
care ne va ține prizonieri și în zilele ce vor veni, doar pentru că acum, pe 14 octombrie, ni
se pare foarte utilă.
Lucrul cel mai frumos pe care am putea să-l facem pe 14 octombrie este să nu ne
îndoim de forțele proprii. Omul care se îndoiește de puterile sale simte nevoia să adauge
argumente, putere activă, resurse, simte nevoia să se justifice foarte des. Acolo unde nu
există justificare, există liniște și contrastul va fi mai mult educativ pentru că va face trimitere
la ceea ce trebuie rezolvat în spațiul public, în relațiile cu ceilalți, nu la ceea ce trebuie folosit
acum pentru sine. Este nevoie de o asemenea abordare pentru că duritatea, dreptatea
împotriva propriei persoane va avea consecințe nefaste în următoarele zile, până la finalul
acestei decade. Chiar dacă la un moment dat, când vom observa această deviere, ne vom
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mobiliza la fel de puternic pentru a repara, nu vom reuși să întoarcem toate aceste păcate.
Acum, când nu stăm pe terenul care se modifică, ci pe cel de lângă, putem să impunem în
jurul nostru modificări constructive. După ce am făcut pasul nu mai putem modifica, după
ce am ridicat casa nu mai putem modifica fundația.

15 octombrie
00:06 trigon Lună-Uranus
05:23 careu Mercur-Lilith
05:42 conjuncție Lună-Saturn
14:50 sextil Lună-Mercur
16:07 sextil Lună-Venus
23:20 conjuncție Mercur-Venus
15 octombrie scoate la lumină o greșeală. Luna se află acum pe zodia Capricorn și
încearcă să se împrietenească, pe neașteptate, cu cel care o pune cel mai des în dificultate,
cu Uranus. Lucrurile noi care ne trezesc interesul, care ne atrag atenția vor fi văzute astăzi
ca fiind soluții. În realitate, totul se bazează pe o explozie, pe un exces de energie, pe o
expansiune asupra căreia nu putem avea Control, decât dacă ne-am pregătit momentul de
față încă din ziua anterioară. Cel care caută soluțiile problemelor de-acum în episoadele
care se consumă acum va fi complet debusolat, va vedea că are de toate, în afară de
rezolvare, dispune de tot ceea ce ar trebui să definească fericirea, dar suferă de o tristețe
adâncă. Cel care înțelege lucrul acesta chiar de dimineață se va proteja de vicleniile
celorlalți, nu va fi marcat de suferință doar pentru că nu primește ceea ce solicită, nu se va
simți singur. Binele care este promovat pe 15 octombrie este viclean, prea intens, periculos
și are ca scop distrugerea speranței în bine. Un bine care dezamăgește produce de cele
mai multe ori acest efect.
Apoi, pentru că Mercur se află într-o relație bună cu Venus și rea cu Luna neagră,
momentul de față îi pune în dificultate și pe cei care lucrează cu energia, care se află întrun proces de evoluție spirituală și doresc să se elibereze acum de o eroare. Un asemenea
personaj, în intenția de a-și face un bine ajunge să-și facă mult rău, își îndreptă gândul
împotriva sa și nu mai poate coborî mintea în inimă. În această situație apare anxietatea și
viitorul nu mai poate avea o structură compactă, nu mai poate împlini așteptările pe care leam avut clar formulate până acum. Astfel, constatăm că din dorința de-a fi mai bun, de-a
face mai multe lucruri bune, de a ne proteja de ceea ce ne agresează ajungem să îndeplinim
rolul negativ de care fugim în relația cu sine. Pe zona publică, situațiile acestea duc spre
conspirații, alimentarea unui interes meschin pe care un grup îl are cu intenția sa de a
distruge un alt grup. Tocmai acest interes față de elementele abisale, față de conspirații,
față de ceea ce trebuie să facem fără să ne vadă nimeni produce pe 50 octombrie un efect
surprinzător. Vom observa că putem coabita mult mai ușor cu cei pe care altădată i-am
acuzat. Deși unii cred că aceasta este cea mai bună soluție a momentului, ea nu este.
Procedând așa renunțăm la partea bună de care ne-am folosit în trecut pentru a ne apăra.
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16 octombrie
02:26 sextil Lună-Neptun
11:55 conjuncție Lună-Pluton
21:02 Primul pătrar
Relația proastă care apare în a doua parte a acestei zile între Soare și Lună ne
vorbește despre consecințele unor decizii foarte proaste ce au fost adoptate la începutul
acestui an, adică în mijlocul lunii februarie. Lucrul acesta ne vorbește despre o aventură,
despre abstractizare, despre a ne susține unul pe celălalt. Desigur, lucrurile acesta nu sunt
noi, dar ar putea fi îmbrăcate într-o nouă haină pentru că Soarele se află acum, din postura
de Primul Pătrar, în fereastra opoziției cu Uranus, planetă care deja se află pe zodia Taur,
adică în cea mai proastă poziția sa. Tot ceea ce ne-a speriat până acum, tot ce ni s-a părut
ca fiind o viclenie, tot ceea ce nu era susținut de o voință viguroasă, de soluții rapide trece
acum printr-o criză și dacă acest element este legat de un fapt concret, nu de o structură
filozofică, atunci vorbim despre abuzuri împotriva celui slab, despre schimbarea unui traseu
sau despre mari neplăceri.
Deși pentru mulți, 13 octombrie este o zi de evoluție și transformare, divergențele de
opinie care apar prin ecuația astrală a momentului sunt greu de soluționat pentru că fac
trimitere la opinii bazate pe încrâncenare, pe dorința de îmbogățire, pe o formă de
abstractizare care nu are nimic în comun cu puterea adevărată, ci are multe în comun cu
cea falsă. Omul simplu nu va putea să facă față acestor presiuni, de altfel, nici nu se va
interesa de această natură, pentru că ambițiile momentului corodează bunul simț, adică prin
ceea ce se întâmplă acum omul rău devine și mai rău, în timp ce omul bun nu poate să
devină din ce în ce mai bun, ci se menține. Luând în considerare faptul că multe din
evenimentele astrale care s-au consumat până acum ne-au povestit despre drama umană,
ne-au arătat că oamenii buni sunt puțini, îndemnul la responsabilitate este o consecință
firească a nevoii de armonie. Deci posibilitatea ca binele să crească doar pentru că l-am
abordat cândva nu este prea încurajatoare, pentru că trebuie să intervenim acum și prin
voință proprie în a-l prefera, nu doar printr-un ajutor venit din exterior. În cuvinte mai simple,
poveștile frumoase despre viață nu devin foarte frumoase doar pentru că sunt împărtășite,
ci devin foarte frumoasă pentru că povestitorul este iscusit. Există o sensibilitate care se va
remarca în spațiul zilei de 16 octombrie, însă există și o teamă ca nu cumva lucrul acesta
pe care ni-l însușim să nu fie cumva o capcană, să nu ne îndatoreze și mai mult. Cei care
se îndatorează pe 16 octombrie nu vor mai avea ocazia până la finalul acestui an să devină
liberi, ce vor rămâne captivi în această îndatorare.

17 octombrie
00:49 sextil Lună-Jupiter
08:43 sextil Lună-Chiron
10:36 Luna intră în zodia Vărsător
11:41 trigon Lună-[Gem] Junon
12:17 careu Lună-Uranus
13:47 opoziție Lună-Capul Dragonului
21:31 careu Venus-Lilith

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

439

Pe 17 octombrie Luna va trece pe zodia Vărsător și se va afla într-o relație negativă
cu Uranus. În consecință, ceea ce se întâmplă acum, pe 17 octombrie, seamănă cu o lecție
de viață pentru că, deși a trecut pe zodia Vărsător, se află în continuare în fereastra careului
cu Soarele. Apare, așadar, un careu în T pe semne cardinale ce are Luna drept focar. Dar
Luna mai are de împlinit un rol în spațiul acestei zile. Ea va trebui să treacă prin Coada
Dragonului ceea ce înseamnă întâlnirea cu păcatele tinereții.
Un alt aspect important al zilei de 17 octombrie se referă la o problemă de opinie care
se poate transforma într-o problemă de responsabilitate socială. Dacă până acum am avut
opinii greșite acestea se pot transforma în fapte sociale eronate, de unde și marele pericol
al momentului. Adevărul pe care îl alegem acum s-ar putea să ne păcălească atât de mult
încât să ne ducă spre grupuri care abuzează, sunt vicioase, nu participa la consolidarea
națiunii, nu au nimic original de arătat. Episoadele sociale care se bazează pe aceste
conflicte care trebuie ascunse, îmbrăcate în haine scumpe, parfumate, ne vorbesc și despre
boli care foarte curând, poate chiar până la finalul acestui an, se vor transforma în afecțiuni
de durată. Este clar că momentul acesta în care Luna din zodia Vărsător încearcă să ne
ajute să gândim prin instrumente abstracte reprezintă un semn de vulnerabilitate. Evadarea
în abstract nu este pentru toată lumea un avantaj, ci poate fi și un mare dezavantaj pentru
că atunci când întâlnește o minte needucată abstractul se transformă în naivitate. Vibrațiile
astrale ale momentului au însă repercusiuni ciudate asupra destinului. De fiecare dată când
Luna va trece printr-o relație proastă cu Uranus, atât timp cât această planetă se va afla pe
zodia Taur, vom vorbi despre o revoltă împotriva unui bun pe care nu-l înțelegem, alegerea
celor mai proaste momente sau celor mai nefericite instrumente pentru a protesta. Este clar
că rezultanta nu poate fi decât ceva legat de sacrificiu, o pierdere, o risipire. Nu degeaba
mulți astrologi se tem de această poziție a planetei Uranus și anunță, încă de pe acum,
adevărul care vor distruge slaba stabilitate de până acum, ridicarea unei forțe care nu
urmărește consolidarea unui bun pentru toată lumea, ci impunerea unui bun propriu. Dacă
ne amintim ce s-a întâmplat acum 80 de ani vom vedea că momentele acestea de revoltă
ne vorbesc despre pregătirea un eveniment colosal. Nu trebuie să căutăm prea mult ca să
vedem că Al Doilea Război Mondial a venit pe această poziție astrală. Acum încercăm să
găsim explicații la frământări mai vechi și nu suntem în stare să identificăm, să ne amintim
că în urmă cu 80 de ani oamenii au trecut prin situații similare. Cineva, din umbră, un
personaj care a fost plasat în istoria momentului cu un scop foarte clar a racordat aceste
opinii personale pentru a le folosi în scopul războiului. Dacă în urma cu 80 de ani războiul
nu putea fi împlinit decât printr-o luptă corp la corp cu adversarul, evoluția majoră ce a fost
făcută de rasa umană în planul psihologic, în cel tehnologic, multă războiul într-un alt plan.
Cel care nu este liber, nu pentru că nu-și dorește, ci pentru că nu este lăsat, este constrâns,
prin diverse metode, prin diverse inginerii, este de fapt un soldat în război. Prin relația
proastă pe care Venus o împlinește acum cu Lilith descoperim că formele acesta de război
sunt deja pregătite și ca metode, dar și ca reprezentanți. Retrogradarea lui Venus pe zodia
Scorpion scoate la lumină dorința de confruntare, de impunere, de constrângere a libertății
celuilalt pentru a nu fi nevoie de sacrificii, pentru a avea garantul unui succes fără a folosi
metode învechite de confruntare. Dacă cel care s-a consumat în urmă cu aproximativ opt
decenii nu a fost posibil decât prin confundarea corp la corp, ceea ce apare acum pe aceste
conjuncturi este un război al informațiilor, al puterii de a decide asupra celuilalt. Dacă în
urmă cu opt decenii glonțul decidea soarta unui om, acum sugestiile verbale, vizuale sau
subliminale înlocuiesc gloanțele.
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18 octombrie
02:43 careu Lună-Venus
02:58 conjuncție Lună-Lilith
12:08 careu Lună-Mercur
14:48 conjuncție Lună-Marte
18 octombrie aduce liniștea dinaintea furtunii. Multe din observațiile zilelor anterioare
se transformă acum în investigații ori, pentru cei mai leneși, se transformă direct în concluzii.
Este adevărat, confruntarea pare mai ușoară, dar nu pentru că așa ar fi, ci pentru că ni se
pare că este mult mai scăzută presiunea socială aplicată lucrurilor majore ce nu ne sunt
cunoscute și nu vor putea fi cunoscute nici pentru cei bine instruiți ori nu vor putea fi
descoperite în perioada următoare. Faptul că această presiune este redusă ca intensitate
ori, în anumite zone, dispare complet ne face să fim mai creativi. Având vedere că ecuația
astrală a zilei de 18 octombrie ne vorbește despre conflicte pe calități fundamentale, ceea
ce a fost respectat până acum prin alegeri conștiente, nu prin alegeri întâmplătoare, devine
un element de bază în interacțiune, ne ajută să recunoaștem o greșeală să ne depărtăm de
sensul filozofic dacă acesta nu ne este util. Astfel, prin lucruri mici gândim favorabil pentru
comunitate, suntem folositori, avem soluții foarte bune, ajutăm la cristalizarea informațiilor
folositoare comunității. Deși conjunctura momentului este una apăsătoare, pentru că nu este
ușor să treci prin careul Luna-Venus sau prin careul Luna-Mercur, ceea ce gândim acum
poate fi împlinit dacă este foarte clar, dacă s-a cristalizat prin încercări anterioare.
Există o categorie socială care nu va face față presiunilor de acum. Cei care au
renunțat deja la statutul pe care-l au, la puterea lor de a descoperi misterul vieții, de a se
bucura de lucruri simple, de a fi în consonanță cu marile aventuri ale existenței își dau seama
că în momentul de față nu au istorii personale pe care să le împărtășească celorlalți și atunci
inventează. Inventează filozofii, structuri sociale pentru care sunt dispuși să-și consume
întreaga energie. Inventează situații pe care nu le-au parcurs, dar despre care au de povestit
câte-n lună și în stele doar pentru a-i impresiona pe ceilalți. Din toată această structură iese
la lumină un lucru foarte interesant și anume că ne preocupă creativitatea. Este frumos să
fii preocupat de ceea ce poți crea, nu doar de ceea ce reproduci, dar creațiile acestea bazate
pe minciună duc la deformări în structura gândirii, în mecanismul cunoașterii. Simplitatea
salvează creativitatea momentului.

19 octombrie
12:48 trigon Mercur-Neptun
14:43 careu Lună-Jupiter
15:25 trigon Lună-Soare
20:24 careu Mercur-Marte
23:19 Luna intră în zodia Pești
Dacă de la începutul acestei decade și până acum ne-am tot întrebat de unde atâtea
contradicții, de unde atâtea conflicte între binele pe care-l simțim și refuzul societății atunci
când ajungem să ne confruntăm cu ecuația astrală zilei de 19 octombrie vedem adevărul.
Elemente personale ne încurajează spre reușită, în timp ce opoziția socială ne arată că nu
suntem atenți dacă reușita personală este un bun tolerat de grup, util grupului sau doar
propriei persoane. În consecință, avem ocazia pe 19 octombrie să vedem ce trebuie să
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facem pentru a fi în armonie, pentru a fi echilibrați, pentru ca nu cumva binele pentru care
lucrăm să fie de fapt o bombă cu ceas pentru grupul de apartenență. Pentru a înțelege mai
bine lucrul acesta ar trebui să facem un tur de orizont pentru a vedea care sunt oamenii pe
care-i iubim, pentru care am face mai multe sacrificii, care sunt cei cu care ne dorim doar
simple relații amicale și care sunt adversarii. Aceste cercuri concentrice ne ajută să
delimitam zonele de inspirație de cele de reproducere, zonele de putere de cele conflictuale.
Raporturile de prietenie rămână pentru că ele au fost susținute pe experiențele anterioare,
în timp ce raporturile amicale, prin ecuația astrală a zilei de 19 octombrie, se vor schimba.
Vor reuși să treacă dincolo de acest impas oamenii care au un spirit întreprinzător, care nu
se sperie de aspectul practic al vieții doar pentru că au idealuri filozofice sau doar pentru că
viziunea practică al lor nu seamănă cu elementul practic impus de comunitate. Dacă această
delimitare pe cercuri concentrice a domeniilor de viață ne ajută să devenim mai stabili atunci
viața ne ajută să fim învingători încă din primele decizii, adică să nu fie nevoie să ajungem
la final pentru a primi această distincție.
Este clar că ecuația astrală a zilei de 19 octombrie, privită prin trăsăturile decadei,
dar și prin cele ale lunii, ne vorbește despre stabilitate. În săptămâna 15 - 21 octombrie,
trăsăturile acestui moment vine să ne arate că nota conflictuală nu este întotdeauna
susținătoarea războiului, ci doar oglinda unor tensiuni pe care le-am ignorat. Asta înseamnă
că schimbarea spre care ne îndreaptă ecuația astrală a zilei de 19 octombrie poate fi una
minunată, foarte bună, bazată pe o stabilitate delicată capabilă să ducă la o stabilitate și mai
mare, dar care nu ne va proteja de conflictele de moment, de divergențele de opinie, poate
chiar de o ceartă. Ceea ce se consumă acum prin conflict și se naște doar din ceea ce s-a
consumat în spațiul acestei zile este doar o oglindă a unei tensiuni care se poate stinge
definitiv acum.

20 octombrie
00:06 careu Lună-[Gem] Junon
00:46 sextil Lună-Uranus
07:23 sextil Lună-Saturn
12:40 trigon Lună-Venus
Dacă de-a lungul acestei decade am văzut că pot exista și zile dominate de unghiuri
negative care să producă efecte pozitive, a sosit momentul să vedem o zi în care gândurile
pozitive au un impact negativ asupra conștiinței de grup. Ceea ce se consumă pe 20
octombrie ne vorbește despre schimbarea planurilor. Așa cum bine știm, pentru foarte mulți,
schimbarea planurilor este una foarte rea, marcată de o mare sobrietate, îmbrăcată într-o
vorbire elegantă, plasată într-un context al crizelor relaționale pentru a justifica reacții
temperamentale, pentru a-i permite individului să emită păreri personale fără să fii acuzat
că greșește ori că este nedrept.
Binele zilei de 20 octombrie se bazează foarte mult pe lucrurile acesta închipuite care
au fost ascunse pentru a fi împărtășite la momentul potrivit ori față de persoana potrivită.
Acum când sunt scoase la lumină ele par banalități, lucruri lipsite de importanță dar care vor
primi din partea celorlalți judecăți aspre. Elementul bun al momentului devine astfel o
greutate pentru că feedback-ul este altul decât cel la care ne-am așteptat. pe acest context
vorbim despre întoarcerea la metode de lucru mai vechi, la împărtășirea unor elemente
personale pentru a ne elibera de ceea ce am crezut că este valoros dar nu era, de a accepta
adevărul celuilalt chiar dacă pe moment doare. Dacă în acest context al împărtășirii, al
eliberării, nu ar fi trebuit să trecem prin relația proastă a Lunii cu Junon, ar fi beneficiat de o
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înțelegere mult mai bună din partea celorlalți. Așa, secretele pe care le avem îi activează și
pe ceilalți, îi obligă să facă schimbările pe care nu le vor, îi atragem conversații incomode,
îi îndeamnă să creadă că au de întâlnit acum doar elemente ce țin de partea grosieră a
vieții. Este clar că nu doar omul educat poate să treacă dincolo de aceste elemente negative
ale destinului, dincolo de acest frumos care a primit această etichetă doar pentru că nu a
trecut printr-o verificare, doar pentru că a fost ascuns. Cei care sunt conștienți că lucrul
acesta nu sunt bune sau cei care înțeleg foarte bine cum se structurează aceste răspunsuri,
înțeleg că trebuie să renunțe la elementele acestea cu orice preț, dacă sunt judecați, acuzați,
etichetați.

Cea de-a doua decadă a lunii octombrie, care este dominată de inițierea deplasării
retrograde a lui Junon care va ține până pe 24 decembrie, ne vorbește despre decepție.
Există o presiune socială pe care puțini o înțeleg exact așa cum este, există o predispoziție
în a traversa situații ciudate, dar există și un ajutor în a ne menține în normalitate, în
simplitate. Este clar că întâlnirea cu aceste cazuri ciudate, aceste motive de război care sunt
în esență îndemnuri la confruntare, dar care seamănă, ca metodă, cu ceea ce s-a consumat
în urmă cu aproximativ 8 decenii, îi îndeamnă pe unii s-o facă pe filozofii sau, dacă până
acum, având un anume confort material, au fost filozofi, îi îndeamnă să o facă pe
antreprenori, să fie practici, să renunțe la toate aceste elemente abstracte cu care au lucrat
în ultima perioadă. Cu toate că trimiterile acestei decade sunt spre finalul lunii mai și
începutul lunii august, au fost câteva momente când am comparat prezentul cu decada
anterioară, adică ni s-a părut că cea mai bună soluție este acțiunea în forță. Este clar că o
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decizie categorică în sensul acesta ar putea să zdruncine stabilitatea în grupul de
apartenență, însă, nu e totul, vom vedea, în timpul care ne-a mai rămas până la finalul
acestui an, că acest episod astral are și mecanisme de autoreglare. Lucrurile nu vor fi lăsate
chiar la voia întâmplării.

Decada a III-a (21-31 octombrie 2018)
Regres. Tensiune îngrijorătoare. Avem nevoie de un cuib.
Stimulare. Mania nu este creată, ci scoasă la lumină. Fermitate.

DECADA NR. 30
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

13

1-10 mai

Confirmă autoreglarea

1

1-10 ianuarie

Descoperim o nouă sursă a puterii. Planurile sunt interpretate altfel. Este nevoie să finalizăm
un proiect. Evenimentele la care participă ceilalți ne oferă noi posibilități de a reuși în ceea ce ne-am
propus. Vitalitate. Putere. Inserție într-un domeniu nou. Ceea ce este atractiv ni se pare prea frumos.
Se caută autoritatea, puterea socială și prestigiul. Neputința de a avansa. Teamă de decădere.
Surprizele se țin lanț. O energie se acumulează. Probleme de înțelegere. Ceea ce este la exterior nu
poate fi investigat corect. Analize ciudate. Apare un obstacol. Gândim foarte bine pentru cei cu care
colaboram. Pregătiri pentru o nouă etapă. Saltul se face prin ardere. Mare consum. Întreruperea
enervează. Nu suportăm nicio dominare. Conduita modificată de visele celorlalți. Aventură. Suntem
atrași de farmecul celorlalți. Gândim pentru comunitate. Ceea ce este onorabil ni se pare și acuzator.
Dezacord. A proteja înseamnă că ne ascundem. Confruntare lipsită de pericol. Suntem în contradicție
cu propriile opinii. Ne temem să schimbăm ceva în planurile personale. Un raționament ne
împovărează. Naivitate este ascunsă cu mare dibăcie. Ne angajam într-un demers nou. Ceea ce este
favorabil ne ajută să ne limpezim opinia. Entuziasmul și logica fac parte din preocupările de-acum.
Rezolvăm o problemă de blocare. Achizițiile noi nu ne ajută să respectăm bunurile celorlalți.
Structurile noi înseamnă muncă mai multă. Efortul permanent ne sperie. Este evitată lupta, dar nu
este atins încă stadiul liniștii interioare. Tensiunile exterioare sunt reduse. Noile probleme sunt greu
de investigat. Există o presiune care nu poate fi definită. Tot ce este intens ne duce către expansiune.
Natura inferioară se zbate. Tensiune. Liniștea îi împarte pe oameni în buni și răi. Unii cred că pot
cumpăra orice, dar de fapt se vând pentru orice. Dezechilibru. Severitate. Excesele sunt periculoase.
Orice dezacord aduce tensiune între minte și suflet. Sunt căutate nevoi noi. O problemă de
sensibilitate devine o problemă de viață. Relațiile de familie au nevoie de reparare. Pericol.
Succesiunea evenimentelor ne vorbește despre un blocaj pe care nu l-am anticipat. Binele îmbracă o
altă formă. Pasiune. Încordare. Tensiuni legate de muncă sau de locul de muncă. Trecutul este răscolit.
Atracție către frumos. Intensitate emoțională apreciată pe măsura schimbului de experiență. Teama
este susținută doar de acțiunile ilogice. Apar structuri noi. Evoluția spirituală se face prin cultivarea
spiritului estetic. Deviație. Viața devine mai stabilă prin înțelegere amplă. Apar evenimente legate de
o altă percepție a mediului înconjurător. Tristețea este ascunsă. Fidelitate. Nevoie de a construi un
nou ideal. Tranzit complicat către o soluție. Sentimentalism. Valorile viitorului sunt mai interesante.
Admirație față de realizările celorlalți. Pierdem o distincție, dar câștigăm o apreciere. Viața se
reorganizează pe alte baze. Probleme legate de alimentație. Se impune o schimbare de nutriție.
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Hrănirea sufletului nu este o fantezie. Nu suntem de acord cu cei din jur. Refuzul înseamnă motivație
pentru un salt. Conjuncturile sociale ni se par obositoare. Avem nevoie de liniște. Activitățile
profesionale sunt desfășurate într-un alt mediu, poate chiar neadecvat. Concentrare pe un scop
profund. Ne înțelesurile mici devin neînțelesuri mari. Viața dezordonată cere organizare, precizie și
respect. Etapa următoare nu poate fi împlinită fără seriozitate. Complicațiile schimbă cercul de
prieteni. Este evitată o luptă. Se impune cu calm o soluție. Agravarea unor probleme de putere.
Cercetare. Istețime. Este căutat adevărul în tenebre. Emoție puternică orientată către recunoaștere
socială. Avem nevoie de intensitate. Mobilitatea scoate dintr-o problemă foarte gravă. Creativitate.
Binele personal nu este atât de ușor perturbat. Impulsivitatea este permisă doar la început. Combinații
diverse. Norocul înseamnă a trece peste greșeală. Spunem un adevăr care rănește. Vorbele pot duce
la despărțire. Imoralitatea este judecată după intensitatea conversațiilor. Se află un adevăr care pune
în dificultate o relație. Decădere prin lipsa de control. Avem nevoie de iertare pentru a o primi, la
rândul nostru, de la alții. Stările dezagreabile sunt tenebroase. O simplă greșeală primește acuzații
foarte grave. Problemele se suprapun. Oamenii se luptă din orgoliu. Combinații legate de mobilitate.
Este depășită o tulburare personală. Orizonturile se depărtează. Autoindulgență. Sentimentele sunt
judecate după mobilitate. Instabilitate. O problemă personală devine o problemă publică. Ne
întoarcem la combinații superficiale. Abandonăm anumite acțiuni. Ne lovim de lipsa de viziunea
celorlalți. Eșec. Blocaje ciudate. Independența este judecată greșit. Egoism. Bunătatea suferă.
Răscumpărare. Împlinirea unui bine este tergiversată. Situația se clarifică din interior. Dorințe
ciudate. Sfârșitul copilăriei. Judecăm oamenii după impresii și experiențe. O viclenie este
deconspirată. Neîncredere în siguranța zilei de mâine.

A treia decadă a lunii octombrie aduce un moment de regres. Nu se știe dacă
momentul acesta poate însemna pasul înapoi care să-i favorizeze individului o detentă
suficient de puternică încât să ajungă foarte departe, dar se știe că episoadele spre care ne
îndreptăm atenția acum acoperă o mare parte din prima jumătate a anului. Echilibrul acestei
decade se susține pe ceea ce s-a consumat la începutul lunii mai, iar autoreglarea spre
prima decadă anului. Cele două repere spre care ne îndreptăm acum atenția au lucrat foarte
bine cu unghiurile programate a se consuma pe finalul lunii aprilie, atunci când Marte a
trecut prin conjuncția cu Pluton, iar Junon a intrat în zodia Berbec. Severitatea de atunci se
transformă acum în fermitate, iar complexele de inferioritate pe care nu am reușit să le
rezolvăm vor trece acum într-un plan secund. Trecerea lui Junon pe zodia Taur prin
retrogradare poate însemna pentru unii întoarcerea la probleme mai vechi, dar lucrul acesta,
cel puțin în acest sector, pe ultima decadă a lunii octombrie, aduce o anume stabilitate, de
a-i întoarce pe oameni la ceea ce trebuie revizuit pentru ca în viitor să nu repete. Dacă
vorbim de conflicte, acestea nu sunt inventate, ci pur și simplu scoase la lumina. Dacă
vorbim de o stare sufletească negativă, conflictuală, ea nu face decât să se accentueze prin
această revizuire indicată mai sus.
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21 octombrie
03:05 conjuncție Lună-Neptun
08:09 trigon Lună-Mercur
12:28 sextil Lună-Pluton
Pe 21 octombrie Luna va trece prin conjuncția cu Neptun și, evenimentele declanșate
de această dispunere, fac trimitere la o nouă sursă a puterii pe care vom încerca să o
exprimăm de-a lungul acestei zile prin activități concrete, prin preocupări, prin ceea ce ne
ridică nivelul de cultură și gradul de sensibilitate. Unii vor avea impresia că trebuie acum să
se ocupe de un domeniu nou, li se permite să fie mai autoritari, să nu se întoarcă acolo unde
și-au propus că nu se vor mai întoarce niciodată, ci să se întoarcă spre zona care are nevoie
de revizuire pentru că, la momentul respectiv, când episodul conflictual s-a creat, am fost
de acord ca, din când în când, să revenim la acest moment. Vorbim, așadar, despre o formă
de autoritate pe care o impunem cu bună știință, care ne îndeamnă să luăm decizii care sa
afecteze atât imaginea publică, dar și viața privată. Mulți se gândesc că, dacă în această zi
nu fac o mutare spectaculoasa, nu fac un pas înainte, nu impresionează pe ceilalți cu ceea
ce știu și pot să facă atunci nu merg înainte, ci bat pasul pe loc sau decad. Teama de
decădere este o mare problema zilei de 21 octombrie, ceea ce poate deveni o mare
problemă a acestei decade.
O altă problemă a zilei de 21 octombrie este cea legată de folosirea puterii. Inserția
într-un domeniu nou, rezultatele pe care le obținem acum lucrând cu cei pe care-i avem în
preajmă sau lucrând cu noi înșine, ne lasă impresia ca avem puteri suplimentare și,
folosindu-ne de ele, putem ieși dintr-un mare impas. Unii cred că li se permite să fie
subiectivi, dar lucrul acesta nu este deocamdată acceptat. Mai avem puțin până când
Soarele își va încheia tranzitul sau prin zodia Balanță și de aceea unii cred că acolo unde
nu primesc o replică directă, unde nu sunt opriți în mod direct derapajele sunt acceptate.
Sunt avertizați acești oameni că Soarele se află în continuare în fereastra opoziției cu
Uranus și această iresponsabilitate este doar expresia fricii, instabilității, a nesiguranței.
Speranța că binele trebuie să vină și din partea celorlalți oprește entuziasmul, dar nu
oprește dorința de a obține rezultate foarte repede. Prin această încurcătură nu facem decât
să ne dăm singuri în cap, să ne punem singur piedică. Decăderea nu va fi, așadar, semnul
că trăim într-un mediu agresiv, ci expresia propriei lăcomii.

22 octombrie

02:45 trigon Lună-Jupiter
07:47 conjuncție Lună-Chiron
09:54 Luna intră în zodia Berbec
10:16 sextil Lună-[Gem] Junon
12:22 trigon Lună-Capul Dragonului
17:55 careu Lună-Saturn
22:13 sextil Mercur-Pluton

Pe 22 octombrie vorbim despre folosirea unor informații, despre adaptarea la o nouă
metodă de lucru, despre întâmpinarea unor probleme ce ni se par surprize care se țin lanț,
dar ele nu sunt altceva decât elemente neprevăzute de cel care trebuie să le parcurgă. Pe
22 octombrie Luna se va afla, în cea mai mare parte a zilei, pe zodia Berbec și va trebui să
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treacă prin relații bune cu Junon și Axa Dragonului, dar și printr-un careu cu Saturn, octava
sa superioară. În consecință, vorbim despre un mare consum pe care încercăm să-l
explicăm frumos, despre care să avem numai cuvinte de laudă, numai opinii bune.
Elementul definitoriu al momentului se referă la supraviețuire. Speranța de a obține
un mare beneficiu, de-a fi în rând cu cei pe care-i admirăm, de a avea anumite calități morale
despre care avem cele mai bune opinii, reprezintă prioritatea momentului. Cel mai important
aspect astral al zilei de 22 octombrie este sextilul lui Mercur cu Pluton. Acest aspect ne
vorbește despre accesarea memoriei într-un mod aparte, despre adoptarea unor decizii care
să ne ducă spre evenimente ce se vor desfășura departe de privirile curioase ale celorlalți,
în fundal, pe ascuns. Tot ceea ce vine din acest unghi este bun, însă dacă oamenii le vor
afla, dacă informațiile despre aceste fapte vor fi făcute publice opiniile rele vor distruge
speranța, vor distruge aspirațiile individuale, vor afecta foarte mult imaginea publică a celui
în cauză. De aceea este bine să ne implicăm în activități care duc la situații de genul acesta.
Nu avem de ce să colaborăm cu oameni care sunt obișnuiți să ducă informația de colo colo,
să participe la conferințe de presă, să facă destăinuiri.
O altă componentă a acestui unghi se referă la educație. Pentru că soarele se află
pe ultimul grad al zodiei Balanță, zona aceasta a educației va fi acum explorată într-un mod
negativ. Ni se va părea că trebuie să ne însușim educația pe care vedem că și-au însușit-o
celorlalți, ca și cum nu vom fi acceptați de comunitate prin ceea ce trebuie să folosim de la
noi înșine, ci doar printr-o formă de imitație.
Mulți ar vrea să se facă remarcați pe 22 octombrie prin consum, prin ardere, prin
ceea ce strică din bunurile celorlalți, însă sunt avertizați că dacă procedează în felul acesta
va trebui să dea socoteală. Tot ceea ce se întrerupe acum nu este o forma de putere, ci
este o formă de compromitere a puterii personale. Dacă în momentul acesta Luna ar fi reușit
să medieze tendința Nodurilor, lucrurile ar fi fost orientate spre o altă direcție. Așa, schema
astrală de-acum aduce doar o conștientizare a ceea ce putem pierde, o atenționare față de
responsabilitatea pe care trebuie să o avem față de ceea ce primim, nu un moment de
decizie orientat în felul acesta.

23 octombrie
02:11 sextil Lună-Lilith
14:22 Soarele intră în zodia Scorpion
16:54 sextil Lună-Marte
21:16 careu Lună-Pluton
Trecerea Soarelui pe zodia Scorpion aduce o pregătire pentru evenimentul care se
va consuma pe 24 octombrie, adică în ziua următoare, când Junon se va întoarce pe zodia
Taur. Nu putem vorbi deocamdată despre o relație directă între soarele abia intrat în zodia
Scorpion și asteroidul Junon care se va întoarce pe zodia Taur. Pe aceste două planete le
desparte o fereastră de aproximativ un semn zodiacal, deci ar fi prea curând să vorbim
despre evenimente concrete construite împotriva raționalului. În momentul de față, prin
trecerea Soarelui pe zodia Scorpion vorbim despre adoptarea celei mai bune atitudini pentru
administrarea unui bun, pentru a studia, pentru a răscoli acolo unde nu am umblat de mult
timp. Pentru unii, situația aceasta va fi încărcată de substanță, tocmai pentru că vor ajunge
acolo unde și-au dorit și, folosind energia locului, relațiile în care se văd antrenați se vor
regenera.
Există însă și câteva direcții care accentuează nota acuzatoare ale acestor
conjuncturi astrale. Luna se află în continuare în plin tranzit prin zodia Berbec și-i face pe
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oameni dinamici, indiferenți față de ceea ce simte celălalt dispuși să judece totul după viteza
de reacție, după dinamism, după putere. În această zonă, trecerea Soarelui pe zodia
Scorpion accentuează aceste contradicții care există între nevoia de eficiență, ce vine din
interior, și așteptările pe care comunitatea le are de la individ. Multe vor fi judecate pe seama
instinctelor, chiar dacă, trecând pe zodia Scorpion, Soarele îi ajută pe oameni să aibă logică,
să raporteze totul la o schemă care poate fi reprodusă. Pentru că nota aceasta instinctuală
este puternică unii vor
resimții atracția către
raționamente ca fiind o
greutate în plus pe
care trebuie să o
adauge la problemele
pe care le au deja. Nu
putem vorbi despre o
risipire și nici de o
prăbușire a ființei sub
greutatea multiplelor
acțiuni publice pentru
că Luna din Berbec
aduce o mobilizare.
Rămâne de văzut
dacă nu cumva mobilizarea aceasta de o zi să nu consume mai mult decât trebuie, să nu-l
expună pe individ la conflicte sociale pe care să nu mai poată să-și le rezolve până la finalul
acestui an. Oricum ar fi, cu Soarele pe zodia Scorpion ne îndreptăm atenția către acele părți
ale ființei pe care le-am mai folosit și altădată dar pe care acum dorim să le facem mai
eficiente. Este foarte posibil ca rezultatul să fie și ușoară regenerare, iar prin această
regenerare oamenii să iasă din contradicție. Contradicțiile, pe 23 octombrie, nu folosesc la
nimic.

24 octombrie
03:46 opoziție Soare-Uranus
10:36 Junon intră în zodia Taur
15:48 sextil Venus-Saturn
17:30 Luna intră în zodia Taur
18:28 conjuncție Lună-Uranus
18:57 careu Soare-Capul Dragonului
19:39 careu Lună-Capul Dragonului
19:42 Lună plină
Pe 24 octombrie Junon se va întoarce pe zodia Taur și realizăm că până acum neam pierdut vremea preocup îndure de lucruri care nu ne folosesc la nimic. Lucrul acesta
este accentuat și de faptul că acum, în primele minute din zodia Scorpion, Soarele
împlinește opoziția cu Uranus ce-a fost activă și în decada anterioară. În plus, tot în spațiul
acestei zile de 24 octombrie, dar mai spre seară, Soarele împlinește un careu perfect la Axa
Dragonului. Faptul că gândim acum că ne-am pierdut vremea, am risipit putere sau relații,
că ne-am bătut joc de resursele pe care le avem nu poate fi un adevăr unanim, dar poate fi
un avertisment. Tensiunile exterioare ni se vor părea reduse în intensitate tocmai pentru că

© Gheorghiță COȘER, www.coser.ro

Previziuni astrologice pentru anul 2018

448

vocea interioară se ridică foarte mult, dorește să se facă remarcată, are un mesaj puternic
pe care vrea cu orice preț să îl transmită. Liniștea zilei de 24 octombrie este un fel de
cenușăreasa, pentru că ea va face mai mult trimitere la pretenții, la ceea ce îl face pe om
să lupte, să se zbată, adică va face trimitere la ceea ce o anulează. Vor exista argumente
în sensul acesta, vor exista explicații dar acestea nu fac decât să susțină această
confruntare, această luptă. La baza acestor impulsuri stă nesiguranța și faptul că, strict în
domeniul care ne preocupă acum cel mai mult, nu vedem niciun rezultat, nu vedem
răspunsurile care ne-ar trebui. Ele nu există pentru că până acum am avut alte preocupări.
Dacă în această perioadă Venus ar fi fost în deplasare retrogradă chiar pe Scorpion, nu am
fi gustat cu atât de multă poftă din aceste complicații comportamentale, din aceste
ciudățenii. Venus va avea și ea de împlinit în această zi o relație cu Saturn, limitând
expansiunea și aducând o picătură de armonie într-o furtună periculoasă. Dar lucrurile nu
se opresc aici. Seara, ca un ultim aspect al zilei, se va împlini careul Lunii la Axa Dragonului
și, nu oricum, ci din fereastra opoziției cu Soarele. Atât pe zona publică, prin argumentele
care ne sunt oferite, dar și în sfera privată, totul este o mare furtună.
Așadar, fără să greșim, vorbim de o zi de 24 octombrie extrem de ciudată, una dintre
cele mai ciudate ale lunii octombrie. Schema aceasta conflictuală primește, din nefericire,
mesajul tulburător al asteroidului Junon abia intrat pe zodia Taur. De aici se înțelege că
toate aceste probleme care ne tulbure existența și ne mențină dezechilibru fac referire la
nevoile. Dacă aceste nevoi nu sunt respectate, îndeplinite nu înseamnă că de vină este
comunitatea sau altcineva din jur. De vină suntem doar noi înșine pentru că nu ne-am
preocupat când trebuia de lucrurile acestea. Corelațiile între decade ne arată că nu ne-am
preocupat de ceea ce trebuia la începutul anului, adică nu ne-am stabilit obiective
importante la momentul respectiv, dar și la începutul lunii mai. Golul de judecată, de
moralitate sau de echilibru din cele două repere au creat valuri de dezechilibru pe care le
întâlnim acum.
Pentru a trece dincolo de acest obstacol va trebui să ne conectăm, să ne raportăm
la faptele bune pe care le-am făcut sau care ne sunt povestite pentru a numai trăi pe nisipuri
mișcătoare. Se va pune și problema unui sacrificiu, iar lucrul acesta nu poate fi decât de
bun augur pentru că duce către evoluție, ne ajută să facem pașii util, să ne dezvoltăm, să
ieșim din această vorbire care ne spune că lumea în care trăim doar așa poate fi. Unii vor fi
copleșiți de muncă, nu pentru că efortul este foarte mare, ci pentru că lucrează în tensiune,
sunt și nervoși, agitați, dar și preocupați să-și încheie lucru în mod rapid. Toată această
viteză impusă de factorii obiectivi dar și de cei subiectivi consumă mult mai repede un
patrimoniu pe care ar trebui să-l gestionăm cu mai multă înțelepciune. Dar cine va face
trimitere acum la înțelepciune? Gândim în felul acesta, nu pentru că am ales să privim viața
în mod fatalist, ci pentru că toate aceste elemente sunt amplificate de Luna plină, ultimul
aspect al zilei de 24 octombrie. Excesele sunt periculoase și toată această severitate a
decadei ne duce în ipostaze în care să fim în dezacord cu cei din jur și să credem o veșnică
tensiune între minte și inimă, între noi și ceilalți. Luna plina din Scorpion ne centrează acum
pe opinii care nu sunt formate dar pe care le vom folosi ca și cum sunt rezultate ale unei
vaste experiențe de viață.
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25 octombrie
00:58 opoziție Lună-Venus
01:26 trigon Lună-Saturn
09:23 careu Lună-Lilith
18:27 sextil Lună-Neptun
În contextul acestei decade, ecuația astrală a zilei de 25 octombrie vine să ne atragă
atenția asupra unor lucruri minore. Avem tendința să le exagerăm, să le privim ca fiind mai
mari decât sunt în realitate ori mai periculoase. Gândind intens răul acesta, ajungem se
declanșa anumite evenimente pe care nu le vom mai putea controla sau ale căror efecte nu
le vom mai putea investiga cum trebuie. Dacă opoziția Lunii cu Venus, aspect care se
împlinește la puțin timp de la începutul acestei zile, ne scoate în evidență o problemă de
sensibilitate ce poate deveni o problemă de viață, relația proastă dintre Lună și Luna neagră
din dimineața acestei zile ne arată cât de ușor putem fi păcăliți, cât de ușor ne putem
întoarce din drum, răzgândi, cât de simplu poate fi sfidat un om bun doar pentru că alege
pericolul. Așadar, pe 25 octombrie se pune accentul pe ceea ce nu este potrivit, adecvat,
pe ceea ce nu corespunde propriilor pasiuni sau pe ceea ce ne duce la încordare.
Din toată această structură se desprinde un element bun pe care am putea să îl
îmbrăcăm într-o formă adecvată, așa cum ni se cere din comunitate, pentru a preîntâmpina
un pericol. Relația bună pe care Luna o are cu Saturn ne vorbește despre elemente practice
prin intermediul cărora putem rezolva probleme legate de sarcini profesionale, probleme de
muncă, legate de îndeplinirea unor atribuții sau o problemă care a apărut în lunile de vară
pe vremea când nu am dorit să oferim un anumit sprijin cuiva.
Pe baza a ceea ce ni se arată pe 25 octombrie mulți vor crede că binele îmbracă o
nouă formă, dar de fapt atingerea problemei în sine arată că nu este așa. Cine se
încăpățânează să meargă pe acest traseu va trebui să depună mult efort până la finalul
acestui an să-și revină. Contextul agresiv al zilei de 25 octombrie ne avertizează că lucrurile
acestea care se desfășoară în spate, ca fundal, au nevoie de mult sacrificiu pentru a ne
orienta pe un traseu bun, am nevoie de mult efort. Pe 25 octombrie multe se răstoarnă și
oamenii vor crede că din cauza pasiunilor pe care nu și le pot controla se ajunge aici, dar,
în realitate, această răsturnare este doar efectul a ceea ce nu au făcut la începutul acestui
an ori la începutul lunii mai. Așadar, disperarea vine dintr-o problemă personală, dar nu așa
cum este văzută, nu așa cum este interpretată.

26 octombrie
01:16 careu Lună-Marte
03:14 trigon Lună-Pluton
11:43 opoziție Lună-Mercur
17:15 conjuncție Soare-Venus
17:46 opoziție Lună-Jupiter
20:25 sextil Lună-Chiron
22:09 conjuncție Lună-Junon
22:40 Luna intră în zodia Gemeni
Conjuncția Soarelui cu Venus din 26 octombrie ne aduce o undă de speranță. Prin
această conjunctură oamenii simt că li se acordă o nouă șansă, dar, în realitate,
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retrogradarea planetei Venus le deformează această atitudine favorabilă cu care se
întâlnesc și îi obligă să retrăiască un moment dureros, o umilință ce s-a consumat în lunile
de vară, o tristețe care nu i-a părăsit niciodată. 26 octombrie ne vorbește despre fidelitate,
despre vindecare emoțională, despre toleranță sau, mai exact, despre intensitatea acestei
toleranțe care ne poate ajuta să evoluăm din punct de vedere spiritual ori să ne apropiem
mai mult de ceea ce este frumos, rafinat și profund. Momentul de față aduce și un episod
justițiar, unul când se face dreptate pe seama noastră, ne sunt judecate faptele, suntem în
fața unui personaj care ne poate acuza foarte ușor de greșelile trecutului, dar se abține să
o facă. Deși această zi conține și o relație proastă Luna-Marte, și una foarte proastă între
Lună și Mercur, dar și una la fel de proastă între Lună și Jupiter, evenimentele ciudate și
apăsătoare pe care le parcurgem acum ne ajută doar să ne modificăm percepția asupra
lumii, să devenim mai puternici prin ceea ce înțelegem, nu mai încărcați de durere sau
traumatizați.
Un alt element specific zilei de 26 octombrie se referă la ceea ce are înțeles, la
logică, dar nu doar atât, ci la o schemă în care trebuie să se încadreze experiențele din
ultima perioadă. Având în vedere că cea de-a treia decada lunii octombrie ne vorbește
despre regres, despre tensiune îngrijorătoare, despre ceea ce ne motivează să fim duri și
fermi, încadrarea acestei ecuații astrale în trăsăturile generale, în ceea ce am indicat mai
sus îi va face pe unii să creadă că sunt foarte deviații de la traseul inițial, de la ceea ce șiau propus la începutul anului. Gândul de-acum ar trebui să le spună, nu că acum se află pe
un traseu greșit, ci că la începutul acestui an nu au avut maturitatea necesară să-și
stabilească obiective realiste, cele pe care chiar le pot atinge. Asta înseamnă că momentul
de față aduce o tristețe ascunsă care se va risipi cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie,
adică imediat ce Luna intră pe zodia Gemeni. Va trebui să depunem puțin efort să temperăm
aceste impulsuri de a ne judeca, de ani acuza pentru că această nemulțumire va trece cu
noaptea.

27 octombrie
00:32 sextil Lună-Capul Dragonului
14:27 trigon Lună-Lilith
22:47 careu Lună-Neptun
Relația bună pe care Luna o va îndeplini în spațiul zilei de 27 octombrie cu Axa
Dragonului ne dă puțină speranță. În primul rând, pentru că luna se află deja pe zodia
Gemeni din seara zilei anterioare, ne vom gândi la călătorii. Sunt proaste pe 27 octombrie
călătoriile pe apă sau într-un mediu umed, călătoriile care ne obligă la efort, care se soldează
cu un alt fel de contact cu apa. În rest, toate celelalte sunt foarte bune și folositoare.
Important al zilei de 27 octombrie se referă la dorința de a câștiga. Dorința de câștig
vine acum să susțină nevoia de spectacol, de a fi in centrul atenției, de a fi apreciați de cei
cu care colaborăm, de oamenii pe care-i avem în preajmă. Asta implică, desigur, și a fi puțin
mai organizați, dar lucrul acesta nu se aplică pentru toată lumea. Unii oameni nu pot sau nu
vor să fie organizați, au un mod aparte de a se folosi de ceea ce au în preajmă, cred că pot
supraviețui în această perioadă fără să-și pună ordine în lucruri, în viață sau în relație. De
această dată, trebuie să-și pună ordine în viață, să se organizeze altfel în sensul de a fi mai
preciși și mai respectuoși. Vor vedea, nu doar până la finalul lunii octombrie, ci și de-a lungul
lunilor următoare că progresul, privit ca etapă următoare, va putea fi îndeplinit decât prin
această formă de seriozitate. Lucrul acesta legat de organizare, precizie și respect va fi
vizibil și în ziua următoare, când Soarele se va afla într-o relație bună cu Saturn. Acum
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înțelegem cum anume aceste elemente ne ajută în dimensiunea personală a vieții, în ziua
următoare vom vedea care sunt implicațiile sociale. Dacă vom fi atenți și organizații, vom
contribui la limpezirea spiritului, vom obține răspunsuri noi și vom sta departe de ceea ce
este delăsare, josnicie, intoleranță, greutate. În felul acesta, înțelegem că un ideal ambițios,
cel care este în consonanță cu creativitatea, cu puterea exprimată la scenă deschisă, nu
poate fi împlinit decât parcurgând aceste pași mici, îndeplinind condițiile impuse de contextul
astral până în ultima secundă. Nu va mai fi mult până când Axa Dragonului va părăsi
semnele Leu și Vărsător și va trece pe
următoarea axă. Cu Capul Dragonului pe
zodia Rac nu va mai avea timp să ne
preocupăm de creativitate, ci va trebui să
o exprimăm așa cum putem, să o folosim
ca un scut.
În felul acesta, tot ceea ce evităm
prin alegeri conștiente, fie că sunt relații
sau abordări ale lucrurilor, fie că ele fac
referire la oameni sau la alimente, ne
ajută să înțelegem mult mai bine cum
anume se poate realiza această formă
de hrănire a sufletului. Dacă, alegând
lucrurile acestea, nu trebuie să ne
speriem pentru că ne cad galoanele,
pierdem o distincție, deoarece genul
acesta de pierdere înseamnă un mai
mare avantaj, renunțarea la un rău
confortabil, cu un bine pe care nu știm deocamdată cum să-l folosim. Este de la sine înțeles
că ecuația astrală a zilei de 27 octombrie face referire într-un chip aparte la deviza generală
a anului, cea care se referă la progres și vindecare. De această dată devine progres și
vindecare tot ceea ce ne hrănește sufletul.

28 octombrie
04:51 sextil Soare-Saturn
06:36 trigon Lună-Marte
23:07 careu Lună-Chiron
Relația bună dintre Soare și Saturn ne vorbește despre disciplină. Am văzut că și
ziua de 27 octombrie făcea trimitere la disciplină, însă de această dată suntem cumva
constrânși de contextul social să privim această manieră de a interacționa și de a ne
organiza într-un chip mult mai serios și mai atent. În ziua anterioară ni s-a permis să
experimentăm această formă de disciplină pentru că multe dintre acțiuni aveau mai curând
un sens personal, un ecou personal, acum ne trezim dintr-o dată în fața unor evenimente
sociale pe care le vom putea gestiona doar dacă schema personală a fost încununată de
succes în ziua anterioară. Din nou vedem cu mai multă atenție cât de periculoasă poate fi
viață dezordonată, cât de dureros este să nu îndeplinim anumite etape, să fim intransigenți
cu cei din jur, să nu ne intereseze ceea ce simt și care sunt momentele lor de glorie, de
bucurie, de mulțumire, din nou se pune problema unei alegeri în cunoștință de cauză care
să stabilească cu ce anume ne hrănim sufletul.
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Din fericire, această relație minunată dintre Soare și Saturn mai are o componentă
pe care ar trebui să privim cu maximă seriozitate. A sosit momentul să raportăm Multe din
realizările personale la motivele de liniște. Unde nu există liniște nu poate exista
concentrare, iar unde nu există concentrare scopul profund întârzie să apară. Unii se vor
mulțumi cu înțelesurile mici ale vieții, dar lucrul acesta va trebui și el ajustat.
Este foarte posibil ca activitățile profesionale începând cu 28 octombrie să fie
desfășurate într-un alt mediu, dar până și în această nouă translație, până și în această
nouă mutare este nevoie de organizare, precizie și respect. Asta înseamnă că achizițiile de
acum sunt de durată.
Momentul cel mai delicat al zilei de 28 octombrie se referă la incapacitatea individului
de a se concentra pe un scop. O persoană care nu poate să se concentreze pe un scop,
arată că partea aceasta dezordonată a vieții a fost explorată în mod intens, doar asta a
cunoscut. Sunt avertizate aceste persoane dacă prin relația proastă pe care Lună o
împlinește cu Chiron acest mesaj, această invitație, această atracție către organizare,
precizie și respect trebuie să primească din partea individului toată atenția de care este în
stare. În caz contrar vorbim despre schimbări în statutul social sau chiar despre o boală.

29 octombrie
01:26 Luna intră în zodia Rac
02:03 sextil Lună-Uranus
04:10 trigon Lună-Venus
09:31 opoziție Lună-Saturn
11:33 trigon Lună-Soare
13:08 conjuncție Mercur-Jupiter
Conjuncția Mercur-Jupiter ne vorbește despre succes. De această dată, pentru că
Luna se află deja în domiciliu și trece prin opoziția cu Saturn, este folosit această istețime
pentru a rezolva problemele din ultima perioadă. Nu se știe dacă este cea mai bună alegere
pentru că problemele din ultima perioadă au fost ușor perturbate de o notă subiectivă, chiar
dacă ceea ce am asimilat ne folosește pentru mult timp. Impresiile individului, cele care
rămân dincolo de condiționările care creează abilități de durată, nu ajută acum în a folosi
istețimea în modul cel mai frumos și corect cu putință. Creativitatea va avea mult de suferit
pe 29 octombrie și nu este deloc puțin lucru. Atunci când pe opoziția Lună-Saturn oamenii
nu-și folosesc, pentru că nu vor sau pentru că nu știu, creativitatea, apar atracții către zone
întunecate, este confundat succesul cu victoria, cercul de prieteni se poate schimba, apare
o luptă care, prin permanentizarea sa, irită, enervează sau distruge ceva bun. Mulți după
astfel de încercări caută adevărul în tenebre, se duc la adversarul cel mai periculos și-l
provoacă, îl întreabă ceea ce acesta nu dorește să spună, caută motive de scandal. Există
și o parte bună în toată această ipostază. Soarele a reușit să medieze acum opoziția Lunii
cu Saturn, ceea ce înseamnă că achizițiile pe organizare, precizie și respect ne vor ajuta să
ne echilibrăm mult mai ușor, să fim mai responsabili și să trecem cu bine de această
presiune socială pe care nu o înțelegem așa cum trebuie. Istețimea care ne vine din
conjuncția Mercur-Jupiter care se consuma pe zodia Scorpion va face casă bună cu
medierea pe care Soarele, aflat și el de ceva timp în tranzit prin zodia Scorpion, o realizează
opoziției indicată mai sus. Unii cred că toate aceste probleme pot fi rezolvate doar în forță
însă acum impulsivitatea este permisă doar la început, doar pentru detentă pentru ca tot
parcursul, tot demersul în sine să fie definit de o gestionare rațională a resurselor, a relațiilor,
a ceea ce trebuie făcut. Dacă unii cred că prin distracție sau prin reacții de moment care le
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oferă un avantaj conjunctural reușesc să-și atenueze din pierderi nu înseamnă că așa se va
întâmpla și în lunile următoare. Pentru a vedea dacă procedează bine sau nu trebuie
neapărat să facă trimitere către două perioade importante ale acestui an, începutul lunii
ianuarie și începutul lunii mai. Ceea ce a fost perturbat atunci se va perturba și acum, iar
ceea ce am cerut atunci și vine spre noi acum prin tulburări trebuie să fie raportat la răbdarea
pe care am dovedit-o atunci, la instrumentele la care am apelat în cele două decade indicate
mai sus și a fost bine.

30 octombrie
01:11 trigon Lună-Neptun
03:58 trigon Mercur-Chiron
08:32 careu Venus-Capul Dragonului
09:52 opoziție Lună-Pluton
15:01 opoziție Mercur-Junon
Pe 30 octombrie Venus se va afla într-o relație negativă cu Axa Dragonului ceea ce
arată că suntem în continuare într-o perioadă încărcată, când ar trebui să ținem cont de
ceea ce ne-a perturbat, de ceea ce este în continuare un factor de instabilitate. Ceea ce
până acum nu a mers nu va merge nici de acum încolo pentru o perioadă, va fi în continuare
un element care se opune comunicării sau schimbului de experiență în condiții foarte bune.
Această relație proastă pe care Luna o are cu Axa Dragonului ne lase impresia că acolo
unde nu am reușit până acum nu vom reuși nici de-acum încolo, când ne urmărește un
ghinion, când avem nevoie, fie de iertare, fie de înțelegere, fie de toleranță sau de un ajutor
concret. Luna va trebui să treacă în această zi prin opoziția cu Pluton și de aceea multe ni
se vor părea mult mai dure decât în zilele anterioare și mai dezagreabile. Ceea ce până
acum ni se părea a fi un simplu obstacol acum devine o creație care să susțină raționamentul
pentru care există acel obstacol.
În consecință, multe din cele care se consumă pe 30 octombrie sunt dezagreabile,
încărcate de tristețe sau menite să ne supună la o nouă încercare. Lucrurile ar trebui, însă,
privite cu mai multă responsabilitate. Relația bună pe care Mercur oare acum cu Chiron ne
oferă o viziune mult mai clar asupra vieții dacă privim tot ceea ce ni se întâmplă prin prisma
necesității. Mercur se află în continuare în conjuncție cu Jupiter, aspect care a fost foarte
activ în ziua anterioară, reușind, prin relația pe care o creează cu Chiron de pe finalul zodiei
Pești, să ne atragă atenția către lucrurile absolut esențiale. Dacă reușim să protejăm un
element de patrimoniu atunci câștigul este deja adjudecat, reușim să ne echilibrăm și să fim
bucuroși prin această victorie și, așadar, să renunțăm la stările dezagreabile sau vicioase.
Binele pe care-l trăim în această zi reușește să-i țină pe oameni în albia opiniilor proprii dar
fără a interacționa prin orgoliu. O simplă greșeală poate rămâne o simplă greșeală, o
acuzație poate rămâne o simplă cu acuzație. Înțelegem, astfel, ca aceste elemente de
patrimoniu primesc în ecuația astrală a zilei de 30 octombrie confirmări asupra statutului pe
care-l au, asupra realității aceea ce sunt și trebuie să facă de acuma încolo.
Puterea de a fi, de a cerceta, de a studia nu mai este o viclenie cu care să câștige
cel care muncește puțin. Vom spera că, până la urmă, lucrurile acestea se vor clarifica
începând cu dimineața zilei de 31 octombrie când Mercur va intra pe zodia Săgetător, când
aceste elemente de culise care cer pe 30 octombrie urgentare sau soluționare, nu vor mai
fi atât de periculoase, când această fermitate nu va mai fi un cadru negativ menit să faciliteze
tot ceea ce este rău și încărcat de energie negativă. In felul acesta, înțelegem de ce deviza
lunii octombrie ne-a indicat că modificarea conduitei de abaterea de la drumul cel bun.
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Conduita este modificată prin încrâncenarea cu care refuză adaptarea la cerințele prezente.
Oamenii, împreună cu lucrurile lor, merg spre o schimbare absolut firească ce ar putea să-i
transforme în ființe mai puternice și mai bune sau poate doar în ființe mai eficiente. Cel care
refuză acest proces natural își modifică într-un mod negativ propria conduită și schimbarea
în sine îl abate de pe drumul cel bun. Avem ocazia pe 30 octombrie să înțelegem clar care
sunt elementele bune care ne ajută să ne schimbăm împreună cu ceilalți și care sunt cele
rele care ne dau impresia că suntem buricul pământului.

31 octombrie
01:31 trigon Lună-Jupiter
02:16 trigon Lună-Chiron
03:10 sextil Lună-Junon
04:30 trigon Lună-Mercur
04:41 Luna intră în zodia Leu
05:08 careu Lună-Uranus
05:21 careu Lună-Venus
06:07 conjuncție Lună-Capul Dragonului
06:41 Mercur intră în zodia Săgetător
10:51 opoziție Venus-Uranus
18:40 Ultimul pătrar
21:01 opoziție Lună-Lilith
21:43 Venus intră în zodia Balanță
22:21 trigon Mercur-Capul Dragonului
Abia acum pe finalul lunii octombrie înțelegem de ce lucrurile au fost atât de
complicate și de ce problema aceasta abandonului mi-a urmărit ca un animal de pradă nea lungul întregii luni. Luna va trece acum, în dimineața acestei zile, pe zodia Leu și ne va
încălzi sentimentele, ne va ajuta să privim mult mai departe pentru a vedea clar, nu neapărat
doar ceea ce este bun. Prin această conjuncție a Lunii cu Capul Dragonului reușim să
vedem și partea întunecată a firii, o parte din elementele definitorii ale lunii noiembrie. Acum
însă suntem mult prea atenți la ceea ce ni s-a întâmplat de-a lungul acestei decade, la
corelațiile care s-au realizat de la sine între evenimentele consumate acum și cauzele lor de
la începutul lui ianuarie sau începutul lui mai. Rezultatul ne vorbește despre eșec sau despre
blocaje ciudate pentru care niciodată nu am avut soluție. Acum, prin trecerea lui Mercur pe
zodia Săgetător, renunțăm la acea bunătate care ne amplifica sentimentul de vină. Chiar
dacă dorințele ni se par ciudate, orientate mai mult în a-i judeca pe ceilalți, întoarcerea lui
Venus, prin retrogradare, pe zodia Balanță, din seara acestei zile diminuează puțin din
caracterul distructiv al acestor impulsuri. Oamenii vor rămâne în continuare egoiști pentru
că nu poate fi neglijată retrogradarea acestei planete, dar își vor manifesta aceste impulsuri
negative mai mult în intimitate, le vor particulariza mai mult printr-o formă de neîncredere
față de sine. Nici acest element nu este bun, dar este mult mai bun decât o exprimare
similară față de un protector, situație în care consecințele sociale sunt incomparabil mai
dure și mai periculoase.
Elementul cel mai dureros al zilei de 31 octombrie vine din faptul că ne lovim de lipsa
de viziune a celorlalți. Unii vor considera că eșecul lor de acolo vine pentru că nu a fost
susținuți și nu au încotro trebuie să creadă în această nesiguranța pe care comunitatea
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lucrează. În realitate, nu doar pe 31 octombrie, ci de-a lungul întregii decade mânia doar
iese la suprafață, doar este scoasă la lumină, creată.
Astfel, O soluție pe care am putea să o punem în aplicare pe 31 octombrie este cea
legată de adaptare. Dacă-i judecăm pe ceilalți după impresiile negative pe care le avem
acum scoate această mânie din zona individuală și o aruncăm în ceilalți, o ducem pe zona
publică, iar consecințele vor fi mult mai rele. Urmarea acestui fapt va fi unul catastrofal.
Pentru a compensa această durere care vine dintr-o greșeală de tactică vom apela la
autoindulgență. Este clar că sentimentul de nesiguranța va face cărțile acum, dar nu trebuie
să ne dăm după dorințe ciudate, doar pentru că ele sunt stridente, șochează sau nu sunt
combătute în mod direct. Avem nevoie să mergem pe drumul cel drept, pe drumul pe carel cunoaștem sau împreună cu cei care sunt mai maturi, iresponsabil sau mai atenți. Orice
ieșire din ritm ne duce către zone periculoase, încărcate de un factor de distrugere pe care
riscăm să-l integrăm în viața
proprie și să ajungem să credem
că ne aparține. Ieșind de pe
cărare
întâlnim
animale
sălbatice care, prin natura lor,
sunt ființe pașnice, dar întâlnirea
cu pricina le transformă în niște
fiare. Acesta este modul cel mai
simplu prin care poate fi
explicată această situație.
Așadar, ultima decada
lunii octombrie, prin ceea ce am
parcurs cu fiecare zi, ne-a vorbit
despre tensiuni, despre o formă
de agresivitate care ne face mai
rezistenți la efort sau mai
rezistenți în aspectul negativ al
vieții. Multe din tensiunile
acestei decade nu sunt create în
această decadă, ci doar scoase
la lumină. De aceea, unii nu ar trebui să acorde o atât de mare importanță tensiunilor care
îi îngrijorează acum. Luna noiembrie vine cu alte tentații, cu o schimbare despre care am
crezut că nu mai este posibilă. Uranus se întoarce pe zodia Berbec, pe zodie de foc, iar
Jupiter intră pe domiciliu (Săgetător), tot pe zodie de foc. Dar acestea nu sunt singurele
schimbări pe care luna noiembrie le are pregătite. Astfel, toată seriozitatea pe care am
probat-o în această decadă ne arată care este cuibul în care ne simțim cel mai bine, care
este locul care ne protejează, care este starea ce nu va putea fi distrusă de schimbările care
se anunță.
Dacă unii au avut impresia că luna octombrie, tocmai pentru că nu este atât de
generoasă la capitolul evenimente astrale, este mai prejos față de celelalte, atunci au ocazia
acum, la finalul acestui interval să vadă cât de mult s-au înșelat. Fie că am parcurs momente
de revendicare, de tensiune ori de decepție, fie că am făcut față cu succes unui moment de
schimbare sau ne-am folosit toată această putere pentru a rezista unei mari presiuni sociale,
rezultatul a fost unul menit să consolideze statutul pe care-l avem. Cu bune și cu rele, ceea
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ce suntem s-a consolidat, ceea ce am construit cu adevărat devine mult mai rezistent, mult
mai sigur și mai ferm. Nu trebuie decât să privim cu încredere pentru ca următoarele două
luni să nu ne surprind atât de mult, să nu ne distrugă speranța mai bine și să nu ne
pârjolească folosind focul cel rău, ci folosind focul cel bun, adică să nu ajungem ca la finalul
acestui an dominat de progres și vindecare să fim mai săraci în bine, ci mai săraci în rău.
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NOIEMBRIE

REGRESIE CĂTRE LATURA ÎNTUNECATĂ A FIRII
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S-a vorbit de multe ori despre latura întunecată a ființei, cea care este, de cele mai
multe ori, în legătură cu frica. În luna noiembrie toate formele de regres, de întoarcere din
drum, tot ceea ce trebuie să treacă printr-o revizuire, printr-o refacere va fi in consonanță cu
latura întunecată a firii. În mod firesc, ceea ce este corect și bun trebuie să fie revizuit. Dacă
acest demers în care ne implicăm de-a lungul lunii noiembrie trece prin sincope, nu este
înțeles, nu este acceptat în forma sa expansivă, nu este tolerat, cu siguranță vine dintr-o
latură întunecată pe care trebuie să o explorăm pentru a vedea dacă este cu adevărat
periculoasă pentru comunitate sau dacă este vorba doar despre o proiecție.
Dacă Uranus se întoarce pe zodia Berbec, pentru că are anumite polițe de plătit, prin
retrogradare, Jupiter ajunge pe domiciliul său prin mersul direct, la fel și Marte care ajunge
pe zodia Pești tot prin mersul direct, elementele de conduită care fac referire la latura
întunecată a firii sunt în mare parte patronate de un alt element astral, de Neptun retrograd,
cel care își va opri această deplasare înapoi pe 25 noiembrie.
În cuvinte mai simple, elementul definitoriu al lunii noiembrie este cel dat de un dicton
celebru: "Curiozitatea a omorât pisica!". Așadar, avem datoria de a fi, înainte de toate, ființe
deschise către nou, rezistente la efort pentru ca trecerea Capului Dragonului pe zodia Rac
din 16 noiembrie să nu se transforme într-o problemă de temperament, ci să rămână doar
o problemă de muncă. Dacă rămâne o problema de muncă, de efort, de gestionare a
resurselor personale, atunci acest regres spre latura întunecată a firii nu va fi generatoare
de situații periculoase, ci doar de ipostaze care ne înalță, care ne transformă în ființe mai
puternice, mai rezistente la efort. Luna noiembrie aduce însă și aspecte negative care vor
face în așa fel încât tot acest progres să nu fie unul la care ajungem foarte ușor, ci unul la
care ajungem cu multă muncă, cu multe examene pe care să le trecem, chiar printr-un mare
consum.

Decada I (1-10 noiembrie 2018)
Așteptări nerealiste. Diminuare. Alinarea suferinței prin
înțelegerea conflictului. Expresivitate. Curajul reapare. Voință
puternică. Înțelegerea semnalelor destinului. Valorile personale
sunt apreciate. Puterea este confirmată. Binele devine un numitor
comun.

DECADA NR. 31
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

21

21-31 iulie

Confirmă autoreglarea

3

21-31 ianuarie

Acord pentru un progres. Nevoie de mai bine. Perfecțiunea ni se pare atractivă. Nu mai suntem
supărați pe ceilalți. Pasiune. Inițiativă pentru îndeplinire a unui ideal propriu. Conflict cu cei care nu
se țin de cuvânt. Ceea ce este interesant ni se pare și familiar. Recunoaștem ușor ceea ce ne
avantajează. Conflicte sterile. Ceea ce este constructiv se adresează cu precădere planul imaterial. Se
atinge un vârf într-un conflict mai vechi. Precizie. Nevoie de purificare. Boala nu ne ajută să obținem
o rezolvare într-un demers public. Nevoie de perfecționare. Faptele bune veghează asupra
progresului. Comuniune. Căldura este simulată. Vibrațiile noi sunt asimilate după o lecție de viață.
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Reflectăm bine asupra viitorului. Credem că relaxarea înseamnă distracție. Voință. Curaj prezentat
ca un element de patrimoniu. Foarte multe posibilități, dar foarte puțină voință. Nevoie de eficiență.
Se obține progres într-un demers la care am lucrat mult timp. Tensiunile sunt constructive. Nevoie de
mișcare. Durere înțeleasă prin schimb de experiență. Acces la putere prin poveștile celorlalți.
Domeniul artistic ni se pare interesant. Înțelegem mult mai bine exemplul de viață al celui eficient.
Există riscul de a aluneca pe o pantă a aroganței. Adevăruri cuprinzătoare. Spirit întreprinzător.
Șansele sunt risipite din atenție. Primim rapid răspunsuri. Echilibru. Jumătățile de măsură nu ne sunt
pe plac. Evoluție prin comunicare liberă. Se lucrează la un nou plan de reușită. Teamă de eșec.
Dorințele sunt foarte puternice. Orgoliul îi face pe oameni să se simtă ușor ofensați. Jigniri gratuite.
Neglijență. Lovituri pe ascuns. Surmenaj. Contraste obositoare. Activitate eficientă. Inspirație.
Schimbări eficiente. Naivitate este constructivă. Sunt găsite metode de combatere a imoralității.
Redresare. Dispoziție bună. Sunt rezolvate unele piedici. Munca este apreciată. Un om superior știe
cum să se regenereze. Reîncărcarea bateriilor. Abstractul ne ajută să simțim profund. Combinații care
duc la explozii temperamentale. Avem din nou nevoie de competiție. Ceea ce a stagnat devine inutil.
Curaj în rezolvarea unor mari tensiuni. Aventură dusă dincolo de puterea de înțelegere. Zarvă.
Lucrurile sunt intense. Teamă de nevroză. Probleme materiale. Iritare. Compasiunea este interpretată
ca o dovadă de slăbiciune. Colaborat ciudate. Excese. Decădere. Neprevăzutul ia forme aberante.
Tulburări în planul conștiinței. Indiferență față de binele celuilalt. Capacitate de control a propriei
capacități dovedită în competiție. Reacții periculoase. Putere de convingere. Dreptatea joacă un rol
foarte important. Expansiune. Regenerare. Mare putere de transformare. Expresivitate. Inițiativa duce
la reușită.. Credem că totul este agreabil. Planul de schimbare. Educația se face pentru progres, nu
confort. Este subminat autoritatea unui element negativ. Ruptură. Pretenții care duc la progres.
Demersuri compromise de neliniște. Aspirațiile nu mai sunt limitate. Progresul înseamnă și împăcarea
cu trecutul. Înfruntările pot fi și brutale, nu doar mari consumatoare de resurse. Înțelegere cu cei
apropiați. Luptă împotriva imixtiunilor. Un eveniment ne nemulțumește. Atracție către preocupări
intime. Noi orientări profesionale. Preocupări spirituale care combat viciul orgoliul și limitarea.
Severitate în raport cu un competitor. Progresul este judecat după confortul personal. Minciuna.
Termenul nu este folosit corect. Declinarea unor responsabilități. In discreție. Progres social deosebit
de important. Este combătută o eroare. Personalitatea trece înainte dorințelor. Împrejurările noi ne
protejează de nisipurile mișcătoare. Se abuzează de relații. Gesturile sunt ample, vii, moderatoare.
Cerințele personale noi se transformă în realizări sociale noi. Conjuncturile sociale ni se par
favorabile. Relațiile amicale sunt foarte plăcute.

Prima decadă a lunii noiembrie ne aduce câteva evenimente importante pentru anul
2018 care se încadrează în denumirea generică de expresivitate. Uranus va părăsi zodia
Taur și se va întoarce pe Berbec, ceea ce va face ca problemele pe care le parcurgem în
acest interval să fie, în mare parte, cunoscute pentru că vor semăna cu cele pe care am
încercat să le rezolvăm la începutul acestui an. Conexiunile dintre decade merg însă puțin
mai departe. Se va face legătura cu ceea ce s-a consumat pe final de luna ianuarie însă
doar prin experiențele din mijlocul anului, de pe finalul lunii iulie, atunci când nu am avut de
parcurs nici un aspect direct dintre planete cu deplasare lentă și când ni s-a părut că avem
mai multă libertate decât altădată. Retrogradarea lui Uranus se va încheia pe 6 ianuarie,
însă va trebui să mai treacă încă două luni după aceea până când să se întoarcă pe zodia
Taur. Asta înseamnă că acest răstimp de patru luni este suficient de mare încât să găsim
soluții practice, nu doar teoretice, la ceea ce este important pentru noi în această perioadă.
Dacă vom fi suficient de lucizi încât să nu folosim puterea pentru a ne impune, ci pentru a
întări coerciția grupului, vom vedea că toată această forță va fi confirmată prin răspunsuri
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pozitive, printr-o fuziune în gândire și în simțire, prin răspunsuri frumoase pe care le primim
de la cei cu care colaborăm. Această retrospectivă, privită din punctul de vedere al
dorințelor, al inițiativei și al dinamismului personal, pare să simplifice lucrurile și să ne facă
să credem că nu a trecut chiar atât de mult timp de când am lăsat în așteptare probleme
sociale pe care nu le-am putut rezolva atunci. Această iluzie a timpului care trece mai repede
este susținută din punct de vedere astral de planeta Marte. Pe finalul lunii ianuarie intra pe
zodia Săgetător, iar acum se află în a doua parte a zodiei Vărsător. Deși numărul acesta de
aproximativ 10 luni ar fi trebuit să aducă parcurgerea unui număr mai mare de zodii,
retrogradarea acestei planete din vară, cea care a fost vizibilă și pe finalul lunii iunie, decadă
spre care ne întoarcem acum pentru echilibru, este de vină pentru această percepție
deformată. În mare parte, această deformare a viziunii, percepția aparte asupra timpului ne
va fi de un mare folos în această decadă.

1 noiembrie
17:22 opoziție Lună-Marte
19:35 Jupiter în trigon cu Chiron
Prima zi a lunii noiembrie ne vorbește despre progres într-un mod greu de înțeles
pentru omul comun, cel care lucrează mai mult pe instinct. Relația bună care atinge acum
momentul de maximum dintre Jupiter și Chiron ne vorbește despre o inițiativă care ar trebui
să ne ajute să descoperim lucruri noi, să recunoaștem elementele definitorii ale oamenilor,
să fim puternici prin ceea ce simțim și integrăm în propria ființă. Apare, așadar, prin această
conștientizare, o nevoie de bine care ne duce către o mare performanță. Pentru unii, această
nevoie de bine este foarte atractivă, îi protejează de conflicte, îi ajută să fie foarte prezenți
în conflicte, foarte prezenți în relațiile frumoase și complet absenți în acele schimburi care
nu-i avantajează. De aici se înțelege că această relație frumoasă dintre Jupiter și Chiron
face trimitere la ceea
ce ne ajută să
conștientizăm,
să
împlinim sau să
scoatem la lumină
ori să protejăm de
acea
latură
întunecată a firii care
în această lună va
avea mai multă
putere decât trebuie.
Din
nefericire, pentru că
în a doua parte a
zilei Luna, aflată în
plin tranzit prin zodia
Leu, va trebui să
treacă prin opoziția
cu Marte, libertatea
de expresie are de
suferit, oamenii care
sunt liberi vor fi marginalizați, pedepsiți, nu-și vor mai găsi locul în grupul de apartenență.
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Asta se întâmplă pentru că, în realitate, acești oameni care au dorit să schimbe lumea au
avut așteptări nerealiste de la cei cu care colaborează. Ar trebui să-și diminueze puterea,
să renunțe la aceste așteptări, să simplifice relațiile pentru că tot ceea ce este programată
să se consume de-a lungul lunii noiembrie activează această latură întunecată și prin nimic
din ceea ce vine din acest sector nu se vor simți bine. Unii dintre ei vor încerca să își explice
de ce situațiile pe care le parcurg sunt atât de conflictuale sau ciudate prin invocarea unor
episoade care s-au consumat pe finalul lunii ianuarie sau pe finalul lunii iulie. Oricum ar fi,
pentru ceea ce se consuma acum, la început de noiembrie, dar și de-a lungul primei decade
acestei luni, ceea ce s-a consumat la începutul anului, în ianuarie, este definitoriu.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor folosi vibrațiile acestei zile pentru a se armoniza cu cei pe care i-au jignit în
intenția de a-i ajuta, schimba, transforma. Retrogradarea lui Chiron ne vorbește acum
despre repararea unui neajuns. Din nefericire, rezultatul nu este unul foarte bun. A repara
un neajuns care, în realitate, era un bine făcut unui apropiat, înseamnă a-l lăsa pe acesta
să înoate în ape tulburi. Cei puternici vor recunoaște foarte ușor ceea ce-i avantajează, în
timp ce omul superficial își va dramatiza propria condiție, invocând conflicte pornite de la
cuvânt, din pasiuni neînțelese, din conflicte bazate pe orgoliu.

2 noiembrie
05:25 careu Lună-Jupiter
05:40 careu Lună-Junon
06:31 sextil Lună-Venus
07:34 careu Soare-Lilith
07:47 Luna intră în zodia Fecioară
08:06 trigon Lună-Uranus
12:23 careu Lună-Mercur
14:45 Jupiter în opoziție cu Junon
16:25 trigon Lună-Saturn
A doua zi a lunii noiembrie vine cu o despărțire. Problemele pe care le parcurgem
acum sunt, în realitate, problemele comunității pe care nu am putut să le rezolvăm deși am
încercat la începutul acestui an, despre care am avut o opinie, însă nimeni nu a luat-o în
considerare, am vorbit și n-am fost ascultați, am încercat să ne prezentăm părere și nu am
fost apreciați. Momentul acesta vine să evidențieze o formă de expresivitate care va fi în
continuare privită ca o sancțiune. Ceea ce am criticat la începutul anului se confirmă acum,
iar cel care a anunțat, va trebui să poarte toată vina. Dacă o persoană din preajmă ne-a
avertizat referitor la tipul de alimentație, la erorile de judecată, la greșelile pe care le facem
și lucrul acesta se confirma acum, avertismentul de la începutul anului va fi privit acum ca o
sugestie. Cel care este orientat pozitiv va înțelege că lucrurile acestea nu vin prin sugestie,
că vibrațiile susținute pe această formă de dizarmonie se bazează pe înțelesul dublu, cel
dat de realitatea avertismentului, dar și de credibilitatea pe care cel în cauză o acorda
acestui mesaj. Faptul că în momentul în care această opoziție dintre Junon și Jupiter se
împlinește Luna se află în plin tranzit prin zodia Fecioară ne arată că această frică a celui
care suferă este acum reală, la fel de reală cum a fost și la începutul acestui an. Vom vedea,
după ce Uranus va reveni pe zodia Berbec, începând cu seara zilei de 6 noiembrie, dacă
temerile acestea vor avea o soluție, dacă grija aceasta sau frica pe care am transformat-o
în boală va avea o rezolvare.
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Din fericire, Mercur se află în continuare în relație bună cu Axa Dragonului și poate
media tendința Nodurilor, ceea ce înseamnă că mesajele pe care le primim le putem
înțelege, le putem scoate din această zonă a dramei sau a distracțiilor, le putem depărta de
extreme. Cert este că ziua de 2 noiembrie aduce mesaje de boală pe care ar trebui să le
luăm în considerare, atât prin ceea ce reprezintă, cât și prin cauzele care l-au produs. Unii
vor crede că relaxarea înseamnă distracție, dar lucrurile acestea nu sunt decât o altă eroare,
cu altă păcăleală ce vine din partea Lunii negre. Avem nevoie să fim atenți, serioși, harnici,
ca ideea aceasta de perfecțiune să nu fie proiectată doar asupra colaboratorilor, ci pe cât
de harnici ne așteptăm să fie cei din jur pe atât de buni, serioși și disponibili să ne arătăm.

3 noiembrie
01:40 sextil Lună-Soare
07:21 opoziție Lună-Neptun
16:15 trigon Lună-Pluton
22:49 Chiron în sextil cu Junon
Asocierile zilei de 3 noiembrie ne ajută să fim puternici, să înțelegem de ce obiecțiile
stabilite la începutul anului au fost atât de puternice, de ce durerea trebuie înțeleasă prin
experiențele pe care le-am avut, prin feedback-ul pe care l-am primit. 3 noiembrie este o zi
de curaj, de progres, când ridicarea devine rezultatul faptului că am înțeles tensiunile pe
care le parcurgem. Doar așa putem spune că tensiunile pe care le-am parcurs până acum
au fost constructive, iar nevoia de mișcare nu a fost doar rezultatul unui consum haotic.
Procedând în felul acesta înțelegem că tot ceea ce trăim acum ne ajută să ne confirmăm
puterea, să ieșim din această zonă a dramelor, să putem face o impresie bună, eficientă,
să obținem un rezultat bun în urma unei verificări. Având în vedere că în mijlocul acestei zile
Luna va trebui să treacă prin trigonul cu Pluton, transformând planeta Pluton în mediatorul
opoziției Lună-Neptun, nevoia aceasta de mișcare, de împlinire și de confirmare aduce un
echilibru emoțional sau, mai exact, acel echilibru emoțional pe care l-am căutat de mult timp,
poate chiar de la începutul acestui an. Cine se teme de schimbare, de experiență arată că
trăiește în continuare pe energiile vechi, este în continuare deposedat de voința pe care a
avut-o la naștere, de ambiția pe care și-a format-o la începutul acestei existențe, de
tensiunile pe care le-a înțeles ca fiind constructive și a avut puterea la un moment dat să le
și explice celorlalți așa cum sunt. Binele și răul, fiecare experiență, fiecare tensiune sau
încordare, trebuie acum să își dea mâna, să se înțeleagă, să îl ducă pe individ pe calea de
mijloc. Nevoia de mișcare pe asta se bazează, iar eficiența va deveni expresia apropierii de
ceea ce înseamnă calea de mijloc.
Un alt element important al zilei de 3 noiembrie se referă la curajul de a aborda o
problemă mai veche ca și cum aceasta s-a transformat, ca și cum nu este problema pe care
am abordat-o și în alte situații, ci cea pe care o întâlnim pentru prima dată. Având în vedere
că pe 3 noiembrie sextilul Chiron-Junon ne vorbește despre înțelegerea durerii într-un mod
profund, chiar existențial, zona aceasta a experiențelor trebuie să ne ajute să înțelegem
tensiunile personale privind dincolo de caracterul lor distructiv. Retrogradarea celor doua
astre arată că suntem în continuare într-o perioadă în care delegarea responsabilității este
interesantă, poate chiar prima opțiune. A aborda o problemă mai veche prin această
tendință de a nega, de a ignora, poate fi confortabil doar la început. Cu cât aprofundăm
această stare, cu cât intrăm mai mult în miezul problemei, cu atât mai mult vom vedea că
este nevoie de curaj, dar și de sinceritate, de experiență, dar și de deschidere către nou.
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4 noiembrie
08:15 trigon Lună-Junon
08:21 opoziție Lună-Chiron
09:27 sextil Lună-Jupiter
11:02 Luna intră în zodia Balanță
12:05 sextil Lună-Capul Dragonului
20:02 careu Lună-Saturn
20:11 sextil Lună-Mercur
Trecerea Lunii prin zodia Balanță aduce primul moment de contradicție al acestei
luni. Deși ceea ce explorăm ne era oarecum cunoscut sau ușor de rezolvat, prin această
mutare astrală suntem puși în fața unor probleme de sinceritate pe care niciodată nu am
reușit să le rezolvăm foarte bine, pe care anul acesta nu am fost în stare să le abordăm așa
cum trebuie. Trecerea Lunii prin zodia Balanță înseamnă, în această zi, și împlinirea careului
cu Saturn, octava sa superioară, ceea ce aduce o problemă de maturitate ce va fi văzută ca
o problemă de nivel, de stadiu, de viață sau de existență. Este greu ca un om aflat la
începutul evoluției sale să poată trece cu bine de această încercare. Relația cu pricina nu
acceptă jumătăți de măsură, impune evoluția prin sacrificiu, iar pe această conjunctură, în
momentul acesta în care binele ar trebui să devină un numitor comun dar nu avem datele
pentru așa ceva, deci suntem înclinați să judecăm și să acuzam, simplificarea va fi privită
de persoana în cauză ca un mare abuz. Este adevărat, cine va reuși să dovedească
maturitatea necesară, să treacă dincolo de acestea, să nu se cramponeze de lucrurile mici,
zgomotoase, periculoase, va reuși să obțină un salt spectaculos. Oameni care au o astfel
de capacitate sunt, însă, puțini. Așadar, trezirea la realitate este un element pe care omul
conștient îl va folosi împotriva aroganței, însă cei mai mulți îl vor folosi pentru a susține o
atitudine greșită, care sfidează sau jignește. Nu este un moment în care să devenim
exemple pentru ceilalți și nici să arătăm că avem spirit întreprinzător. Cu toate acestea, cel
care va putea să rămână pozitiv în astfel de exemple va reuși să demonstreze că sunt
formatori de idei, de opinie, că sunt ființe care pot să-i ajute pe ceilalți prin experiențele
mature pe care le au, nu doar din această viață, ci și din alte.
În egală măsură, eșecul pe care-l parcurgem în această zi poate fi și o veritabilă
sursă de tristețe. Cei care comunică, care se deschid și reușesc, prin opiniile lor, să se facă
remarcați, vor evita o mare prăbușire programată să se consume în această perioadă în
cazul oamenilor care au sfidat adevărul. De aici înțelege că, începând cu 4 noiembrie,
adevărul taie în carne vie, zdruncină, garantează succesul, progresul sau vindecarea doar
prin desprinderea de ceea ce este negativ, rău sau impur. Abia înțelegând lucrul acesta vom
reuși să integrăm într-un mod frumos și constructiv mesajul acestei zile, doar așa vom
înțelege de ce jumătățile de măsură nu ne sunt pe plac, de ce este nevoie de echilibru, de
explicații, de comunicare liberă. Nu este un moment potrivit să facem un pas înapoi, deși
unii vor considera că a ieși din tot acest cadru care îi acuză, îi deconspiră sau îi jignește,
reprezintă cea mai bună soluție. Astfel, făcând un pas înapoi unii vor arată că înțeleg mai
bine ceea ce se întâmplă cu ceilalți, analizează cu mai multă atenție experiențele celorlalți
și, pe viitor, vor putea să fie mai informați și, în consecință, mult mai atenți. De fapt, spațiul
acestei zile face trimitere la curaj. Prin pasul înapoi de fapt arată că slăbiciunile sunt mult
mai prezente în dialogul interior decât deciziile bazate pe curaj.
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5 noiembrie
04:19 trigon Lună-Lilith
19:56 careu Lună-Pluton
În 5 noiembrie lucrurile nu se simplifică pentru că Luna, aflat în plin tranzit prin zodia
Balanță, trece acum printr-o relație bună cu Luna neagră, dar nici nu se complică pentru că
se află într-o relație proastă cu Pluton. Ar trebui ca în momentul de față să ne îndreptăm
atenția către ordine, către disciplină, adică să ducem mai departe mesajul zilei de 4
noiembrie. Dacă ne temem, dacă suntem ostili sau instabil înseamnă că greutățile pe care
le avem în această perioadă sunt produse de aceste oscilații. Pe 5 noiembrie nu ar trebui
să fim ofensați, nici să ne simțim jigniți, însă considerăm opiniile celorlalți lovituri aplicate
sub centură. Cei care nu vor respecta acest avertisment astral vor fi surmenați, obosiți fără
motiv, implicați în evenimente foarte ciudate dominate de contraste obositoare.
Un alt aspect important al zilei de 5 februarie se referă la ușurința cu care oamenii
sinceri, care au beneficiat de o anumită credibilitate din partea celorlalți, devin personaje
negative. Relația bună pe care Luna o are cu Luna neagră nu ne ajută să trecem dincolo de
obstacole, de orgoliu, ci doar să le ascundem, să le transformăm în ceva ce ar putea fi mai
ușor de înțeles sau de acceptat de comunitate. Prin această disimulare unii vor lovi pe
ascuns, vor acuza fără să aibă dreptate și vor avea câștig de cauză, vor lovi sub centură și
vor câștiga în această confruntare. În realitate, ecuația astrală a zilei de 5 noiembrie nu se
referă la succes, la câștig, ci la renunțarea definitivă la motivele care ne pot duce la un
succes de genul acesta. Avem nevoie de moralitate pentru a ajunge la succes, însă relațiile
astrale ale momentului ne spun că moralitatea nu contează. În consecință, vorbim aici
despre schimbări de situație, despre observații care ne încurajează pasivitatea, despre
conștientizarea unor drame, în mare parte ale celorlalți, care nu produc asupra ființei ecoul
adecvat. Pasivitatea este cel mai mare pericol al zilei de 5 noiembrie și a trăit această
pasivitate în cunoștință de cauză înseamnă un impuls oferit celorlalți: curajul de a face lucrul
acesta la scenă deschisă. Dacă vrem să rămânem ființe oneste, oameni echilibrați avem
nevoie să ne permitem un minimum de reacții, nu de a deveni justițiari, nu de a lovi în ceilalți
doar pentru că suntem foarte convinși de dreptatea pe care o vedem acum încălcată. Va fi
nevoie de o opinie clar formulată în sensul acesta pentru ca elementele negative pe care le
observăm să-și diminueze puterea de influență. Cel care este cu adevărat puternic, va face
un mare sacrificiu, își va consuma din puterea sa pentru a impune o dreptate obiectivă, ceea
ce este de lăudat. Acești oameni sunt, însă, foarte rari.

6 noiembrie
04:44 trigon Lună-Marte
08:40 trigon Soare-Neptun
10:21 conjuncție Lună-Venus
15:04 Luna intră în zodia Scorpion
15:05 opoziție Lună-Uranus
15:57 careu Lună-Capul Dragonului
20:59 Uranus intră în zodia Berbec
Prin ceea ce se consumă în după-amiaza acestei zile, adică prin revenirea lui Uranus
în zodia Berbec prin retrogradare, mulți vor avea impresia că se reîntorc la problemele din
primăvară. În realitate, ei nu se întorc la problemele din primăvară, ci se întorc la problemele
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de la începutul acestui an, așa după cum ne spune relația pe care această decadă o are cu
luna ianuarie. În plus, prin faptul că în această zi se împlinește trigonul dintre Soare și
Neptun ar trebui să fim liniștiți în privința acestei retrospective, să nu dramatizam, să nu
credem că întoarcerea la problemele mai vechi înseamnă întoarcerea la conflicte mai vechi.
Așadar, 6 noiembrie este o zi de retrospectivă, un moment foarte bun când ne putem
reîncărca bateriile, când ne desprindem de abstract pentru a înțelege elementul concret
care ne înnobilează, când privim conflictul în față și nu ne mai temem de el. Există, însă, și
momente delicate în această zi, precum este careul Lunii la Axa Dragonului. Acesta are rolul
de a ne scoate în evidență ceea ce este instabil și îngrijorător, ceea ce este instabil și
enervant. Toate aceste elemente, fie că sunt bune, fie că sunt rele, se produc înainte de
întoarcerea lui Uranus pe zodia Berbec. Prin toate aceste compromisuri, bune sau rele,
avem impresia că reparăm un neajuns, că suntem la un nivel superior, că ne adaptăm foarte
bine și contextul agresiv pe care-l parcurgem în momentul de față nu ne afectează așa cum
ne-au afectat alte momente dificile pe care le-am parcurs de-a lungul acestui an. În felul
acesta, credem că emoțiile pe care le avem sunt expresii ale unor emoții profunde, dar, în
realitate, ele nu sunt altceva decât temeri, griji nejustificate, probleme pe care nu le-am
rezolvat de la începutul anului și până acum.
Un alt element care stă să definească momentul de față este cel dat de competiție.
Întoarcerea lui Uranus pe zodia Berbec înseamnă eliberarea de o problemă legată de
patrimoniu, dar și întoarcerea de la relații complicate, cele care au cerut dintotdeauna
demonstrație de forță, duritate, competiție. Dacă în sfera individuală lucrurile acestea sunt
relativ ușor de înțeles, relațiile dintre grupuri vin să susțină explozii temperamentale,
amenințări, grave, mișcări sociale menite să producă schimbări pe care nu am reușit să le
facem din 2011 și până acum, cât timp Uranus a trecut prin zodia Berbec. În tot acest
demers public distrugător, problemele personale par să aibă un cuvânt foarte important de
spus. Schimbările sunt eficiente numai acolo unde acceptăm că suntem deja într-o perioadă
de schimbare. Uranus va rămâne pe zodia Berbec până la începutul anului următor, iar
lucrul acesta va fi foarte greu de înțeles, integrat și va produce tensiuni care nu se vor
rezolva de la o zi la alta, așa cum ne-am obișnuit. Asta înseamnă că acest element
imprevizibil, susținut de planeta Uranus, nu va mai produce efecte care să fie privite ca
sinteze, nu va mai face un arc peste timp care să înnobileze existența individuală sau să îi
ofere individului un loc privilegiat în grupul de apartenență. Pentru că revenirea sa din mersul
retrograd se va produce în anul următor și, de asemenea, întoarcerea pe zodia Taur se va
produce la un timp suficient de lung, emoțiile momentului, cele pe care le trăim acum foarte
intens și care ne alimentează revolta, își vor găsi echilibrul abia în primăvara anului următor.
Multe din cele care se consumă acum nu sunt rele, ci pot deveni așa dacă aducem din trecut
ceea ce nu am putut rezolva. Este adevărat, în momentul de față, avem curaj în rezolvarea
unor tensiuni, însă rezultatul nu ne va mulțumi și va rămâne în descendență doar dacă
activitatea pe care o prestăm, pe care o preferăm, în care ne implicăm cu toată energia,
este eficientă. Doar în acest sector vorbim de inspirație și de schimbări eficiente. În celelalte
doar de resentimente.
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7 noiembrie
00:38 sextil Lună-Saturn
09:20 careu Lună-Lilith
15:33 trigon Lună-Neptun
18:04 Lună nouă
Luna nouă care se împlinește pe 7 noiembrie grăbește împlinirea unor demersuri
pentru care s-a lucrat mult timp, chiar de la începutul acestui an. Este foarte adevărat,
această precipitare îi poate face pe unii să greșească, mai ales că Uranus trece acum pe
ultimul grad al zodiei Berbec și ne aduce în fața unor compromisuri foarte ciudate. Pentru
că atingerea acestei poziții astrale se face prin retrogradare, este un avantaj pentru că nu
ne trebuie decât puțină atenție pentru a vedea că tulburările din planul conștiinței nu sunt
atât de mari pe cât ni se pare, nu sunt nici măcar la intensitatea pe care le-o atribuim.
În cuvinte mai simple, încheiem un ciclu care nu a durat patru săptămâni, atât cât
știm că ține un ciclu lunar, ci mai mult, adică ne întâlnim cu etape asupra cărora ne-am mai
îndreptat atenția de-a lungul acestui an. În momentul de față realizăm că componenta
afectivă a acestor demersuri ni se pare mult mai atractivă, mai interesantă și credem că
dacă o rezolvăm pe aceasta am rezolvat mult, aproape totul. Dacă reacțiile pe care le avem
nu sunt periculoase, adică nu ajungem să ne luăm la întrecere cu toată lumea și să îl jignim
pe cel pe care nu-i
putem învinge, putem
vorbi despre soluții
care
să
oprească
probleme care ne-au
dat bătăi de cap de-a
lungul anului și care să
promită și o extindere
către realizări și mai
mari, că nu degeaba în
după-amiaza acestei
zile se împlinește Luna
nouă.
Problemele
principale care ne vin
din trecerea lui Uranus
pe ultimul grad al zodiei
Berbec țin de o
accentuare a crizelor în
relații, în această etapă fiind concretizate prin opinii ciudate. Din nefericire, pe 7 noiembrie
și Jupiter se află pe ultimul grad al zodiei Scorpion și vorbim aici despre abuzuri prin
impunere, despre decizii adoptate la nervi, despre tulburări sociale pe baza unor capricii.
Chiar dacă deciziile par că sunt luate la nervi, iar lucrul acesta îl înțelegem din poziționarea
celor două astre pe gradele anaretice, unghiurile la care participă vorbesc despre frământări
care durează, care vin din negura timpului și care sunt cu adevărat la baza acestor reacții
periculoase.
Soluțiile cele mai bune la aceste probleme sunt cele care vin din zona spirituală, cele
care nu țin de aspectul exterior, atât prin bine, rafinament și frumos, cât și prin transcendent,
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judecată, fragmentare. Dacă reușim ca problemele de natură materială să nu ne tulbure,
evitarea agitației, a iritării este un început bun care ne arată că facem ceea ce trebuie. Luna
nouă de pe 7 noiembrie ne avertizează că aceste semnale afective, cu toate ca acum sunt
argumentate fie de un for interior, fie prin repetarea unei interpretări abordată des de-a
lungul acestui an, fie prin repetarea unei întâmplări care ne determină să gândim într-un
anumit fel, cerem să fie diminuată, fragmentată sau eliminată. Altfel, ne vom trezi că ducem
mai departe aceste tensiuni așa cum am făcut și în alte situații ale acestui an. De această
dată multe dintre complicațiile acestea se desfășoară și într-un plan nevăzut ceea ce le face
mult mai periculoase.

8 noiembrie
01:06 sextil Lună-Pluton
12:46 careu Lună-Marte
14:38 Jupiter intră în zodia Săgetător
16:30 opoziție Lună-Junon
17:56 trigon Lună-Chiron
21:01 Luna intră în zodia Săgetător
21:07 conjuncție Lună-Jupiter
21:43 trigon Lună-Capul Dragonului
Trecerea lui Jupiter pe zodia Săgetător este unul dintre cele mai frumoase momente
ale anului 2018. Pe Săgetător, Jupiter se află în domiciliu, iar asta înseamnă că aproape un
an de zile vom vedea această planetă exprimându-se în modul cel mai frumos și amplu cu
putință. Va produce efecte foarte bune atât în plan personal, cât și în plan social, va aduce
o reglare în sectoare ce țin de educație sau diplomație, dar va determina schimbări pozitive
și în planul comerțului. Impactul lui Jupiter de pe noua sa poziție asupra educației este însă
elementul la care ne vom referi toată perioada tranzitului său. Această poziție aduce
expresivitate și aprofundare în domenii noi, folosirea curiozității pentru a descoperi sau
încadra în așa fel încât noua formulă, noua expresie să fie ușor de înțeles de toată lumea.
O altă componentă importantă a acestei noi poziții este cea dată de demnitatea
profesiei. Multe din demersurile vechi, unele dintre ele invocate și în observațiile zilei de 7
noiembrie, vor fi încununate de succes, vor fi reconfirmate sau duse pe nivelul următor. Este
clar că această poziție aduce expansiune și în cele mai multe din situație această
expansiune este bună. Din nefericire, există și câteva neajunsuri care vor fi explorate acum.
Opoziția încă activă a acestei planete cu Junon arată că pornim în această călătorie
frumoasă cu teama de singurătate, cu teama unor pierderi, cu grija că nu dispunem de
resursele necesare pentru a duce aceste demersuri acolo unde ne dorim. Ca primă
consecință găsim ruptura, separarea, anularea acestui argument care ne ține pe loc sau ne
sperie. O perioadă, cât timp Venus va mai fi în mers retrograd (până pe 16 noiembrie), până
și această separare explicată bine din punct de vedere rațional sau printr-o logică imbatabilă
va inspira teamă. De altfel, este mai puțin important dacă momentul acesta este trăit cu grijă
sau chiar cu teama, important este rezultatul. Prin prisma a ceea ce vedem, înțelegem și
experimentăm, ne putem modifica inclusiv impresia generală pe care o avem despre
oameni, despre situații. Având această viziune de ansamblu, dar nu constrânși de o forță
exterioară, ci ca urmare a unui impuls interior, este puțin probabil să facem alegeri greșite,
este puțin probabil să nu profităm de situațiile pe care le parcurgem. Avem ocazia astfel să
arătăm că superioritatea nu este o întâmplare, binele pe care îl traversăm începând cu
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momentul de față nu ne duce la consum și nici la risipă, ci la rulaj, la consolidarea puterii de
a fi și de a ne prezenta corect față de ceilalți.
Pe acest fond, Luna își încheie tranzitul său prin zodia Scorpion, nu înainte de a
împlini două unghiuri rele, unul cu Marte și celălalt cu Junon. De aici ne vine și grija sau
teama că noile demersuri nu vor putea fi împlinite conform așteptărilor pentru că nu
dispunem de resursele necesare. Imediat ce a intrat pe zodia Săgetător, adică spre seară,
și va trece prin conjuncția cu Jupiter va reuși să medieze tendința Nodurilor. Teama aceasta
că nu suntem suficient de puternici sau înzestrați se stinge repede. Și Jupiter se află acum
în fereastra relației bune cu Axa Dragonului reușind să medieze tendința Nodurilor prin
Coada Dragonului. Încep să se rezolve problemele, devenim mai atenți la soluțiile cele mai
simple, mai puternici în a stabiliza ființa pe progres și dezvoltare. Întâlnirea cu greșelile
trecutului nu este un episod ușor de parcurs. Avem însă acum o susținere majoră din partea
acestui context astral în așa fel încât toate aceste obsesii, toate aceste reziduuri să ne
tulbure atât de mult, să nu fie aduse în prezent doar pentru a fi validate, ci pentru a fi
soluționate. Este adevărat, unele dintre ele și-au cam încheiat rostul, deci vor fi aduse în
prezent doar pentru a fi oprite, doar pentru a li se stinge caracterul activ, adică să rămână
simple amintiri. Începutul acesta va fi destul de dificil pentru cei care sunt foarte atașați,
posesivi, pentru oamenii care înlocuiesc ființele cu lucruri, care pun mai mult accent pe
carieră, pe avere, pe funcție. Ceilalți, nu vor avea nicio problemă cu aceste schimbări, chiar
dacă, până la un punct, acestea le vor apăsa pe suflet.

9 noiembrie
15:39 conjuncție Lună-Mercur
16:42 sextil Lună-Lilith
17:17 Venus în trigon cu Marte
22:42 careu Lună-Neptun
Pe 9 noiembrie, când Luna se află în plin tranzit prin zodia Săgetător, când mesajul
medierii unor probleme existențiale devine mai clar conturat, la fel și soluțiile, Venus și Marte
ating trigonul perfect, situație prin care Marte primește calitatea de mediator în opoziția pe
care Venus și Uranus o formează. Deocamdată, această opoziție de pe axa Berbec-Balanță
nu este perfectată, dar cele două planete se află în fereastra acestui aspect ceea ce face
ca trăsătura specială pe care Marte o are în această dispunere să fie foarte reală și eficientă.
Chiar dacă, uneori, oamenii cred că vorbesc în cunoștință de cauză, că au dreptul să se
exprime sau au dreptul să verbalizeze o mare parte din gândurile pe care le au, momentul
zilei de 9 noiembrie arată că lucrurile nu ar trebui să fie construite în forma aceasta. Nu i
interzice nimănui dreptul la opinie, însă fiecare ar trebui să se folosească de o anumită
autocenzură, să nu dea drumul la toate ideile dacă acestea nu sunt elaborate, dacă nu a
ajuns să exprime în totalitate convingerile individului. Pe această conjunctură, omul care
vorbește fără minte, care spune lucruri fără rost, doar pentru a atrage atenția, reușește să
atragă orgolii, să trezească suspiciuni, reușește să piardă în imagine, în credibilitate. Dacă
în această zi Luna nu s-ar fi aflat într-o relație proastă cu Neptun, dorința aceasta de a ne
extinde, de progres, înălțare, nu s-ar fi exprimat atât de prost. Acum cei care nu sunt atenți
la mesaj în loc să se conecteze la această forță pentru a produce efecte pozitive, adică să
crească așa cum își doresc, pentru progres, evoluție, cunoaștere, doar se extind, doar se
risipesc.
Un alt element al acestei zile care va fi vizibil și în următoarea perioadă, se referă la
cât de eficient este omul care privește o problemă din afara sa, din afara contextului care a
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generat-o, care face trimitere la opinii emise de persoane neimplicate, care stau pe margine.
De toată această poveste este răspunzător Chiron, având calitatea de mediator în opoziția
încă activă dintre Jupiter și Junon. O problemă personală cea gestionată de conjunctura
ridicată mai sus, devine acum, prin viziune de ansamblu, prin acumulări succesive de
informații și opinii din ce în ce mai diversificate, o forță care îl ajută pe cel în cauză să iasă
din întuneric. Această ieșire din întuneric este patronată de trecerea lui Jupiter prin domiciliu,
dar ea nu se produce de la sine, nu se soldează cu un rezultat social foarte bun decât dacă
fiecare problemă care ne întunecă mintea, ne constrânge sentimentele, nu este privită dintrun cadru mult mai larg, dintr-un alt unghi. Abia prin acest traseu putem vorbi despre
demersuri încununate de succes. Doar Chiron face parte, nu și Marte, din configurații foarte
bune la care participă Axa Dragonului. Ceea ce obținem prin acest traseu devine un element
absolut esențial care întărește statutul social, puterea personală și-l face pe cel în cauză
eficient.

10 noiembrie
01:45 Jupiter în trigon cu Capul Dragonului
11:07 sextil Mercur-Lilith
21:56 sextil Lună-Venus
23:59 sextil Lună-Marte
Ultima zi a acestei decade ne vorbește despre indiscreție. Relația bună pe care
Mercur o definitivează acum cu Luna neagră, aflată de ceva timp în tranzit prin zodia
Vărsător, ne sugerează că trăim pe nisipuri mișcătoare. Cel care a abuzat până acum de
relații, s-a folosit de conjuncturile sociale Pentru a obține avantaje, pentru a acumula sau
pentru a-și îmbunătății statutul social și imaginea publică, se vede pus în situația de a face
un compromis. Primul compromis pe care crede că-l face cel mai bine este să ofere
explicații. În realitate, aceste explicații arată că este atras pe un traseu complicat, către
orgolii, către limitarea capacității de expresie sau chiar a creativității. Relația bună pe care
Mercur și Luna neagră o împlinesc acum arată interes pentru a devia doar pentru că această
ocolire este confortabilă. Este adevărat, relația minunată pe care Jupiter o definitivează
acum cu Axa Dragonului, ce a fost activă de mult timp, ne arată că de pe zona publică nu
ne vin probleme atât de mari, de delicate încât să ne compromitem de tot. Suntem cumva
protejați de faptul că persoanele care participă în acest episod compromițător nu sunt atât
de rele, nu au acum interes în a distruge statutul social al celui care se justifică, nici măcar
dacă înțeleg foarte clar că toate aceste avantaje au fost obținute prin metode ciudate.
Dacă pentru dimensiunea personală lucrurile acestea sunt relativ bune, adică
persoana în cauză își poate controla impulsurile, nu trebuie neapărat să ajungă să ceară cu
insistența o pedeapsă, pe zona publică lucrurile sunt puțin mai dificile. Acest crescendo pe
care-l parcurgem de la începutul lunii și până acum ne vorbește despre împrejurări
misterioase care au început să ne fie din ce în ce mai clare. Claritatea aceasta vine cu
trecerea lui Jupiter pe Săgetător, eveniment care s-a consumat în mijlocul zilei de 8
noiembrie. Așadar, de curând, am început să înțelegem mult mai bine ce este favorabil și
ce nu este în avantajul nostru din ceea ce parcurgem, ce este cu adevărat bun și ce se
ascunde în continuare pentru a ne lovi, pentru a coroda încrederea sau a ne afecta imaginea
socială. Este clar că, prin trecerea lui Jupiter pe Săgetător nu pot fi clarificate toate lucrurile,
ci, în această etapă, adică acum, în noiembrie, dar și în decembrie, ele vor fi scoase la
lumina doar prin fond, prin câteva direcții esențiale.
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Pentru că, în mare parte, ziua conține doar gânduri bune, cel care ridică tonul nu are
niciun motiv să facă lucrul acesta pe baza a ceea ce se consumă acum, dar are 1 milion de
motive pe care le aduce din trecut. Așadar, este foarte simplu să oprim acest impuls negativ,
este relativ ușor să evităm invadarea prezentului cu motive de revoltă. Putem aduce din
trecut alte elemente, experiențe de viață, nostalgii, exemple de bune practici care să ne
încurajeze spre fapte bune și prin aceste fapte bune se dominăm natura inferioară. Doar
așa vorbim despre progres și numai în felul acesta reușim să identificăm traseul cel mai
sigur, fără pericole, acolo unde nisipurile nu sunt mișcătoare, unde terenul nu se surpă,
acolo unde nu există pericole.

Așadar, prima decadă a lunii noiembrie ne vorbește despre motivele care stau la
baza consolidării voinței proprii. Binele este liantul între trecut și prezent, dar și elementul
cel mai solid așezat la baza unui edificiu asupra căruia vom lucra mult timp de acum încolo.
Uranus nu se întoarce pe zodia Berbec pentru a ne pedepsi, ci pentru a ne ajuta să facem
un salt prin conștientizare, prin toleranță, prin înțelepciune. Pentru unii, aceste noțiuni sunt
foarte profunde sau chiar abstracte, departe de a fi integrate în obiceiuri, în preocupările
comune. Desigur, nu înseamnă că se fac vinovați de ceva. Vor reușit să integreze aceste
vibrații pe măsura interesului, pe măsura puterii pe care o vor avea. Nu îi grăbește nimeni,
important este să fie consecvenți. Cei care se vor speria că sunt invadați de episoade care
s-au consumat la începutul sau în mijlocul anului, conform corelațiilor dintre decade, nu vor
mai avea energie și pentru a crește, pentru a se dezvolta. Vor supraviețui situațiilor
complicate sau își vor consuma toată energia în situațiile pe care ei înșiși le vor face foarte
complicate.

Decada a II-a (11-20 noiembrie 2018)
Severitate. Împliniri personale puse sub semnul întrebării. Un
acces de furie ne izolează. Observație. Judecată dură care reglează
o problemă de temperament. Apar realizări în domenii de maxima
noutate. Exemplul personal este apreciat cu mare efort.

DECADA NR. 32
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

3

21-31 ianuarie

Confirmă autoreglarea

18

21-30 iunie

Severitate în atingerea unui scop. Sensul constructiv trebuie să meargă dincolo de orgolii.
Nouă poziție socială. Evoluție prin transformare rapidă. Situațiile noi nu sunt lipsite de demnitate.
Cinstea este apreciată. Descoperim că durerea mai veche este legată de o trădare mai veche. Gândim
altfel relațiile noi. Suntem mai puternici. Oboseala fizică este legată de o oboseală psihică. Devenim
sensibili la scandaluri. Presiune internă. Surmenaj. Avem nevoie să ne comportăm altfel. Semnele pe
care le transmitem comunității sunt frumoase, corecte și bune. Depășim un obstacol. Ne asociem cu
cei cu care ne asemănăm. Verticalitatea este o opțiune foarte bună. Instabilitatea nu este preferată.
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Combinații explozive. Nevoie de a consuma cât mai mult. Nu ne putem opri dintr-un demers.
Apreciem frumusețea, dar nu putem crea. Relațiile interumane intră-n criză. Severitate argumentată
prin experiențe obositoare. Confuzie. Putere de pătrundere. Refuzul muncii. Progres. Neclaritatea nu
este folositoare. Se reconstituie un bun pierdut. Prelevare prin preocupări intelectuale. Reasamblarea
unui bine. Repere noi. Se schimbă vectorii binelui. Sub activitate prezentată cu ostilitate. Dragostea
devine pasională. Vorbim prea multe despre nimic. Preocupări ciudate față de viețile celorlalți. O
relație buna devine rece. Se schimbă orizontul. Confuzie. Autoanaliză. Se renunța la o preocupare
pentru evoluție pentru a obține un rezultat pentru binele celuilalt. Precipitare. Mare ambiție.
Dinamism. Exaltare. Evenimentele sociale ajung într-un punct delicat. Mare pasiune. Atracție către
preocupări neobișnuite. Gesturi îndrăznețe. Impulsivitatea nu poate fi acuzată direct. Transformările
rapide nu sunt întotdeauna favorabile. Luptă cu ceea ce este inferior. Revoltă care duce la revoluție.
Indecizia. Întoarcere la o veche suferință. Emoțiile sunt privite ca o pedeapsa. Transfigurare prin
înțelegere a relațiilor. Mare angajament. Meditație asupra unei datorii. Totul ni se pare previzibil.
Locurile simple sunt clare. Schimbări ample. Popularitate afectată de un moment de retragere. Sunt
investigate marile lupte. Greutatea este accentuată prin lașitate. Se discută despre responsabilitate. Ne
gândim cum să ne achitam de o datorie mai veche. Tot ce înseamnă schimbare înseamnă și redresare.
Traseu schimbat. Idealuri sunt modificate. Probleme de memorie. Mintea ne face să ne gândim doar
la insucces. Drumul este deschis, dar ne temem de eșec. Ignorăm recomandat cuiva. Sentimentele
sunt răvășite. Revizuire înseamnă și reparare. Interes pentru vârful puterii. Refuz total. O greșeală
este acuzată prea mult. Nu ni se potrivește metoda de lucru abordat acum. Modificări în planul
convingerilor. Întâmpinam rezistență într-un proces de evoluție socială. Probleme profesionale.
Întâlnim o barieră. Planuri de viitor nu mai sunt atât de eficiente. Bunăstarea este doar un refugiu.
Pierderi materiale. Lipsa de coerență este mai vizibilă. Agitație. Cunoașterea este greu de înțeles.
Căutăm onoruri. Perseverență. Atingem etapa finală. Profunzimea sufletului se atinge prin elevare.
Disconfort cauzat de o minciună. Ne întoarcem la metodele mai vechi de vindecare. Tensiuni.
Întârziere provocată de propria neatenție. Un mesaj bun este transformat într-un mesaj rău. Se
modifică popularitatea. Fermitate. Previziune. Resentimente. Nevoie de progres. Avem tot ce ne
trebuie, dar nu vedem lucrul acesta. Nostalgii. Se face apel la resurse noi. Conflictul de acum este
complet nou. Personajele care participă la conflicte sunt vechi. Dușmanii. Urâțeniile trec exemplu de
bune practici. Ghinionul ne izolează din pom de vedere social. Discuții aprinse. Eșecuri determinate
de dereglări nervoase.

A doua decadă a lunii noiembrie se află într-o consonanță perfectă cu prima decadă,
doar că de această dată finalul lunii ianuarie, care a reprezentat pentru decada anterioară
un instrument de autoreglare, acum va susține echilibrul. Autoreglarea va veni prin
experiențele pe care le-am acumulat pe finalul lunii iunie. De aici se înțelege că momentul
acesta ne ridică anumite semne de întrebare față de judecată, față de rostul pe care îl are
efortul susținut, față de cum anume să apreciem rezultatele pe care ceilalți le obțin mai ușor.
Și de această dată trecem prin anumite încercări care fac referire tot la partea întunecată a
firii. În plus, beneficiem în această decadă de o putere mai mare de investigație, un spirit de
observație mult mai bun, însă multe dintre cele care vin spre noi vor alimenta mai mult latura
emoțională. Ca evenimente, trecerea lui Marte pe zodia Pești și trecerea Capului Dragonului
pe zodia Rac sunt cele mai mari și mai importante episoade ale momentului, chiar ale
perioadei. Faptul că Axa Dragonului își schimbă poziția este de o importanță crucială, iar
pentru unii chiar esențială deoarece le aduce momentul cel mai important al anului în curs.
În realitate, acest episod nu ne vorbește despre întâmplări care se consuma acum, ci doar
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despre o confirmare. În acest stadiu, trecerea Capului Dragonului pe zodia Rac ne
facilitează o mai buna înțelegere a ceea ce am trăit deja.

11 noiembrie
02:25 careu Marte-Junon
02:32 careu Lună-Chiron
05:37 trigon Lună-Uranus
05:57 Luna intră în zodia Capricorn
17:21 sextil Soare-Pluton
17:27 conjuncție Lună-Saturn
Despre marile experiențe personale este vorba pe 11 noiembrie, când Marte și Junon
ating un moment de maximum în careul care a fost activ și în cealaltă decadă. Există o
severitate care îi ține pe oameni departe, există o rememorare negativă, o emoție tristă la
care nu putem renunța și care ne tulbură conștiința. Sunt și lucruri bune care se consumă
pe 11 noiembrie, însă ele vor fi văzute doar dacă vor confirma evoluția pe care ne-o dorim.
Altfel, rămân simple elemente auxiliare care nu vor fi abordate deocamdată.

Un element important al zilei de 11 noiembrie este sextilul Soare-Pluton. Acest aspect
face trimitere la o presiune internă ce va fi mult mai ușor de abordat și de soluționat când
apare în marile grupuri de oameni. La nivelul vieții private, în relația individului cu el însuși,
lucrurile acestea sunt mai greu de abordat pentru că este nevoie de puțin ajutor pentru a ne
calma, pentru a ne liniștii și nu a considera că spiritul justițiar trebuie neapărat să-și facă
simțită prezența. Pentru că în dimineața acestei zile Luna va intra în zodia Capricorn,
reușind, până spre seară, să treacă și prin conjuncția cu Saturn, este posibil ca episoadele
pe care le parcurgem acum să ne lase un gust amar, să avem impresia că destinul ne scoate
în cale doar oameni lipsiți de moralitate, care nu le apreciază, cu un comportament antisocial
sau care au cu totul și cu totul alte preocupări. Lipsa de interes, oboseala psihică,
incapacitatea de a găsi resursele necesare pentru a depăși un moment delicat, marcat de
orgolii sau de invidie, va fi componenta cea mai tristă a momentului. Dacă în urma acestei
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zile nu ne rămâne în memorie decât durerea atunci beneficiul zilei următoare, cel care ar
trebui să aducă o gestionare mult mai bună a elementelor care au fost observate acum va
fi, de asemenea, un episod ratat. Cert este că 11 noiembrie aduce o descoperire ciudată.
Observăm că o durere mai veche este legată de o trădare mai veche, dar nu vom merge
foarte departe în timp, ci pe finalul lunii ianuarie, înainte ca Marte să intre pe zodia Săgetător,
eveniment ce s-a consumat pe 26 ianuarie, sau pe finalul lunii iunie când Marte și-a început
deplasarea retrogradă, adică după 27 iunie. Aceste elemente dictate de vibrația marțiană
sunt acum evidențiate pentru că se împlinește careul perfect dintre Marte și Lună. Relațiile
care atunci au fost șubrezite în mod intenționat sau din ignoranță își cer acum drepturile,
solicită rezolvare rapidă sau ne spun în diverse moduri că în felul acesta nu se poate merge
mai departe. De aici și marea presiune internă ce poate fi rezolvată doar în grupuri, prin
schimbul de impresii dintre oameni, dar nu în interiorul ființei, acolo unde individul este singur
cu gândurile lui și unde, în multe din cazuri, ar putea lipsi ecoul real, ajutorul. Oricum ar fi,
nu trebuie să lăsăm scandalul să ne invadeze, nu avem de ce să ținem cont de agitația
produsă de cel care nu se poate controla așa cum nu s-a putut controla nici în cele două
perioade indicate mai sus.

12 noiembrie
09:04 sextil Lună-Neptun
19:58 conjuncție Lună-Pluton
22:21 sextil Lună-Soare
Oboseala acestei zile este o mare ciudățenie. Pe 12 noiembrie avem nevoie de
răspunsuri frumoase, de o prezență caldă, de oameni înțelegători care să nu ne judece
dacă, din greșeală, din neatenție, ne-am deschis sufletul și ni s-a văzut zăpăceala pe care
o traversăm acum. Fiecare individ urmărește pe 12 februarie să ofere comunității tot ceea
ce este mai bun din ceea ce poate face, să pună la dispoziția celorlalți din nestematele
proprii. Apare, așadar, un efect absolut impresionant. Oamenii care seamănă se asociază
acum mult mai ușor decât s-au putut asocia în ultima perioadă. Există și verticalitate pentru
că trecerea lunii prin conjuncția cu Pluton aduce stăpânirea de sine și putere de a aprofunda.
Ceea ce este stăpânirea de sine la propria persoană poate deveni stăpânirea de sine și la
celălalt, tocmai pentru că fenomenul rezonanței va fi privit acum ca un ajutor de netăgăduit.
Relația bună a Lunii cu Neptun, în situația în care Soarele se află în continuare în fereastra
trigonului cu Neptun, aduce o undă de speranță în situațiile care ne-au dat bătăi de cap în
zilele anterioare. În felul acesta, se împlinește o parte din dezideratul acestei decade, în
special cel susținut de exemplul personal. O calitate care ne definește va putea fi văzută
acum mult mai ușor pentru că se face o combinație între sentiment și rațiune, ceea ce ne
avantajează destul de mult. Desigur, este una dintre cele mai frumoase și mai profunde zile,
dar este și una educativă ce, de dimineață și până seara, ne oferă exemple de frumos,
corectitudine, bunătate.
O altă componentă a zilei de 12 noiembrie este cea care se referă la anturaj. Acolo
unde lucrurile se desfășoară mult mai ușor, unde nu există probleme atât de mari între
oameni, se va remarca o coerciție mult mai mare pentru atingerea unui ideal comun. Există
și subiectivitate, dar de această dată această subiectivitate are un farmec aparte. Prin
intermediul ei grupurile devin originale, evită instabilitatea și își găsesc mult mai ușor
armonia. Mulți, în căutarea acestei forțe de grup care crește prin schimb de experiență, prin
putere cumulată, vor căuta în cele două perioade invocate mai sus, finalul lunii ianuarie și
finalul lunii iunie, întâmplări similare. Nu vor găsi, iar lucrul acesta ar putea să mai știrbească
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puțin din farmecul și rafinamentul momentului aducând o presiune psihică care poate fi
speculată de firile conflictuale. Dar oamenii conflictuali nu vor reuși să schimbe atât de mult
încât să transforme vibrația zilei de 12 noiembrie în ceva trist. Pot, pe alocuri, să tulbure
puțin apele, dar prin coerciția grupului, prin impresiile bune cu care oamenii rezonează acum
acest neajuns poate fi relativ ușor înlăturat.

13 noiembrie
08:34 careu Lună-Venus
10:42 trigon Lună-Junon
14:07 sextil Lună-Chiron
17:14 careu Lună-Uranus
17:46 Luna intră în zodia Vărsător
18:01 opoziție Lună-Capul Dragonului
20:06 sextil Lună-Jupiter
13 noiembrie aduce o suspectă nevoie de mișcare. Pentru că aproape toată ziua vom
fi în fereastra careului Luna-Uranus, dar nu oricum, ci și în fereastra conjuncției Lunii cu
Coada Dragonului, cu puțin timp înainte ca Axa Dragonului să treacă pe Capricorn-Rac,
face din acest moment unul exploziv. Poate nu ar trebui să ne facem atât de multe griji dacă
zilele anterioare au fost încărcate de întâmplări frumoase. Va fi suficient să ne amintim de
ele, pe unele să le continuăm pentru a nu ne pierde controlul. Doar așa se poate vorbi acum
despre progres și despre ieșirea din confuzie. Cu toate acestea, nu toată lumea va reuși să
fie echilibrată, nu toți oamenii pot, prin decizie personală, să iasă din această criză. Invitația
este acum o alegere proastă pentru că prin intermediul ei relațiile interumane se trezesc, cu
excepția invocată pe 12 noiembrie, adică nu mai este un factor de echilibru, ci dimpotrivă.
Pentru că una din trăsăturile zilei anterioare a fost originalitatea, chiar dacă la ea s-a ajuns
prin subiectivitate, în mod sigur nu va fi atât de greu de evitat acest impuls către invitație.
Trecerea Lunii în zodia Vărsător poate ajuta în sensul acesta, însă ca și până acum,
se face un apel insistent la cele două repere. Din trecut, prin conjuncția Lună-Coada
Dragonului, sunt acum aduse motivele care ne-au ținut în întuneric. Știm că toată luna
noiembrie este marcată de regresie către latura întunecată a firii, însă acum avem privilegiul
de a vedea una din cauze. În felul acesta, ceea ce se consuma pe 13 noiembrie ne aduce
o profunzime a lucrurilor pe care nu suntem încă în stare să ne controlăm, o luciditate pe
probleme care nu ne sunt specifice ori care sunt ale celorlalți. Este foarte puțin probabil ca
un om comun să se trezească din această reverie. Se pare că problemele celorlalți sunt
mult mai importante, iar dacă se ocupă de ele trece înaintea tuturor, este în ochii săi un om
foarte puternice realizat. Cine crede că în felul acesta reușește să-și așeze piesele vieții întro altă ordine socială va vedea că se înșală. Momentul acesta, cel susținut cu precădere de
trecerea Lunii pe primul sector al zodiei Vărsător, când se va împlini și conjuncția sa cu
Coada Dragonului, ultima de acest fel din acest ciclu, scoate în evidență momentele de
nesăbuință, de revoltă, ipostazele când individul a dat dovadă de prea multă libertate folosită
împotriva sa. Ceea ce nu a fost clar i s-a părut că este un semn de libertate. Acum trebuie
să plătească un preț pentru toate lucrurile acestea.
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14 noiembrie
16:20 conjuncție Lună-Lilith
20:23 sextil Lună-Mercur
Conjuncția Lunii cu Luna neagră în după-amiaza acestei zile și, apoi, sextilul acesteia
cu Mercur, face din ziua de 14 noiembrie una în care trebuie să ne trasăm repere noi. Unora
o să li se pară că în momentul acesta trebuie să își stabilească obiective foarte îndrăznețe,
unele dintre ele chiar imposibile pentru a domina ceea ce se întâmplă în jur, pentru a avea
un control foarte puternic asupra anturajului. În realitate, nu fac decât să-și consume energia
fără rost, să se depărteze de la lucrurile esențiale și să pună pe această libertate prost
înțeleasă o greutate mult prea mare. Dacă pune doar greutate nu este nicio problemă, dar
dacă i acorde acesteia credibilitate atunci greșeala este cu atât mai mare. Omul comun va
avea în urma acestei zile un gust acru, o ușoară depresie, pentru că va vedea că cei din jur
au la adresa sa cerințe mult prea mari. Va dori să iasă din toată această situație oferindu-și
circumstanțe atenuante, scuzându-se, invocând iertarea sau motivând că se implică în
proiecte multiple, face mai multe lucruri deodată, l-au ajuns termenele din urmă și nu mai
știe ce să facă. Așa ajunge să realizeze că vorbește prea mult despre nimic, își pierde
vremea cu situațiile care nu au finalitate, se implică în relații personale care nu au înțeles.
Apoi, pentru că aceasta nu este singura problemă, se va implica și într-un joc unde erotismul
are un rol important. Fie că inventează tot felul de motive pentru a refuza, fie pentru a nu-și
refuză nimic din ceea ce înseamnă erotismul. Cu fiecare zi care trece ne apropiem de un
moment crucial, cel în care Capul Dragonului va trece pe zodia rac. Acesta pare să fie unul
din puținele momente care ne-a mai rămas pe care să-l folosim pentru creativitate.
Un dement important al momentului este cel care se referă la nota dominantă.
Minciunile pe care ni le spunem nouă le vom crede pe jumătate și, în felul acesta, vom reuși
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să-i convingem și pe ceilalți. Unii vor folosi aceasta energie a minciunii vorbind tare și se vor
impune prin ton. Alții, vor folosi un ton cald, mieros, vor apela la tot felul de artificii care
creează emoții puternice și în felul acesta vor reuși să-și schimbe orizontul terifiant care li
se arăta încă de dimineață. Pentru a ieși din toată această situație se apelează la mișcare.
Această mișcare va fi activă și acum, prin impactul Lunii aflată în tranzit prin zodia Vărsător,
dar va fi și mâine, până când tranzitul ei prin vărsător se va încheia.
Cel mai mare pericol al acestei zile vine din faptul că soluția cea mai bună ni se pare
o răcire a relațiilor, o simplificare a interacțiunilor, o fuziune cu ceea ce este mult prea simplu
sau cu ceea ce nu ne solicită. Unii aleg să-și schimbe orizontul vieții, alții, țin de lucrurile
profunde, fac sacrificii pentru a le menține pe acestea în dimensiunea proprie și refuză
elementele tentante care le promit o schimbare pozitiva propriului orizont de cunoaștere. Pe
acești oameni Luna din Vărsător strica, îi va întoarce din drum, îi bulversează. Pe ceilalți îi
face să fie geniali.

15 noiembrie
11:30 sextil Marte-Uranus
16:53 Primul pătrar
21:04 trigon Lună-Venus
22:29 careu Lună-Junon
Relația bună pe care Marte o are cu Uranus în mijlocul lunii noiembrie ne vorbește
despre o realizare la care trebuie să ajungem prin efort. Din nefericire, multe dintre aceste
aspirații personale trec printr-un moment de confuzie pentru că Soarele și Luna împlinesc
acum
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îndrăznețe, să ne luptăm cu ceea ce este inferior pentru a-i dovedii acestui element calitatea
pe care o are. Dacă prin aceste gesturi se ajunge la a ne înfrumuseța viața, a găsi soluții
foarte bune pentru confort personal, atunci lucrurile acestea sunt de lăudat. În mod firesc,
prin cumularea celor două aspecte negative, ambele careuri, se poate vorbi pe 15 noiembrie
despre o acuzație nefondată. Această acuzație se bazează pe o formă de impulsivitate care
ne-a dat bătăi de cap atât pe finalul lunii ianuarie cât și pe finalul lunii iunie. Prin întâmplările
care ne vin de acolo, prin experiențele pe care le-am parcurs la momentele respective
suntem convinși că dreptatea ne aparține. Chiar dacă această relație dintre Marte și Uranus
ne ajută să ne punem în valoare, există și multă impulsivitate care ne vine din acest raport
astral. Pasiunea nu este un element pe care ar trebui să-l abordăm acum cu ambiție, cu atât
mai mult cu cât cele două planete se află acum pe ultimele grade ale zodiilor Vărsător și,
respectiv, Berbec. Ceea ce alegem acum ori ceea ce ni se pare acum foarte sigur se va
transforma în ziua următoare în mari confuzii, în rememorarea unor suferințe mai vechi. În
cuvinte mai simple, vrem să ne folosim energia momentului pentru a ne pune în valoare,
însă ne lipsesc mijloacele necesare, ori nu avem motivația necesară, nu dispunem de cele
necesare pentru a ajunge unde ne-am propus.
Din acest punct de vedere, mijlocul lunii noiembrie aduce o impulsivitate care nu
poate fi acuzată în mod direct. Este justificată, explicată atât prin ceea ce se întâmplă pe
zona publică, dar și prin ceea ce i se întâmplă individului. Pentru mulți, această formă de
revoltă duce la revoluție, dar revoluția momentului nu folosește la nimic. În consecință, fie
că nu facem nimic, fie că suntem foarte dinamici, 15 noiembrie este o zi dominată de
confuzie. Nu va mai trece mult până când Marte va intra pe zodia Pești și această notă
impulsivă se va stinge. Cu toate acestea, judecând după faptul că pe zodia Pești Marte
întoarce toată această dorință sau dinamică spre interior ori o transformă într-o forță care
trebuie să slujească misterului, spiritului, sufletului, cei care au proiecte sociale importante
ar trebui să se mobilizeze acum, pe 15 noiembrie, în ultimul ceas, să mai obțină ceea ce
poate fi obținut. Altfel, de mâine lucrurile vor fi mult mai greu de împlinit sau va fi nevoie
pentru soluționarea lor să se apeleze la o altă metodă de lucru.

16 noiembrie
00:20 Marte intră în zodia Pești
03:28 Capul Dragonului intră în zodia Rac
05:56 sextil Lună-Uranus
06:39 Luna intră în zodia Pești
07:00 conjuncție Lună-Marte
10:07 careu Lună-Jupiter
12:53 Venus revine la mersul direct
19:25 sextil Lună-Saturn
Trecerea lui Marte pe zodia Pești oprește instabilitatea pe care o tot parcurgem de
ceva timp. Ne întoarcem la o suferință mai veche, dar nu pentru a aprofunda, ci pentru a
vedea această problemă și din alt unghi. Este un lucru bun că se oprește această
instabilitate pentru că nu ne duce nicăieri ori toate aceste preocupări instabile nu făceau
decât să consume și mai mult din putere. Dar nu e totul, în noaptea de 15 spre 16 noiembrie
Capul Dragonului va trece pe zodia Rac și apare o altă schimbare care diminuează această
nevoie de a fi in centrul atenției, de a străluci, de a ne impune. Ambele elemente anunță o
schimbare spectaculoasă, o inversare, ba mai mult, această răsturnare de situație este
susținută și de faptul că Venus își revine la mersul direct. Este adevărat, doar un om foarte
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sensibil în relațiile astrale, nu doar un simplu participant la acest spectacol astral, poate simți
în momentul de față această schimbare. În noaptea de 16 spre 17 noiembrie Mercur va intra
în mers retrograd pentru aproximativ trei săptămâni. De aici și zăpăceala care va întârzia
perceperea corectă a realității.
Schimbarea de poziție a Axei Dragonului, adică trecerea sa de pe Leu-Vărsător pe
Capricorn-Rac arată trecerea de la creativitate la responsabilitate. În primă instanță, va
trebui să fim responsabil cu ceea ce am creat. Să recunoaștem, să ne asumam
responsabilitățile faptelor proprii, să nu căutăm să ascundem ceea ce am creat doar pentru
că acum ni se pare că nu mai este bun sau de actualitate. Omul comun își va găsi
circumstanțe atenuante, se va scuza des, se va implica în confruntări sociale pentru ca
genul acesta de acțiune să fie el însuși o justificare a greșelilor ce sunt descoperite. Omul
profund va conștientiza această delimitare, va accepta schimbarea și nu se va teme dacă
popularitatea sa scade. Suntem obișnuiți chiar din anul anterior, să apelăm la tot felul de
metode, instrumente pentru a impregna mediul cu ceea ce ne aparține. Ceea ce ne-a definit
sau ne-a alimentat creativitatea a rămas ca o amprentă vizibilă în mediu. Dacă din primăvara
anului anterior și până acum, cât Axa Dragonului s-a aflat pe Leu-Vărsător, am putut lăsa în
mediul de apartenența o amprentă puternică a ceea ce suntem, a ceea ce ne place să
facem, de acum și până în vara anului 2020 va trebui să ducem povara imaginii pe care am
creat-o. Și pentru zona individuală, dar și pentru grupuri, urmează o perioadă de
reconstrucție, de aplicare a unor metode coerente, de împlinire a unor legăminte. Chiar dacă
mulți se vor grăbi sa anunțe o întoarcere la sacru, la tradiție, această nouă poziție a Axei
Dragonului depinde mult de imaginea creată în tranzitul anterior. Cel care crede că problema
aceasta a destinului este ceva cu care poate negocia va avea suficient de mult timp, adică
aproximativ un an și jumătate să ducă lucrurile mai altfel. Ceea ce va refuza efortul,
tenacitatea sau muncă, se va transforma într-un refuz categoric. Dacă în privința relațiilor
dintre oameni genul acesta de refuz a mai fost parcurs de-a lungul vieții, că nimeni nu a trăit
într-un glob de sticlă, refuzul societății, impactul acestei situații asupra destinului în
ansamblu, se transpune prin blocarea accesului la realizări definitive prin parcurgerea unor
situații imposibile.
Referindu-se strict la momentul acesta, partea bună a acestei povești vine de la
planeta Venus. Își revine la mersul direct și lucrul acesta ne va bucura foarte mult. Unii vor
vorbi despre plata unei datorii, întoarcerea la o iubire mai veche, preluarea unor proiecte
care au stagnat câteva luni. Confortul afectiv este însă cea mai bună achiziția momentului.

17 noiembrie
03:26 Mercur intră în mers retrograd
09:35 careu Lună-Mercur
10:03 conjuncție Lună-Neptun
21:08 sextil Lună-Pluton
23:39 opoziție Soare-Junon
Pe 17 noiembrie Mercur își inițiază deplasarea retrogradă ce va ține aproximativ trei
săptămâni. Din nefericire, momentul acesta coincide și cu conjuncția Lunii cu Neptun, dar
și cu opoziția Soarelui cu Junon. Apare, astfel, o problemă de patrimoniu generată de
incoerență, uitare, zăpăceală. Elementele foarte frumoase ale zilei de 16 noiembrie sunt
ușor estompate de zăpăceala de acum, iar schimbarea traseului va fi pusă acum pe greșeli
de moment, nu pe absența unei baze care să susțină o continuitate bună a unui demers.
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Relația proastă pe care Soarele o împlinește acum cu Junon ne vorbește despre o
recomandare pe care o ignorăm pentru că ni se pare propria opinie mult mai bună, mai bine
documentată, mai bine argumentată. Retrogradarea lui Mercur ne păcălește că traseul pe
care ne aflăm acum este deschis și nu avem prea multe obstacole. În realitate, mergem
înapoi, împotriva curentului, pe un drum pe care alții l-au abandonat de mult timp, deci este
firesc să fim siguri pe acest traseu. Dacă această deplasare înapoi nu ne îndeamnă să
reeditam greșeli mai vechi, ci pur și simplu ne lăsă zăpăciți pe un traseu pe care nu-l mai
vrea nimeni, nu este o problemă atât de mare opoziția Soare-Junon, ci arată doar că lucrurile
se pot complica din nimic sau că agresiunea care vine de pe zona publică este susținută de
o persoană care a așteptat de mult timp acest moment. Cel care demonstrează că are
suficient de multă tărie de caracter încât să vadă că această metodă de lucru nu i se
potrivește și, deci, nu trebuie să o abordeze, nu va fi păcălit de această manieră simplificată,
de această cale degajată de obstacole. Va știi că binele acesta este fals și îl va ocoli.
Retrogradarea lui Mercur pe zodia Săgetător aduce, în plus, o inversare a valorilor. Parte
inferioară a fi văzută ca fiind partea superioară, iar cea superioară care va fi explorată de
cei care merg înainte în pofida deplasării retrograde a lui Mercur. Această inversare vine ca
urmare a unei comenzi pe care persoana în cauză o dă, dar nu, așa cum vom crede, sub
impulsul unei forțe exterioare. Forțele exterioare ne încearcă pe proiecte care trebuie duse
mai departe, pe înțelegerea eșecului, pe eliberarea conștiinței de credință în eșec, nu pe
autodistrugere.

18 noiembrie
08:58 sextil Lună-Junon
09:58 trigon Lună-Soare
14:11 conjuncție Lună-Chiron
17:36 trigon Lună-Capul Dragonului
17:52 Luna intră în zodia Berbec
22:16 trigon Lună-Jupiter
Pe 18 noiembrie Luna va parcurge ultimul sector de tranzit prin zodia Pești. În seara
acestei zile ea va intra pe zodia Berbec și va împlini un trigon cu Jupiter. Până când să se
consume acest eveniment, putem vorbi despre modificări de planuri pe baza unor proiecte
mai vechi, pe baza unor ambiții mai vechi în așa fel încât deciziile pe care le adoptăm acum
să transforme aceste demersuri în idealuri foarte ambițioase. Relația bună pe care Luna o
are cu Axa Dragonului nu poate media tendința Nodurilor, însă poate tempera puțin din
agitația foarte mare care ne-a dat bătăi de cap în ultima perioadă. Există o lipsă de coerență,
există o conștientizare ciudată a unor probleme afective pe care încercăm acum să le
soluționăm prin apelul la un for superior, prin sfatul unui om drag, prin recomandări din
partea celor care sunt mai bine pregătiți. În consecință, 18 noiembrie pare să fie o zi foarte
puternică, specială când ne rezolvăm anumite probleme personale, profesionale, când
pierderile materiale nu mai sunt atât de dureroase ori sunt înțelese așa cum sunt.
Dacă în momentul acesta Luna nu s-ar fi aflat într-o relație bună cu Axa Dragonului
am fi luat în sens personal toate aceste mesaje și ne-am fi gândit că momentul de față, cu
toate mesajele sintetice care ne vin din luna noiembrie sau din această decadă, nu ar fi fost
un exemplu de reușită sau de efort folosit într-un mod constructiv, ci doar un refuz, doar o
atracție către agitație, către exerciții fără rost, către a ne consuma energia în proiecte care
nu au nimic de-a face cu progresul, ci doar cu un conservatorism ce poate fi doar în faza
incipientă unul de factură financiară, materială, dar, în timp, se poate transforma într-un
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conservatorism moral, spiritual. Mercur se află încă din ziua anterioară în mers retrograd și
nu putem vorbi acum despre bunăstare, ci putem vorbi despre o administrare eficientă în
așa fel încât în toată această agitație să nu integrăm elementele cele mai curate, frumoase
sau rafinate, ci să le ținem departe de prejudecățile celorlalți, de agitația momentului.
Imediat ce Luna va trece pe zodia Berbec se va afla în fereastra trigonului cu Jupiter
și el abia intrat pe domiciliul. Vorbim pe această conjunctură despre o relansare, despre
adâncirea percepției în valori sufletești care ne sunt foarte dragi, de experimentarea unui
schimb de experiență care ne folosește foarte mult în această perioadă și care ne va fi util
până la finalul acestui an. În consecință, vibrația astrală a zilei de 18 noiembrie nu este de
trecut cu vederea. Unii, pentru că Luna va intra în zodia Berbec și le va exacerba orgoliul,
vor căuta onoruri. Acestea sunt însă momente izolate, deci nu pot fi aplicate asupra tuturor
oamenilor. Perseverența este elementul de ordine și doar folosindu-ne de ea putem ajunge
la progres și vindecare.

19 noiembrie
06:26 careu Lună-Saturn
15:58 sextil Lună-Lilith
18:20 trigon Lună-Mercur
Tensiunile zilei de 19 noiembrie sunt însă înșelătoare. Ele au menirea de a ne crea
impresii false, de a ne păcăli că dacă ne implicăm în anumite conflicte, dacă nu lăsăm ca
lucrurile să vină de la sine, dacă nu suntem deschiși să înțelegem mesajele venite din jur
așa cum trebuie nu ne rămâne decât o singură variantă, să fim tulburați de ceea ce vedem,
enervați de ceea ce trăim, speriați de ceea ce trebuie să consumăm. Momentul 19 noiembrie
este unul de previziune. Resentimentele de acum fac trimitere, așa cum ne spun corelațiile
dintre decade, către finalul lunii ianuarie sau către finalul lunii iunie. Unii vor trăi momentul
acesta cu nostalgie, alții cu fermitate, cei mai mulți vor vedea în motivele sintetice ale acestei
zile o acută nevoie de progres, un îndemn spre a vedea dincolo de aparențe.
Pe 19 noiembrie vorbim despre o implicare în planul social altfel decât am făcut-o
până acum, pentru stabilitate și pentru dezvoltare personală. Multe neîmpliniri ne vin de la
începutul anului sau după ce am făcut analiza primei jumătăți a anului 2018. Cert este că
acest moment este unul de cristalizare când, prin înțelegerile la care ajungem acum ne
orientăm către un traseu nou. Doar prin acest traseu se poate vorbi despre un progres,
despre o integrare corectă a motivelor de reușită, despre prietenii de durată. Altfel, vorbim
despre o iluzie prezentată foarte frumos, prin multă energie, prin dinamism, prin provocări
care să ne lase impresia că trăim foarte intens.
Un alt element important al acestei zile, care, de altfel, pregătește și ceea ce se va
consuma în ultima zi a acestei decade, este cel legat de obediență. Toată această fermitate
sau toată această plăcere nostalgică nu este altceva decât o atracție către orgolii mascate.
Prin ceea ce se consumă pe 19 noiembrie, a fi obedient nu înseamnă a-ți anula propria
personalitate, ci înseamnă a rămâne fidel traseului pe care l-ai ales, fără a accepta modificări
de comportament, fără a pierde din popularitate. În mod firesc, la aceste elemente nu se
ajunge de la sine. Oamenii nu sunt obedienți de la sine, ci pentru că înțeleg ori că sunt
constrânși. Reușim să obținem tot acest beneficiu apelând la puteri pe care le-am folosit pe
finalul lunii ianuarie și pe finalul lunii iunie. Nu contează în ce zodie ne-am născut, nu
contează vârsta, nivelul de cultură sau disponibilitatea. Contează doar interesul pentru a
împlini acest deziderat. Iată că, și de această dată, chiar dacă Mercur este retrograd în zodia
Săgetător și ne afectează puterea de înțelegere și de toleranță, progresul poate fi atins fără
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pierderi prea mari. Vom vedea, ultima zi a acestei decade are să ne rezerve câteva lucruri
urâte. De aceea avem nevoie să ne pregătim încă de pe acum pentru ceea ce va însemna
împlinirea careului perfect dintre Marte și Jupiter.

20 noiembrie
03:29 careu Marte-Jupiter
06:17 careu Lună-Pluton
12:55 trigon Soare-Chiron
17:40 opoziție Lună-Venus
Relația proastă pe care Marte și Jupiter o împlinesc în noaptea de 19 spre 20
noiembrie ne îndeamnă să facem apel la resurse noi. Deja nu ne mai punem problema dacă
aceste resurse există sau nu, ne temem de un mare conflict și știm, avem convingerea,
suntem absolut siguri ca aceste resurse ne lipsesc. Toată această presiune va fi un
crescendo foarte interesant care va scoate în evidență urâțeniile ființei, ceea ce este mai
deformat, ceea ce reprezintă cel mai mare defect al individului. Cei care reușesc să se
impună foarte ușor vor putea să facă în așa fel încât toate aceste urâțenii să treacă drept
un exemplu foarte bun. Aceasta este marea încercare a vieții lor, marele ghinion care îi va
izola, care-i va transforma în ființe conflictuale. Elementul cel mai simplu la care vom apela
pentru a depăși acest impas este regretul. Pe această presiune susținută de careul dintre
Marte și Jupiter, trigonul Soarelui cu Chiron ne facilitează accesul rapid doar la regrete.
Acest aspect, trigonul Soare-Chiron, nu se referă la regrete, ci la progresul la care ajungem
prin autocontrol. În consecință, dorința de a pune la punct pe cineva, de a ne impune prin
orgoliu, de a menține o atitudine conflictuală doar pentru că sunt multe lipsuri care există în
propria viață și nu le putem controla nu sunt de bun augur. Ne creează probleme foarte mari,
mult mai mari decât credeam la prima vedere. Dacă ne detașăm de această notă
conflictuală, dacă renunțăm la discuțiile aprinse, la rememorarea acelor eșecuri majore care
n-au produs anumite probleme sociale sau poate probleme de sănătate, reușim să privim
momentul de față ca pe unul care ne vindecă prin observație, nu ne împovărează. Peste tot
există dușmănie, răutăți, urâțenie. De noi depinde dacă le primim pe acestea să locuiască
în viața proprie sau dacă le lăsăm să rămână acolo unde sunt. Procesul acesta este însă
unul evolutiv, adică unul de creștere constantă, de înțelegere și cunoaștere, unul
spectaculos care se consumă într-o secundă. Nu ne culcăm proști și ne trezim deștepții. Nu
adormim săraci și ne trezim bogați. Toate aceste procese recomandate de conjunctura
astrală de acum vor fi parcurse treptat, adică vom fi conștienți de toate aceste etape până
când atingem finalitatea. Momentele de tensiune de acum susțin pierderi materiale, adică îl
țin pe individ în acea zonă conflictuală care începe printr-un mare entuziasm, cel al reușitei,
dar se sfârșește de fiecare dată cu pierdere, cu compromisuri, cu adâncirea în relații
vicioase, cu tristețe și anxietate.
Așadar, a doua decadă a lunii noiembrie ne vorbește despre decizii categorice care
impun vieții o anume severitate. Împlinirile personale ar putea fi, în cazul oamenilor slabi, a
celor neexperimentați sau leneși, să fie puse sub semnul întrebării. Exemplele personale
vor rămâne în memoria personala, în memoria colectivă, ca exemple de efort, de reușită și
de progres, de aceea dacă dorim să fie priviți ca oameni realizați, frumoși, talentați să lăsăm
urme ce sunt în consonanță cu aceste calități. Toate aceste episoade pe care le-am parcurs
de-a lungul acestei decade par să confirme faptul că anul 2018 este cel al progresului și
vindecării. Fie că progresam dacă suntem sănătoși și nu avem probleme de natură fizică,
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emoțională sau spirituală, fie că reparăm un proces care a produs o disfuncție, care ne-a
îmbolnăvit, momentul de față confirmă că alegerile mici făcute pe specificul ființei, pe curajul
de a rămâne un om aparte, simplu și curat, reprezintă instrumentele care ne scoate din
partea întunecată a vieții.

Decada a III-a (21-30 noiembrie 2018)
Redresare. Obedienta. Seriozitatea ne oferă rezultate rapide prin
muncă. Se discută despre cheia succesului. Apare un context
favorabil pentru o mare reușită. Conectare.

DECADA NR. 33
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

7

1-10 martie

Confirmă autoreglarea

15

21-31 mai

Se evită o decădere. Planul social este interesant. Pierderile financiare sunt discutate intens.
O problemă personală nu este înțeleasă de comunitate. Avem nevoie de certitudini. Facem greșeli.
Adevărul este pus la colț. Minciuna se exprimă la mare artă. Incoerență. Înscenări ciudate. Cercetări
sterile. Cristalizarea unor demersuri pe rezultate minime. Avem nevoie de mai mult. Se discută despre
demnitate. Aparențele sunt înșelătoare. Revoltă împotriva unui element care nu s-a putut ridica la
nivelul promisiunilor. Blocare. Se caută performanța. Dramele afective stau în calea reușitei sociale.
Ne debarasăm de ceea ce ne frânează. Opinii zdruncinătoare. Reacții ciudate. Hotărâre rapidă.
Asocieri pentru o perioadă scurtă. Putere. Preferăm poziția doua. Teamă de eșec. Prea multe discuții
despre reușite anterioare ar trebui să țină locul celor de acum. Visăm frumos. Lecție despre
cunoaștere. Demolăm o convingere. Opinia de grup nu este neapărat și adevărată. Administrare
greșită a unui patrimoniu. Vechile planuri de viață sunt poprite. Devenire dureroasa. Complicații
legate de independență. Ne închipuim că suntem mai puternici. Capriciu dezgustător. Se discută
despre o tulburare. Pacea sufletească depinde mult de asocieri. Avem nevoie de imaginație. Ceea ce
este greșit devine și convingător. Intuiția este activa. Se discută despre dificultăți inițiale. Înțelesul
greșit deformează intențiile adevărate. Sensibilitate. Nivelul intelectual este apreciat doar de
cunoscuți. Dificultățile majore nu mai distrug personalitatea. Suntem capabili să luam decizii bune.
Probleme cu orgoliul. Distrugerile celorlalți nu ne sensibilizează. Adaptare. Dovedim un mare simț
al proprietății. Plăcerea de a lucra într-un mediu curat. Curaj. Expresivitate. Nevoile personale sunt
prezentate ca exemple. Valorificăm corect o șansă. Banii sunt cheltuiți ușor. Influență asupra
patrimoniului. Decădere. Optimism. Bunătatea este mult apreciată. Compasiune se exprimă frumos,
iar individul obține imediat rezultate. Ceea ce este principal este și apreciat. Modestie. Progres.
Conversațiile în contradictoriu pot escalada un conflict mai vechi. Răzbunare pe cel care a făcut o
faptă rea. Deprecierea unei relații. Ceea ce este intens nu este obligatoriu și bun. Se reactivează un
principiu. Provocările sociale sunt primite cu pasiune. Trebuie să ne protejam sănătatea. Activități
intense care epuizează. Profunzimea cere logică și rațiune. Tulburări cauzate de răutate. Greșelile
săvârșite din mare neatenție. Concentrare pe idealuri lipsită de sens. Se răspunde cu putere la o
solicitare minoră. Se consumă prea multă energie pentru nimic. Pasiuni ciudate. Binele îmbracă o
formă neobișnuită. Elementele contrare se atrag. Se acumulează prea mult. Sunt ignorate anumite
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consecințe. Greșelile sunt vânate. Vrem să contam pe ceilalți. Nevoie de confirmare. Este activat un
principiu mai vechi. Manipulare. Trebuie să ne ținem emoțiile în frâu. Proastă administrare a timpului
și a patrimoniului. Ne străduim să salvăm aparentele. Căldura sentimente lor nu înseamnă și
sinceritate. Vrem să obținem orice cu insistență. Se opune rezistență. Eroare din încrâncenare. Lipsă
de discernământ. Obiectele minore sunt ciudate, dar nu putem renunța la ele. Se discută despre destin.
Recapitulare. Tensiunea administrată corect. Suntem îngrijorați de sănătatea psihică. Ideile obsesive
se impun. Rezolvăm orice problemă prin disciplina. Este nevoie de purificare.

A treia decada lunii noiembrie aduce o simplificare a demersurilor care au fost active
în primele două decade ale lunii noiembrie. În felul acesta, latura întunecată a firii nu va mai
fi un element care să-i sperie pe toți, ci un instrument de redresare, un element care ne ajută
să fim obedienți, atenți la ceea ce se întâmplă cu ceilalți, mult mai serioși în relațiile pe care
le avem, în acțiunile pe care le întreprinde, cu scopul de a obține o reușită mult mai
importantă pe zona publică și de a ne conecta cu ceea ce este important pentru viitor. Mai
avem puțin până când anul se încheie. Asta înseamnă că ar trebui să folosim această
decadă pentru a fi atenți, mai puternice, și mai lucizi pentru a nu intra în luna următoare cu
regrete. Vom vedea că luna decembrie lucrează cu aceste elemente, dar nu pentru a ne
pedepsi, ci pentru a ne arăta că aceste regrete, până la urmă, nu ajută la nimic. Corelațiile
dintre decade, cele care ne ajută să construim un arc peste timp, ne ajută să ne echilibrăm
cu ceea ce s-a consumat la începutul lunii martie, când Jupiter și-a început mersul retrograd
sau să ne autoreglăm cu ceea ceva s-a consumat pe finalul lunii mai atunci când Jupiter,
aflat în continuare în mers retrograd, a împlinit trigonul perfect cu Neptun. Cei care lucrează
cu energia sau care se află implicați într-un proces de cercetare spirituală vor privi această
decadă ca pe un îndemn la responsabilitate. Numai prin responsabilitate și prin disciplină
vor reuși să se conecteze la ceea ce ei reprezintă. Nu este singura metodă, mai sunt și
altele, dar pentru această categorie de oameni ea este cea mai eficientă. Omul simplu va
dori să agonisească, să adune, să inventarieze, să aibă o listă cu ceea ce deține sau o
cămară plină. Toate aceste elemente concrete ne vor ajuta să ne definim statutul și imaginea
socială. Doar acestea ne pot ajuta să fim atât de echilibrați încât luna următoare să nu ne
afecteze prin regrete.

21 noiembrie
00:45 conjuncție Lună-Uranus
01:13 careu Lună-Capul Dragonului
01:41 Luna intră în zodia Taur
07:31 sextil Lună-Marte
12:51 Mercur în sextil cu Lilith
13:49 trigon Lună-Saturn
22:52 careu Lună-Lilith
Debutul celei de a treia decade a lunii noiembrie nu este unul foarte bun. În noaptea
de 20 spre 21 noiembrie Luna va intra pe zodia Taur și până dimineață se va afla în fereastra
sextilului cu Marte. Ne trezim de dimineață cu multe regrete și aceste regrete vor părea în
ochii celorlalți momente de ezitare, iar ezitarea nu lansează niciodată un mesaj bun. În
consecință, nu contează că trecem prin momente de zdruncin, de neîncredere în sine, de
inventariere a unor probleme care nu au încă soluție, ci va conta mai mult mesajul care ne
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vine din partea celorlalți, va conta mai mult opiniile pe care le au ceilalți. Relația bună dintre
Mercur retrograd și Luna neagră din Vărsător, pare să ne vorbească despre ceea ce nu
putem înțelege. Devenim, astfel, victime perfecte, instrumente într-o înscenare ciudată sau
exemple în niște studii care nu au niciun rost.
Pentru că o mare parte din această zi va fi dominată de poziționarea Soarelui pe
ultimul grad al zodiei Scorpion, momentul acesta al zilei de 21 noiembrie pare să
împlinească tot ceea ce este mai rău din această decadă. Dacă din prezentarea generală a
acestui sector înțelegem că multe lucruri se rezolvă prin disciplină și prin atenție, momentul
de față, cel al zilei de 21 noiembrie, nu se încadrează în această definiție. Așadar, se impune
multă atenție, apel la experiențe pe care l-am parcurs la începutul lunii martie sau pe finalul
lunii mai pentru a ne echilibra, pentru a nu ne lăsa impresionați de ceea ce este rău, pentru
a nu fi răi așa cum am visat în timpul nopții, pentru a nu fi recalcitranți așa cum ne-ar fi plăcut
să fim, pentru a nu jigni sau umili, pentru a nu-i bulversa pe ceilalți prin incoerență sau lipsă
de consistență într-un mesaj așteptat.
Binele acestei perioade se încadrează perfect în deviza generală a acestei luni care
se referă la o formă de regresie spre partea întunecată a firii. Și acum, prin relația bună
dintre Mercur și Luna neagră, dar și în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, când Soarele se
va afla într-un trigon cu Capul Dragonului, dar nu oricum, ci de pe ultimul grad al zodiei
Scorpion, mesajele sunt către a acorda mai multă importanță minciunii sau a da putere unui
factor care abuzează, nu avem nevoie de mai multe abuzuri decât am parcurs de-a lungul
lunii noiembrie, avem nevoie doar de înțelegere și de cristalizare. La aceste instrumente se
ajunge însă foarte greu. Pentru că în mijlocul acestei zile Luna trece printr-un trigon cu
Saturn, doar cel care nu este atent, care nu vrea, care a ales să fie tot anul sensibil la
elemente negative, va fi un factor conflictual. Toți ceilalți, vor vorbi despre nevoi și vor
înțelege că asta-i unește, asta-i face să se simtă apropiați de cei pe care îi îndrăgesc.

22 noiembrie
01:59 sextil Lună-Neptun
03:28 trigon Soare-Capul Dragonului
11:01 Soarele intră în zodia Săgetător
11:54 trigon Lună-Pluton
20:31 conjuncție Lună-Junon
Până când Soarele să treacă pe zodia Săgetător va avea de împlinit trigonul cu Capul
Dragonului. De asemenea, Luna, înainte ca Soarele să treacă pe zodia Săgetător, va trebui
să treacă prin sextilul cu Neptun retrograd. Imediat ce Soarele va intra pe noul sector, Luna
va împlini un trigon cu Pluton, semn de putere și de carisma, dar și o conjuncție cu Junon,
semn că prieteniile pe care le legăm acum sunt de durată. Atât elementele bune care se
consumă în spatele acestei zile, dar și cele rele, ne vorbesc despre faptul că avem de
parcurs pe 22 noiembrie un moment de revoltă, unul care seamănă cu ceea ce am parcurs
la începutul lunii martie sau pe finalul lunii mai și care se referă la un element care nu s-a
putut ridica la nivelul promisiunilor. Mulți cred că trecerea Soarelui pe zodia Săgetător ar
putea, cel puțin în momentul de față, să simplifice lucrurile sau să le facă mai ușor de
suportat. Acum aceste elemente se zdruncină, tocmai pentru că există opinii care generează
în grupul de apartenență reacții ciudate. Unii vor apela la decizii categorice, se vor hotărî să
pună punct unor relații, să-și ia jucăriile înapoi, să înainteze o cerere, să-și dea demisia, să
oprească o asociere. Este mai puțin important dacă lucrul acesta își va atinge finalitatea
acum, pe 22 noiembrie. Este foarte important ca acest element, care se va argumenta foarte
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bine pe baza unor experiențe consumate în prima jumătate a anului, să nu blocheze, să nu
elimine opiniile celorlalți doar pentru că persoana în cauză își dorește mai mult decât alții o
mare reușită socială.
Trecerea Soarelui pe zodia Săgetător este însă un moment de bucurie. Se încheie o
perioadă de constrângere, de mândrie, de aroganță sau de abuz de putere. În felul acesta,
a doua parte a zilei de 22 noiembrie ne ajută să ne corectăm comportamentul, chiar dacă
lucrul acesta nu va fi văzut foarte ușor în grupul de apartenență. Rămâne în continuare
vizibilă nota conflictuală pentru că ne aflăm și sub razele Lunii pline ce se va consuma în
dimineața zilei următoare. Tot ceea ce putem face acum, pe 22 noiembrie este să ne
eliberăm de ceea ce înțelegem că reprezintă o mare greutate a sufletului, de ceea ce ne
blochează sinceritatea. Este foarte posibil ca în momentul de față lucrurile să se clarifice
doar prin dezvăluire. O întâmplare care s-a consumat fie la începutul lunii martie fie pe finalul
lunii mai să reprezinte pentru partenerul de dialog edificatoare. Dezvăluiri despre această
întâmplare, informații care ne vin din aceste perioade, ne pot ajuta să depășim cu bine
momentul zilei de 22 noiembrie.

23 noiembrie
02:45 sextil Lună-Chiron
05:29 sextil Lună-Capul Dragonului
06:07 Luna intră în zodia Gemeni
07:36 Lună plină
11:44 opoziție Lună-Jupiter
14:08 careu Lună-Marte
22:28 opoziție Lună-Mercur
Luna plină din 23 noiembrie ne vorbește despre tristețe. Această tristețe face trimitere
la o formă de abuz pe care nu am povestit-o nimănui, despre care nu am amintit nici măcar
celui mai bun prieten, pe care am refuzat de fiecare dată să o povestim. Această formă de
abuz se referă la puterea pe care un element negativ îl are asupra unui element pozitiv.
Dacă de multe ori de-a lungul acestui an am preferat poziția a doua, că numai prin această
alegere se poate justifica acum frica de eșec, de puțin sau de sărăcie, înseamnă că au fost
multe întâmplări care ne-au creat impresii greșite despre oameni sau despre lucruri și,
bazându-ne pe acestea, ne-am construit un întreg sistem de valori pe care le folosim atât în
relația cu sine cât și în relațiile sociale, din grupul de apartenență sau, la modul general, în
relațiile cu oamenii pe care îi întâlnim pentru prima dată.
Pentru că deja această Lună plină se împlinește pe axa Gemeni-Săgetător, vorbim
despre opinii care trebuie impuse celorlalți, despre cuvinte pe care le folosim pentru a jigni,
pentru a lovi în ceilalți, pentru a aduce în prezent planuri mai vechi. Lucrul acesta este
susținut de faptul că Jupiter este foarte aproape de Soare și participă la această fază de
Lună plină amplificând impactul pe care-l au trăirile vechi asupra prezentului. Așadar, vorbim
despre prejudecăți, despre capricii, despre mesaje răstălmăcite ce ar trebui să devină acum
exemple de bune practici. Dacă în această perioadă Luna nu ar fi trecut și prin opoziția cu
Mercur retrograd, nu s-ar fi pus problema ca lucrurile acestea foarte importante pentru
individ să fie răstălmăcite, nu am fi vorbit despre vechi planuri de viață aduse în prezent și
adaptate, îmbrăcate în haine noi, pentru a servi unui scop, ci am fi vorbit pur și simplu despre
conflicte care se rezolvă prin schimb de impresii, prin schimb de opinii, printr-un debușeu.
Așadar, toată această tensiune susținută de Luna plină scoate în evidență opinii greșite care
se pot transforma în motive de boală. Până și progresul, efortul susținut, acumulările pe care
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le-am comportat până acum, până și opiniile celorlalți pe care, după cum am văzut în
perioada anterioară, am încercat să le înțelegem și să le încadrăm corespunzător, pot
deveni factori de creștere și dezvoltare sau, deopotrivă, elemente care să ne amplifice
simptome ori să ne ducă spre boală. Fricile nu ne mai par acum ajutoare, ci doar elemente
greșite, cele la care nu ar trebui să apelăm, forțe care ne consumă, nu care ne îmbogățesc
în putere sau imagine socială. Pe această Lună plină vorbim despre contradicții, despre
eradicarea unui drept, despre trecerea de la bine la rău, de la înțelegere la bulversare, de
la liniște la detașare. Deși mulți vor spune că această Lună plină care se împlinește pe zodia
Săgetător, o Lună plină de toamnă, îi va ajuta în schimbul de experiență, comunicare
transfrontalieră sau înțelegere, lucrurile stau taman invers. Totul acum este judecat după
capriciu și pedepsit ca atare.

24 noiembrie
02:45 trigon Lună-Lilith
05:20 careu Lună-Neptun
Pe 24 noiembrie vorbim despre un schimb de experiență care nu ne avantajează.
Formele de gândire la care apelăm acum sunt conflictuale, adică ele sunt în continuare în
consonanță cu faza de Lună plină care
s-a consumat în ziua anterioară. O parte
din această zi va fi în afara sferei de
influență a acestei faze a Lunii, dar tot
va face referire la opinii pe care oamenii
le au despre locuință, prieteni,
stabilitate, grupul de apartenență sau
națiune. Cele două unguri care se
întâlnesc în această zi își au faza de
maximum înainte de răsăritul Soarelui,
ceea ce înseamnă că ne trezim de
dimineață cu poezia învățată și ceea ce
știm nu este bine. Relația bună dintre
Lună și Luna neagră ce se împlinește în noaptea de 23 spre 24 noiembrie face referire la o
tulburare care nu ne ajută să ne echilibrăm din punct de vedere sufletește și nici să fim mult
mai atenți în relațiile de asociere pe care le avem în continuare active. Amplifică imaginația,
chiar fantezia debordantă, adică ne facem tot felul de planuri sau avem tot felul de idei
despre asociați, despre oamenii cu care interacționăm, despre cunoscuți. În consecință, 24
noiembrie este o zi dominată de tulburare, de frustrare, de insatisfacție. Este foarte posibil
ca un individ care dorește să se facă remarcat să demonstreze acum cât de rebeli poate fi,
cât de intensă este gelozia sa, cât de ușor poate rupe aceste asocieri, câte de insignifiante
sunt pentru el pericolele de zi cu zi. Lucrul acesta nu face decât să îl izoleze față de grupul
de apartenență, să îl pună în dificultate atunci când dorește să prezinte un mesaj, să
povestească despre ceea ce-l interesează sau despre ceea ce este important pentru sine.
Nu vorbim pe aceste unghiuri despre creativitate și nici despre o finalitate bună, ci despre o
înțelegere deformată care schimbă sensul inițial al lucrurilor. Sensul inițial al lucrurilor a venit
spre noi la începutul lunii martie sau pe finalul lunii mai.
Un alt element important al acestui moment este cel legat de voință. Pentru că aceste
unghiuri se împlinesc în faza de separație a Lunii pline care apare pe axa GemeniSăgetător, voința este ceea ce ne scoate din încurcătură, ne ajută să avem o viziune mult
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mai largă asupra vieții, ne încurajează să dăm o mai mare importanță percepțiilor speciale.
Cei care nu privesc această viziune ca un element important vor rămâne blocați în obsesii
de zi cu zi, în prejudecăți legate de cele cinci simțuri, de mesaje care vin din mediul social
pe tot felul de canale, prin presa, televizor, radio, fără a face nici cel mai mic efort să le
înțeleagă.

25 noiembrie
03:03 trigon Lună-Venus
03:09 Neptun revine la mersul direct
05:16 careu Lună-Chiron
07:30 sextil Lună-Uranus
08:36 Luna intră în zodia Rac
18:45 trigon Lună-Marte
20:43 opoziție Lună-Saturn
Pe 25 noiembrie Neptun își revine la mersul direct, deplasarea retrogradă pe care a
realizat-o de pe 19 iunie. În consecință, se încheie acum, pe 25 noiembrie, o problemă de
adaptare ce a fost explorată din vară. De această dată dificultățile majore nu mai distrug
personalitatea, reușim să facem față cu mai mare ușurință evenimentelor ample, în plus, le
înțelegem și mai bine. În dimineața acestei zile Luna va trece pe domiciliu nu înainte de a
împlini un careu cu Chiron și un sextil cu Uranus. Situația aceasta ne vorbește despre un
conflict personal pe care
nu mai trebuie să îl privim
ca pe un obstacol, ci ca pe
o provocare. Ceea ce este
nou ne incită, ceea ce
cunoaștem și nu a fost
corectat ne sperie puțin.
Acolo unde emoțiile sunt
menținute într-o albie a
echilibrului și respectului
față de colaboratori, nu
vorbim despre derapaje și
nici de teama care să fie
scăpată de sub control.
Omul comun va ocoli
răspunsurile, va dori să se
adapteze acolo unde
lipsește nota conflictuală,
ceea ce va părea un
compromis pe care alege
să-l facă pentru că se
teme, este slab, nu are
resursele necesare pentru
a opri definitiv o problemă
pe zona publică.
O altă componentă a zilei de 25 noiembrie se referă la capacitatea de a decide. Aici
se vor remarca oamenii profunzi, cei care vor veni cu propuneri, atât pentru schimbarea
programului personal, dar și pentru îmbunătățirea randamentului de lucru în cazul
colaboratorilor. Atunci când aceste sugestii se răsfrâng asupra celor cu care nu au
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interacționat până acum, Pot apărea mici conflicte, tensiuni. Este indicat ca în astfel de
situații să respectăm limitele de adaptare ale celorlalți, să nu ne transformăm, desigur cu
bune intenții, în obstacole. Ceea ce nu este încă pregătit să facă, sa accepte, să împlinească
nu trebuie forțat. Cert este că pe aceste conjuncturi și în special în a doua parte a zilei,
oamenii dovedesc un mare simț al proprietății. Indiferent că este vorba despre proprietatea
fizică, afectivă sau intelectuală, impulsul de a personaliza, de a da o notă originală
elementului cu care lucrăm și pe care să îl facem în așa fel încât să ne reprezinte foarte clar,
este unul foarte mare. Nu avem de ce să ne precipităm și nici să ne grăbim în a impune
celorlalți ceea ce credem că le este bine. Vom avea tot timpul de acum încolo să ne
prezentăm ca exemple și dacă le atragem atenția prin exemplul pe care îl oferim atunci
putem spera într-o schimbare bună și din partea lor.

26 noiembrie
07:25 trigon Lună-Neptun
08:32 conjuncție Soare-Jupiter
10:02 Mercur în careu cu Marte
17:07 opoziție Lună-Pluton
23:44 sextil Lună-Junon
Relația proastă pe care Mercur și Marte o definitivează în dimineața acestei zile face
din 26 noiembrie o zi de ceartă. Având în vedere că aproape toată ziua vom fi în fereastra
opoziției Lună-Pluton vom fi convinși că motivele de ceartă sunt adevărate, ca aceasta este
metoda cea mai bună, că numai printr-un conflict de genul acesta evităm o decădere.
Conjuncția Soare-Jupiter devine, așadar, un semn de slăbiciune. Propria dreptate va fi
impusa, strigată, binele personal va deveni un pietroi foarte mare cu care vom arunca după
ceilalți. Este adevărat, prin trecerea Lunii prin zodia Rac vorbim și despre sentimente
frumoase, despre tenacitate, perseverență, dar și de o rememorare ușor nostalgică a unor
întâmplări triste. Prea ușor se ajunge la gânduri de răzbunare, prea ușor se consideră că
progresul nu poate fi împlinit decât în modul acesta.
Cea mai bună soluție pe care am putea să o aplicăm acum este să lăsăm toate aceste
obsesii să treacă pe lângă noi, să fim modești cu adevărat, nu doar ca teatru, să acceptăm
că în conversație partenerul de dialog poate avea opinii mai bune, mai profunde, mai corect
consolidate. Dacă alegem să procedăm în felul acesta, demonstrăm că rezonanța ne ajută
să fim mai buni, nu persoane conflictuale. Demonstrăm că nota definitorie a momentului
pornește de la trigonul Lună-Neptun, adică de la o sensibilitate frumoasă și se ajunge la
sextilul Luna-Junon, adică la încrederea în prieteni, în asociație, în ceea ce ne înconjoară.
În caz contrar, nota acestei zile va susține o atitudine conflictuală gratuită, dușmăniile,
invidia, plăcerea de a face rău.
Dacă în această perioadă Mercur nu ar fi fost retrograd atunci am fi vorbit despre
realizări personale obținute prin acțiuni în forță, printr-o contracție și, în multe din situații,
toată această tensiune s-ar fi explicat prin mărirea vitezei de lucru, adică viteza ar fi fost
soluția problemelor de acum. Prin retrogradare există o întârziere în cuvânt, în idee, o
întoarcere obsesivă la situații care nu au legătură cu prezentul sau care trebuie abordate
acum. Așadar, calea progresului trece printr-o poartă foarte îngustă, cea a sentimentelor
frumoase. Nu este greu sa alegem această versiune pentru că, între timp, Neptun și-a
revenit la mersul direct și avem capacitatea de a identifica pe zona publică oamenii care
simt și gândesc la fel.
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27 noiembrie
06:16 careu Lună-Venus
07:12 trigon Lună-Chiron
09:22 careu Lună-Uranus
09:36 Luna ConCapul Dragonului
10:36 Luna intră în zodia Leu
11:15 conjuncție Soare-Mercur
17:41 trigon Lună-Jupiter
18:22 trigon Lună-Mercur
19:39 trigon Lună-Soare
23:30 sextil Marte-Saturn
Înainte de a părăsi domiciliul, Luna trebuie să treacă prin conjuncția cu Capul
Dragonului și să inițieze un nou ciclu draconitic. Avem, astfel, șansa de a intra în
profunzimea unei probleme, de a fi mai atenți la ceea ce spunem și la deciziile pe care le
luăm pentru a produce într-adevăr schimbările de care avem nevoie. În consecință, ziua de
27 noiembrie devine una remarcabilă pentru că ne aduce în fața unor momente existențiale
cu totul speciale. Acestea sunt, în mare parte, susținute de faptul că două elemente astrale,
Luna și Capul Dragonului, aflate în conjuncție, trimit raze minunate către planetele situate
pe primul sector al zodiei Săgetător, dar și către planetele Venus și Uranus, aflate în
continuare în fereastra opoziției lor. Momentul acesta aduce o forță teribilă menită să
contrabalanseze un element de interacțiune, de relație care ne-au dat bătăi de cap mult
timp. În cuvinte mai simple, avem nevoie să ne modificăm atitudinea față de oameni, să fim
mai curajoși în a renunța la credința în rău, în boală, la convingerile acestea eronate care
ne țin prizonieri și, prin stabilirea unor obiective rafinate, fine, spirituale sau morale, să
vedem care sunt schimbările care se produc de la sine. Abia după aceea să intervenim
printr-o selecție mult mai atentă nu doar a situațiilor pe care le parcurgem, ci și a
persoanelor. Este adevărat, prin trecerea Lunii pe zodia Leu sentimentele se mai încălzesc
și ne putem gândi mult mai bine și la idealurile foarte îndrăznețe, adică ne este permis, până
la un punct, să sărim anumite etape dacă simțim că este momentul să facem lucrul acesta.
Cert este că toată această forță pozitivă poate schimba balanța valorilor atât de repede și
atât de bine încât să credem că reușim să facem într-un timp foarte scurt ceea ce nu am
reușit să facem tot anul.
Desigur, există și un revers al medaliei, adică să nu avem inspirația necesară să
alegem ceea ce este important pentru viitor, ci sa alegem tot cum am ales până acum,
idealuri lipsite de sens, să ne argumentăm propria tulburare pentru a fi crezuți și pentru a ni
se da dreptate că suferința a fost reală. Un terapeut va ști cum să îl ghideze pe cel în cauză
să aleagă liniștea sufletească, să renunțe la beneficiile pe care crede că le-ar primi dacă i
s-ar da dreptate pe motivul suferinței. De altfel, este și o mare încercare pentru noi toți aceea
de a vedea care sunt cei care ne ajută, care au bune intenții, care vor să-și folosească
această putere pentru a o înmulți, nu pentru a o fragmenta. Până la urmă, fiecare trebuie să
își folosească propriul discernământ, propria putere de înțelegere pentru a se concentra pe
idealul pe care îl consideră cel mai important acum. Vom vedea, gravitatea acestui ideal va
fi analizată în luna următoare, când ne vor cuprinde regretele.
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28 noiembrie
00:27 Mercur în conjuncție cu Jupiter
07:45 opoziție Lună-Lilith
28 noiembrie va aduce o formă de revoltă pe care o vom vedea ca fiind cea mai
tulburătoare și mai tristă ipostază a lunii noiembrie. Conjuncția lui Mercur cu Jupiter nu poate
aduce atât de mult echilibru în această schemă pentru că și Luna va trece prin opoziția cu
Luna neagră, adică elementele complicate ale acestei perioade nu vor putea nicicum fi
rezolvate prin minciună, șantaj sau viciu. Vorbim, așadar, despre combinații ciudate pe care
le fac oamenii pentru a obține un avantaj imediat, pentru a demonstra celorlalți că sunt
fericiți, că nu trec prin momente cruciale, că nu au pierderi de memorie și nici nu sunt
abandonați de cei dragi. Există un avantaj care vine din explorarea ecuației astrale a zilei
de 28 noiembrie, iar lucrul acesta va fi văzut nu doar din conjuncția lui Mercur cu Jupiter, ci
și din impactul pe care această conjunctură bună îl are asupra conștiinței individuale prin
parcurgerea unui moment de zdruncin, susținut astral de opoziția Lună-Luna neagră.
Recunoaștem foarte ușor o greșeală pe care am făcut-o până acum, care, în mâna unui
acuzator, ar fi fost un element care n-ar fi compromis total. Recunoașterea în sine
dezarmează și de aici vine și tot avantajul pe care îl parcurgem foarte ușor. De aceea, ziua
de 28 noiembrie are o componentă psihică absolut impresionantă. Este adevărat că
greșelile sunt vânate, dar nu doar de cei care se pot folosi de lucrul acesta pentru a obține
anumite avantaje, ci și de persoana în cauză. În consecință, 28 noiembrie devină o zi de
rezolvare prin investigație, recunoaștere sau autocunoaștere.
O altă componentă a
zilei de 28 noiembrie este
cea legată de deplasări.
Dacă
reușim
să
ne
armonizăm cu cei care ne
vânează greșelile obținem o
libertate pe care putem să o
punem în aplicare, să o
valorificăm, să o folosim ca
pe un instrument de
revigorare,
detensionare,
progres și vindecare. Este
adevărat, sunt ignorate
anumite consecințe ale
faptelor proprii doar pentru
că există o intensitate foarte frumoasă bucuriei de a fi liber. Va fi o problemă în sensul acesta
pentru că libertatea are beneficiile ei și nu se ajunge așa, adică prin forță, la inspirație, la
încredere în sine, la compasiune. Așadar, mai este puțin până când luna se va încheia și
când vom fi eliberați de această atracție în a explora latura întunecată a firii. Deja aspectele
majore care domină aceasta a treia etapă a lunii noiembrie, această a treia decadă, și-au
încheiat mersul ascendent, ceea ce înseamnă un avantaj prin înțelepciune sau
detensionare. Cine alege să fie sensibil la minciunile celorlalți doar pentru că nu reușește
să treacă dincolo de această combinație între neîncrederea în sine și abuzurile venite din
partea celorlalți, nu face decât să arate că momentul de față nu este unul care eliberează
de probleme, ci unul care doar îl informează referitor la pericolele care se află ascunse în
partea întunecată a firii sale. Cu altă ocazie, pe alte conjuncturi, acest individ va avea mai
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mult curaj, mai multă putere și poate mai multă înțelepciune pentru a obține un rezultat mult
mai bun.

29 noiembrie

01:23 careu Lună-Junon
10:18 sextil Lună-Venus
11:48 trigon Lună-Uranus
13:09 Luna intră în zodia Fecioară
16:44 careu Lună-Mercur
21:11 careu Lună-Jupiter

29 noiembrie ne aduce încheierea tranzitului Lunii prin zodia Leu și trecerea sa pe
zodia Fecioară, deci trecerea de la voință la patrimoniu, de la ambiție și strălucire la calcul,
metodă, organizare, purificare. Având în vedere că schema aceasta se bazează mult pe
conflictele pe care le-am parcurs de la începutul acestei decade și până acum, momentul
de față reprezintă și trecerea de la formalitate la sinceritate. Va fi foarte dureroasă această
trecere și consecința, adică momentul de față, va fi personalizat prin două episoade foarte
importante pentru realizarea socială. În primul rând, va trebui să facem față unei probleme
de limbaj, de administrare a unui mesaj care nu este clar și pe care îl ignorăm pe motiv că
este incomplet, pentru că nu are scheletul, structura, ambalajul adecvat. Apoi, zona aceasta
ne vorbește despre o administrare greșită a timpului sau a patrimoniului. Din combinația
celor două apare un element care favorizează creșterea și dezvoltarea, progresul,
cunoașterea sau autocontrolul doar în cazul celor care au arătat până acum că din toate
conjuncturile astrale pe care le-am parcurs, acestea sunt prioritățile. Ceilalți, își vor
dramatiza trecerea de la căldură la frig, trecerea de la bucuria de a trăi la constrângerea de
a face ca această orientare, această alegere de a trăi într-un anumit fel să fie atât de dificilă
sau de dureroasă. Deja nu va mai fi atât de important ce se întâmplă pe finalul tranzitului
Lunii prin zodia Leu, cât de importante vor fi pentru momentul de față aceste două
componente. Din încrâncenarea aceasta putem ajunge la o mare eroare, iar eroarea cu
pricina să facă referire la o subiectivitate care să ne creeze o imagine foarte proastă în
grupul de apartenență, față de un om drag, față de un protector.
Reușește să iasă din toată această încorsetare cel care nu confunda căldura
contactului cu sinceritate. Este foarte posibil ca un om puternic să se comporte pe 29
noiembrie așa cum nu-i este specificul, așa cum nu s-a comportat până acum, ceea ce va
părea penibil în ochii celorlalți, să greșească, să fie zăpăcit sau chiar slab. Se întâmplă lucrul
acesta pentru că în povestea în care se vede acest individ nu dorește să ia contact cu
penibilul. În felul acesta se explică de ce există, uneori, o mare diferență între mesajul pe
care-l transmite un asemenea personaj și adevăratele sale sentimente. Foarte ușor am
putea să venim cu o acuzație ce ține de fals, prefăcătorie, minciună sau existența unei
agende ascunse. Nu, de această dată nu este nimic din ceea ce este indicat mai sus, ci
doar dorința de a îndeplinii un rol foarte pozitiv, frumos și plăcut în toată această poveste.
Abia cunoscând lucrul acesta reușim, întorcându-ne către episoade care s-au consumat la
începutul lunii martie sau pe finalul lunii iunie, să înțelegem care sunt acele momente care
ne ajută să ne simțim bine, care ne fac puternici prin sinceritate, nu prin teatru. În felul
acesta, ajungem să ducem mai departe acest impuls de a juca un rol pozitiv în povestea în
care ne trezim. Ducând mai departe vom recunoaște dacă am greșit, le vom împărtăși și
celorlalți de ce am adoptat această atitudine. Nu este prea complicat, ci este doar un mod
aparte de a prezenta lucrurile, deloc banal sau comun, deloc mincinos sau fățarnic. Cel care
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se va comporta în consonanță cu această vibrație foarte înaltă a acestei ecuația astrale
demonstrează că este un om lucid, o ființă profundă care nu a ajuns la această concluzie
conjunctural, întâmplător, ci după lungi perioade de practică.

30 noiembrie

02:18 trigon Lună-Saturn
02:19 Ultimul pătrar
04:20 opoziție Lună-Marte
12:36 opoziție Lună-Neptun
22:48 trigon Lună-Pluton

Ultima zi a acestei decade și, implicit, ultima zi a acestei luni, ne duce în fața unui
conflict între generații. În primul rând, pentru că de dimineață se împlinesc două unghiuri
rele, Ultimul Pătrar și opoziția Lunii cu Marte, schema aceasta personală care ar trebui să
ne ducă spre înțelegere, observație și inventarierea propriilor nevoi ne duce către un conflict
prin recapitulare, absența discernământului, renunțare abuzivă ca urmare a unei presiuni
mari venită dintr-un sector asupra căruia nu avem niciun control. Pentru mulți, ultima zi a
lunii noiembrie este un moment de mare tristețe când sănătatea este afectată, nu doar cea
fizică, ci și cea emoțională sau poate chiar și cea psihică. Este un moment când ideile
obsesive cer prea multă atenție, când stabilitatea nu mai poate fi abordată pentru că o idee
este blocată, viața dorește să ne dea o lecție, un personaj în care am avut mare încredere
vine spre noi cu frustrări majore, cu gânduri rele, cu dușmănie. Sunt multe aspecte care neau vorbit despre lucrurile acestea în ultima perioadă, dar ceea ce se întâmpla acum este un
semn că tensiunea merge și către o zonă a ideilor și, de fiecare dată când avem de-a face
cu așa ceva, devine clar că nu ne putem descurca singuri. În consecință, ultima zi a lunii
noiembrie ne îndeamnă să apelăm la un sfat de specialitate, la o forță care a demonstrat
până acum că poate trece dincolo de subiectivitate, că nu se oprește la propria mișcare și
că își poate adăuga informații noi la cele care există deja pentru ca demersul în care se
implică să fie rezolvat cu succes. Momentul acesta este unul foarte bun pentru cel care
lucrează cu energia sau pentru cel care se află implicat într-un proces de evoluție spirituală.
Impune disciplină, atenție, chiar dacă la aceste elemente se ajunge prin constrângere. Luna
de pe zodia Fecioară îi avertizează pe oameni că toate aceste probleme care se consumă
acum se rezolvă prin verificare. Fiecare își va alege modalitatea prin care să se elibereze
de reziduuri, fiecare își va stabili propriile priorități în ceea ce privește purificarea. Cert este
că avem nevoie cu toții de o perioadă de interiorizare, când acordăm o mai mare atenție
proceselor care ne eliberează de reziduuri, de ceea ce nu ne mai este folositor. Cei care
sunt implicați în ceea ce înseamnă viață spirituală, care au noțiuni de ezoterism, vor fi primii
care se vor mobiliza în sensul acesta. Luna decembrie vine spre noi cu regrete și dacă nu
răspundem nici acum, în ultimul ceas, acestui îndemn către curățare, eliberare de toxinele
fizice, emoționale, mentale sau spirituale, de păcat, atunci chiar că ne dorim să parcurgem
o lună decembrie încărcată de regrete.
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Pentru că ultimul aspect al zilei este trigonul dintre Lună și Pluton, forma aceasta de
purificare are și un rezultat foarte bun. Devenim conștienți de patrimoniul pe care-l avem,
nu doar de cel fizic, cât mai ales de cele emoțional sau spiritual. Purificarea înseamnă acum,
în ultima zi a lunii noiembrie, eliberarea de ceea ce ne întunecă mintea. În continuare suntem
în perioada în care Mercur este retrograd pe zodia Săgetător și foarte curând se va întoarce
pe zodia Scorpion și momentul acesta de purificare va deveni un far călăuzitor, o lumină
aprinsă
într-un
întuneric dens, cel
care definește latura
obscură
a
vieții.
Așadar, fără prea
multe cuvinte, fără
prea multe explicații,
cel mai bun lucru pe
care am putea să-l
facem în ultima zi a
lunii noiembrie este
să fim curați la trup, în
emoții, în gânduri și în
trăiri spirituale. Numai
așa reușim să vedem
pe ce traseu trebuie
să mergem. Nu este
obligatoriu ca această
formă de dezvoltare
personală se ducă
spre
realizări
spirituale. Indiferent
că suntem sau nu
interesați de acest
sector,
nu
este
obligatoriu ca toate etapele să fie definite de valori care vin dintr-un plan nevăzut. Are și
această lume fizică rolul ei. De aceea avem nevoie să împlinim cu succes momentul acesta
pentru a vedea în ce direcție ne ducem.
Așadar, a treia decadă a lunii noiembrie, cea care s-a susținut pe echilibrul pe care
l-am păstrat, cultivat și promovat la începutul lunii martie, care s-a autoreglat prin
experiențele dureroase, profunde și înțelepte care au venit spre noi pe finalul lunii iunie, scot
în evidență faptul că agresivitatea nu ne folosește la nimic. Dacă la începutul lui martie,
Jupiter își iniția deplasare retrogradă, pe finalul lunii iunie Marte trece prin aceeași stare,
desigur, în zodii diferite. În această decadă am vorbit despre obediență, adică despre a
folosi o formă aceasta de justiție nu pentru a ne impune propriile dorințe, ci pentru a înțelege
de ce trăim ceea ce trăim, de ce avem structura despre care credem că ne definește, de ce
suntem conectați la anumite forțe. La începutul acestei decade am avut o altă părere despre
disciplină, despre echilibrare emoțională. Acum credem că aceste elemente existențiale au
nevoie de conectare la un alt plan al vieții, adică să fie raportate și la ceea ce trăiesc ceilalți,
și la ceea ce ni se întâmplă. A ne extinde această formă de înțelegere se impune ca o
necesitate urgentă.
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Noiembrie ne-a mobilizat foarte mult pe ceea ce înseamnă elemente situate în partea
întunecată a firii. Pe unii zona aceasta întunecată i-a speriat foarte mult, pe alții i-a mobilizat
și i-a dus către mari realizări. Schimbările pe care le-am parcurs de-a lungul acestei luni au
un numitor comun, iar acesta este intenția de a face bine. Binele pe care ni l-am dorit
altădată și pe care nu l-am putut atinge pentru că au existat condiționări venite din partea
altor conjuncturi astrale, unele de natură karmică, deci au venit din partea unor tinichele
legate de coadă, nu ne mai constrâng acum, nu ne mai obligă să adoptăm anumite decizii,
doar ne arată ce am fost în stare să construim de-a lungul vieții. Regresia către partea
întunecată a firii este ceea ce își dorește orice pasionat de dezvoltare personală, orice
persoană care caută să se înțeleagă, să se cunoască, să progreseze. În cuvinte mai simple,
problemele acestei luni, chiar dacă au fost foarte delicate, marcate de o duritate care ne-a
speriat ori generoase în a ne înnobila sufletul, partea spirituală a lăsat o urmă impresionantă
a stadiului evolutiv la care s-a aflat. Vom fi ceea ce ne dorim și pentru că acum, în noiembrie,
am făcut ceea ce trebuie.
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După ce am parcurs un an atât de complicat, cu atât de multe încercări și cu realizări
atât de importante și frumoase, după ce am văzut care este măsura propriei puteri, cât de
departe putem ajunge dacă suntem echilibrați și preocupați în mod constant de valorile
profunde ale vieții, am ajuns și în punctul în care să ne întâlnim cu regretele. Cel care a fost
serios și atent de-a lungul acestui an nu va avea o lună decembrie atât de complicată și de
apăsătoare. Va trece prin mici probleme de atitudine, de încredere, adică regretele acestor
persoane vor ține doar de lipsa de seriozitate a celor cu care interacționăm. Toți ceilalți vor
trăi cu mare implicare zona aceasta care zdruncină conștiința, impune alegeri în forță și îl
lasă pe cel în cauză dezvelit. Dar toate lucrurile acestea complicate ne duc spre bine, adică
înțelegem că aceste regrete nu sunt utile pentru ceea ce înseamnă etapa următoare - anul
2019. Cu cât ne vom ține mai mult de aceste regrete cu atât decidem să renunțăm la o parte
din putere pentru că, este clar, nimeni nu-și dorește lucrul acesta.

Decada I (1-10 decembrie 2018)
Înțelegere. Reculegere. Relaxare. Certitudinile ne oferă o nouă
speranță. Optimism. Problema se poate rezolva prin unificarea
forțelor. Puternică lovitură socială.

DECADA NR. 34
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

31

1-10 noiembrie

Confirmă autoreglarea

5

11-20 februarie

Indiferență. Norocul ne-a părăsit. Transfigurare. Înțelegem mai multe despre un eveniment
trist. Primim foarte departe ca o ispășire. Instabilitate. Vibrațiile trecutului sunt surse de confuzie sau
de durere. Relația cu destinul personal cere anestezie. Dramă. Compromis. Realitatea este dura. Ne
pregătim pentru un mare eveniment. Maturitate. Gândul de progres se bazează mult pe o clarificare.
Reconstrucția vieții se bazează pe ceea ce am înțeles în ultima perioadă. Ofensă. Mândrie. Ne gândim
prea mult la pasiune. Patimă pentru arginți. Tulburări nervoase generate de plăcere. Administrare
proastă a unui patrimoniu. Disconfort cauzat de neputința de a înțelege rănile trecutului. Prea multă
amabilitate strică. Nu știm ceea ce vrem. Liniștea spiritului este plătită scump. Se cere un moment de
pauză. Revoltă împotriva marilor idealuri. Obstacolul înseamnă stricăciune. Verificare. Tensiune.
Condiționare ciudată. Subiectivitate. Frustrările de grup se transformă în decizii sociale. Grija
transformată în patima. Impulsuri orgolioase susținute de un surmenaj nervos. Opoziție. Individul
hotărât este foarte puternic. Răbdare. La victorie se ajunge mult mai ușor prin metodă verificată.
Comoditate. Falsă strălucire. Evenimente judecate după probabilitate. Precipitare. Isterie. Creșterea
gradului de satisfacție. Capriciu. Limitele inteligenței sunt văzute foarte ușor. Nepăsare. Eroare de
înțelegere. Suntem în opoziție cu opiniile celorlalți. Avem nevoie de girul cuiva. Administrare greșită
unor a fonduri. Sfaturile nu sunt întotdeauna bune. Decizii importante amânate. Omul elevat se apucă
de muncă. Omul inferior se așteaptă la rezultate fără să muncească. Depresie. Jumătățile de măsură
sperie. Decădere. Neșansa susținută de o eroare. Combustie. Repararea unor erori. Din nou se
vorbește despre trecut. Judecată împotriva binelui. Este nevoie de vindecare a spiritului. Se
declanșează acțiuni dominate de sentimente profunde. Pasiunile sunt violente. Este nevoie de
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libertate. Oamenii inferiori devin reci. Oamenii profunzi iartă. Optimism rezervat. Împrumutăm
energie. Creștem prin putere. Simțim că avem o putere foarte mare. Starea sufletească inferioară
înseamnă blocaj. Eliberare de păcat prin învățarea unei lecții. Dorință de progres, de iertare, de
cunoaștere. Puterea crește prin documentare. Ne simțim bine dacă împlinim o promisiune. Proiectăm
în viitor o ambiție foarte mare. Obstacolele țin și de partea materială. Este nevoie de restabilirea
echilibrului sufletesc. Vindecarea înseamnă evitarea pericolelor care lovesc în cei dragi. Încredere.
Speranță în rezolvarea unor tensiuni. Echilibru. Redresare rapidă. Discuții aprinse despre nimic.
Evenimente sociale sunt mai concentrate. Intuiție spectaculoasă. Interacțiuni impulsive. Evităm
derapajele. Pierderile materiale nu ne afectează atât de tare. Nervozitate este ținută sub control. Voința
devine rece. Invitație la a diminua regretul. Reproșuri. Avem sentimentul că trăim într-un mediu iritat.
Neînțelegerile și stările dezagreabile sunt trecătoare. Ușoară lipsă de coerență. Ideile sunt
schimbătoare. Suspiciune. Avem nevoie de un trai nou. Problemele financiare sunt explicate în mod
savant. Idealism ciudat. Experimentare. Convingerile sunt adaptate la nevoile de acum. Discuții în
contradictoriu. Rutina. Sunt eliminate anumite greșeli. Deschidere către nou. Studiu. Nu ținem cont
de recomandări. Avem o ambiție foarte mare. Nevoile sunt suplimentate. Puterea ne duce într-o zonă
a lipsei de coerență. Cheltuieli suplimentare. Dezordine. Dragostea suferă. Admirație în condiții
ciudate. Subiectivitate. Clarificarea unor situații ne ajută să obținem răspunsuri pentru problemele
viitorului.

Prima decadă a lunii decembrie ne vorbește despre performanță. Din nefericire,
această performanță lovește puternic în optimism, încredere în sine și îl convinge pe cel în
cauză că ea nu poate fi menținută decât prin sacrificiu. Sacrificiul acestei decade are rolul
de a ne purifica de ceea ce ne ține prizonieri în stări vicioase, agresivitate sau mândrie. Este
clar că desprinderea de păcat se face, așa cum am văzut de ori, și prin lovituri din partea
celorlalți. Unii vor considera că aceste lovituri vin din partea societății și aleg să se izoleze,
să fugă de mediile care le răspund în felul acesta. Pentru a înțelege mai bine cum
funcționează acest proces, cum activează în zona personală sau în zona publică avem
nevoie să cunoaștem care sunt relațiile dintre decade. Echilibrul este susținut pe ceea ce sa consumat în prima decadă a lunii noiembrie, când Uranus, prin retrogradare, s-a întors pe
zodia Berbec. Dar ca lucrul acesta să fie ușor de înțeles și de integrat avem nevoie să facem
referire la evenimentele ce s-au consumat în mijlocul lunii februarie pentru a ne autoregla,
dar nu oricum, ci prin consolidarea relațiilor de prietenie, a asocierilor, a motivelor de progres
și de vindecare. Vor suferi în această perioadă oamenii limitați, superficiali, cei care văd
întotdeauna în motivele de evoluție o pedeapsă.
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1 decembrie
04:04 trigon Lună-Junon
04:07 opoziție Venus-Uranus
06:11 careu Venus-Capul Dragonului
13:13 opoziție Lună-Chiron
13:40 Mercur intră în zodia Scorpion
15:24 sextil Lună-Capul Dragonului
16:37 sextil Lună-Mercur
16:50 Luna intră în zodia Balanță
Deși prima zi a lunii decembrie este una foarte importantă pentru națiunea română
(un episod foarte important este acum rememorat de români), ecuația astrală a momentului
este destul de încordată. Venus, aflată în plin tranzit prin zodia Balanță, se va afla acum
într-un careu perfect la Axa Dragonului și în opoziție cu Uranus. Mercur, prin retrogradare,
se va întoarce în mijlocul acestei zile pe
zodia Scorpion. Nici Luna nu are o
poziție prea bună. Trimite raze
frumoase către Mercur și către Axa
Dragonului, dar nu va putea să medieze
tendința Nodurilor. Așadar, vorbim în
prima zi a lunii decembrie despre
instabilitate, despre umbra trecutului
care este pe punctul să anuleze valori,
principii, elemente esențiale care
definesc un grup sau consolidează. Prin
ceea ce se construiește acum mulți se
tem de judecată, dar se prezintă față de
ceilalți zâmbind, invocând o bucurie
superficială, fățarnică, lipsită de
înțelegere sau de esență. Dar noi,
pentru că studiem astrologia, nu suntem
simpli consumatori ai unor previziuni
astrale, știm că toată decada este supusă unor încercări de această factură. Faptul că luăm
contact cu aceste vibrații apăsătoare chiar din prima zi nu ar trebui să ne surprindă. Da, pe
unii norocul i-a părăsit, dar nu pentru a fi pedepsiți, ci pentru a face loc unui noroc și mai
mare, pentru a trece într-o nouă etapă, pentru a aborda într-un mod practic, realist
transfigurarea.
Pe unii îi va ajuta trecerea lui Mercur prin zodia Scorpion pentru că nu au fost și,
poate, nu vor fi mult timp de acum încolo persoane atât de joviale, de deschise, așa cum
erau îndemnate să se comporte în ultima perioadă. Se întorc la viața rece pe care și-o iubesc
atât de mult. Dar, totuși, pentru că Mercur este retrograd, nu vor reuși să reproducă atât de
ușor sau pe măsura așteptărilor stilul de viață închis și rece pe care și-l doresc. Așadar, pe
1 decembrie 2018 apar combinații ciudate, ca și cum valorile se amestecă și rezultatul este
un fel de anestezie, ceea ce îl face pe individul în cauză insensibil la valori importante,
incapabil să înțeleagă gravitatea unui eveniment social, ba chiar și perspectiva sa. Dar
pentru că toate au o cauză, ceea ce se întâmplă acum este un fel de ispășire. Avem nevoie
să ne eliberăm de aceste confuzii lipicioase pentru ca momentul de schimbare să fie mai
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important, poate chiar categoric și el să nu întârzie prea mult. În cuvinte mai simple, lăsăm
în urmă ceea ce nu ne folosește, chiar dacă în momentul de față nu conștientizăm atât de
bine lucrul acesta. Dacă prin ceea ce se consumă acum, la început de decembrie, nu
suntem atât de sobri și atât de porniți pe suferința umană sau pe anumite dizarmonii sociale,
atunci nu ne vom adânci și mai mult în dramă, nu vom rămâne prizonieri în suferință, ci vom
trece dincolo de ea și singurul element neplăcut care va provoca o anume durere va fi
începutul. Poate, unii, se gândesc la faptul că nu ar fi fost nevoie de un început, ci ar fi fost
nevoie doar de o limpezire a lucrurilor, de o segregare a lor. În mare parte, totul trebuie luat
de la capăt, dar capătul se pare că a rămas mult în urmă și trebuie să facă vreo câțiva pași
înapoi pentru a-l găsi.

2 decembrie
01:56 sextil Lună-Jupiter
06:45 careu Lună-Saturn
10:33 sextil Lună-Soare
12:28 trigon Mercur-Capul Dragonului
15:50 trigon Lună-Lilith
18:55 Venus intră în zodia Scorpion
Pe 2 decembrie ne aflăm într-un alt moment de confuzie. Mercur, trecut pe zodia
Scorpion, se va afla acum într-o relație bună cu Axa Dragonului și, deși trimite un sextil către
Coada Dragonului, care se află, conform succesiunii zodiilor, în față, faptul că el se află în
continuare în deplasare retrogradă nu-i permite să medieze tendința Nodurilor. Alegerile pe
care le facem ne duc pe alte tărâmuri, în alte grupuri, ne lasă impresia că acum preocupările
ar trebui să fie de altă factură, cu mai multă încrâncenare, cu mai multe determinare și,
poate, chiar cu mai multe riscuri. Totuși, față de prima zi a lunii decembrie beneficiem acum
de mai multă înțelegere. Este posibil ca această luciditate să vină și din faptul că Venus
trece pe ultimul grad din zodia Balanță cea mai mare parte din zi. Ceea ce era până acum
preocupare pentru frumos și chiar un efort susținut în a aprecia frumosul, se transformă în
critică, în evaluarea bunurilor celorlalți, poate chiar într-o administrare a acestora. Pentru că
acest mesaj este susținut în felul acesta, putem vorbi pe 2 decembrie și despre pericolul
răzbunării. Ne răzbunăm pe ceilalți făcând o listă a bunurilor, a calităților, a realizărilor pe
care le au. Având în vedere că Mercur este retrograd este puțin probabil ca o persoană
supusă unei asemenea evaluări să se simtă confortabil. Cu siguranță are situații neterminate
despre care nu dorește să discute cu alții, pe care nu dorește să le prezinte, despre care nu
dorește să spună nimic. Acestea sunt punctele vulnerabile ce vor fi exploatate de oamenii
care s-au săturat să muncească pentru ei sau de persoanele care vor prea multe de la viață
și oricât ar face singure nu pot obține. Vom vedea, această presiune venită dintr-un
comportament greșit va fi regăsită și în zilele următoare.
Cel care va reuși să treacă dincolo de mândrie va găsi puterea necesară să se
detașeze și de efectele mândriei, efectele aroganței la care toată lumea apelează acum ca
la un aliment de bază. În caz contrar, vorbim și despre complicații de natură familială,
complicații cu bugetul, dar și escaladarea unui conflict care se poate transforma într-o
veritabilă luptă. În noaptea de 2 spre 3 decembrie Uranus își va definitiva careul la Axa
Dragonului. Asta înseamnă că suntem acum în vârful piramidei, chiar dacă deocamdată nu
ne este clar ce fel de piramidă este, una a valorilor, a nevoilor sau una a hrănirii.
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3 decembrie
02:33 careu Uranus-Capul Dragonului
02:34 careu Soare-Marte
03:30 careu Lună-Pluton
20:14 careu Lună-Capul Dragonului
20:17 opoziție Lună-Uranus
21:55 Luna intră în zodia Scorpion
23:05 conjuncție Lună-Venus
Relația proastă pe care Uranus și Axa Dragonului, ce se va definitiva în noaptea de
duminică spre luni, în noaptea de 2 spre 3 decembrie, accentuează un disconfort pe care lam întâlnit și în zilele anterioare, și în săptămânile anterioare. Ceea ce se consumă acum
nu este un element nou susținut de acest unghi, ce ar putea să vină din partea careului
Soare-Marte, cel care are o durată de viață mult mai mică. De altfel, ziua de 3 decembrie
este reprezentativă la acest capitol. În afara conjuncției Lună-Venus, aspect care se
împlinește cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie, toate celelalte unghiuri sunt negative.
Există o mare tensiune care planează asupra omului simplu și delicat, asupra ființei care nu
a reușit, din diverse motive, să atingă un moment de succes, să se prindă de ramura cea
mai de sus, de trunchiul copacului, de un om puternic sau să obțină o distincție suficient de
credibilă încât condiția sa să nu se schimbe ca urmare a conflictelor de acum. Cei care nu
au reușit să obțină această împlinire vor trece pe 3 decembrie printr-o verificare dură. Este
clar că momentul acesta ne vorbește despre un probatoriu care ar trebui să ne testeze
optimismul. Nu se știe cum anume vor reuși oamenii să găsească drumul acesta către
bucurie pentru că traseul inițial trece prin spirit, trece prin momente foarte delicate. În cuvinte
mai simple, avem de parcurs pe 3 decembrie ipostaze brutale, unele dintre ele chiar marcate
de frustrări vechi, nu atât de vechi pe cât ni se spune, ci unele dintre ele adoptate la începutul
lunii anterioare, iar altele în mijlocul lunii februarie. Suntem supuși unor condiționări ce ni se
par foarte ciudate. Dacă din aceste condiționări nu ne rămân impulsurile orgolioase, nu
rămâne un surmenaj, nu ne declarăm dușmanii tuturor atunci mesajul zilei de 3 decembrie
nu-și va atinge finalitatea, adică vom rămâne integri, oameni puternici și echilibrați, ființe
capabile să vadă dincolo de obstacole.
Este clar că zona aceasta a conflictelor face trimitere și la o sancțiune pe care dorim
să o aplicăm revoltelor celorlalți. Măsurile brutale nu duc la nimic bun, dar nu poți să îl
convingi pe omul dominat de patimi că faptele sale sunt greșite, dacă orgoliile sale îl duc la
pierzanie. Dacă în această perioadă luna nu s-ar fi aflat într-o relație proastă cu Axa
Dragonului, nu am fi vorbit despre tensiuni adoptate împotriva destinului, despre hotărâri
atât de proaste, ci am fi vorbit despre un moment delicat, unul care zdruncină, și la propriu
și la figurat o zonă, un moment care trebuie să distrugă o liniște, un confort sau un statut și
doar atât. Așa, ne referim aici și la o viziune deformata asupra vieții, cea de care se folosește
individul pentru a demonstra că obstacolul înseamnă stricăciune și trebuie evitat. A evita
obstacolul, a refuza să privim problema în față, înseamnă acum lașitate. Pentru că acest
unghi dintre Uranus și Axa Dragonului are o durată de viață destul de mare, măsurile
acestea brutale de a refuza încercarea, provocările de a căuta o liniște artificială, nu duc la
nimic bun. Omul care procedează așa va rămâne la fel de orgolios și, în plus, va fi și foarte
nervos.
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4 decembrie
08:59 trigon Mercur-Chiron
12:45 sextil Lună-Saturn
19:25 trigon Lună-Marte
22:06 careu Lună-Lilith
22:46 trigon Lună-Neptun
4 decembrie este ziua în care încercăm să reparăm într-o zonă personală, departe
de privirile curioase ale celorlalți, ceea ce ne-a rămas din furtuna primelor trei zile ale lunii.
Se vorbește, așadar, despre o victorie deși nu ajungem prea ușor la ea, deși se invocă tot
felul de motive, unele care țin de teorii obscure, de probabilistică, de idei incomplete, de
teoreme neverificate. Faptul că Luna trece acum prin zodia Scorpion și are de împlinit, în
marea majoritate, unghiuri bune, se încearcă prin episoadele de acum să se creeze un
contrast cu ultima perioadă. Totul este, însă, bazat pe capriciu. Limitele inteligenței sunt
văzute foarte ușor și, desigur, în mod speculativ. Un om care profită de faptul că partenerul
sau de dialog are anumite lacune, nu face decât să demonstreze că este nepăsător față de
ce se află în sufletul celuilalt, că este comod, că nu este o ființă capabilă să evolueze așa
cum susține. În consecință, ideile pe care le folosește creează opoziție, conflict e, tensiune
și durere.
Pe acest fond, a trece prin trigonul Mercur-Chiron, în situația în care cele două astre
sunt implicate în deplasări retrograde, înseamnă a acționa, fie doar pe baza intuiției, în
absența totală a logicii sau rațiunii, fie pe baza unui program vechi pe care toată lumea îl
contestă, la care nu ar apela nimeni, de care toți se tem să-l folosească în situații de genul
acesta. În ambele situații vorbim de extreme și rezultatul este bun doar pentru că avem dea face cu un unghi între două planete ce au aceeași deplasare, între doi aștri care trag în
aceeași direcție. Nu ar trebui să ne mirăm dacă 4 decembrie este o zi care-i ajută foarte
mult pe oameni răbdători, doar pentru că aceștia trebuie să ajungă la victorie, la capătul
drumului. Pentru că Scorpionul este un semn de putere și găzduiește acum atât Luna cât și
planetele individuale Mercur și Venus, impulsul acesta de a demonstra puterea vine dintr-o
vanitate, vine din ambiții care nu trebuie să aibă în mod neapărat echivalent într-un traseu
social, într-un curent, nu trebuie să reprezinte o nevoie a grupului. Cu toate acestea, 4
decembrie este o zi care ne încearcă pe toți, îi încearcă până și pe acești oameni puternici,
pe necesitatea modestiei. Tot ceea ce strigă din această lume trebuie să rămân aici, în
această lume, iar cel care va crede că succesul și avantajul planului fizic se va regăsi și întrun plan subtil va vedea pe 4 decembrie că se înșală. Este adevărat, un concept ezoteric ne
spune că ecoul a ceea ce facem aici va fi regăsit în toate planurile, inclusiv în cele subtile și
foarte subtile. Lucrul acesta se referă la acțiune, nu la valoare. Obiectul în sine nu este
totuna cu acțiunea de care ne folosim atunci când o utilizăm. De aceea cel care lucrează cu
energia sau care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală va fi foarte atent să
nu ajungă în această zonă a confuziei.
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5 decembrie
09:52 sextil Lună-Pluton
13:49 opoziție Lună-Junon
17:35 sextil Soare-Lilith
23:53 conjuncție Lună-Mercur
Confuzia zilei anterioare se va transforma acum, pe 5 decembrie, într-o eroare de
înțelegere. Relația bună pe care Soarele și Luna neagră o împlinesc acum se referă la o
administrare greșită. Unii vor spune că s-au pregătit de mult timp pentru acest moment de
victorie, în situația în care își susțin această reușită doar pe aplauzele celorlalți. În public,
printre cei care laudă, se află foarte mulți oameni care nu știu de ce fac lucrul acesta, care
aplaudă pentru că numai așa se simt bine, nu pentru că apreciază o valoare. Confuzia
aceasta nu trece prea departe, nu ajunge la cel care primește genul acesta de feedback.
Asta înseamnă că omul rătăcit pe 5 decembrie decade, adică se duce mult mai departe în
această șansă și ajunge să împlinească, fără să fie conștient de lucrul acesta, o eroare. Nu
doar relația bună a Soarelui cu Luna neagră susține lucrul acesta, ci și faptul că Luna,
trecând pe ultimul
sector de tranzit prin
zodia Scorpion, se va
afla în conjuncție cu
Mercur, seara târziu,
cu puțin timp înainte
ca ziua să se încheie.
Unii vor spune că
spre finalul acestei
zile tot ceea ce ține
de înțelesul profund
al
vieții,
de
cunoaștere,
de
motivele de progres și
de vindecare prind
contur. Li se pare că
totul acum devine
foarte clar, că înțeleg
ce trebuie să facă,
care este calitatea
celor
cu
care
interacționează, ce
este nevoie să facă
de
acum
încolo
pentru a fi mai
puternici, mai bogați. În realitate, ecuația astrală a zilei de 5 decembrie susține o minciună
teribilă, dar nu una nouă. Minciuna de acum a fost inițiată prin confuzii în mijlocul lunii
februarie sau la începutul lunii noiembrie și abordată în ultima perioadă. Cel care se apropie
de adevăr îl va vedea pe acesta disproporționat, va considera că aceasta este forța care ne
duce spre decădere, că neșansa de acum vine din faptul că acest adevăr intervine cu
brutalitate.
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O altă componentă a zilei de 5 decembrie se referă la administrarea greșită a unor
elemente de patrimoniu. Fie că ne referim la un fond financiar, la unul dat de obiecte, la un
fond cultural, educațional, la unul spiritual, 5 decembrie ne aduce o confuzie în a administra
acest fond, ducându-ne foarte aproape de conflicte. Ne opunem foarte ușor elementului pe
care-l considerăm greșit din patrimoniul respectiv. Nu acesta este scopul pentru care trecem
prin genul acesta de experiență, dar puțini vor fi cei care vor vedea lucrul acesta. Doar așa
se poate explica de ce anumite decizii importante, etape esențiale ale unor demersuri
ample, sunt amânate cu atât de multă ușurință.

6 decembrie
00:21 careu Soare-Neptun
00:54 trigon Lună-Chiron
02:51 trigon Lună-Capul Dragonului
04:50 Luna intră în zodia Săgetător
16:33 conjuncție Lună-Jupiter
23:23 Mercur revine la mersul direct
6 decembrie este momentul adevărului. Cu puțin timp înainte ca ziua să se încheie
Mercur își revine la mersul direct și multe din cele care țin de înțelegerea lucrurilor obișnuite,
de psihologia comportamentală, adică ce ține de motivul pentru care sunt adoptate anumite
decizii, revin la normalitate. Avem, însă, de trecut printr-o ultimă încercare: careul Soare
Neptun. Tristețile ce au fost alimentate în ultima perioadă nu rămân de izbeliște, nu sunt
uitate, iar ele nu repară de la sine anumite erori. Există o judecată a binelui care va fi pe 6
decembrie foarte aspră. Este adevărat, este nevoie de vindecarea spiritului și, se pare,
rezultatul acesta se obține doar procedând așa. Din fericire, Luna mediază acum tendința
Nodurilor și găsim o soluție la toate aceste pasiuni violente. Faptul că libertatea ne va ocupa
întregul spectru al percepției nu va fi o noutate, ba chiar mai mult, va fi elementul care ne
va ajuta să privim dincolo de aparențe și să ne reamintim cât de frumos este omul optimist
și pozitiv. Este nevoie de multă tărie de caracter, de profunzime pentru a nu transforma
acest moment de conflict într-un moment de dezertare sau într-un argument folosit pentru
renunțare. Se întâmplă, ca de multe ori, ca ipostaza care definește ziua de 6 decembrie să
fie regăsită în cuplurile imature. Când unul din personaje este mai puternic și se impune
celuilalt, acesta din urmă are tendința de a-și anula identitatea sa, acceptă sub pretextul că
salvează armonia, dorește să fie bine, lasă de la sine pentru a nu escalada un conflict. Așa
ajungem să vedem femei care se autodistrug, care se sting și devin, nu creatoare de ființe
de lumină, ci ființe extrem de frustrate care ucid prin emoții toxice ceea ce ating. Așa
ajungem să descoperim în cuplurile în care femeia se dovedește a fi mai puternică bărbații
castrați psihic sau afectiv, ființe care îndeplinesc un singur rol, de a fi o haină călduroasă,
scumpă, colorată pentru soție sau poate pur și simplu un accesoriu care împlinește ținuta
care există deja. Doar în felul acesta se poate traduce impulsul de a domina și de a anula
identitatea celui cu care interacționăm. Este nevoie de multă înțelegere, deci să facem
trimitere la experiențele bune pe care le-am parcurs de-a lungul acestui an pentru ca nu
propriile opinii să-i distrugă pe ceilalți, ci să îi înnobileze, să-i facă să se simtă bine într-un
mod original, puternici așa cum sunt ei în mod adevărat.
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7 decembrie
06:13 careu Lună-Marte
06:30 sextil Lună-Lilith
06:44 careu Lună-Neptun
09:23 Lună nouă
16:10 conjuncție Marte-Neptun
Eforturile anterioare se vor regăsi și în ecuația astrală a zilei de 7 decembrie. Încă de
dimineață Soarele se va afla într-o conjuncție cu Luna împlinind faza de Lună nouă. Suntem
acum suficient de lucizi încât să lăsăm în urmă acea parte întunecată a firii care ne-a dat
bătăi de cap în ultima perioadă. Acum creștem prin putere, suntem dispuși să rezolvăm
dificultăți la care am ajuns pentru că nu ne-am asumat riscurile, pentru că nu le-am înțeles
sau pentru că am dorit să le ocolim foarte ușor. Conjuncția lui Marte cu Neptun ne vorbește
despre cât de plăcută este viața ușoară, traiul simplu, cât de mult își doresc oamenii să aibă
de toate fără să facă nimic. Nu vorbim aici despre un semn de pasivitate, decât în cazul
oamenilor care au dovedit și pe alte conjuncturi că pasivitatea este una din pasiunile lor.
Cert este că toată această structură astrală ne învață ce anume trebuie să facem pentru a
evita pericolele. Referindu-se strict la momentul prezent, aceste pericole vin prin pasivitate,
deci ele există ca forță potențială, există ca realitate, nu trebuie decât să nu facem nimic
pentru ca ele să primească mai multă putere. Dacă ne referim la puterea adevărată, atunci
aflăm din conjunctura de acum că aceasta crește prin informare, studiu, documentare. Un
om educat, capabil să înțeleagă fenomenele, procesele, esența a ceea ce vine spre el, este
eliberat de păcatul pe care-l făcea din ignoranță. Așadar, la un nivel superior, doar așa poate
fi tradusă conjuncția Marte Neptun, doar la aceste sentimente profunde, doar la aceste
senzații sublime face referire. În felul acesta, vorbim despre o speranță care se detașează
vizibil de deviza generală a lunii decembrie, cea care face referire la regrete, ajutându-i pe
cel în cauză să înțeleagă că aceste regrete sunt complet inutile. Cel care se limitează la a
surprinde mesajul obișnuit, comun, va înțelege că aceste regrete nu îl ajută să evolueze
strict pe problema pe care o are acum în centrul atenției. Cel profund le va nega, pentru că
va vedea ca acestea nu sunt utile prin nimic. Cei mai mulți vor rămâne după această zi cu
întrebarea: de ce nu înțeleg?

8 decembrie
09:59 careu Lună-Chiron
12:03 trigon Lună-Uranus
14:04 Luna intră în zodia Capricorn
21:21 sextil Lună-Venus
Pe ultimul sector de tranzit prin zodia Săgetător, Luna ne vorbește despre redresare.
Imediat ce va trece pe zodia Capricorn și va împlini sextilul cu Venus, va vedea în ce
domeniul se va redresa, unde au fost derapajele cele mai mari, unde am făcut cele mai mari
greșeli, desigur, cu cele mai bune intenții. Evenimentele de acum ne încurajează să avem
speranța că lucrurile rele vor rămâne toată viața rele, iar cele bune nu trebuie judecate doar
după reacțiile de moment, adică nu ajung să fie bune doar conjunctural. 8 decembrie vine
spre noi cu o anume confuzie, în special cea legată de intenția de a domina o persoană, de
a o supune cu îndemânare, unor idealuri nespecifice. Există multă confuzie la care nu avem
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soluție, există multă determinare pentru care nu avem energia necesară ceea ce va face
din ziua de 8 decembrie una înflăcărată. Faptul că Luna își încheie tranzitul în Săgetător în
glorie, prin trigonul cu Uranus, și și-l începe pe cel din Capricorn cu sextilul cu Venus,
înseamnă pentru mulți vor face același lucru cu persoane diferite, în conjuncturi noi, mulți
vor trăi cu această convingere că nu trebuie să se schimbe pentru a avea succes, ci trebuie
să găsească o poartă deschisă, zona prin care să se strecoare dincolo de obstacole. Toată
această naivitate va fi sancționată social pentru că ecuațiile astrale ale acestei decade spre
această zonă se orientează. Dacă voința nu devine rece, nici consecințele nu vor fi așa, ci
ne vom mulțumi cu puțin având convingerea că acest puțin este sămânța care, puse într-un
pământ fertil, va produce mai târziu o mare recoltă. În consecință, 8 decembrie ne vorbește
despre speranța de a ne rezolva anumite tensiuni fără a apela la scheme vechi, ceea ce neau arătat că nu fac decât să rezolve pe moment anumite tensiuni, nu le rezolvă pe acestea
cu adevărat. În cuvinte mai simple, omul supărat are nevoie să se liniștească întâi, să se
calmeze prin efort propriu și apoi să vadă dacă motivul supărării face trimitere la un episod
similar cu ce s-a consumat anterior, la începutul lunii noiembrie sau mijlocul lunii februarie.
Fără a îndeplini această condiție, individul nu face decât să-și proiecteze propria supărare
asupra unui context deja înflăcărat. Nu face decât să pună gaz pe foc.

9 decembrie
07:10 conjuncție Lună-Saturn
09:52 Chiron revine la mersul direct
17:07 sextil Lună-Neptun
17:20 trigon Mercur-Chiron
19:53 sextil Lună-Marte
Ecuația astrală a zilei de 9 decembrie vine cu un mesaj absolut fabulos. Pe lângă
faptul că acum Chiron își revine la mersul direct după o deplasare lungă de câteva luni,
Mercur împlinește din nou un trigon cu Chiron, însă de această dată din postura directă.
Acest trigon s-a împlinit și pe 4 decembrie însă acele două astre erau amândouă în mers
retrograd. Faptul ca acum Mercur privește realitatea încurajatoare cu luciditate este un
dezavantaj. Atunci am acționat prin extreme și rezultatul a fost bun, chiar dacă metoda nu
a fost. Acum avem memoria a ceea ce s-a
întâmplat de curând și credem că soluția
poate fi obținută la fel. Vom vedea că ulciorul
nu merge de multe ori la apa. Per ansamblu,
pentru că asteroidul Chiron își revine la
mersul direct, impactul social este unul bun,
din nefericire, întâlnește prea repede trigonul
cu Mercur și nu putem vorbi despre un
Chiron direct, ci despre un Chiron static.
Vom încerca să rezolvăm problemele de
aceeași manieră, apelând la același sistem
de valori, poate chiar cu același persoane,
însă realitatea este deja alta. Ceea ce s-a
consumat în ultima perioadă, lucrurile pe
care le-am aflat despre oameni pe care nu le
știam pe 4 decembrie, nu ne permit să
mergem mai departe fără a fi suspicioși, fără
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a face o listă întreaga de pericole la care ne-am supune dacă am risca. În consecință, vorbim
despre o redresare în privința lucrurilor spirituale, dar și despre a trăi prin teama de eșec, a
fi speriați că rutina nu ne mai ajută să obținem un rezultat atât de rapid, cu un efort atât de
concentrat, să depășim obstacole printr-o mobilizare perfectă. Acum depunem efort pe
măsura obiceiurilor, așa cum facem de regulă, nu cum s-a întâmplat pe 4 decembrie, când
acest efort atins un vârf.
Și anul acesta, la fel ca și anul anterior, din iulie și până în decembrie Chiron a fost
retrograd. Mulți vor face o comparație a celei de-a doua jumătăți a anului 2018 cu perioadă
echivalentă a anului anterior în încercarea de a găsi explicații la tot ce li s-a întâmplat, în
ideea că având o listă a acestor elemente ar putea să elimine greșeli care se repetă de la
un an la altul. În general, retrospectiva ne ajută, însă doar dacă nu o facem pe aceasta cu
nervozitate, doar dacă nu ajungem prea ușor la acest idealism ciudat la care facem apel de
fiecare dată în situații limită. Avem nevoie să descoperim valoarea idealismului și în alte
conjuncturi, și când simțim bine, nu doar atunci când dăm de greu. Practic, încercarea zilei
de 9 decembrie la asta se refera. Momentul de față nu aduce probleme majore, nu aduce
pericole majore, dar ne arată că dacă da lungul vieții am reușit să facem lucruri remarcabile
s-a întâmplat de fiecare dată să fim ajutați. De unii singuri lucrăm așa cum vom lucra acum,
pe 9 decembrie.

10 decembrie
05:21 conjuncție Lună-Pluton
08:00 trigon Lună-Junon
21:25 sextil Lună-Chiron
22:39 sextil Lună-Mercur
23:00 opoziție Lună-Capul Dragonului
23:27 careu Lună-Uranus
Ultima zi a acestei decade ne vorbește despre tristețe. Este adevărat, deschiderea
către nou ne-a facilitat accesul la o altă înțelegere, ne-a încurajat să studiem alte domenii,
să avem mai mult curaj atunci când ne apropiem de persoanele care ne-au speriat în trecut,
care ne-au jignit, umilit sau rănit. Momentul zilei de 10 decembrie este definit de ideea că
dragostea întotdeauna suferă. Pentru a descoperii că dragostea înnobilează avem nevoie
de cheltuieli suplimentare, să ieșim, prin efort propriu, din toată această zăpăceală, să
folosim răspunsurile pe care le-am primit de-a lungul acestei decade, fără a știi că, de fapt,
acestea se referă la momentul de față. Omul comun va privi ziua aceasta ca pe o pedeapsă,
va remarca puterea pe care grupul de apartenența oare asupra individului, prin faptul că îl
obligă la o rutină pe care acesta nu dorește să o mai susțină. Cel care lucrează cu energia
și care se află implicat într-un proces de cercetare spirituală va privi această presiune ca
rezultatul unor conflicte sociale la care a luat parte, poate chiar pe care și l-a dorit așa cum
s-au consumat în mijlocul lunii februarie sau la începutul lunii noiembrie. Va avea puterea
să treacă dincolo de aceste elemente negative și se va adapta la tot ceea ce implică
activitatea obișnuită, de rutină a acestei zile.
Pentru că în seara zilei de 10 decembrie luna va trece prin conjuncția cu Coada
Dragonului, ar trebui să fim conștienți că nu te venim în mod aleator supărați pe ceva, și nici
într-un caz nu devenim supărați doar pe ceea ce se consumă în timpul acestei zile, ci
tristețea, nemulțumirea sau Revolta de acum fac referire la rădăcinile unor evenimente ce
s-au consumat în mijlocul lunii februarie sau la începutul lunii noiembrie. Așadar, ar trebui
să ne folosim de spiritul de observație, de cel de analiză, de abilitatea de a ne drămui foarte
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bine banul, patrimoniul, de a fi calculați cu energia pe care o avem, pentru a nu deveni
pătimaș așa cum am devenit anterior, în cele două repere ale căror evenimente ne oferă
răspunsuri acum, în această decadă. Înțelesurile de acum nu sunt banale, ele reușesc să
facă chiar sinteze ale anului 2018 și să ne pregătească pentru ceea ce este programat în
anul următor. Clarificarea unor situații de acum ne ajută să obținem răspunsuri pentru
problemele viitorului.
Așadar, ecuația astrală a primei decade a lunii decembrie ne încurajează să fim
puternici, să ne reculegem, iar rezultatul să fie ceva care ne apropie de liniște, de relaxare,
de încredere. Tot ceea ce ne tulbură, ne zăpăcește și ne arată că nu am rezolvat problema
de care ne-am ocupat, ci n-am făcut decât să-i transferăm din puterea proprie pentru a o
face mult mai credibilă. Nu ne ajută cu nimic ca această problemă dezbătută de-a lungul
acestei decade să fie credibilă. Ne ajută să facem față greutăților de acum pentru ca ele să
nu se unească și să se transforme în obstacole sociale.

Decada a II-a (11-20 decembrie 2018)
Emancipare. Progres material. Pretențiile sunt formulate greșit.
Intrăm într-o perioadă de disocieri masive. Dorințe ciudate.
Fidelitate.

DECADA NR. 35
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

33

21-30 noiembrie

Confirmă autoreglarea

2

11-20 ianuarie

Mare putere de pătrundere. Abandonăm problemele care nu sunt de actualitate. Apar soluții
la egoism, brutalitate sau mânie. Gelozia ne împiedică să fim liberi. Subiectivitate. Depinde mult de
înțelegerile celorlalți. Se rupe o legătură. Munca este apreciată și prin rezultatele mai vechi ale celui
care o face. Confuzie. Echilibru afectat de ambițiile prea mari. Ne oprim dintr-un demers. Cerem
ajutorul. Evenimente care neliniștesc. Inconștienți aduce la capriciu. Starea de agitație se liniștește
prin conversație. Binele crește prin încredere. Păcăleală. Complicații de natură materială. Indulgența
nu ne duce spre reușită. Traseul idealist se oprește pentru o perioadă. Asocieri ciudate. Ne întoarcem
la aventura cunoașterii. Evenimentele se intensifică. Iritare apare atunci când nu suntem crezuți.
Contextul ni se pare confuz. Un adevăr zdruncina. Pofte noi. Limbaj adecvat. Speranțele sunt traduse
într-o limbă necunoscută. Avem încredere în cine nu trebuie. Dragostea este simulată. Omul puternic
apelează la credință. Aspirații deșarte. Idei creatoare. O alegere greșită ne urmărește. Probleme
profesionale. Îndoială. Este nevoie de muncă suplimentară. Tensiune. Ostilitate. Scăderea eficienței.
Înțelege mai multe despre ceilalți. Activitate mentală lentă. Este nevoie să clarificăm emoțiile.
Evenimentele sociale sunt dominate de reculegere. Relaxare este frumoasă. Singurătatea neliniștește.
Înclinații romantice. Ne reîncărcăm bateriile. Șansele sunt mai aproape. Situațiile neobișnuite ne
tentează. Negocieri noi. Evenimentele ne atrag în zone pe care nu le controlăm. Este nevoie de
încredere în sine. Disciplina de lucru. Inițiativă. Pasiune. Pagini sunt călăuziți către destinații
interesante. Avem curajul de a ne exprima într-o limbă nouă. Atitudine îndrăzneață. Preocupările de-
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acum sunt fundamentale pentru noile asocieri. Pregătire psihologică. Neliniște. Dezinhibarea trebuie
însoțită de autocontrol. Farmecul personal este în creștere. Din neatenție risipim multă energie.
Dominare. Frustrările sunt așezate într-o ordine corectă. Apare o nouă soluție. Ne distrăm pe seama
celor slabi. Înclinații romantice. Nepăsarea este asemănată cu relaxarea. Noroc suspect. Satisfacții
minore. Resursele personale se consumă foarte repede. Atitudine artificială față de o faptă bună. Se
cere disciplină. Barierele vieții sunt depășite ușor. Optimism sufocant. Repere echilibrate. Delimitare
corectă față de greșelile trecutului. Apar condiții noi. Gândul spre viitor ne ajută să fim mai înțelepți.
Exemple celorlalți ni se par mult mai interesante. Depersonalizare. Punem accent pe patrimoniu, atât
cât ne-a mai rămas. Fermitate răvășită. Ignorăm un sfat. Ni se pare mai interesant ceea ce ne luăm
singuri, nu ceea ce ni se dă. Pedeapsă. Eroare din judecată precipitată. Evoluția este condiționată de
toleranță. Ameliorare. Ne liniștim doar dacă ne împărtășim din experiență. Comunicare susținută de
nevoie. Drumul bun merge mai departe. Drumul rău este plin de pericole. Plăceri ciudate. Ghinionul
nu ne mai sperie, cine trezește la realitate. Suntem descoperiți în fața păcatului. Adevărul ne ajută să
ne liniștim. Sinceritatea înseamnă progres. Un tratament nu-și mai face efectul. Schimbări de
structură. Viziune cuprinzătoare asupra vieții. Destinul este înțeles mult mai bine. Ne ținem departe
de egoismul caustic al vechii lor dușmani. Agitație. Probleme de adaptare. Este înlăturat un obstacol.
Ne interesăm de ceea ce ne face puternici. Pasivitatea nu este bună. Așteptare activă. Comprimare.
Dorință de aventura. Deplasare. Miza succesul este foarte mare.
Dacă prima decadă a lunii decembrie a făcut un arc peste timp, legând prima decada
lunii noiembrie de mijlocul lunii februarie, ceea ce se va consuma acum, în a doua decadă,
este mai amplu, adică se încearcă o legătură între evenimentele de pe finalul lunii noiembrie
și cele care s-au consumat la mijlocul lunii ianuarie. Vorbim, așadar, despre un moment real
de emancipare, despre un progres pe mai multe planuri, nu doar cel spiritual, moral,
emoțional, preocuparea principală a acestor analize, ci și cel material. Este posibil ca în
cazul oamenilor neatenți, leneși, pretențiile față de progresul real să fie înțelese greșit și
acestea să le aducă alte probleme. Lucrul acesta nu ne surprind pe noi, cei care lucrăm cu
energia, cei care suntem implicați într-un proces de evoluție spirituală. Noi nu suntem mirați
că omul superficial are probleme. Prin faptul că refuză de fiecare dată să facă un minimum
de efort pentru binele său alege, cu insistența, să se situeze în această zonă. Vedeta
principală a acestei decade este, din capul locului, Marte. De aici se înțelege că regretele,
laitmotivul acestei luni, fac referire la balansul dintre dorințele ciudate și fidelitate.

11 decembrie
01:39 Luna intră în zodia Vărsător
04:58 trigon Mercur-Capul Dragonului
13:02 careu Lună-Venus
16:34 sextil Lună-Jupiter
Pe 11 decembrie Mercur va reuși să medieze tendința Nodurilor, împlinind astfel
așteptările pe care le avem de mult timp. Împlinirile momentului sunt în consonanță cu
nevoia de a abandona problemele personale pentru a ne ocupa de profilurile celorlalți.
Faptul că visăm la o viață mai bună face parte din această evoluție magică, miraculoasă ce
se produce atunci când individul intră în contact cu elementele abstracte. Luna, încă din
noaptea de 10 spre 11 decembrie, va trece în zodia Vărsător și va susține toată această
nevoie de extindere prin abstract, prin neobișnuit, prin elemente progresiste. De aceea, 11
decembrie ne va surprinde prin lucruri bune sau prin lucruri rele, prin ceea ce este profund
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și înălțător, dar și prin grotescul unei vieți materialiste care se impune prea mult. Vorbim de
progres și elevare atunci când renunțăm la subiectivitate și mergem de înțelegere, pe
echidistanța, pe a descoperii miezul adevărului din opinia celuilalt. Suntem pe subiectivitate
și drama atunci când nu suntem dispuși să renunțăm la obsesiile personale, la manie,
invidie, răzbunare.
Schema aceasta care se leagă cumva de
ceea ce s-a consumat în ultima zi a decadei
anterioare vine, prin rezultate, să ne șocheze.
Problemele viitorului pe care le-am dezbătut, le-am
analizat sau pe care doar le-am creionat în ultima
zi a decadei anterioare se transformă acum în
motive de ambiție. Avem nevoie să ne amintim ce
s-a întâmplat pe 10 decembrie, care sunt motivele
care au fost utilizate pentru a ne implica în aceste
proiecte ambițioase de care acum ne temem foarte
tare. În acest context, relația bună pe care Mercur
o are cu Axa Dragonului ne vorbește despre
puterea de pătrundere a unui mesaj care a fost
decis atât prin mobilizare interioară cât și printr-un
ajutor venit din afară. Dacă la momentul deciziei sar putea ca judecata să nu fi fost la înălțime, acum
nu mai putem vorbi despre așa ceva. Avem nevoie
ca judecata să fie adoptată în afara oricărei forme
de brutalitate, de critică, de judecată aspra. Dacă
este cazul, să ne oprim din acest demers pentru că
nu ne reprezintă. Dacă ajungem la această colecție
a deciziei prin echilibru atunci nu facem decât să
împlinim destinul care are nevoie să crească, fie că acum se întâmplă lucrul acesta prin
diverse meandre.

12 decembrie
06:24 conjuncție Lună-Lilith
19:36 sextil Lună-Soare
20:10 careu Lună-Junon
12 decembrie ne aduce în fața unui optimism pe care ar trebui să îl privim cu maximă
responsabilitate. Luna se află acum în plin tranzit prin zodia Vărsător și ne adâncim în mari
emoții pe care s-ar putea să nu le cunoaștem așa cum trebuie, să nu le gestionam corect și
sa ajungem la conflict. Adâncirea în emoții, în situația în care Mercur trece acum pe ultimul
grad al zodiei Scorpion, scoate în evidență ceea ce este rău, perfid, inferior și care nu este
ușor de văzut pentru omul comun. Trăsăturile acestea inferioare le vedem la mai mulți
oameni, în general la persoanele care vor să muncească puțin și să câștige mult. Știm, de
fiecare dată când Mercur trece pe ultimul grad al zodiei Scorpion apelăm mult mai ușor la
aceste elemente negative. Cineva reuși să reziste acestei tentații și nu va proiecta asupra
celorlalți propriile probleme, va sta departe de complicațiile momentului, va fi un om liniștit
și profund. Va aprecia timpul, va evita divergențele de opinie și se va călăuzi după o voce
interioară care i-a fost tot timpul alături atunci când a avut decizii importante de luat și s-a
dovedit a fi un ajutor foarte real.
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Pentru că în această zi luna oscilează între conjuncția cu Luna neagră, aspect împlinit
dimineață, și careul cu Junon, aspect împlinit spre seară, proiectele de viitor sunt supuse
unei evaluări greșite. Unii aleg să țină cont prea ușor de recomandările celorlalți, de sfaturile
lor înțelepte, de obsesiile pe care le au. Am putea, fără să greșim, se indică faptul că 12
decembrie este o zi a influențelor de tot felul. Un om echilibrat chiar dacă va asculta opiniile
celorlalți nu va ajunge foarte ușor la asocieri doar pe baza a ceea ce aude acum, ci va face
trimitere și la experiențele proprii, la particularitate a vieții sale, la ceea ce i-a oferit destinul
său. Cel superficial va crede că a apucat pe dumnezeu de-un picior, că toate aceste
experiențe sunt de fapt secrete pe care le smulge de la alții, în situația în care aceștia nu
doresc să le împărtășească. Pentru că Luna neagră este un personaj important în ecuația
astrală a zilei de 12 decembrie, este clar că acești oameni se păcălesc singuri.
O altă categorie de oameni, despre care nu prea am amintit în observațiile inserate
anului 2018, arată acum că voluptatea a fost o opțiune preferată în mijlocul lunii ianuarie
sau pe finalul lunii noiembrie. Pentru aceste persoane voluptatea va fi elementul care leagă
persoane, ca și cum aleg dintr-o dată să meargă pe altă stradă și se întâlnesc, fără să aibă
habar că s-ar putea întâmpla așa ceva, cu un om despre care nu au mai aflat nimic de un
an de zile. Toată această presiune interioară, tot magnetismul personal s-a pus în această
vibrație voluptoasă care a așezat evenimentele într-o ordine precisă. În cuvinte mai simple,
a existat o comandă din adâncul sufletului, din subconștient, din mintea celui în cauză care
a făcut posibilă această întâlnire. Amintim din nou că, având o Luna neagră prezentă în
ecuația astrală a momentului, dar și de parcurs un careu între Lună și Junon, reîntâlnirea
poate fi frumoasă, dar interacțiunea ce va urma va reproduce o schemă mai veche, deci se
poate ajunge la aceeași tensiune care i-a făcut pe cei doi să vadă că au parcurs un an de
probleme.

13 decembrie
01:37 Mercur intră în zodia Săgetător
12:18 sextil Lună-Uranus
14:38 Luna intră în zodia Pești
15:39 careu Lună-Mercur
Trecerea lui Mercur pe Săgetător, de această dată prin deplasare directă, ne readuce
în centrul atenției nevoia de aventură. Foarte curând, adică în mijlocul acestei zile și Luna
va ieși din zodia Vărsător și va intrând în Pești, împlinind un careu cu Mercur. Momentul de
față nu rezolvă nimic, ci scoate în evidență foloasele celorlalți, poftele lor, obiectele pe care
și le-au achiziționat în ultima perioadă prin mijloace mai puțin corecte, avantajele pe care
anumite personaje le-au avut pentru că nu au fost corecți, pentru că au făcut ceea ce
persoanei care vede și analizează îi este imposibil să facă. Trecerea lui Mercur pe Săgetător
nu este ușor de suportat. Pe acest semn Mercur este în exil, adică nu este bucuros cu ceea
ce vede, observă, înțelege, nu este mulțumit cu ceea ce ajunge la el. Poate fi, până la urmă,
un semn de hipercorectitudine, de raportare la un sistem de valori pe care nu-l mai folosește
nimeni de mult timp. Prin Mercur de pe zodia Săgetător nu este bine să fii empatic, nu este
bine să simți ceea ce se întâmplă în jur, nu pentru că ar fi rău să intri în contact cu astfel de
informații, ci pentru că lipsește ceva esențial, filtrul. În cuvinte mai simple, vedem astăzi prea
mult, multe dintre ele ne lipsesc, dar pentru că le vedem, le procesa și încercăm să le
înțelegem deja, devenim altfel, deja starea se schimbă, deja suntem pe punctul să
schimbăm anumite decizii, anumite demersuri și suntem pe punctul să modificăm întreaga
schemă pe care am putea să împlinim foarte simplu respectând regulile de până acum.
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O altă problemă a zilei de 13 decembrie este cea legată de libertate de expresie.
Multe din plăcerile care au fost până acum cultivate într-un mod lipsit de pericol, prin
întâlnirea lor cu informațiile noi se transformă în vicii. Relația proastă a lunii cu Mercur scoate
în evidență ceea ce este întunecat din firea unui om și pe baza acestui aspect întunecat
mulți ajung să spună
cuvinte grele și după
aceea să le regrete.
Această formă de
libertate a fost privită
ca un ideal de reușită
în
mijlocul
lunii
septembrie.
La
momentul
respectiv
ne îndreptam privirea
către mijlocul lunii
decembrie ca spre o
mare speranță, spre
un moment când ne
vom elibera de toate
relele, când vom reuși
să punem piciorul în
prag, când să spunem
pe nume lucrurilor.
Acum facem lucrul
acesta, dar constatăm
că la momentul la care
ne-am propus să
facem lucrul acesta
nici nu aveam habar
cam cum stau lucrurile, cum este de fapt să treci prin așa ceva. Am crezut atunci că numai
în felul acesta speranțele false se distrug, iar acum, dacă nu facem trimitere și la alte
experiențe ale acestui an sau experiențe ale anilor din urmă, dorința aceasta de eliberare
care nu se va împlini se va transforma într-un mare regret. Acesta a fost planul, dar dacă nu
avem puțină judecată, aici se va ajunge.

14 decembrie
06:08 trigon Lună-Venus
06:42 careu Lună-Jupiter
09:29 sextil Lună-Saturn
18:32 conjuncție Lună-Neptun
Pe 14 decembrie oamenii descoperă că nu este nevoie decât de un grăunte de
imaginație pentru a împlinii anumite așteptări, pentru a ajunge acolo unde și-au propus. Este
foarte posibil ca dimineața acestei zile să și-o petreacă în conflicte, promovând idei care nu
le aparțin, dându-se importanța de sine, grăbindu-se cu răspunsuri. Dacă în dimineața
acestei zile luna nu s-ar fi aflat într-o relație proastă cu Jupiter și bună cu Saturn nu am fi
privită această realitate într-un mod inversat, nu am fi dat mai multă importanță profesiei
dacă până acum ne-am ocupat de partea spirituală și invers. În consecință, 14 decembrie
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ne vorbește despre îndoială, despre muncă suplimentară, despre o tensiune care ne poate
duce foarte ușor la ostilitate și, prin această formă de agresiune, să fim mai puțin eficienți.
Scăderea eficienței este elementul definitoriu al zilei de 14 decembrie, mai ales că suntem
într-o perioadă care explorează din plin latura întunecată a firii, nu așa cum s-a întâmplat în
luna anterioară, ci în mod intim, prin întâlnirea cu regretele personale, cu deziluziile
personale, cu ceea ce știm sigur că nu putem obține.
În consecință, este foarte posibil ca în momentul de față alegere greșită să ne ducă
pe un alt traseu, doar că această opțiune nu este diferită de ceea ce am văzut în zilele
anterioare că suntem în stare să facem. Momentul în sine al acestei decade este unul care
ne zdruncina foarte tare pentru a ne motiva să ne ridicăm deasupra condiției acestui an,
deasupra a ceea ce am fost și am împlinit în acest an. Unii vor traversa probleme
profesionale, alții probleme emoționale, vor fi și oameni care vor avea mustrări de conștiință,
vor plânge că și-au irosit timpul, că viața este pierdută dacă nu au atins un anumit nivel de
cunoaștere. Cert este că 14 decembrie se înscrie perfect în această linie a devenirii, a
transformării și se conturează după cum este destinul fiecăruia.
În a doua parte a zilei, când luna va trece prin conjuncția cu Neptun, toate aceste
tensiuni vor putea fi observate și înțelese mult mai bine. Până la urmă, că este bine că este
rău, totul poate fi judecat prin emoții, dar dacă această emoție nu ne ajută să vedem cât de
bogați suntem oricât de săraci, dacă aceste senzații, percepții, observații, ne ajute să
conștientizăm care este profunzimea propriului patrimoniu înseamnă că ele sunt false.

15 decembrie
04:16 conjuncție Lună-Marte
07:01 sextil Lună-Pluton
08:17 sextil Lună-Junon
13:45 Primul pătrar
22:37 conjuncție Lună-Chiron
23:37 trigon Lună-Capul Dragonului
15 decembrie nu aduce ceva aparte. Ne vorbește despre motivele de tristețe, de
separare sau de durere, ne povestește care este drama omului care se separă de grupul de
apartenență crezând că singur obține liniștea pe care și-o dorește, de care are nevoie și
care ar trebui să îl împlinească. În afara Primului Pătrar, adică a careului dintre Soare și
Lună, primul din acest ciclu, toate celelalte unghiuri care se împlinesc în această zi sunt
bune. Nu înseamnă, însă, că toate lucrurile pe care le parcurgem acum sunt și ele, la rândul
lor, bune. Evenimentele momentului au o anume duritate, îi atrag atenția individului că
lucrurile simple se obțin cu consum, foarte greu, cu sacrificii. Nu se știe de ce convingerea
de acum, de pe 15 decembrie are această greutate, dar se poate încerca o explicație.
Trecerea Lunii pe zodia Pești, acolo unde deja sunt concentrate anumite mesaje, ne spune
că nu putem să ne încărcăm bateriile decât dacă le folosim de această viziune de ansamblu,
decât dacă renunțăm la această implicare socială lipsită de eficiență. Izolarea personală ce
are ca efect abandonarea în fața unui scop social, în fața unei lucrări săvârșite pentru alții,
pare să ne confere pe 15 decembrie cea mai mare relaxare. În cuvinte mai simple, nu va fi
important acum ceea ce facem pentru sine cât de important va fi ceea ce facem pentru asta.
De aici ne vine puterea, fascinația și liniștea.
Cei care nu sunt încă pregătit să evolueze, oamenii care se lamentează, care se
plâng foarte ușor, care își dramatizează propria condiție vor avea pe 15 decembrie parte de
judecată. Vor fi judecați de cei pe care îi apreciază și nu vor putea riposta, adică nu vor
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putea să se opună acestei critici pentru că nu au puterea sau pentru că argumentul este
foarte solid. De această dată încrederea în sine nu va mai fi judecată ca până acum, pe
baza experiențelor, ci ea va fi apreciată, după calitatea oamenilor care intervin acum să
corecteze un comportament. Cu cât condiția socială și personală a oamenilor care intervin
acum este mai bună, cu atât rezultatul este mai plăcut. Doar așa se poate vorbi despre
negocieri noi, cele care ar putea să-i ofere individului șansa de a recupera ceea ce nu a
putut împlini de unul singur. Doar așa poate primi în dar sau printr-un sacrificiul făcut de
altcineva, o realizare despre care să spună în anul următor ca fost obținută prin efort propriu,
deși nu este așa. Desigur, în contextul acesta nu poate fi vorba despre o minciună, ci doar
despre norocul la care avem acces prin oameni.

16 decembrie
02:42 Luna intră în zodia Berbec
08:44 trigon Lună-Mercur
16:23 sextil Venus-Saturn
19:09 trigon Lună-Jupiter
21:19 careu Lună-Saturn
Relația bună pe care Venus și Saturn o împlinesc în mijlocul acestei zile ne vorbește
despre disciplină. Deja Luna a intrat pe zodia Berbec și disciplina devine o condiție esențială
pentru lupta pe care trebuie să o ducem cu un adversar. Nu am recunoscut că până acum
ne-a preocupat realizarea pe care o are o persoana mai bine pregătită, mai tânără, mai
frumoasă, mult mai capabilă să împlinească într-un timp foarte scurt anumite sarcini
profesionale. Desigur, nu vorbim aici despre invidie, pentru că acest mesaj astral nu se
referă la așa ceva, ci vorbim despre o formă de inhibiție pe care numai în modul acesta știm
să o combatem. Unii nu sunt capabili să treacă de aceste inhibiții pentru a valoriza pasiunea
pe care o au pentru viață, pentru a fi oameni deschiși și sociabili, pentru a împlini un anumit
deziderat al destinului personal. În consecință, pentru aceste persoane 16 decembrie devine
o zi de neliniște, moment în care farmecul personal nu poate crește, nu poate fi privit ca o
forma de acces la un nivel superior, nu-i poate oferi individului puterea de care are nevoie.
Relația bună Venus-Saturn poate fi privită în acest context ca o metodă nouă, ca un
instrument de luptă ce trebuie să înfrângă adversar. Va fi mai puțin important că înfrângerea
adversarului se va face prin simplitate, prin otravă, prin intrigi, prin critica. Important va fi
rezultatul. Relația proastă pe care Luna și Saturn o împlinesc ca un ultim aspect al zilei, cu
puțin timp înainte de a se încheia ziua de 16 decembrie, arată că această impunere are la
bază un element cheie. Neatenția pe care o au acești oameni care se folosesc de ambiție,
de intrigă, de luptă, pentru a-și dovedi puterea, demonstrează că nu sunt capabili să
folosească această relație Venus-Saturn prin vibrația superioară, prin caracteristicile cele
mai frumoase. În cuvinte mai simple, oamenii aceștia care trebuie doar să se prezinte, aleg
să-i lovească pe ceilalți, să le provoace un disconfort, poate chiar suferință, pentru că
auditoriul să-i vadă pe ei așa cum sunt. Nu este nevoie pe 16 decembrie să procedeze în
felul acesta, ci doar să se prezinte. Dacă nu văd că este suficient doar atât, înseamnă că nu
sunt nici acum, așa cum nu au fost niciodată, călăuziți corect.
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17 decembrie
07:03 sextil Lună-Lilith
08:56 sextil Marte-Pluton
17:15 careu Lună-Pluton
23:05 sextil Marte-Junon
Așa cum lucrurile simple nu pot supraviețui în momentul în care sunt raportate la un
context general, la o viziune de ansamblu, nici oamenii simpli nu se pot acum face remarcați
prin elementele mărunte pe care le-au acumulat, prin lucrurile lipsite de conținut, sărăcite în
valori pe care le conțin. 17 decembrie ne vorbește despre dominarea ce face trimitere la o
experiență de viață. Relația bună pe care Marte și Pluton o împlinesc acum este susținută
de o relație bună dintre Marte și
Junon. Este un moment aparte pe
care orice om trebuie să-l
valorifice, să-l evidențieze, să îl
folosească
pentru
propria
stabilitate, pentru putere și pentru
îmbogățirea propriului patrimoniu.
Dacă ceea ce facem pe 17
decembrie
ne
duce
către
optimism, ne arată că viața poate
fi și frumoasă, iar realizările pot fi
atinse și prin schimb de
experiență, nu doar prin muncă,
înseamnă că viața pe care o trăim
este în mare parte dominată de frustrări. Nimeni nu-și dorește să constate lucrul acesta,
tocmai de aceea este nevoie să fim implicați atât în activitățile personale cât și în cele sociale
prin emoții pozitive. Unde nu există emoție pozitivă există, în mod sigur, o frustrare care
întunecă viziunea asupra vieții.
Desigur, nimeni nu-și dorește lucrul acesta și pentru a împlini o parte din dezideratele
acestei decade, cele care se referă la fidelitate, emancipare și progres, avem nevoie ca pe
17 decembrie să greșim cât mai puțin, să nu fim suspectați că norocul pe care îl atingem
este unul obținut prea ușor ori prin compromis, că soluțiile la care ajungem sunt rezultate
pentru care nu am muncit. Dacă în urma acestei zile se vorbește despre o autoconservare
la care nu am lucrat, atunci vom trăi cu această rușine mult timp, nu doar până la acest
sfârșit de an, ci și în anul următor. Consecințele sunt, așa cum ne așteptăm, drastice. O
parte din resursele personale se vor consuma foarte repede pentru că trebuie să ne
menținem imaginea corectă cu care ne-am obișnuit până acum și pe care o vedem corodată
pe zi ce trece. Elementele astrale ale zilei de 17 decembrie nu ne duc în această direcție,
nu ne obligă să ne comportăm în felul acesta, însă nu putem subestima anumite bariere ale
vieții care au sufocat tot timpul optimismul și care ne-au pus în dificultate. Pentru foarte mulți
salturile se fac prin experimentare, doar prin scufundarea în întuneric, doar prin întâlnirea
cu aceste blocaje. De altfel, vibrațiile astrale ale zilei de 17 decembrie nu ne vorbesc despre
eșec, ci ne vorbesc despre reușite la care să ajungem simplu, ușor și cu ajutorul celorlalți.
Din nefericire, Luna neagră intervine în toată această ecuație, iar relația de careu dintre
Lună și Pluton pune o picătură de întuneric în toată această lumină și bucuria nu poate fi
întreagă. Doar un om rezistent la efort, capabil să treacă dincolo de aparențe va înțelege că
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toată această formă de dominare nu este orientată împotriva sa, ci este doar un mijloc de
a-l face mai puternic, fără a-l compromite.

18 decembrie
04:23 trigon Lună-Soare
08:24 careu Lună-Capul Dragonului
09:15 conjuncție Lună-Uranus
11:31 Luna intră în zodia Taur
Faptul că în mijlocul acestei zile Luna își încheie tranzitul sau prin zodia Berbec este
o mare realizare pentru această perioadă. Înainte de a se împlini acest eveniment astral,
Luna va trebui să treacă prin trigonul cu Soarele, un aspect foarte bun care aduce echilibru,
înțelegere și prosperitate, dar și un careu cu Axa Dragonului, semn că perioada aceasta nu
este una fericită, ci, dimpotrivă, una foarte încărcată de îndoieli, suspiciune, regrete.
Desigur, nu este momentul cel mai potrivit să dramatizam, nu este momentul cel mai potrivit
să facem acum o delimitare între culpa personală și culpa celorlalți, între ceea ce ar trebui
să facem noi și ceea ce ar trebui să facă ceilalți pentru stabilitatea grupului. Este, însă, un
moment foarte important pentru a înțelege măsura inteligenței. Cine nu înțelege pe 18
decembrie măsura inteligenței, își va petrece restul zilelor până la finalul acestui an și,
desigur, o parte din începutul anului următor în dezamăgire, în singurătate. La asta se referă
de personalizarea susținută de mesajul astral al momentului. La asta se referă fermitatea
răvășită ce nu poate fi reglată prin efort personal.
Conjuncția Lunii cu Uranus din dimineața acestei zile, înainte ca Luna să își încheie
tranzitul său prin zodia Berbec, se referă la o sancțiune. Ne trezim de dimineață cu grija că
orice greșeală, fie ea cât de mică, va fi sancționată, expusă celorlalți, iar imaginea socială
ar putea să aibă de suferit. În general, lucrul acesta așa este explicat pentru că evenimentele
așa se desfășoară. De această dată, este foarte important cum anume gestionăm schimbul
de experiență, cum anume acceptăm că, așa cum se prezintă oamenii acum, anumite limite
nu pot fi depășite, iar ele trebuie duse ca o povară pe mai departe.
Cei care lucrează cu energia sau care sunt implicați într-un proces de cercetare
spirituală vor privi schema astrală a zilei de 18 decembrie ca pe o lecție de modestie.
Durerea nu poate fi ștearsă, conștientizarea unei instabilități care se va accentua în special
în prima parte a zilei nu poate fi ștearsă. Cu toate acestea, omul profund va știi că această
zi, cu bune cu rele, îl ajută să crească.

19 decembrie
05:22 trigon Lună-Saturn
08:48 opoziție Lună-Venus
12:27 sextil Lună-Neptun
14:25 careu Lună-Lilith
23:40 trigon Lună-Pluton
Pe 19 decembrie totul se rezumă la rezistența la efort. Cine nu rezista la efort este
pedepsit. Cine rezistă la efort va trebui să înțeleagă în ce măsură eroarea a ceea ce au
făcut ei compromite, le afectează patrimoniul, le strică relațiile, îi expune minciunilor
celorlalți. În felul acesta, înțelegem că 19 decembrie ne vorbește despre un traseu pe care
trebuie să-l înțelegem exact așa cum este, fără interpretări, fără a da evenimentelor un curs
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aparte, fără a explica provocările de acum într-un mod aparte, ci doar prin ceea ce știm că
s-a întâmplat, doar prin experiențele pe care le-am parcurs deja. Există pe 19 decembrie
tentația de a judeca toate lucrurile acestea prin interpretările celorlalți. Lucrul acesta ne duce
spre ghinion și traseul pe care mergem va fi unul greșit. Astfel, 19 decembrie ne vorbește
despre plăceri, despre atitudine, despre cum anume trebuie să fim binevoitori pentru ca
binele pe care-l facem să se întoarcă, pentru a ne înconjura de oameni care simt și gândesc
la fel.
Din nefericire, în dimineața acestei zile Luna va trece prin opoziția cu Venus și mulți
vor pune la îndoială seriozitatea unei colaborări, vor fi tentați să meargă pe această linie a
criticismului, să-i judece pe ceilalți pentru consumul lor, pentru nevoile care trebuie acoperite
cu patrimoniul celorlalți. Ceea ce este foarte important din ecuația astrală a zilei de 19
decembrie vine din faptul că mulți oameni se gândesc la faptul că problemele se rezolvă
prin comunicare. Nu, acum problemele nu se rezolvă prin comunicare, ci prin acțiune. Abia
în decada următoare, mai exact în a doua parte a zilei următoare, adică pe finalul acestei
decade, când Luna se va afla pe zodia Gemeni, putem vorbi despre soluții care vin prin
comunicare. Cea mai mare parte a tranzitului Lunii prin zodia Gemeni va fi în decada
următoare, asta înseamnă că acum, în a doua decadă a lunii decembrie, orice pretenție față
de acest aspect este o obrăznicie. Pentru că ultimul aspect al acestei zile este relația bună
pe care Luna o are cu Pluton, vorbim despre un ghinion care nu ne mai sperie, ci ne ajută
să ne construim o imagine foarte bună în ochii celorlalți. Cu toate că în mijlocul acestei zile
relația proastă a Lunii cu Luna neagră arată că această imagine poate fi o iluzie, nimic nu
poate pune în această perioadă într-o lumină proastă stabilitatea impusă de zodia Capricorn
prin planeta Pluton. Pluton se află pe această zodie de aproximativ de 10 ani. Un mesaj
tendențios care poate veni din partea Lunii negre nu poate avea, din fericire, o greutate atât
de mare încât să strice tot. Poate fi un factor de destabilizare pentru anumite probleme care
se desfășoară în intimitate, adică să-l facă pe individ mai puțin credibil atunci când vorbește
despre cheltuieli, despre patrimoniu, despre ce ar putea să facă pe viitor. Nu este însă un
element rău pentru imaginea publică, pentru statut.

20 decembrie
00:02 conjuncție Lună-Junon
00:02 careu Soare-Chiron
02:39 sextil Lună-Marte
12:59 sextil Lună-Chiron
013:22 sextil Lună-Capul Dragonului
16:29 Luna intră în zodia Gemeni
18:21 trigon Soare-Uranus
Multe lucruri bune se pot spune despre ultima zi a celei de a doua decade. Corelațiile
care se realizează între momentul de față și ceea ce s-a consumat pe finalul lunii noiembrie
și mijlocul lunii ianuarie ne oferă suficient de multe explicații pentru a înțelege de ce
conflictele de acum sunt un veritabil pansament pentru durerile sufletului. În noaptea de 19
spre 20 decembrie Soarele se va afla într-un careu cu Chiron, aspect care a fost activ toată
această decadă și care va fi activ până aproape de finalul acestui an. La fel, în după-amiaza
acestei zile Soarele împlinește un aspect bun cu Uranus care are aceeași dispoziție în timp.
Astfel, vorbim despre un destin împlinit, despre un tratament bun care dă un rezultat
mulțumitor, despre o realizare personală care se împlinește pentru că reacțiile violente ale
celorlalți lipsesc. În consecință, prima zi a acestei decade ne vorbește despre speranța care
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ne ajută să ne învingem dușmanii, să ne eliberăm agitația, să reducem la minimum
problemele de adaptare și să nu mai fim atât de reticenți față de schimbare, față de
deplasare, față de ceea ce înseamnă o nouă viziune asupra vieții.
Este adevărat, dacă ar fi să privim aceste evenimente în mod separat, relația proastă
a Soarelui cu Chiron nu prea este un ajutor. Îi încearcă de cei care nu sunt încă maturizați,
care nu s-au adaptat încă la metoda de lucru ori care nu doresc să evolueze. Relația bună
a Soarelui cu Uranus este semn de progres, de succes, doar că, pentru că în această
perioadă Uranus are față de Axa
Dragonului o dispunere mai puțin
plăcută, binele pe care-l obținem acum
prin libertate superficială, prin avantaj
venit din partea celorlalți s-ar putea să
mai dureze. De aceea este important să
cumulăm cele două aspecte, adică
succesul personal să se bazeze pe
rezultate obținute prin efort propriu, nu
neapărat prin beneficiul oferit de ceilalți.
Doar așa se poate vorbi despre
eliminarea
unui
pericol,
despre
compensarea unui neajuns, despre
adoptarea unei stabilități care să poată fi
folosită cu succes și în decada
următoare. Doar așa putem vorbi despre
un arc peste timp, despre un avantaj pe
care să îl folosim nu prin pasivitate, ci prin
înțelegere, prin profunzime. Este clar că
miza succesului, prin unghiurile care se
împlinesc acum, este una foarte mare.
Cu cât reușim să ne mobilizam mai mult
pentru a înlătura obstacolul pe baza
experiențelor proprii, cu atât avantajele pe care le obținem vor dura mai mult. A ne sprijini
acum exclusiv pe un beneficiu venit din partea celorlalți, doar pentru că disperarea de a nu
putea face de unii singuri este prea mare, arată că suntem în continuare superficiali, că
anumite defecte de caracter nu au fost rezolvate și ele se impun din umbră.
A doua decadă a lunii decembrie ne-a vorbit, așadar, despre emancipare, despre
pretenții pe care le avem de la ceilalți, de la viață, de la noi înșine, dar nu oricum, ci pe baza
unor dorințe pe care ni le-am formulat în mijlocul lunii ianuarie sau la finalul lunii noiembrie.
Se pare că aceste dorințe reprezintă cel mai mare obstacol al acestei perioade și cu cât
suntem mai atenți la deciziile pe care le luăm în așa fel încât acestea să nu ne pună în
dificultate, să nu ne determine să facem nimic împotriva propriei stabilități, propriei sănătăți,
cu atât mai avantajați vom fi. Finalul lunii decembrie ne va vorbi despre credință, iar la
credință, după cum știm, nu se ajunge întâmplător. Este nevoie de o măsură mică, cea
umplută cu experiențe personale autentice, pentru ca această credință să devină o sămânță
care să salveze ființa, să-l ajute pe cel în cauză să acceadă la adevăratele izvoare de putere
și rafinament ale universului. Altfel, va vorbi despre fidelitate, doar când se referă la acțiunile
celorlalți, va povesti doar prin comparație despre cât de ușor au reușit să se emancipeze.
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Decada a III-a (21-30 decembrie 2018)
Probleme de credință. Vindecare prin atingerea extremelor. Sunt
elucidate împrejurări neclare. Capriciul se transformă în insulta.
Ridicarea nivelului prin aprecierea rezultatelor muncii. Schimbare
bună. Durere înțeleasă. Ceea ce a fost irațional se transformă în
idee clară. Exprimare printr-o mare forță interioară.

DECADA NR. 36
DIRECȚIA PRINCIPALĂ

DECADA NR.

PERIOADA

Susține echilibrul

1

1-10 ianuarie

Confirmă autoreglarea

18

21-30 iunie

Convingeri prea puternice. Este nevoie de sensibilitate. Cerințele de acum ne îndeamnă să
simțim profund. Pierdere ne ajută să ne gândim la viitor cu mai multă răspundere. O luptă este
câștigată. Tipul inferior distruge. Tipul superior reorganizează. Bazele sunt solide. Mare sensibilitate.
Noroc atins prin echilibru. Conștientizarea pierderilor obținute prin scandal, separare, divorț. Ceea ce
este periculos este și negativ. Mare intensitate. Ne întoarcem la clasic. Problemele financiare sunt
rezolvate repede. Omul atent este mult mai puternic. Dificultate de a merge pe mai multe variante
deodată. Dizolvarea nu este o soluție. Se atinge pragul de jos. Ruptura este adâncită. Omul puternic
transfigurează lumea. Detașare de probleme minore. Complicațiile unei vieți dureroase sunt selectate
altfel. Viitorul este privit cu mai multă responsabilitate. Cercetări profunde. Preocupări față de statutul
social. Revenire la o problema mai veche. Opoziție gratuită. Prea multe discuții despre nimic.
Întârziere marcată de o dramă. Asocierile noi ne salvează dintr-o mare problemă. Înclinații către
repulsie și atitudini egoiste. Lumea exterioară ne atrage prea mult atenția. Succesul este amânat.
Personalitatea se bazează pe asocierile bune. Șansele sunt în creștere, dar nu vedem lucrul acesta.
Reducerea tensiunilor devine o prioritate. Vindecarea de o afecțiune nu înseamnă și echilibrarea
destinului. Deveni mai puternici. Vedem care au fost acțiunile sterile în care ne-am implicat.
Extragem ceva bun din ceea ce ni se întâmplă. Autodepășire. Pierdere pătimașă. Fericirea trebuie
apreciată. Ne lăsăm antrenați în activități ciudate. Avem un mesaj de spus, dar nu știm să-l formulăm.
Surprize. Nostalgie. Deziluzie. Pasiune pentru dreptate. Emoțiile se încălzesc. Atitudine cavalerească.
Ceea ce este stupid este și bolnăvicios. Atracție către minciuna ce nu trebuie generalizata. Oamenii
competenți sunt remarcați imediat. Cine iubește adevărul este superior. Omul responsabil devine
stăpân pe situație. Simplitate. Planul social ne oferă situații favorabile. Securitate prin schimb de
experiență. Acord. Complicații din nimic. Se pune prea mult accent pe declarații. Dragostea suferă
din cauza unor mesaje formulate tendențios. Forțele fizice sunt consumate prea mult. Se dorește
imposibilul. Apare o combinație între interior și exterior. Binele este înlocuit cu o imitație ieftina.
Satisfacție. Nevoie de progres. Avem nevoie de un patrimoniu solid. Iese la lumină un secret
compromițător. Spirit răzbunător. Veselia este enervantă. Aspectele majore ale vieții susțin o nouă
conduită. Grațiere. Canalizare energică transpirații mult mai înalte. Este nevoie de o mare schimbare.
Anturajul nu susține transformarea individului. Revendicare. Apare o nouă problemă care va alimenta
un nou conflict. Mare confruntare. Este plătit un preț pentru popularitate. Ne bazam prea mult pe
erorile celorlalți. Timpurie se schimbă. Transfigurare. Mare apăsare. Limpezimea este evaluată altfel.
Reușește și cel slab. Deformări. Progres prin fapte bune susținute în timp. Conflictele de idei nu mai
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sunt de actualitate. Lipsa de coerență este observată de omul bun. Necazuri financiare. Plătim pentru
greșelile celorlalți. Ceea ce este în interior nu poate fi ușor distrus. Se cere inovare. Confuzia și
slăbiciunea sunt expresii ale omului inferior. Idealism. Renunțăm la plăcere. Dorințele sunt ciudate.
Totul ni se pare perfect. Condiții propice pentru o viață mai bună. Naivitate este privită cu dispreț.
Agitație. Amabilitatea nu este o prioritate. Dificultăți în a alege. Viziune nouă. Plafonare. Plăcerea de
a distruge ceea ce nu ne place. Intolerantă. Deviație de la traseul inițial. Ne interesează un domeniu
nou de activitate. Vrem să colaborăm, dar nu suntem mulțumiți de colaboratori. Zbucium sufletesc.
Lupta cu morile de vânt. Probleme de autoritate. Prietenii falși devin mai puternici. Tonusul scade.
Ne îndoim de propriul destin. Corelații obositoare. Amenințare. Distrugere care ne ia pe nepregătite.
Patimă. Severității excesive. Adevărul este rapid la suprafață. Atragem în ghinion, dar ne simțim
puternici. Uitare. Sancțiune. Respect. Sensibilitatea domină mult planul intuiției. Avem nevoie de
căldură. Nesiguranța poate deveni un mare obstacol. Comportamentul are o notă neobișnuită.
Ultima decadă a lunii decembrie ne pregătește pentru anul următor, dar nu așa cum
am fost obișnuiți de-a lungul timpului, printr-o retrospectivă a întregului an, ci printr-o
retrospectivă doar a primei jumătăți a lui 2018. Astfel, echilibrul este susținut prin apelul la
ceea ce s-a întâmplat în prima decadă a anului, iar autoreglare a se face prin apelul la
evenimentele ce s-au consumat pe finalul lunii iunie. Prin cele două repere intrăm din nou
în contact cu mesajul de a continua un demers amplu, unul existențial care ne duce la
reușită, chiar dacă efortul este foarte mare, dar și cu dezordinea care ne-a împiedicat până
acum să ne împlinim aceste aspirații. În mare parte, această decadă ne ajută să fim mai
atenți, să ne rezolvăm o parte din problemele cu credința, să elucidăm împrejurările obscure
sub care s-au desfășurat evenimentele din cele două decade indicate mai sus, dar și să ne
deschidem sufletul cu mai multă atenție și mai multă disponibilitate pentru a înțelege
durerea.

21 decembrie
07:37 opoziție Lună-Mercur
08:31 opoziție Lună-Jupiter
15:54 careu Lună-Neptun
18:06 trigon Lună-Lilith
19:09 trigon Venus-Neptun
19:33 conjuncție Mercur-Jupiter
Dacă Soarele nu s-ar fi aflat pe ultimul grad al zodiei Săgetător am fi putut vorbi relativ
ușor despre beneficiile zilei de 21 decembrie. Prezența acestui astru pe gradul indicat ne
aduce convingeri mult prea puternice pentru fragilitatea momentului. Această fragilitate a
momentului este susținută astral pe relația bună dintre Venus și Neptun, ca și cum a sosit
momentul să punem baze solide pentru colaborările anilor ce vor veni. Mercur va trece și el
prin conjuncția cu Jupiter, dar opiniile pe care vrem să le punem la baza colaborărilor viitoare
sunt lovite de nesiguranță, de o ușoară superficialitate, de caracterul incomplet al
cunoștințelor necesare unui asemenea demers public sau personal. Opoziția pe care Luna
o trimite către această conjuncție din Săgetător compromite, la fel cum compromite și
Soarele de pe ultimul grad al acestui semn, ideea de performanță sau o transformă în
altceva. Având în vedere că în această perioadă Venus se află în continuare în fereastra
opoziției cu Junon, semnele bune ale acestei zile fac trimitere mai mult la tipul superior, cel
care a demonstrat până acum că nu se oprește la probleme cotidiene, că abordează
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realitatea înconjurătoare prin viziunea de ansamblu, prin ceea ce este confirmat de timp sau
de alți oameni, prin etaloane. Există, ce-i drept, o mare sensibilitate în această conjunctura
astrală, însă ea va fi privită acum ca o cenușăreasă. Relația bună Venus-Neptun îi ajută pe
oameni să reușească în ceea ce își propun doar dacă într-o problemă similară s-a dovedit
organizare, înțelegere superioară, toleranță. Dacă până acum am fost foarte ambițioși și
doar ambiția a fost cea care ne-a ajutat să ajungem unde suntem acum, nu recunoaștem
această emoție profundă, nici nu o vedem și, în absența ei, orice realizare majoră se
îndreaptă către un impas.
Dar noi, pentru că studiem astrologia nu suntem doar simpli consumatori ai unor
previziuni astrale, înțelegem că soluția acestor probleme, aspectul eliberator este careul
Luna-Neptun. Tensiunile bazate pe instabilitate, conflictul care a cerut toleranță din partea
celui care suferă, teatrul de proastă factură, informațiile nespecifice, poate chiar minciuna,
sunt adevăratele obstacole în calea realizării majore la care ar putea sa ajungă un om pe
baza a ceea ce ne vine acum de sus. De aceea, simpla observare a elementului periculos
ne arată că acesta este și foarte negativ. Ceea ce ne poate face rău acum nu este doar
nespecific momentului, ci a depășit de mult timp această etapă ajungând să aibă o identitate
de sine stătătoare, să se poată argumenta prin elemente specifice, să fie deja delimitată ca
intenție, mod de acțiune și finalitate. Există și reversul medaliei. Ceea ce este negativ sau
ni se pare că este doar negativ devine brusc și periculos. Asta înseamnă că trebuie să
depunem tot efortul de care suntem în stare pentru a ne detașa de acest balans între pericol
și negativitate pentru că dacă ne atingem de una dintre cele două, traseul nu ne duce decât
spre cealaltă, nu în altă parte.

22 decembrie
00:22 Soarele intră în zodia Capricorn (solstițiul de iarnă)
07:37 careu Lună-Marte
15:07 careu Lună-Chiron
16:18 sextil Lună-Uranus
18:25 Luna intră în zodia Rac
19:46 Lună plină
În noaptea de 21 spre 22 decembrie Soarele va intra pe zodia Capricorn marcând
solstițiul de iarna. Spre seară se va împlini și Luna plină, adică, între timp, Luna trece și ea
pe zodia Rac și va împlini o opoziție cu Soarele. Până atunci, însă, mai are de împlinit încă
două careuri cu două astre de pe finalul zodiei Pești și un sextil cu Uranus retrograd. Cumva,
cei care au fost activi în ziua anterioară vor încerca să ducă mai departe în spațiul acestei
zile deziderate vechi, în special cele marcate de necesitatea satisfacerii unor plăceri
imediate. Banii fac parte din această nevoie, la fel și schimbul de experiență, comunicarea,
deplasările sau planurile de vacanță. Această conjunctură astrală îi ajută pe cei profunzi săși completeze informațiile care le lipseau, să se echilibreze, să se întoarcă spre acele
domenii care au fost neglijate și să facă lucrul acesta cu mare precizie. Lucrul acesta se
explică din punct de vedere astral prin relația bună pe care Uranus o are cu această fază a
Lunii. Din nefericire, retrogradarea acestei planete nu permite medierea tendinței fazei de
Lună plină. Deplasarea sa retrogradă îndreaptă fluxul energetic în cealaltă direcție și se
ratează îndeplinirea calității de mediator. Impactul însă, cel susținut de unghiurile împlinite
cu Soarele și Luna, rămâne.
Pe zodia Capricorn, Soarele ne aduce seriozitate, intensitate, capacitatea de a ne
detașa de problemele minore pentru a ținti către ceea ce este esențial, către un element
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care consolidează structura de rezistență a ființei, către mai multă responsabilitate și atenție
pe securitatea personală. Cei care până acum s-au ocupat de zona socială vor duce mai
departe acest interes obținând anumite avantaje în legătură cu grupul de apartenență, poate
chiar promisiunea unor funcții în stat.
Cert este că dacă până acum, adică
până în seara acestei zile, planurile
de viitor au avut și o notă riscantă ori
erau lăsate și la voia întâmplării sau
la voia unor forțe asupra cărora nu
avem niciun control, începând cu
această fază de Lună plină vrem să
participăm la fiecare element al vieții
proprii, fie el cât de mărunt.
Este clar că aceste vibrații
astrale favorizează într-un mod cu
totul aparte omul puternic. Mare
organizare pe care dorește să o facă
asupra vieții sale se va răsfrânge și
asupra comunității, asupra celor dragi, ceea ce se consolidează viața proprie se poate
consolida și în viețile celorlalți, în grupul de apartenență sau, la un nivel mai înalt, asupra
comunității. Va putea, în felul acesta, să transfigureze lumea și să o facă mai bună. Este
clar că lucrul acesta nu poate fi atins de un om care doar se simte bine acum. El a trebuit
ca și în anii din urmă să dovedească maturitatea de care se folosește acum ca de un
postament rezistent pentru a înălța frumuseți perene.

23 decembrie

11:15 opoziție Lună-Saturn
12:02 careu Venus-Lilith
17:01 trigon Lună-Neptun
19:54 trigon Lună-Venus
22:17 Pluton în trigon cu Junon
23:46 trigon Chiron-Capul Dragonului

Relația proastă pe care Luna o împlinește în mijlocul acestei zile cu Saturn nu face
casă bună cu relația proastă dintre Venus și Luna neagră. Cu toate acestea, nu se poate
înclina balanța către valorile negative pentru că toate celelalte unghiuri sunt bune și ne oferă
șansa de a crește și de a împlini un demers asupra căruia lucram cel puțin de la începutul
acestei luni. În consecință, complicațiile acestea mici care se vor consuma în special în
prima parte a zilei, ne ajută să înțelegem ce anume ne-a întârziat, să ne reducem tensiunea
ce apare din lipsa de organizare, incapacitatea de-a înțelege un mesaj venit de pe zona
publică sau neputința de a ne echilibra pentru că nu este timpul necesar sau nu am făcut
ceea ce trebuie până acum. Vindecarea de afecțiuni mai vechi va fi pe 23 decembrie o
prioritate, mai ales că în această perioadă Junon se oprește din deplasarea retrogradă și va
fi, la fel ca și în ziua următoare, în poziție statică.
Este adevărat, tensiunea ce apare din opoziția Lună-Saturn indică faptul că există o
problemă de personalitate pe care nu o investigăm corect și care ar putea să ne pună în
dificultate asocierile sau poate chiar șansa de împlinire susținută de celelalte unghiuri. De
altfel, nu este prima dată, am mai văzut de-a lungul acestei luni, totul pare să fie desfășurat
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pe baza unei oscilații, pe baza unui balans pe care îl va gestiona foarte bine omul atent,
responsabil și onest. Este clar că nu toată lumea va reuși, însă cu toții vom fi tentați acum
să ne îndreptăm atenția către regretul de a nu putea să ne împlinim deși suntem foarte
aproape de această realizare. Va fi nevoie, așadar, de măsură sau să înțelegem măsura a
ceea ce putem cu adevărat împlini, nu a ceea ce ni se spune că potențial am merita.
Combinația aceasta de tensiune și liniște reduce capacitatea de a vedea clar ce este
succes, ce merge către asocieri bune și ce este șansă. Deci nu ar trebui să ne mirăm că se
întâmplă lucrul acesta, că nu apreciem și, pentru a ne apăra, scormonim în viețile celorlalți,
le urmărim defectele sau exagerăm greșelile pe care le-au făcut de la începutul lunii și până
acum.

24 decembrie
03:22 sextil Lună-Junon
03:22 opoziție Lună-Pluton
04:55 Junon revine la mersul direct
10:37 trigon Lună-Marte
15:41 conjuncție Lună-Capul
Dragonului
15:45 trigon Lună-Chiron
16:50 careu Lună-Uranus
18:58 Luna intră în zodia Leu
Trecerea Lunii prin Capul Dragonului înseamnă inițierea unui nou ciclu draconitic,
ceea ce ne ajută să devenim mai puternici și mai serioși în demersurile active de la începutul
lunii. În această perioadă și Marte trimite raze frumoase către această poziție și planurile
spirituale se pot transpune în realitate, dispar anumite obstacole de natură socială și multe
se pot împlinii mai ușor. Este adevărat, rămân în continuare active problemele pe
patrimoniu, tensiunile legate de neînțelegeri mai vechi, cele date de vârstă, castă,
apartenență la un grup, respect. Tot ceea ce vom face pe 24 decembrie va fi un tribut oferit
fericirii, doar că până ajungem acolo va mai trece ceva timp. Dacă Ultimul aspect pe care îl
realizează Luna înainte de a-și încheia tranzitul său prin zodia Rac nu ar fi cu Uranus
retrograd din Berbec, nu am fi dat atât de multă importanță conflictelor care sunt presărate
de-a lungul ultimilor aproximativ 8 ani, ci am fi apreciat schimbul de experiență din ultima
perioadă, am fi avut un mesaj clar, l-am fi formulat la fel de clar și ne-am fi bucurat, împreună
cu cei dragi, de toate aceste momente. Așa, totul devine un efort, o contracție, o luptă pentru
a ajunge la ceva bun la care acum nu vom ajunge. Este posibil ca până la finalul acestei
luni binele pe care ni-l dorim acum și pentru care lucrăm atât de intens să fie obținut.
Deocamdată suntem într-un moment delicat, suntem sub influența careului Mercur-Neptun
ceea ce înseamnă că multe din cele pe care le facem în prezent sunt marcate de
dezamăgire.
Este adevărat, nu trebuie să facem prea mult, nu trebuie să depunem prea mult efort
pentru ca înclinație aceasta ciudată să fie oprită sau diminuată. Faptul că Junon și-a oprit
deplasarea retrogradă prin zodia Taur este un semn destul de clar că această căutare a
fericirii are și conotații practice, nu doar emoționale sau mentale. Nostalgia poate fi explicată,
la fel și deziluziile, dar nu ne folosește la nimic dacă punem prea multă greutate pe această
redresare, adică dacă ne așteptăm ca imediat ce apare să recuperăm tot ceea ce am pierdut
din 12 octombrie și până acum. În felul acesta, ceea ce este bun și se stabilizează, adică
trece de această încercare a agresivității impusă de diversitate, adică de opoziția Lună
Pluton pe axa Capricorn-Rac, ne arată că orice câștig, oricât de mic ar fi, înseamnă un mare
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avantaj pentru destinul în ansamblu, nu doar pentru ceea ce reprezentăm ori alegem să
facem în momentul de față. Vindecarea duce la echilibrarea destinului.

25 decembrie
02:31 careu Mercur-Neptun
11:45 trigon Lună-Jupiter
19:07 trigon Lună-Mercur
20:22 opoziție Lună-Lilith
23:36 careu Lună-Venus
Împlinirea careului Mercur-Neptun este un semn de durere. Se ajunge la durere prin
pasiune, dar nu oricum, ci prin ușurința cu care unii oameni se lasă în voia greșelilor stupide,
a recomandărilor venite din partea oamenilor incompetenți. Careul Mercur-Neptun pune și
o doză de adevăr în toată această dezamăgire. El scoate în evidență nu neapărat greșeala
celui care este păcălit, cât o limită a înțelegerii care nu-i permite să aleagă ceea ce este util.
Această limită a înțelegerii se poate transpune atât la nivel concret, fizic, prin ingerarea unui
aliment toxic, atracția față de oamenii pesimiști, negativiști, care parazitează, dar și, la un
nivel înalt, a insista mult pe procedee despre care nu știm tot ceea ce ar trebui să știm. De
aici înțelegem că sunt importante aceste observații, dar mult mai important este să apreciem
fericirea, indiferent prin ce mijloc ajungem la ea. Altfel, vom fi atrași de minciună, de oameni
incompetenți, ne vom simți mult mai bine în prezența celor care păcălesc, decât în prezența
celor care spun adevărul. Prezența Lunii negre într-o configurație numită careu în T pe
semne fixe accentuează această notă bolnăvicioasă și-l îndepărtează pe individ de la
simplitate. Dacă înțelegem, nu doar că depășim obstacolul momentului, atingem o mare
performanță în a gestiona situații de genul acesta. Lucrul acesta se explică prin medierea
pe care planetele din Săgetător o fac opoziției Lună-Luna neagră. Tot ce ține de orgoliu ori
de lipsa autocontrolului, ceea ce duce prea ușor la tensiune și la conflict, la pierderea
identității prin risipă, stricăciuni, lăcomie, poate fi rezolvat prin înțelegerea. Așadar, nu
vorbim de soluții care să lucreze doar asupra stimei de sine, ci vorbim despre avantaje care
oferă o mai bună inserție în planul social fără un consum suplimentar din partea celui în
cauză. Cel care iubește adevărul este văzut ca un om superior, fără a fi necesare să
demonstreze prin informații suplimentare ori prin alte fapte că deține acest nivel. Cu atât mai
ușor îi va fi omului serios să se prezinte comunității, să crească, să se dezvolte ori să se
vindece de anumite afecțiuni, să progreseze, pe cât de atent va fi asupra controlului acestor
frustrări. Frustrarea îl face acum pe individ să creadă că elementul care provoacă durerea
este mai important decât toate celelalte.

26 decembrie
03:59 careu Lună-Junon
09:31 sextil Mercur-Lilith
17:38 trigon Lună-Uranus
19:51 Luna intră în zodia Fecioară
Relația bună dintre Mercur și Luna neagră este, așa cum, probabil, mulți se așteaptă,
o altă păcăleală. Complicațiile de acum vin aparent din nimic, aparent din lucruri scăpate de
sub control, din prea multă viteză, din precipitare. Oamenii sensibili vor fi foarte ușor de rănit,
se vor considera marginalizați și își vor dramatiza condiția lor făcând un arc peste timp și
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invocând anumite întâmplări care s-au consumat în prima decadă a lunii ianuarie sau pe
finalul lunii iunie ajungând să creadă că episoadele de acum nu sunt deloc întâmplătoare.
Desigur, nu sunt întâmplătoare, dar nici așa cum cred ei. În cuvinte mai simple, ceea ce se
întâmplă acum seamănă cu ceea ce s-a consumat în prima jumătate a anului, dar nu sunt
declanșate de aceea. Combinația aceasta dintre realitate și imaginație, dintre interior și
exterior zdruncină încrederea oamenilor, încrederea unui individ în partenerul de dialog, întrun prieten, într-un cunoscut sau într-un colaborator și îi duce pe toți acești participanții la
fenomenul astral la interpretări subiective, chiar tendențioase. Nu este prima dată când
trecem prin așa ceva, am mai văzut că suspiciuni mici acumulate într-o structură mai mare
sau suspiciuni mici care se lipesc de o structură mai mare au puterea de a schimba în rău
un destin căruia îi mai trebuia puțin pentru a se împlini.
Astfel, schema astrală a zilei de 26 decembrie, definită, în mare parte, de sextilul
Mercur-Luna neagră ne vorbește despre consum. Există și un consum fizic, pe lângă cel
emoțional sau cel psihic, pentru că această agitație interioară îi face pe oameni să fie agitați
și la exterior, vor să facă mai multe lucruri deodată, dar până la urmă devin foarte capricioși
și prin acest capriciu ajung să transforme opiniile banale în niște insulte. Ceea ce ar trebui
să ne rămână din vibrația zilei de 26 decembrie este ușurința cu care putem evita decăderea
dacă ne lăsăm în voia dezordinii de orice fel. Este adevărat, unii chiar nu-și fac probleme
dacă strică ceva prin dezordine. Un om responsabil va fi însă întotdeauna atent la acest tip
de avertisment.

27 decembrie
04:35 trigon Lună-Soare
13:51 careu Lună-Jupiter
13:54 trigon Lună-Saturn
19:10 opoziție Lună-Neptun
Pe 27 decembrie Luna deja se află pe zodia Fecioară și va trimite raze frumoase
către Soarele și către planeta Saturn, astre care se află acum în tranzit prin zodia Capricorn.
Din nefericire, trecerea Lunii prin Fecioară înseamnă neapărat și împlinirea opoziției cu
Neptun. Cel care se adună, care devine calculat și atent la puritatea fizică, emoțională sau
la cea mentală se vede pus într-o situație penibilă de a părea în ochii celorlalți o ființă
schimbătoare. Neptun are această forță, are asupra contextului social un impact prin care
imaginea pe care un individ și-o construiește rămâne înghețată. Ne putem gândi aici nu doar
la obiceiuri, ci chiar la prejudecăți. 27 decembrie este ziua când ne întâlnim cu prejudecăți
legate de informație, înțelegere, toleranță. Este clar că momentul acesta poate să aducă
anumite derapaje prin incapacitatea individului de a suporta durerea. Capricornul poate
acum să intervină în toată această structură prin calitățile pe care atât Soarele cât și Saturn
le au în medierea acestui conflict, în soluționarea acestei lupte cu prejudecățile sociale.
Astfel, vorbim despre educație, cea care este deja sedimentată, despre performanțe care
au fost deja confirmate nu spre care tindem. Diferența dintre a urmări soluția și a o folosi
pentru ce am obținut anterior este una esențială acum și numai prin intermediul ei putem
separa binele de rău și putem să ne redobândim liniștea pe care ne-o dorim.
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Lucru cel mai ușor pe care vom fi tentați să-l facem este să arătăm că suntem de
acord. Credem că anulăm anumite agresiuni venite din spațiul public prin această acceptare,
pierzând din vedere că acceptarea de acum, abordată în modul acesta, este artificială și îl
face pe cel în cauză să
devină fals sau mai fals.
Speranța
într-o
mare
schimbare va veni ca soluție
la complicațiile pe care ni le
facem
singuri,
la
problemele pe care nu
suntem în stare să le
rezolvăm fiind excesiv de
mult de acord cu ceilalți.
Este clar că anturajul, cel
care lucrează acum foarte
bine cu prejudecăți fără să
se observe lucrul acesta,
ele fiind mai curând
etaloane sociale, nu susține
transformarea
individului
care
se
lasă
acum
coordonat
de
opiniile
sociale, de vocea poporului,
de mode, va trece într-o
problemă și mai mare, va
ajunge să fie judecat chiar
de cei care îi impun aceste prejudecăți. Cei care reușesc să se mențină într-o zonă al utilității
vor vedea că beneficiile reușitei de acum sunt impresionante. Vor vedea că, în mare parte,
ceea ce a fost irațional se transformă în idee clară, ceea ce este un mare avantaj, nu doar
pentru a face față interacțiunilor de acum, ci și pentru că îi pregătește pentru anul următor.

28 decembrie
02:05 careu Lună-Mercur
04:54 sextil Lună-Venus
06:00 trigon Lună-Junon
06:07 trigon Lună-Pluton
18:29 opoziție Lună-Marte
18:32 sextil Lună-Capul Dragonului
19:06 opoziție Lună-Chiron
19:31 trigon Marte-Capul Dragonului
21:55 opoziție Venus-Junon
22:23 Luna intră în zodia Balanță
23:30 sextil Venus-Pluton
Momentul în care Marte împlinește trigonul cu Capul Dragonului este unul de o
intensitate absolut impresionantă. De fiecare dată când această planetă (sau Saturn)
împlinește acest tip de unghi cu Axa Dragonului vorbim despre limpezime, despre soluții
miraculoase, despre aplanarea unui conflict cu scopul de a crește, de a ne ridica deasupra
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propriei condiții, de a învinge, nu un adversar, ci propriii demoni. Lucrul acesta crește în
însemnătate prin faptul că ne apar provocări ce vin de pe zona publică și care, cumva, ne
constrâng să reușim, să trecem dincolo de aparențe, să clarificăm o problemă care nu a fost
discutată până acum în modul acesta. Opozițiile pe care Luna le împlinește cu Marte și cu
Chiron, a căror conjuncție se va împlini în dimineața zilei următoare, scoate la lumină o
slăbiciune, cuvinte rele ce au fost folosite de teamă, din nesiguranță, iar conflictul care, pe
alte conjuncturi, ar fi fost escaladat imediat, se stinge pentru că oamenii descoperă că nu
au de ce să se certe dacă au același opinii. Acesta este elementul care face diferența între
complicațiile care au nevoie de clarificare, de o informație, de acceptare și toleranță, și
problemele de patrimoniu care nu se rezolvă decât prin mișcarea valorilor, prin a da și a
primi bunuri, complicații care nu pot găsi nicio soluție în ecuația astrală a zilei de 28
decembrie. Această problemă de patrimoniu care poate fi confundată cu problema de
opinie, găsești acum soluții mici, prea mici pentru a ne achita de o datorie, pentru a înapoia
un împrumut, pentru a plăti pentru un bun. De aici vin și mari probleme financiare care vor
face ziua de 28 decembrie să fie apăsătoare, să deformeze percepția asupra realității și
părerile despre oameni.
Așa cum, probabil, mulți se așteaptă, orice refuz pe care-l întâmpinam acum, fie că
este argumentat de faptul că mișcarea bunurilor este cumva obstrucționată, fie pentru că nu
avem răbdarea să ascultăm argumentul până la capăt pentru a vedea că este același lucru
cu ceea ce gândim, doar formulată diferit, va fi interpretat ca un mare eșec. Și ceea ce se
întâmplă acum, la fel cum și ceea ce s-a consumat în celelalte zile ale acestei decade, ne
ajută să ne înțelegem nemulțumirea sau durerea, să ne stabilizăm pe o linie clara a ideii pe
care să o folosim în anul următor ca un element reprezentativ. Pe 28 decembrie până și cel
slab poate reuși dacă nu acceptă atât de ușor să fie deformat de opiniile rigide are celorlalți.

29 decembrie
07:40 conjuncție Marte-Chiron
11:38 Ultimul pătrar
17:44 careu Lună-Saturn
18:02 sextil Lună-Jupiter
29 decembrie este o zi de analiză. În dimineața acestei zile Marte și Chiron își
definitivează conjuncția lor, iar în mijlocul zilei Soarele și Luna vor împlini faza de Ultimul
Pătrar. Ceea ce parcurgem acum ne încurajează să renunțăm la dorințe ciudate, la
sentimente confuze, fie că sunt rele, fie că sunt bune. Agitația momentului este susținută și
de faptul că Luna, trecută deja pe zodia Balanță, va împlini, în a doua parte a zilei, un careu
cu Saturn. Apar, în consecință, preocupări interesante care țin de partea morală sau
spirituală a vieții și care produc asupra vieții comune, materiale, mari dificultăți. Pentru a
rezolva foarte simplu această problemă mulți încearcă să fie amabili, poate chiar exagerat
de amabili, să-și ascundă naivitatea ori disprețul arătate în celelalte zile ale decadei curente.
Cert este că fără o bază afectivă matură, dorințele de acum devine de la sine ciudate, îi fac
pe oameni inferiori să se unească și să pară de-a dreptul ridicoli susținând idealuri care nu
au nimic în comun cu realitatea. Pe acest fond, cei care lucrează cu energia sau care sunt
implicați într-un proces de cercetare spirituală observă că se expun unui mare risc. Riscul
de a se plafona în bucurie sau tristețe, în ceea ce le provoacă un mare balans, o agitație
sau cele care le oferă certitudinea lucrului făcut în mod corect, produce o instabilitate care
le consumă din putere. Luna de pe zodia Balanță nu a putut niciodată să-i ofere unui individ
o viziune nouă, dar, mai ales, în această perioadă a anului, când de fiecare dată când va
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trece prin acest semn va avea de împlinit un careu cu octava sa superioară, Saturn. Ceea
ce am ignorat de-a lungul acestui an al progresului și vindecării se transformă în obstacol.
Dacă am crezut că nu suntem în stare să creștem, să împlinim, nu neapărat că aceasta a
fost convingerea, ci pentru a ascunde lenea, comoditatea, începând cu finalul acestui an, în
speță cu ziua de 29 decembrie, se intră într-o perioadă în care efortul trebuie susținut cu
mai multă ambiție pentru a obține un rezultat pentru care de-a lungul acestui an am fi muncit
mai puțin. Pe 29 decembrie înțelegem mult mai bine recomandarea din Filocalie: "Dai voință
iei putere!".

30 decembrie
02:36 trigon Lună-Lilith
10:26 careu Lună-Pluton
12:17 sextil Lună-Mercur
23:06 careu Lună-Capul Dragonului
Pe 30 decembrie primim sfaturi bune, dar cu greu le vom înțelege sau cu greu le vom
accepta în cazul în care înțelegem precis la ce anume se referă. În consecință, vorbim aici
despre o deviație de la un traseu inițial, despre o intersecție a mai multor preocupări pentru
a valorifica domeniul cel nou ce ne-a atras atenția la începutul acestei luni. Acum, Luna se
află în careu la Nodurile sale și orice formă de corelație este orientată împotriva propriului
ideal. Se caută confortul, iar pentru a-l obține unii trec la amenințări, sunt dispuși chiar să
distrugă. Acest aspect distrugător este, ce-i drept, mai puțin agresiv decât a fost pe alte
conjuncturi similare, când Luna s-a aflat în aceeași dispunere față de Axa Dragonului, pentru
că opoziția cu Uranus se împlinește în noaptea de 30 spre 31 decembrie. Astfel, aspectul
cel mai dur al ecuației astrale de acum se consuma într-o perioadă când se presupune că
mulți se odihnesc ceea ce va face ca întreaga presiune să se desfășoare într-un plan
ascuns. Cu toate acestea, nimeni nu se poate sustrage acestui zdruncin sufletesc, nu se
poate sustrage grijii că un cuvânt nepotrivit ascunde, de fapt, intenția de a amenința sau
poate chiar o lupta.
Un alt element specific zilei de 30 decembrie se referă la teama de prietenii falși.
Deocamdată nu se poate vorbi despre consecințe negative ale faptelor ce vin din partea
oamenilor nesinceri, ci se poate vorbi despre răul pe care individul și-l face singur trăind în
această suspiciune. Mulți se vor lupta cu morile de vânt, se vor lăsa zdruncinați sufletește,
moral și tot acest dialog interior, toată această spaimă, le scade tonusul, le consumă din
putere. Este clar că de aici și până la a-și construi un întreg sistem de argumentare care să
susțină îndoiala față de propriul destin nu este decât un pas. Cel care va reuși să se
folosească de acest plan al ideilor pentru a înțelege ce se întâmplă cu ceilalți, adică, în
cuvinte mai simple, cel care își va îndrepta atenția de pe propriile slăbiciuni, pe slăbiciunile
celorlalți, nu se va mai simți amenințat, nu-și va mai folosi suspiciunea în a interpreta
semnalele care anunță perioade rele.
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31 decembrie
00:53 opoziție Lună-Uranus
03:24 Luna intră în zodia Scorpion
14:03 Pluton în trigon cu Junon
21:47 sextil Lună-Soare
Ultima zi a lunii decembrie și, implicit, ultima zi a anului 2018 aduce împlinirea unui
trigon între Pluton și Junon, semn că am ajuns într-un punct foarte înalt, în apogeul unei
exprimări ce ar trebui să fie acum realizată printr-o mare forță interioară. De altfel, ultima zi
a anului se referă strict la cum anume ne folosim puterea personală, dacă ținem sau nu cont
de
consecințele
faptelor
proprii,
dacă sensibilitatea
cea buna o domină
pe
cea
rea.
Trecerea Lunii prin
zodia Scorpion în
noaptea de 30 spre
31 decembrie nu
este un lucru bun.
Este bine pentru că
se desprinde de
opoziția
cu
Uranus, dar, pe
zodia
Scorpion,
Luna
vine
în
contextul astral de
acum cu trăsături
negative sau cu o înclinație spre criticism, ceea ce nu ne avantajează. Dacă ne ținem sub
control aceste impulsuri, dacă nu transformăm misterul într-un atu, într-un avantaj cu care
să luptăm împotriva celor la fel de sensibili, dar nu la fel de încrezători in forțele proprii,
ultima zi a lunii decembrie ne face cu adevărat puternici siguri pe ceea ce știm și capabili să
legăm prietenii de durată. Vor fi și oameni care nu vor respecta aceste recomandări astrale,
care nu dau o para chioară pe lucrurile acestea. Pentru ei, 31 decembrie vine cu ghinion,
cu o putere care distruge, nu cu o putere care creează. De asemenea, tot pentru ei
nesiguranța poate deveni cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l depășească în lunile
următoare, în prima parte a anului următor dacă dorește ca aspirațiile cele mai importante
să fie împlinite sau măcar să fie duse în etapa următoare.
O altă problemă a zilei de 31 decembrie este cea dată de inițiativă. Fără să ne definim
în prealabil calitatea a ceea ce simțim sau dorim să facem, orice formă de inițiativă nu ne
ajută, ba chiar ar putea să ne compromită și mai mult relațiile. Nu trebuie să uităm că Marte
se află acum pe ultimul grad al zodiei Pești și tot ce înseamnă viziune de ansamblu are
nevoie de susținerea unui element personal, de o emoție bună, altfel zmeul pe care îl ridicăm
va dispărea în înaltul cerului pentru că firul nu are la celălalt capăt mâna unui copil, nu este
legate de nimic. Marte va trece pe domiciliu, dar în ziua următoare, în prima zi a anului 2019,
cel care este, de fapt, un sector la care nu ne referim aici. În cuvinte mai simple, avem
nevoie să acordăm evenimentelor prezente toată atenția de care suntem în stare fără a ne
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gândi la ce va fi sau ce vom face mâine. Să lăsăm grijile zilei de mâine pentru ziua de mâine.
Orice impuls de a amesteca, a tulbura, ca acțiune concretă, ca motivație, perioada aceasta
cu perioada următoare, duce la dezordine. Cel care va fi foarte hotărât că trebuie să fie
responsabil acum, pe finalul anului 2018, poate spera că va proceda la fel și pe viitor. Doar
în modul acesta putem să ne îndreptăm privirea către ceea ce va fi. Cine amestecă acțiunea
concretă cu visul de a-și împlini toate dorințele, își face, de fapt, și mai multe probleme.
Așadar, ultima decadă a lunii decembrie ne-a atras atenția asupra derapaje lor de
natură emoțională cu care a debutat anul în curs, dar și asupra unei securități pe care am
impus-o pentru a ascunde o dezordine în relații, o dezordine în raportul individului cu
comunitatea. Ceea ce la începutul anului a fost patimă s-a transformat pe finalul lunii iunie
în severitate, iar acum le avem pe acestea în față privite ca două cauze ce produc efecte
diferite sau ca o cauză (începutul anului) și ca un efect (finalul lunii iunie), care ne
bulversează și ne lasă impresia că, până la urmă, succesul vine tot prin acțiunea în forță.
Acțiunea în forță nu a fost de-a lungul acestui an și nu va fi nici acum o variantă bună. Cine
refuză agresivitatea, duritatea, cine urmărește să înțeleagă și apoi să trăiască, să acționeze,
va produce în viața proprie o schimbare bună, de durată. Ceilalți își vor consuma în
continuare forța interioară pentru fleacuri.
Regretele lunii decembrie ne-au arătat că nu pot susține evoluția. De altfel, de multe
ori în observațiile pe care le prezentăm aici am văzut că acolo unde există regrete omul nu
a înțeles rolul unui eșec. Este dezamăgit și își explică în favoarea sa această dezamăgire.
Fie că ne referim la dezamăgiri existențiale, la o simplă dezamăgire față de un cunoscut, un
colaborator sau suntem dezamăgiți de lucruri, starea aceasta nu trebuie să ne ducă la
regrete. Dacă ni se pare banal și invocăm aici că regretul că nu am evoluat înseamnă că nu
am înțeles ce înseamnă anul progresului și vindecării. Au oprit evoluția într-o etapă în care
aceasta este o filă importantă a existenței, înseamnă a ne priva de bunul cel mai de preț.
Așadar, vorbim de oameni victorioși doar acolo unde s-a lucrat asupra acestui aspect. Cel
care nu regretă nu înseamnă că este plin de el, că-și privește viața cu aroganță. Înseamnă
că este un om cu adevărat curajos care nu se ascunde de marile provocări ale vieții, nu
dorește să se păcălească sperând că universul, la un moment dat, va trece cu vederea
aceste derapaje. Progresul și vindecarea sunt experiențe personale susținute de tot ceea
ce vibrează în univers. Asta nu înseamnă că universul poate, la un moment dat, suplini
efortul personal. Efortul personal pentru a împlinii această etapă este ca vocea cu care
strigăm, cu care ne chemăm aproape prietenii pentru a le dărui din ceea ce suntem.
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